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Brașovii, 26 Noemvre st. v.
Lanțulu maghiarisărei pe t6te 

tărâmurile pare a nu mai ave 
sfârșitu. Guvernele unguresc! șl-au 
luată ca o „sublimă11 chiămare 
„națională “ sistematica scurtare a 
drepturilor!! limbei și culturei na- 
ționalitățiloră din patria și, în ga- 
lopulu uriașă pe calea maghiari
sărei, dușmanii limbei și ai cul
turei ndstre naționale au atentată 
dilnică la bunulu celă mai scumpă 
ală unui poporă, la condiția lui 
de vieță, — la limba și cultura 
lui națională.

In privința acesta ministrulă 
de tristă amintire Trefort n’a fostă 
nici decâtă mai inferioră actua
lului ministru de culte și instruc
țiune publică, contele Albin Csâky, 
er celă din urmă nu este câtuși 
de puțină mai violentă și mai 
despotică, ca celă dintâiu.

Punctulă de căpetenia, asupra 
căruia și-au îndreptată ei acestă 
detestabilă activitate, au fostă și 
suntă șcdlele, seu învețămentulă 
nostru românescă. Asupra acestui 
punctă, acești dușmani neîmpă- 
cați au lucrată și atentată siste
matică. La 1879, prin articolulă 
de lege XVIII, au introdusă limba 
maghiară în șcdlele năstre popo
rale elementare, ca obiectă de în- 
vețămentă, obligată a se preda 
câte 17—28 de 6re pe septemână; 
la 1883, prin articululă de lege 
XXX, au smulsă conducerea mai 
multoră gimnasii din mânile au- 
toritățiloră ndstre bisericesc!, scur- 
tândă în modă înspăimentătoră, 
ori chiar eliminândă propunerea 
în limba română în șcblele nâstre 
medii; er în timpulă mai recentă 
prin monstruosulă proiectă de lege 
ală „Kisdedovuriloru“ au decre
tată Introducerea limbei maghiare 
chiar și în sînulă tamilieloră, aten- 
tândă prin acesta la dreptulă celă 
mai sântă ală părințiloru, adecă 
la dreptulă de a-ș! cresce copiii 
în limba loră națională.

Celă mai nou atentată înse în 
contra autonomiei confesiuniloră 
ndstre îlă involvă în sine cunos 
cutulă proiectă de lege privitoru 
la salarisarea învețătoriloru, pe care 
ministrulă Csâky l’a așternută 4** 
lele acestea camerei deputațilorii 
din Budapesta.

Cetitorii noștri cunoscă în parte 
cuprinsulă și tendința acestui pro
iectă, pe care îlu specificămă mai 
josă.

Din punctă de vedere ală gu
vernului ungurescă, acestă proiectă 
de lege în timpulă de față mai 
alesă e forte bine venită. Guver- 
nulă ungurescă nu putea se afle 
ună mijlocă mai potrivită, spre a 
se insinua pentru viitbrele alegeri 
de deputați, ca acestă proiectă de 
lege, prin care se țintesce la sdro- 
birea totala a autonomiei școlare 
a confesiuniloră.

Gravitatea atentului înse o 
voră simți cu atâtă mai vîrtosă și 
în măsură cu multă mai mare 
confesiunile nostre românesc!, car! 
deși mai restrînse în mijlăce și 
fârte împovărate, totuși susțină șcâ- 
lele poporale din propriele loră 
puteri, fiindcă statulă nu le aju
toră cu nimică.

Guvernulă, în locă dea recu- 
nosce greutățile confesiuniloră și 
a-le veni într’ajutoră în nisuințele 
loră culturale, după cum ar re- 
cere principiulă dreptății și ală 
echității, ba după cum e preve- 
4ută chiar și în legile Inarticulate, 
der nerespectate, ale țerei, — vine 
acum și profită de strîmtdrea, în 
care au fostă ele aduse prin vi- 
tregitatea stăpânirei unguresc!, 
vrendă a-le face cu totulă impo
sibilă desvoltarea învățământului 
loră în cadrulă autonomiei.

Cum ar mai pute fi vorbă de 
o autonomiă școlară a confesiuni
loră nostre, când pentru ună mi- 
serabilă ajutoră de 50—60 fi. sta
tulă îș! arogă dreptulă de a ocupa 
posturile de învățători la șcălele

ndstre cu sateliți de ai săi, car! 
în locă de a servi căușele învă
țământului în sensulu dorinței 
confesiuniloră, voră avă să corte- 
șescă causeloră aceluia, cari suntă 
cu totulă străine și contrare in- 
tereseloră și aspirațiuniloră nâstre? 

Cestiunea papală.
După ce ministrulă-președinte di 

Rudini termină vorbirea sa, să ridică 
deputatulă Cavallotti, oare declară, oă 
nu e mulțămită ou discursulă ministrului- 
președinte. Vorbitorului, după ce oritică 
cele espuse de di Rudini înoheiâ ou 
asigurarea, că elO va vota în contra unei 
moțiuni de încredere dată guvernului.

După aceea luă cuvântulă Imbriani, 
oare ou o vooe puternică, dice că are 
dreptă, ca pe acea partidă, oare oerșesoe 
grația dela streinătate, să o numeBoă o 
partidă tioălosă. (Președintele sună clo- 
poțelulă strigândă: „Decă mai oonti- 
nui astfelă, ridică ședința!“) Imbriani 
însă ’șl continuă vorbirea sa vehementă, 
între strigăte nesfârșite, pănă când in 
fine președintele Bianoheri, ’șl părăsesoe 
locuiți. Ședința se suspendă pe timpii 
de 10 minute; când se desohise ârășl, 
deputatulă Imbriani dă unele lămuriri.

După aoeea luă ouventulO fostulă 
ministru-președinte Crispi, în mijlooulti 
unei tăoerl adânci. Crispi combătu a- 
serțiunile lui di Rudini asupra legei de 
garanțiă. Cum gândeam eu asupra aoestei 
legi, (fise Crispi, e cunoscută. Dâoă în 
Vatioană ar ședea ună apostolii, atunol 
trebue încunjurată ou o întreită liber
tate, pentru ca să-și potă esercita cu o- 
nore oficiulă său preoțesoO pentru binele 
credincioșilor^ din lume. In Vatioană se 
află ună pretendentă politică, ună duș
mană ală Italiei, ună conspiratoră în 
contra independenței ndstre, căruia nu 
trebue să-i arătămă cinste (Aplause în 
stânga.) Dâcă nu m’ațl fi răsturnată ași 
fi schimbata legea. (Ilaritate frenetică, 
întreruperi sgomotâse.) Apoi amintindă 
evenimentele din 1870, adecă ciroularulă 
umilitoră a lui Visconti-Venosta, încheia 
cu cuvintele: „De va isbucni ună răs-

boiu, atunol aoesta va fi ună răsboiu ge
nerală. Vai de aceia, cari nu voră fi 
pregătițl“ (Sgomotă).

Ministrulă di Rudini, luândă ouvân- 
tulă ’și esprimă uimirea sa față de oele 
aurite. Mă miră, între altele di Ru
dini, oă Crispi ’ml atribue cuvinte, pe 
oarl nu le-amă rostită nici odată. Suntă 
mândru pe aceea, că suntă Italiană, și 
8oiu, că națiunea va soi să-și păstreze 
unitatea și independența ei fără ajutoră 
străină. Eu amă c}îs®j că tdte vorbirile 
aceste asupra deolaratiuniloră con
telui Kalnoky și despre cestiunea ro
mană suntă vorbe gdle, căol e cunos
cută, oă Austria, Italia și Germania s’au 
aliată și s’au obligată pentru oorotirea 
reciprocă a teritoriiloră loră. Despre a- 
oeea, oă Italia nu și-ar pută apăra uni
tatea si independeța ei, când voră ajunge 
lucrurile între viâță și mdrte, n’amă cjisă 
nimioă, numai aceia potă susțină așa 
ceva, oarl nu m’au înțelesă său n’au 
voită să mă înțelăgă. (Aplause prelun
gite). Apoi vorbi ministrulă de interne 
Nicotera, deputății, Bovio, Bonghi și alții. 
Apoi deputatulă din maioritate Barazzuoh, 
presentâ camerei următărea moțiune: 
„Camera ia la ounosoință deolarațiunile 
guvernului și încuviințăză politica ester- 
nă, internă și bisericăsoă a aoestuia.u 
Acestă moțiune se va disouta în ședința 
viităre.

Salarisarea învățători lorii.

piarele din capitală aducă soi
rea, că ministrulă ungurescă de 
culte și instrucțiune publică, con
tele Albin Csâky, a presentată 
deja camerei deputațiloră noulă 
seu fStă, adecă „Proiectulu de lege 
pentru salarisarea învețătoriloru.11

In Nr. 204 ală făiei nâstre fa- 
cândă amintire de acestă proiectă 
amă 4i8ă, că statulă nu numai 
că nu dă nimicu pentru înveță- 
mântulu românescă, ci d-lă Csâky 
umblă acuma anume se ne strîm- 
toreze și se ne silesca sâ primimu. 
ic! colo, câte-ună mică ajutoră 
de stată pentru ca se aibă cuvântă
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31.
Ea se apropia în vîrfulă degeteloră. 

Elă văc|u, cum ei i se înroși fața, când 
se apropia. Femeia privi lungă pe celă 
ce durmia; ea oftă adâncă și părea, că 
’șl șterge lacrămile. Apoi se apropia; se 
plecă asupra lui, suflarea ei îlă atinse 
ca o soliă oerăscă, oare vestia apropie
rea dulceloră ei buze ; se plecă mai a- 
dâncă și gura ei se lipi atâtă de lină 
de gura sa, precum se lasă aurora dimi
neții asupra oolineloră.

Atunci elă nu se mai reține, re
pede cuprinse cu brațulă său talia ei, și 
ou ună mioă țipetă de spaimă căcfu ea 
în genunchi. Elă sări în susă înspăi
mântată, oredea, că e leșinată, der ea 
era fără graiu și tremura tare; elă o 
ridică, o trase lângă sine pe bancă plină 
de voluptatea revederei; îi acoperia gura 
cu sărutări înfocate, o strângea la pep
tulă său: „In fine te am erășl, te am 
scumpă ființă!“ strigă elă: „nu ești ună 
chipă înșelătoră, tu trăiescl, te țină în 

brațe, ca și atunci, și te iubescă ca și 
atunol și sunt fericită, căci și tu mă 
iubesol!u O roșață viuă se ivi pe fața 
ei, ea nu cjise nimioă, ci se silia înza- 
dară să se desfacă din brațele sale. „Nu; 
nu te mai lasău, 4’se ©10, și lacrăml, la- 
crăml de ferioire se iviră printre genele 
sale; „acum te țină bine, și nici o putere 
din lume nu te va deslipi de mine. Vino, 
aruncă masca aoesta, voescă să vădă 
întrâga ta față, ah, totă-dâuna trăiai în 
visurile mele!“ Ea părea că voesoe, ca 
ou ultima putere să țină masca; ea sufla 
greu, se lupta cu elă, der tînărulă esta- 
siată de buouria, de a se soi ferioită 
după atâtea neajunsuri, nu o lăsă de 
looă să triumfeze. Cu o mână îi ținu 
brațele, ou mâna cealaltă tremurândă îi 
ridică pălăria, desfăou masca și vătfii — 
pe soția amicului său.

— „Iosefo!“ strigă elă, ca arunoată 
într’o prăpastiă, âr ideile lui începeau să 
se înouroe. „Iosefo!u

Palidă, încremenită, fără laorăml, 
sta ea lângă dânsulă și (fise suriijândă 
cu duioșiă: — „Da, Iosefa.“

— „D-ta așaderă m’ai înșelată ?“ 
c|ise elă cu amărăoiune, treoându-i t6te 
speranțele, t6tă fericirea sa de mai na- 

inte. „O, mai fi putută cruța ou comedia 
acâsta. Totuși1*, continuă elă trecându-i 
o ideiă prin minte : „pentru Dumnezeu, 
de unde ai inelulă, de unde ai cârpa ?“

Ea roși din nou, lacrimile o podidiră 
și-și ascunse oapulă la sînulă lui.—„Nu,“ 
strigă elă, „trebue să-mi răspunzi; e ine
lulă meu, e oârpa mea, te conjură, cum 
au venită aoeste în mânile d-tale, de 
unde ai inelulă ?“

— „Dela tine!'1 șopti ea, și rușinată 
se alipi mai tare de dânsula.

Atunci o ideiă îi străbătu ca ună 
fulgeră spiritulă; înoă-’lă orbia acestă 
lumină viuă, der elă ridică lină capulă 
ei și o privi ou iubire și admirațiune. 
„Tu ești? viseză ârășl ?“ dise elă, după 
oe o privise lungă. „Nu efioeai, că tu 
ești scumpa mea fată? O, Dumnezeule, 
oe vălQ zăoea pe ochii mei ? Da, aceștia 
suntă obrajii tăi fragecjl, aici e gura ta 
înoântătore, care astăcfi nu m’a sărutată 
pentru prima-dră!u

O viuă roșâță se ivi pe fața ei. ’Lă 
privi cu amoră și cu încântare. „Ce ar 
fi fostă cu mine, decă nu erai tu, băr- 
bată generosă,“ esclamă ea, și lacrimele 
îi inundară ochii. „Iți aducă binecuvân
tarea bunei mele mame, i-ai ușurată (fi

lele ei din urmă și ai alinată durerea ei. 
O! Cum potă sâ-țl mulțămesoă? Ce s’ar 
fi întâmplată ou mine fără tine ? Totușlu, 
continuă ea aooperindu-șl fața ou mânile 
„oe am devenită eu, femeia altuia, fe
meia amicului tâu!“

Elă vedea, oă o durere nemărginită 
îi ridioa sînulă ei, vedea oum ’i our- 
geau lacrâmile printre degete, oa nisoe 
isvdre. Elă simțea, cum îlă iubea ea de 
fierbinte, și nici o ideă despre vre-o im
putare, oă ea pdte sâ aparțină altuia și 
nu lui, nu-i trecu prin minte. „Așa esteu 
(fise elă cu tristeță, strângându-o mai 
tare la peptulă sâu, oa și când ar fi vo
ită să nu o mai pierdă. „Așa este, tre
bue să gândimă, oă așa a trebuită să 
fiă, pentru-că de-altmintrelea am fi fostă 
prea fericiți. Totuși înmomentulă acesta 
ești a mea, închipuesoe-țl, oă vii peste piața 
șoolei de medioină, și oă eu te așteptă : 
o vino, îmbrățișâză-mă ca atunci, numai 
o singură dată.“

Perdută în amintiri zăcea ea pe 
peptulă său; în dosulă priviriloră ei po
somorite părea că se pierde idea la rea
litate; din ce ce mai viuă și mai ami
cală se părea, că se ivesce amintirea, 
ună zîmbetă divină se ivi pe buzele ei 

trad.de


Pagina 2. GAZEA TRANSILVANIEI. Nr. 262—1891.

de a se amesteca și de a preface 
învâțămentulu nostru din româ- 
nescu în ungurescG.

Și întru adeverii, ca după cum 
vomă vede îndată, noulG proiectă 
alu d-lui Csăky, n’are alta de 
scopă, decâtu de-a tace o nouă 
spărtură în autonomia confesio
nală și de-a promova interesele 
specifice de rassă prin maghiari- 
sarea învețămentului românescu.

In § 1 alti acestui proiectă se cfice, 
că șodlele poporale elementare afară de-o 
locuință cinstită și de-o grădină de oelă 
puțină Vj de jugără, suntu datâre se dea în
vățător ulă ordinarii nu mai puțină de 300 
fi. v. a., salarii anuală.

In § 11, se 4i°e> suma acesta 
permisă de ministru de culte și instruc
țiune publioă se pdte completa pănă la 
minimă în următorulă modă : a) Comi- 
siunea administrativă stabilesce cuantulă 
salarului învățătoresoă insinuată de au
toritățile școlare respective, b) Totă ast- 
felă, comisiunea administrativă esami- 
neză, deoă califioațiunea învățătorului 
căruia ’i se dă ajutorulă, corăspunde tu
turora recerințeloră cuprinse în lege, c) 
ocuparea postului de invățătoră la acele 
stațiuni unde statulu completed minimală 
salarului cu 50 fi. v. a., depinde dela a- 
probarea ministrului de culte și instrucțiune 
publică.

La șodlele comunale, care s’au îm
părtășită de ajutorulă statului înainte 
de-a intra în valore acestă proiecta, ori 
se voră împărtăși de-aci înainte, proce
dura de alegere a învățătorului cuprinsă 
în punctulă ală § 13 din art. de lege 
XXXVIII dela 1876, se modifică astfelă: 
d) deoă la stațiunile învățătoresol amin
tite sub c) s’ar alege astfelă de indi
vizi, respective s’ar așterne spre apro
bare alegerea aceloră felă de indivicjL 
în potriva cărora ministrulu de culte și in
strucțiune publică, basatu pe lege, pâte să 
ridice escepțiuni din punctă de vedere ală 
statului, ministrulu, pe lângă unu termină 
de 30 de cțile, provâcă organele 'îndrep
tățite a alege altă persână și a o așterne 
de nou spre aprobare. Dâoă o nouă pro
vocare rămâne fără de resultată, seu 
decă noua așternere dă ausă la nouă es
cepțiuni din căușele de mai susă, atunci 
învățătorulă se numesce de cătră ministrulu 
de culte și instrucțiune publică fără de-a 
mai asculta pe susținătorii școlei.

Aodsta se întâmplă și la șcâlele sus
ținute de confesiuni pe lângă astfelă de 
restrângeri, că învățătorulă ce se numesce 
să se țină de acea confesiune ală cărei 
caraoteră i-lă pdrtă respectiva .șcdlă, er 
față cu respectiva personă sa cere de
clarația autoritățiloră bisericesci compe
tente.

§ 12) Pe învățătorulă aplioată la o 

șcdlă confesională, care în sensulă § lu. 
premergătoră primesce ajutorulă de stată 
de 50 fi., are dreptă să-lă depărteze din 
postă respeotivele autorități confesionale 
pe basa unei sentințe disciplinare, der 
înainte de a se eseouta sentința trebue 
să se așternă ministrului de oulte și ins
trucțiune publică, căol numai atunci are 
valdre de lege deoă ministrulă în timpă 
de o lună, soootindă dela primirea sen
tinței, nu doresoe o nouă oeroetare și o 
sentință nouă adusă de protopretorele 
(eventuală pretorele) cercuală.

Autoritatea confesională este datore a 
porni cercetare disciplinară la dorința mi
nistrului de culte și instrucțiune publică in 
contra învățătorului confesională, care e aju
torată de stată. In astfelă de cașuri mi
nistrulă pdte să subtragă ajutorulă de 
stată deodată cu provocarea făcută au
torității confesionale de a porni oerce- 
tare disoiplinară, seu ohiar în deoursulă 
cercetărei. Dâoă în astfelă de cașuri au
toritățile confesionale nu aducă sentințe 
de amovare totuși trebuescă așternute 
ministrului...

Deoă în deoursulă ceroetării disci
plinare iese la ivdlă, că respecțivulă în- 
vățătoră a urmărită tendințe contrare sta
tului : ministrului îi stă in dreptă de a 
schimba sentința autorității confesionale și 
conformă delictului a-i măsura pedepsă 
mai aspră, eventuală de a-lă destitui din 
postă.

Etă părțile mai însemnate din 
proiectul^ maghiarisatorului Csăky. 
Tendința lui stricăcidsă autono
miei confesionale și în genere în
vețămentului nostru românescă, 
este cu multă mai vădită decâtă 
se mai insistămă asupra ei.

Prevedemă, că poravulă Csăky 
va isbuti în camere și cu acestă 
proiectă nu mai puțină monstru 
și periculosă, ca cela ală „Kisded- 
ovuriloră.

In fața lui, ce atitudine gân- 
descă se ia autoritățile ndstre bi
sericesc! și școlare pentru a apăra 
cu mai multă resoluțiune și băr- 
bățiă dreptulu confesională față 
cu șodlele năstre poporale, dreptă 
amenințată în gradulă celă mai 
mare?

SOIRILE ȘILEI.
— 26 Noem. (8 Decern.)

Impăratulil Wilhelm la Buourescl. 
jpiarulă din Buourescl „Liberte14 sorie 
următorele : Impăratulă Germaniei va 
sosi în Buouresol, la începutulă lunei lui 
Martie viitoră. Densulă va sta trei cjile 
în Viena și o cjd ^a Pesta. Impăratulă 
Francisoă Iosifă îlă va însoți pănă la 
frontieră, unde va fi primită de regele 

Carolă. Impăratulă Wilhelm va sta în 
Buouresol trei «file și va looui în pala- 
tulă regală. Dela Buouresol se va duce 
apoi la Sinaia, unde va sta o (fi ȘÎ apoi 
se va duce la Iași, unde se va opri 24 
de 6re. Dela Iași impăratulă Wilhelm 
se va reîntdroe directă la Berlină. Elă 
va fi însoțită de principele Henric de 
Prusia și de prinoipii Leopold de Ho- 
henzollern și Friderio de Hohenzollern. 
In onorea împăratului Wilhelm, se voră 
arangia numărdse festivități, între cari 
și o mare revistă militară.

* * *
AprovisionărI cu carne din România. 

In ședințele de ourândă ținute ale comi- 
siunei pentru aprovisionare și economiă 
publică din Budapesta, s’a pusă în des- 
batere și cestiunea importului de carne 
din România, dedrece mai mulțl între
prinzători au cerută acestă lucru. Minis
trulă a respinsă oererea întreprinZători- 
loră, er comisiunea din vorbă, conside- 
rândă lipsele aprovisionării ou carne, a 
insistată pe lângă oererea numită și a 
hotărîtti să intervină la ministru pentru 
obținerea concesiunei de a importa oarne 
din .România.

* * *
Limba maghiară în statuii! dualistă. 

„Pester Lloyd44, comentândă cele ce s’au 
petrecută ZH0!0 trecute în delegațiunea 
ungară privitoră la limba maghiară în 
armată, Zi00 între altele, că cundscerea 
limbei maghiare, corăspunZ^tdre dualis
mului din monarchiă cu timpulă va face 
în armată progrese atâtă de mari, încâtă 
ea se va folosi și în cercurile oficieri- 
loră superiori; dr numirea cutărui gene
rală de ministru de răsboiu, nu va mai 
fi împiedecată de necunosoința limbii 
maghiare, care, Zice perciunatulă guver
namentală, este indispensabilă în statuia 
dualistă. — Va fi și nu pre 1

* * *
Partisanii reginei Natalia, după cum 

anunță Ziarulă „Novi List14, au de gândă 
să pregătdscă ună protestă în contra 
espulsărei reginei Natalia. Aoestă pro
testă, care va fi semnată numai de femei, 
va fi presentată scupștinei.

* * *
Mortea împăratului Don Pedro a 

oausată o mare mâhnire în Rio de Ja
neiro. Bursa și casele mai mari co
merciale, în semnă de doliu, suntă în
chise.

* xfc *
0 conferință a partidei „naționale14 e 

convocată pe 13 Deoemvre n. în Clușiu. 
In invitarea trimisă „aderențiloră44, co- 
mitetulă eseoutivă ală partidei Zice, că 
politica periouldsă și antinațională a gu
vernului actuală îi impune datoria, ca 
să duoă în luptă la viitorele alegeri pe 
alegătorii ou sentimente „patriotice44, 

pentru care scopă partida trebue să se 
oenstituiâsoft. ** *

Tarifulîî vamală francesti. Ună grupă 
de agrioultorl din camera franoesă au 
cerută să se revină asupra tarifului vo
tată de cameră, în soopă de a lovi făi
nurile străine cu o vamă mai mare. 
Dreptulă de 8 franol înscrisă în noulă 
tarifă nu este sufioientă spre a protege 
morile francese. Ei ceră deci urcarea 
taxei la 12 franol.

* * *
Târgulă de rimătorl dela Turnu-Se- 

verinîî. Prețuri invariabile 80—90 bani 
chilogramulă. Rîmătorii întrațl în tergă 
dela 1 Aprilie până la 8 Noemvre 1891, 
10.715. VenduțI în România 2335; es- 
portațl în Austro-Ungaria 405; tăiațl de 
Sooietatea Elvețiană pentru esportă 910; 
rămași în sălașe 7065. Sănătatea viteloră 
este escelentă. ** *

Nou episcopii a fostă numită în Su- 
pușă abatele titulară Paul Samrecsany 
din Typultha și canonioă preposită din 
Agria. ** *

Cutremurul^ de pământii ce a fostă 
în Sibiiu în ndptea de 29 spre 30 No
emvre s’a simțită și în Mediașă și Deva.

Dela Cenadulu-ungurescâ.
(Urmare.)

La rogarea comunei politice, în a. 
1885 înaltulă Ministeriu s’a învoită, ca 
oomuna politică să pdtă oumpăra pusta 
erarială de pe teritorulă oomunei ndstre 
de 362 jugăre cat., jugărulă a. 170 fi. 
plătibilă în 10 ani. Românii, oa tot-dâuna 
și atunol formau majoritate în comite- 
tulă comunală, s’au înțelesă întâiu între 
sine apoi și ou frații Sârbi, ca să se 
facă propunere, oă din pusta de 362 ju
găre, comuna politică să oumpere 212 
jugăre, și 100 jugăre să cedeze spre 
cumpărare comunei bis. române și 50 
jugăre comunei bis. sârbe. Propunerea 
s’a făoută în comitetă, și întregă comi- 
tetulă afară de judele, de notariulă și 
de trei jurați — primi ^propunerea. Cu 
atâta trăba trebuia să sefinescă; dârnu, 
ună ană întregă a durată lupta, ținen- 
du-se ședințe peste ședințe, deși Ro
mânii și Sârbii au ținută ca ferulă la o- 
laltă, așa în fine s’a luată conclusulă, s’a 
subșternută la oomitată oarele l’a desa- 
probată motivândă, că cestiunile biseri- 
oescl nu se potă amesteca cu cele po
litice. Purtarea notariului și a celorlalți 
antiștl, precum si a comitatului, au stîr- 
nită sânge rău în comitetulă întregă, 
din oare causă și-a propusă a nu lăsa 
nimică ne’ntreprinsă pentru ajungerea 
scopului. — S’a înțelesă comitetulă co

și se sfîrși în nisoe gropițe pe obra
jii 0i-

— „Și nu m'ai cunoscută?44 ’lă în
trebă ea zîmbindă. — „Și tu nu m’ai 
cunoscută?44 întrebă elă cu o privire 
plină de tandreță. „Ah44, răspunse ea. 
„Mi-s’a întipărită atunci fdrte bine tră
surile feței tale și au rămasă adenoă să
pate în inima mea, der, Z^u, nu te-așl 
fi putută reounăsce. Pdte a venită și de 
acolo, oăjte-amă văZută numai noptea în
fășurată în manta, cu pălăria pe oohl, și 
cum îmi și puteamă închipui. — Fires- 
oe, că în sera dintâiu, oând i-ai ttrigată 
lui Faldner: „La revedere44, atunci îmi 
veni tonulă atâtă de cunoscută ca și 
oând l’așl mai fi auZită odată, der amă 
rîsă de mine însă-mi din causa acestoră 
presupuneri nebune. După aceea din 
când în oând mi-se părea, oă tu ești a- 
cela, pe care-lă credeamă ; dâr când în 
Dumineoa trecută ai pronunțată cuvin
tele Pont des Arts, atunci văZui, că fața 
ta se lumina dintr’odată, păreai, că tră- 
iesol cu totulă în amintiri și din cele 
dintâiu cuvinte am înțelesă, oă tu ești a- 
oela! Dâr firesce, oă tu nu m’ai putută 
reoundsce, nu e așa, oă am devenită cu 
Lotulă palidă ?“

„Iosefo44, răspunse elă: „unde erau 
simțurile mele ? Unde erau ochii mei, 
urechile mele, de nu te-am recunoscută? 
Chiar când te-am văZută pentru întâiaș- 
dată trecu prin inima mea ună fioră de 
bucuriă, tu semănl fdrte bine ou tabloul 
pe oare l’am iubită ca pe unulă ce-țl se- 
mănă, der descoperirea asupra nemului 
mamei tale mă conduse pe o cale rătă
cită ; văZui în tine numai pe ființa, ce 
semăna cu fiioa Laurei, și adese-orl, 
când ședeamă lângă tine, pribegeau gân
durile mele departe, departe — la tine!44

„O, DumneZeule!44 esclamâ Iosefa, 
„e adevărată, e cu putință? Poți să mă 
mai iubescl?44

„Că nu te potă iubi? — Der mi-e 
permisă să te iubescă ? DumneZeule, tu 
te numescl d-na de Faldner; spune-mi 
pentru DumneZeu, oum s’a întâmplat tote 
aceste ? De ce nu mai așteptată măcară 
o singură dată?44

32.
Ea ’șl sterse lacremile, se reculese 

pentru oa se vorbâscă — „VeZl“, Z'se 
ea „pare că o sorte dușmană ar fi adus 
lucrurile acolo, oa să mă facă nenoro- 
oită. După oe ai plecată tu, n’amă mai 
avută nici o bucuriă. Serile aoele ou 

tine ’ml au fost fdrte plăcute. VeZi, încă 
din momentul prim oând ai rugat în lim
ba materna pe amicul tău să-ți dea bani, 
de atunci a bătută inima mea pentru 
tine; și când tu cu o generositate fără 
margini și cu delicateță te-ai îngrijită 
de noi, ah, de multe-orl ași fi voită să 
te strîngă la inima mea și să-ți mărturi- 
sesoă, că te adoră ca pe o ființă mai 
înaltă. Nu sciu, oe rni-ar fi fostă mie 

;greu să faoă pentru tine; și câtă de ge
neroșii și nobilă te-ai purtată față de 
mine. Tu plecai, er eu plângeamă multă 
vreme, căci ună sentimentă durerosă 
îmi Zic0», oă ne despărțimă pentru tot- 
dâuna; la optă Zile după oe ai plecată, 
muri mama mea grabnioă. Aoeea, ce-mi 
dăduseși atunol, îmi ajunse, să îngropă 
pe mama mea, ca să nu lasă amintirea 
ei în necinste. O damă, era contesa 
Landskron, care locuia vecină cu noi și 
auZi despre noi sărmanele, mă ohiămâ 
la sine. Ea mă esaminâ în tdte, percurse 
hârtiile mamei mele, pe cari ’i le da- 
semă; ea părea mulțămită și mă luâ oa 
domnișoră de companiă. Oălătorirămă, 
nu voescă să-ți desoriu, cum îmi sângera 
inima, când trebuii să părăsescă Parisul 
aoesta; mai lipsiau numai 14 Zii0, pănă 

la timpulă pe oare l’ai hotărîtă; căol 
decă m’așl fi dusă la prima la loculă in
dicată, ași mai fi luată încă-odată adio 
dela tine! Der nu s’a întâmplată așa, 
oând trecurămă din strada St. Severin 
pe piâța bine cunoscută dela l’Eoole de 
Medecine, inima îmi bătea cu putere și Zisei 
în mine: „„Pentru tot dăuna!“44 Eduard, 
n’am mai auZită niol-odată nimioă des
pre tine, numele tău îmi era necunos
cută, tu trebue, că uitaseși de multă pe 
sermana cerșitdre; eu trăiamă din gra
ția străiniloră, am avută să suferă multe 
amărăciuni, le-amă suferită, fiindoă nu 
erau dintre cele mai durerdse. Când 
însă contesa se stabili în timpul aoesta pe 
moșia ei, când Faldner mă ceru în că
sătoria, când observai, că voesce să-mi 
asigure o esistență bună, său pdte ohiar 
’i se urîse de mine — o singură dată 
amă fostă ferioită în viâță, și nici nu 
mai speramă, că voiu mai fi vre-odată; 
celelalte ’ml erau indiferente — atunol 
devenii soția sa.44

„Sermană copilă, tocmai a acestui 
Faldner, tocmai tu cu sufletulă tău gin
gașă, cu sentimente atâtă de delicate și 
cu niBce pretensiunl îndreptățite la ună 
viitoră mai bună, tocmai tu să fii soția 
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munală a se prasenta înaintea Prea sân- 
țitului Domnii Episcopii Ioană Mețiană. 
Inaltâ Prea sânțitulă primindu-ne cu în 
datinata-i bunăvoință, ni-a dată îndru
mările neoesare, ni-a protegiată și înal- 
tulă Ministeră s’a îndurată la rugarea 
ndstră a aduce resoluțiunea: debreoe 
pusta de 362 jugăre comunei politice au 
cedat’o spre oumpărare, comuna politică 
e în drepții, deoă voiesce, a ceda spre 
cumpărare și oomuneloră biserioesol, nu 
e în contră la acesta. Ținându-se de nou 
ședință, oomitetulă în unanimitate a ce
data, 100 jugăre la camuoa biserioesoă 
română și 50 jugăre la corn, biserioâscă 
sârbă.

Dela cumpărarea pustei dateză tur- 
burarea, și de-atuncl notarulă Hegediîs 
e dușmanulă gazdeloră și pune în oum- 
pănă tdte auotoritățile la oomitată, ca 
din gazde să nu pdtă deveni nici unul jude 
comunala, și triumfulă e totdeuna ala 
d-sale. ’Nainte de asta cu 5 ani, au ru 
gată fruntașii pe cornițele suprema, să 
facă atentă pe pretorele să candideze 
la postulă de jude comunală și din 6- 
meni avuțl și chiar a designata pe oine,— 
rogarea însă n’a avută efeotă. — ’Na
inte de asta cu doi ani au rugata pe a- 
blegatulă ceroului nostru a se întrepune 
pentru candidarea unui fruntașă și anu
mită pe oine, a fostă înzadară, că nota- 
rulă Hegediîs mai multă au trasă la 
cumpănă decâtă fruntașii din comună. 
Din a. 1885 s’a începută a se turbura 
paoea în sînulă conlocuitoriloră noștri și 
n’a turburat’o d-lă Cioră, ci D-lă He- 
gediis1

Până în a. 1888 epitropii noștri pri
mari au fostă toți omeni avuțl, s’a și 
chivernisită bine averea biserioâscă. In 
anulă 1888 s’a alesă judele comunală 
Georgiu Unou, — carele și de presents 
este jude; — de epitropl primari: de ală
II- lea epitropă Petru Luțai și de ală
III- lea epitropă Ștefană Luțai, ambi ju
rați comunali, devotați notarului He
gedus, se înțelege, că servitorii co
munali mânau la comandă dmenii la 
alegere și aoeștia toți trei la olâltă 
n’au avere curată de 2000 fi. v. a., pe 
când avemă mulțl âmenl bogațl în co
mună. Pe câtă erau toți Românii de bine 
măhnițl pănă’n suflată pentru acâstă ne
nimerită alegere, pe atâtă de mare era 
buouria D-lui Hegedus și a preotului 
Ierosimă Luțai, că dânșii suntă d-nii situa
ției și la comuna biserioâscă. Dâr abia 
a ținută bucuria domniei loră ună anu și 
jumătate, când toți trei epitropii au foștii 
suspinși pentru defraudarea de bani bise- 
ricesd.

D-lă Hegedus a avută ounoscință 
despre pățania judelui și a jurațiloră săi 
și dâcă ar fi iubită dreptatea, și ar fi 
dorită susținerea păoei în comună, de 

acestui omă ? Der totuși așa este; Iosefa, 
nu mai potă, nu mai trebue să stau nici 
măcar o <jl &icL ori câte defecte urîte 
are, totuși a fostă odată amioulă meu, 
acum suntă âapele său, și chiar decă 
n’ar fi lucrurile aceste, noi nu putemă fi 
fericiți împreună1“

Zăcea o durere nemărginită în ou- 
vintele aceste.; elă sărută ochii frumosei 
femei, numai pentru ca să nu fiă mai 
slabă prin mâhnirea, ce isvora din 
aceștia.

— „O, numai o diu, șopti ea cu 
gingășiă; „numai aoum te-am regăsită, 
și te gândesol deja să fugi. Vecjl, decă 
te duci, atunol se va închide ârășl pen
tru totdeuna ușa fericirei mele, voiu tre
bui să îndură multe năoazurl, și apo1" 
îmi va rămână și o ore-oare amintire’ 
care mă va mistui în largulă pustiu, în 
care viețuesoă.*4

„Asoultă, voiu mărturisi totulă lui 
Faldner“, dise tînărulă, după ce se mai 
gândise oâtva timpă, „îi voiu povesti 
totulă, pentru ca să-i mișcă inima; elă 
totuși nu te iubesce, tu âr nu-lă iubescl 
și ești neferioită, elă se mi-te de-a mie. 
Casa mea nu e frumosă ca acestă cas- 
telă, moșiile mele le poți vedâ după 
coperișulă dela Belvedere, aici vei pă

ce n’a denunțată pe aoeștl antistii la 
pretorele? Noi soimă de ce n’a făoută 
una ca acâsta, fiindcă d-sa le este pro- 
tectoră și făcândă una ca acesta, s’ar fi 
blamată însu-șl pe sine și s’ar fi espusă 
la aceea, ca antistia să fiă oompusă din 
gazde, pe oarl dânsulă îi uresce.

Dela suspinderea numițiloră epitropl, 
turburarea a luată dimensiuni mai mari, 
căci ca antiștî comunali aveau terenă 
să samene vrajbă între poporă, de câte- 
orl se aduna comitetulă parochială, par- 
tisanii judelui Georgiu Uncu întâi se 
oonsultau cu dânsulă la casa comunală, 
apoi veniau la ședință, astfelă din sfadă 
și larmă au constată consultările.

Vomă descrie, cum s’au continuată 
și se continuă turburările.

Invățătorulă nostru Georgîu Hidi- 
șiană, după ună serviciu de 15 ani, de- 
venindă greu morbosă și incapabilă de 
a mai funcționa, înoă înainte de asta cu 
doi ani s’a substituită în loculă dânsului 
tinărulă cu distinsă cualificațiune Ioană 
Lugoșianu. Pe acesta tînără îlă uresce 
d-lă Hegedus pentru păcatulă, că e dis
tinsă oualifioată. Nu multă după substi
tuirea acestuia, veni în comuna nâstră 
feciorulă preotulă Ierosimă Luțai cu nu
mele Terentie Luțai. Acestă omă a fostă 
la noi învățătoră în a. 1872, la anulă fu 
dimisă din postă; de atunol a fostă în
vățătoră în multe oomune, eșindă ou ru
șine din totă loculă. Adăpostindu-se la 
tatălă său, timpulă și-I’a omorîtă ou cer
cetarea birturiloră și cu joculă de oărțl, 
câștigândă cu cărțile mulțl bani; că nu
mai dela ună bietă pilară de gâsce cu 
numele Teodoră Vanu într’o singură 
nopte a câștigată netto 212 fl. Pe Achimă 
Poponă cu cărțile l’a dusă la sapă de 
lemnă, mai pigulindă ăstă modă de bani 
și pe alți; antistia comunală despre aoes- 
tea avea cunoscință, der a închisă ochii. 
Cu banii în chipulă acesta câștigați, 
adăpândă clasa mai săraoă ou spir- 
tudse, îșl făcu o partidă bunicică ; avândă 
de ajutoră în acostă luorare și pe pă
rintele său.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans.“
Valea-Jiului, 1891.

Onorată Redacțiune! Pe la începu- 
tulă acestui ană a apărută în coldnele 
acestui prețuită diară o corespondență 
din Valea-Jiului, în care d-lă Simeonă 
Zehană, teologă abs. și învățătoră a a- 
rătată unele îngrijiri față de sârtea și 
viitorulă poporului nostru din aoestea 
părți, din motivulă, oă acelă poporă nu 
este preparată și îngrijită pentru mo- 
mentulă, când acuși are să fiă inundată 
de o mulțime de străini dintr’alte țerl, 
fiindcă nu are nici șoâle, nici biserici 

răsi multă avere, dâr oând vei întră în 
casa mea, voiu pune mânile mele în 
locă de covdre, te voiu purta pe brațe, 
tu vei fi regină în casa mea, și eu pri- 
mulă tău servitoră oredinciosă !“

Ea privi ou durere spre oeră și 
plângea tare : „Ah, da, deoă ași fi și eu 
de confesiunea ta, atunci ar mai merge, 
der noi amă fostă oununațl după ritulă 
oatolică, și prin urmare numai mârtea 
ne va pute despărți: O Dumnezeule, ce 
nefericiți ne facă de multe-orl legile ! Ce 
fericire ar fi pentru mine, să fiu cu tine, 
să îngrijescă numai de tine, să privesoă 
în ochii tăi, și în fiă-oare 41) să-ți răs- 
plătesoă a miia parte, din câte ai făoută 
tu pentru mine și pentru mama mea“.

— „Așaderă totuși pentru totdeuna“, 
răspunse elă cutristeță; „va să Zică nu
mai mâne, și apoi ne vomă despărți pen
tru totdeuna?“

— „Pentru totdeuna!“ șopti ea în
cetă, sărutându-lă ou înfocare.

— „Aici așa-dâră te găsescă femeă 
nerușinată ?“ strigă în momentulă acesta 
ună ală treilea, care sta lângă grupa 
aoesta. Ei săriră în susă spăriațl; tre- 
murândă dB mâniă și sorâșnindă în dinți 
de furiă sta baronulă înaintea loră, ți- 

corespunfjătore, nici conducători apțl și 
desinteresațl.

Deși față cu vederile d-lui Zehană 
s’au esprimată și păreri contrare, eu însă 
în privința sorții viitore a poporului nos
tru nutrescă aoeleașl îngrijiri, ca și d-lă 
Zehan, pentru-oă ori cine care ounâsoe îm
prejurările nostre va reounâsoe, că în 
Velea-Jiului poporulă nostru a fostă se
parată cu totulă și închisă de lumea din 
afară și că prin urmare pre tâte terâ- 
murile a rămasă înapoi celuialaltă corpă 
ală națiunei, și că aoi avemă înoă multă 
de adusă în ordine pănă ce ne vomă 
pute pune pe o trâptă egală cu frații 
noștri din alte părți.

Să luămă pentru esemplu comuna 
Lupenl, care mai întâiu va fi inundată 
de străini și prefăcută în coloniă mon
tană. Etă cum stămă noi aici: avemă 
o biserioă mică de lemnă aruncată pe 
ună delă afară din sată, insuficientă ohiar 
pentru poporulă indigenă, și ună pre- 
otă din vremile vechi, despre a cărui 
rîvnă și însușiri nu e loculă să vorbesoă 
aci. Șoola și învățătorulă lipsesce, fiindă 
afiliată în acestă privință la oomuna Pa- 
roșenl. In cantitate mai mică și pănă 
acum s’au esploatată cărbuni de pe te- 
ritorulă acestei comune, va să flică colo
niști străini în numără mai mică și pănă 
aoum au fostă aci. Contaotulă ou aceș
tia și împrejurarea, că birturile jidovesol 
în looă și mai ou sâmă în comunele în
vecinate suntă în abundanță, a adusă 
poporulă la o decădență și ruină aprope 
totală materială și morală. Astăcjl puține 
familii vei afla în acestă oomună, a că
rora avere să nu fiă Intabulată la outare 
casa de credită pentru bani împrumu
tați. Și apoi nu e mirare, când și as- 
tădl, în seoululă aoesta ală luminei, mai 
păstrâză Jianulă încă vre-o 90—100 de 
sărbători de origine pâgână, cum suntă 
a lupului, a ursului, gădinete, cornă de 
primăveră etc. De lucrată nu lucră, er 
când are sărbători, îi plaoe să șl petrâcă 
totă cjiua în birturi demoralisătâre, bândă 
la rachiu și dându-se la totă felulă de 
fărădelegi. De oeroetarea s. biserici ba- 
răml Dumineca, niol vorbă nu este.

Pe lângă aoâstă demoralisațiă, mai 
vine și împregiurarea, oă poporulă nos
tru se expropiâză pentru prețuri bagatele. 
Și ce e mai tristă, ohiar și între preoții 
poporului nostru se află de aceia, oarl 
primesoă bacșișuri â la Juda, ca să-lă 
seducă, <jioendă că și dânșii au dată totă 
ou aoelă preță. Gei nevinovațl, căci suntă 
și de aoeea, nu iau asupră-șl aoâstă im
putare.

Ceea ce s’a cjish despre oomuna Lu- 
penl se pâte aplica cu fârte puține es- 
cepțiunl și la alte comune din Valea- 
Jiului. Apoi sciută este, că străinii, cari 
voră veni aoi, suntă din țările civilisate: 

nândă într’o mână o hârtiă, er în cea
laltă bioiușca de călărită, pe care toc
mai o ridicase, pentru oa să plesnâsoă 
pe frumosă și nenorocita femeă. Froben 
îlă apucă de brață, îi luă cu greutate 
biciușca și o aruncă la o parte. „Te 
rogău, Zise elă cătră celă înfuriată „nu 
faoe soandală aici; bmenii tăi suntă în 
grădină, te necinstești pe tine și casa ta 
printr’o astfelă de soenă“.

„Ce?“ strigă acela, „nu e destulă 
de întinată oasa mea prin persona acesta, 
pe oare am avut’o în oasa mea? CreZl 
tu, că nu cunoscă sorisorea tau, con
tinuă elă, arătându-i hârtia, „aoesta e o 
dulce epistolă la d-lă amanta, la eroulă 
romanului. Va să Zică am luatu în că
sătoria o femeă, pe care ai întreținut’o 
tu și după ce te-ai săturată de ea, a 
luat’o cinstitulă Faldner pentru oa să o 
faoă domnă; apoi după 6 luni oa și din 
întâmplare vii la visită, pentru oa să lun- 
gescl și mai multă cârnele bărbatului. 
Aoesta ml-o vei plăti mișelule; dâr 
acâstă cerșitâre să se duoă erășl cu far
furia și cu lanterna lângă Pont des 
Arts, sâu să trăiesoă din banii, ce-i vei 
da tu. Servitorii mei o voră goni cu bi- 
oiulă din oasa mea!“ (Vi i-au) 

Germania, Boemia etc. și aflândă popo
rulă nostru într’o stare atâtă de deso- 
lată, de sigură, că nu voră întâmpina 
mare resistență întru subjugarea, ori 
chiar scdterea ou totulă a aceluia din 
acestă romantică ținută. Terenulă e în
gustă pe aci eră lume va inunda multă, 
căci acestă vale are ună viitoră frumosă. 
Poporulă nostru nu are niol ună mijlocă 
de resistență. La lucru în mine nu vo- 
iesoe să între, afară în liberă are puțină 
pământă roditoră, oe va faoe dâr? Șodle, 
biseriol, preoți și învățători destoiniol nu 
are. Aceștia însă suntă factorii, oarl sin
guri ar putâ fi în stare a-lă susțină și 
ocroti între împrejurările de față. Sin
guri aceștia suntă în stare a-i arăta ca
lea ceă bună și adevărată, pe care tre
bue să pornesoă, dâcă doresoe să mai 
esiste aoi.

Ar fi timpulă supremă, înadevără, 
ca să lăsămă nepăsarea la o parte și să 
ne punemă pe luoru, oăol la din contră 
poporulă nostru din Valea-Jiului este 
pierdută. s.—u.

DIVERSE.
Unii munte, care se surpă. Nu de

parte de orașulă Murcia între satele Ulea 
și Ojas, în Spania s’a produsă ună fe- 
nomenă curiosă, care a aruncată alarmă 
printre loouitorii din aceste localități. O 
mare porțiune de terenă, aparținândă 
muntelui cunoscută sub numele de „Cas
tillo dela Reina Mora^ (Citadela Reginei 
maure), s’a deprinsă de acesta și a în
cepută să lunece încetă spre pflle, dis- 
trugândă totă ce întâmpină în cale-i. 
Sătenii au alergată în masă oa să asiste 
la aoestă curiosă speotaoololă ce oferă 
terenulă mișcătoră. O formă oe se găsea 
situată pe acestă terenă, a fostă luată 
odată cu surparea. Un mare numără de 
arbori, au dispărută în crepăturile oe 
s’au produsă prin surpare. Acestă feno- 
menă s’a observată numai de vre-o trei 
Zile și mișcarea continuă. Intregulă munte 
a crepată în mai multe loourl. Nu se 
șcie încă cărei oause se datoresce acestă 
imensă deslipire de terenă.

însușirile igienice și vindecătore ale 
scorțișoreî. Nu de multă s’a descoperită, 
că soorțișoraomdră microbulă friguriloră 
tifoide (lingârei). Chamberland, colabo
rator ulă lui Pasteur, ajutată de Cadeao 
și Meunier, a verificată puterea soorți- 
șdrei asupra tifosului la institutulă lui 
Pasteur. Din oeroetările loră reese, că 
esența de soorțișâră nimicesoe baocilulă 
tifosului (lingorei) în 12 6re. Importanța 
acestei descoperiri mai cresce prin îm
prejurarea, că miorobii de tifosă nu 
potă trăi în aburii esenței de soorțișâră, 
și aerulă înoărcată ou parfumă de scor- 
țișdră, decă lă inspirămă este aptă de a 
nimici boia lingorei. Parfumulă de scor- 
țișdră are aromă forte plăcută; în seco- 
lulă ală XVI acesta era parfumulă aris
tocrației, și cine scie de nu va veni de 
nou la modă, înloouindă, pentru vest
minte, toiletă ș. a., parfumurile cele mai 
căutate astăZl. Și decă acesta nu i-ar 
succede, de sigură, că în cazuri de epi
demie parfumulă de soorțișâră va fi în. 
totă oasa, — Zlce „Foia „Diecesanău.

NECROLOGUL Studenții din olasa 
VlII-a dela gimnasiulă superioră din 
Blașiu deplângă mârtea iubitului loră 
oonșeolară Macsiu Picașiu, stud. abs. de 
ol. VII, întâmplată la 5 Deoemvre n. c. 
în Galda inferiâră.

Fiă-i țărâna ușâră.

£ ursolu pieței Brașovn
din 8 Decemvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Câmp, 9.26 Vând. 9.30
Argintă romănescă • n 9.20 9.31
flapoleon-d’orl - - n 9.29 H 9.34
Lire turcesol - - n 10.60 fi 10.65
Inperiall - - • • n 9.58 n 9.63
•ialbinl .... n 5.45 n 5.50

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursnlu la bursa din Viena
din 7 Decemvre a. c. 1891

Santa de aură 4°/0 . ........................ 104 05
Banta de hârtiă 5U/O . . - 101 —
împrumutului căilorti ferate ungare

aură 116,—
dto argintă..................... 97.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] ■ 111 75

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 90.20
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se»

ghedinului • 129,—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Renta de hârtiă austriacă .... 91.85
Renta de argintă austriacă .... 91.50
Renta de aură austriacă....................... 108.30
Galbeni împărătesei- • • ... 5,61
Napoleon-d’orI ....... - 9.851/,
Mărci luO împ. germane .... 57 97’/2
Londra 10 Livres sterlings ■ 118.—

Nr. 14327 726,1-1

PUBLICAȚIUNE.
In nexti cu publioațiunea din 26 No- 

emvre a. o. Nr. 14327 se publică:
Cumcă pădurea Szăraz-Timis, pe 

130,1 jugăre catastrale, se află 53°/0 de 
bracjl (molifQ) și 47% bracjl albi, cari 
măsurațl în înălțime pănă la pieptă, con
țină ună diametru mijlociu de 56 centi
metre și o înălțime de verfă de 29 metri.

Esploatarea se prelungesce, pănă la 
finea lui Octomvrie 1896, așadar cu 
2 ani.

Brașov0, 5 Decemvre 1891.

Recomandămu onor, publici! 
următorele articole prdspetii 
sosite:

Direcțiunea generală 
cunoscută prin acesta, că

a Căiloră Ferate Române face

la Serviciulu de Întreținere din București, Craiova, Pitești, 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntfl rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Pirecțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Servidulu P. la Bucu
rești celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcăle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulă militară.
Pentru informațiuni mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., BucurescI, Calea Victoriei Nr. 124.

724-1.

a

voru
Intre-

'750

Marinată (Aulflgcb).
Scrumbii <le Marea ostică. 
Scrumbii de Dunăre. 
Sardine franțuzesc!.
Sardine ruaeaei (în butoiașe)* 
Sardelle.
Iiaclierdă l-a calitate (Lapardonu). 
Măsline trile șl vollo (mari). 
Icre negre moi.
Untdelemnu finii. 
Halva l-a calitate. 
Curmale l-a calitate. 
Ceai diferite calități. 
Bisquits pentru ceai. 
Komu de Ananas și Jamaica. 
Cojgnacu franțusescu. 
Champagne frănțusescă. 
Mustard frănțusescă.
Marone de CUirz.
Cafele diferite calități, câtu și alte 
articole de băcănia cu prețuri mo
derate.

Ioană Dușoiu & Fiiu.
725,2-1.

iW* Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Zhzfersu-l-u. treixijLrilorijL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Predealu Bredealu—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persin.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
aocele-

rată persân.

Trenu Trenu 
de

■|
accele

rată

Trenă 
de 

persân,
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată
Trenă 

de 
persân.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel
Clușiu |

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea
Uibra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodfi 
AugustinQ 
Apața 
Feldidra
Brașovii

Timjșîî 
Predealh 
BucurescI

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 
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8,-
1.50
3.57
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

Tren de 
persâne

11.-
2.41
3.26
9.50

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
4.49
5.35
7.23
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

BucurescI 
Predealu 
Timișă 
Brașovă j 

Feldidra
Ap ața 
Augustinîi 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașîi
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
CrăciunelQ

8.22
8.38
8.43

9.14

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
9.30

Teiușu

Aiudâ 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiriști 
Apahida
Clușiu
Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratoa

, Rev
’ Mezo-Telegd
’ I
• Oradea mare.• I

sus

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
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
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

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

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

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

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.!
10/
11.
11.
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișîî 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinh 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piști) 
Orăștia 
Șibotti
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.566.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
jll.53

8.-
1.50
3.57
6.52 

T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25'
9.50
1.05
5.24
546
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44 Szolnok
12.06 Budapesta12-3^ Viena

Teiușfl
Alba-Iulia
Vinț. de josO 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
llia 
Gurasada 
Zamfl 
Soborșină 
Berzava 
ConopO 
Radna Lipo 
Paulișil 
Gyorok 
GlogovațQ

va

Aradu

12.38

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10,
944
9.58'

10.11
10.34
10.46
11.18

4.15
7 206.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
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
1.40,

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23
Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8.02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

j Cucerdea-Oșorheiu-R. -săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs.
Oșorheiu <
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piski) Betroșeni || Petroșeni-Simeria (Piskl)
Simeria
Streiu
Hațegii
Pui
Crivadia 
Banița
Petro șeni

6.— 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 iCrivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24|Hațegtt 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36|Simeria 9.52 3.27

Simeria (Piski)—Hunedora

6.201 Simeria (Piskl)
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

A radă—Timișora Timișora—Aradu
7.15 Timișora
8.04 Vinga
8.57

—
Aradfi 6.15 11.30
Vinga 7.32 12.47
Timișora 8.42 2.04 Aradu

6.20 1.11 5-05
7.21
8.03

2.46
3.50

6.40
7.50

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Xernesci
5.45
7.26

2.58
4.39

îxliirisift—Turda
? ... 

Turda—Ci hirisu__ _____
8"50
9.10

Brașov
ZernescI

Sgernesci—Brașov

IBureșu-Eaidosu—Bistrița j Bistrița—Miarcșu-lLudoșu

Murășîi-Ludoșa . . . . 
Țagu-Budatelicfl . . . . 
Bistrița.............................

4. —I Bistrița . . .
6Ă8 °’ ’
9.59j| MurășG-Ludoșfl.

Țagu-Budctelică . .

Nota.: Nume încuriiadrațl cu linii gr6se însemn^ză drele de nâpte.

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
Turda f ......................~ -8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișfi

4.50| 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

Zârncsci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora Bi*așov—S*-gweorg,iu

Sighișdra. . 
Odorheiu . .

3.15
6.10

_________ II

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Brașovu
Uzonâ
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

Careii-marI—Zelău II ®elău—Careii-mari S«-<»eorgiu Brașov.
_____________ "___________ __ O __ a on

Careii-marI. 
Zelău. . ,

5.5o| Zelău................... ,.
11.— Careii-marI . . . .

=;S7Georgiu
1.56j|Uzonti
6Ă8jBrașovtt

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi.


