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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Ianuarie 1S93 st. vechiu 

se deschide nou iibonamentii, la care în- 
vltămd pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețuflu abonamentului!
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

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

luni 10 franci, pe ș6sa luni 20 franci, pe unâ 
urnii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

Domnii, cari se voră abona din nou 
s8 binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațînnea „gazetei Transilvaniei".

BrașOVU, 20 Decemvre st. v.
Cu ocasiunea instalării noului 

fișpanft alfi comitatului Uniăddrei, 
locuitu apropo cu desevîrșire de 
Români, câțiva fruntași români au 
demonstrată, în representanța comi
tatului, în favorea limbei și na
ționalității române, răzimându-se 
pe articululfi de lege 44 din 1868, 
adecă pe legea de naționalitate.

Câtu de șubredă și fără de nici 
o valdre este acji acestu razimu 
se pdte vede din raportulu, ce-lu 
publicămu mai josu.

Răspunsurile, ce le-au primită 
Românii la interpelările loru în 
favdrea respectării limbei române, 
ne arată clarii și neîndoiosu, care 
este direcția organeloru adminis- 
trătdre din țeră. Noulu fîșpanu 
din Deva a și declarată categorică, 
că ac|I cestiunea limbei române 
este luată cu totulu dela ordinea 
4ilei și că servitorii guvernului de

prin comitate nu se semtă îndato
rați a vorbi și a scrie altfelu de- 
câtu unguresce, căci statulu este 
„maghiară “.

Și ceea ce caracteriseză și mai 
multu situațiunea: acelu refusu* 
categorică de a satisface cerințe-j 
loru art. de lege 44 din 1868, a 
urmată imediată după declararea 
solemnă a noului fișpană, că „va 
esecuta cu rigorositate legile sanc
ționate “ și că „va respecta drep
turile fiă-cărui cetățenă, de ori ce 
naționalitate seu confesiune ar fi.“

Eată der cum stămă cu siste- 
mulă Szapary. Pentru dmenii lui 
paragrafii legei de naționalitate 
au valăre numai teoretică, pe 
hărtiă, er în praesă suntă a se 
esecuta în sensă cu totulă opusă ; 
fiind că așa li-s’a spusă fișpaniloră 
nou numiți, în Pesta, că Maghiarii 
au cucerită țera acesta cu sângele 
loră și că prin urmare ei suntă 
stăpâni absoluți peste locuitorii 
ei nemaghiari.

Acesta au afirmat’o aprope cu 
aceleași cuvinte în vorbirile loră 
de instalare atâtă noulă fișpană 
ală comitatului Uniădărei, câtă 
și acela ală comitatului Ternavei 
mici.

Ce mai âmblă der Românii 
după „limbă protocolară44 română 
și alte de aceste, când ei suntă 
cei „cuceriți44 încă „de acum o 
miă de ani44 și avisați la grația 
cuceritoriloră ? Așa înțelegă adecă 
cei dela putere frasa loră obici
nuită, că „Ungurii și Românii sunt 
avisați laolaltă.44

Și la ce ne putemă aștepta 
încă din partea Ăpponyiștiloră și 
a Kossuthiștiloră, cari susțină, că 
fișpanii d-lui Szapary nu aperă 
de ajunsă dreptulă și interesulă 
cuceritoriloră față cu cei cuceriți?

Tote vorbirile și reclamările 
răzimate pe art. de lege 44 din 
1868, pe principiile de dreptate și

de echitate și pe principiile ade
văratului constituționalismă, tre- 
bue să remână în asemeni îm- 
pregiurări curate declamațiuni a- 
cademice, fără de nici ună efectă 
practică.

* Pe acela, care în locu de argu
mente îți vine cu ciomagulă pre
tinsului „cuceritoră44,nu-lă vei pute 
convinge niciodată printr’o purtare 
blândă și prevenitore, că are față 
cu tine și datorii de împlinită.

Nu voimă nicidecum se facem 
vr’o împutare frațiloră noștri Uniă- 
doreni, pentru că au mai făcută 
încă-odată în direcțiunea acesta 
o zadarnică încercare. Din contră 
trebue se lăudămă zelulă, cu care 
au aperatu causa limbei române 
în cjilele din 21 și 22 Decemvre a. c.

Der despre ună lucru totuși 
ară trebui se fiă în clară atâtă 
Românii Uniădoreni câtu și toți 
Românii asupriți din aceste țeri. 
Ară trebui se recunăscă odată, 
că timpulă esperimenteloră de a 
capacita pe adversarii loră cu ar- 
riculi de lege a trecută.

Trebue der se căutămăa ne im
pune adversariloră noștri, pretin- 
cjendă drepturile ndstre întregi și 
neștirbite!

înainte de alegeri.
Foile unguresc! lățiseră vestea, oă 

în cerculă electorală Ceica va candida 
la viitdrele alegeri d-lă N. Diamandi față 
cu guvernamentalul^ Bezei Szilviusz. Soi
rea acesta o desmiute acum insușl d-lă 
Nicolau Diamandi în nr. 256 dela 
30 Decemvre ală cliarului „Nagyvâradi 
Hirlap" în care d-sa publică o declara
ția, de următorulă cuprinsă: „După-ce 
mai multe foi au oomunioată soirea, că 
în Celoa maghiară voiu păși eu ca oan- 
didată de deputată la viitârele alegeri, în 
interesulă adevărului vărogă comunicați 
următârele: După-oe privitorii la atitudinea 
mea politioă am primită și primescu ne

condiționată hotărârile conferenței din Si- 
biiu, și după-oe acestă conferință încă 
nu a adusă hotărîrl față ou atitudinea 
politioă, oe vomă avă s’o observămă la 
apropiatele alegeri: soirea despre can- 
didarea mea — din parteml — o consi
der ca prematură. — Nicolau Diamandi.'1

♦

Din Făgârașă primimă o soire oiu- 
dată. E vorba adecă pe acolo, oă în oer- 
culă electorală de josă ar ave de gândă 
să candideze tînărulă Dr. în dreptă Ni
colau Șerbană de Voila față cu Dr. Ull- 
mann. Nu soimă să luămă în seriosă a- 
cestă scire, ori nu. Cu greu putemă ad
mite, oa d-lă Șerbană să voiesoă ași în
cepe cariera sa publioă prin aoeea oă 
s’ar pune în conflictă ou conaționalii săi 
și ou programa națională. Așteptămă lă
muriri/

*
La Beiușă spune „Maghiar Hirlap" 

va păși față ou guvernamentalul Vegh- 
sd advooatulă Todoră Fassie. Nu cum
va este d-sa candidată apponyistă? Ale
gătorii români din cerculă Beiușului 
ddr voră fi învățătă minte în oei patru 
ani din urmă, oa să nu mai mergă niol 
ou Szapary, niol cu Apponyi.

*
Aceeași foia maghiară vrea să soie, 

că în comitatulă Aradului șâpte cerourl 
eleotorale au deja candidați de naționa
litate română. Cei din Aradă suntă da
tori să ne informeze despre cele ce se 
luoreză în oomitată, pentru, seu contra 
programului națională.

CRONICA POLITICĂ.
— 20 (1 Ian.) Dec.

— In dieta provincială din Agram 
s’a sulevată cfil®!® aoestea cestiunea 
Fiume de deputatulă croată Barcic, care 
a și adresată o interpelare banului Kkuen 
Hedervary. Banulă răspunejendă interpe- 
pelării lui Barcic în ședința dela 30 De
cemvre n. trecută, cjise, că Fiume nu stă 
pe aceeași basă a statului de dreptă, ca 
Croația; că nu la dorința guvernului ma-
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Diplomatulu din Gorgonzola.
Noielă, de Antoni u Ghislanzoni.

II. 
Jertfa.

Drumulă dela Milană pănă la Gor
gonzola mi s’a părută mai sourtă, de- 
câtă amicului meu Eugenio. Eu mă gân- 
diam la planulă meu de bătaiă, Eugenio 
se legăna în visuri amorose, și cu tote 
că amândoi ședeam în birjă fără de a 
grăi o vorbă, totuși în mintea nostră 
decurgeau dialoguri vii dintre diferiți in- 
divicjl-

Era deja ndpte, oând am ajunsă în 
Gorgonzola; după oe am înoredințată 
globele, ce ni-au adusă ț>ănă aici, în
grijirii cârciumarului, am plecată cătră 
casa domnului Lanfranooni.

De-odată ne lovi urechile sunetulă 
unei dobe mari, a unei trîmbițe și a loră 
patru clarinete.

— „Ce naiba însemnâză musica 
acesta ?“

— „Cântă oapela din looă“ dise ună 
omă, oare treoea pe lângă noi. „Astă- 
sâră se dă o mare serenadă d-lui Lan

franooni, pe care l’au alesă de căpitană 
ală gardei naționale. Priviți numai: casa 
e iluminată, poporulă se adună, fără în
doială se voră ține și vorbiri."

— „Cu atâtă mai bine!" strigaiu. 
„împrejurarea acesta e fârte favorabilă 
pentru noi".

In fine am ajunsă înaintea casei 
d-lui Lanfranconi, în jurulă căreia se 
grămădiră cete de poporă atâtă de dese, 
încâtă am aflată mai cu sfată de-a ne 
ține în depărtare de treizeci pași. Pi- 
ciorele țăraniloră, și mai vîrtosă ghetele 
loră potcovite bine, deșteptară în mine 
mai multă respectă, decâtă ună comi- 
sară ală gardei oivile, care pentru sus
ținerea ordinei, imbutușia fără milă pe 
curioși. Eugenio ooupâ locă după ună 
arbore, de unde voia să eseroieze influință 
magnetică asupra figurei din ferestră. 
După-ce sunetulă marei dobe și a ce
lorlalte instrumente deșteptară eohoulă 
munțiloră Bergamoi și după oe ropotulă 
dobei produse aprope ună cutremură 
de pămentă, mă siliamă să-mi apără 
urechile cu palmele, der ou tdte astea, 
când sgomotulă încetă, am aplaudată în- 
suflețitoră, numai ca să câștigă simpa
tiile presențiloră.

— „Ce pagubă, că nu suntă aici

toți", efis® tină vecină ală meu; „decă 
musica ar fi completă....“

— „Atunci mai că ași fi surdă!" 
gândiam în mine.

Der ou asta nu s’a sfîrșită comedia. 
Larma instrumenteloră fu schimbată prin 
sbierătulă vooiloră:

— „Trăiescă d-lă președinte!"
— „Trăiescă!“
— „Trăiâscă d-lă Lanfranconi!"
— „Trăiescă!
— „Trăiâscă căpitanulă gardei na

ționale ! “
— „Trăidsoă!“
— „Trăiescă patronul reuniunei de

mocratice italiano-latine!“
— „Trăiâscă!"
— „Să-lă vedemă! Să viă pe oori- 

doră ! Trăioscă! !!“
Larma își ajunsese oulmea și im- 

paoiința poporului luâ ună caracter ame
nințătorii. Era timpulă să se faoă locă 
comunicațiunei.

Ușa galeriei se deschise și d-lă Lan
franconi 3e presentâ în cinstita lui per- 
sdnă însoțită de două figuri, cari țineau 
torțe în mâni.

— „Elă este!" șopti Eugenio — 
„Cealaltă figură, care eși acum, e sora 

lui... și nu mai vecjl la spatele ei altă 
damă?...."

— „Și ună Zuavă!..." răspunseiu.
— „Ore cine potăficei ou torțele?"
— „De sigură doi companioni; și 

privescă de ună bună presemnă rolulă 
în oare se arată ei astă seră."

In timpă oe sohimbamă vorbele a- 
oastea, mulțimea poporului să îndesa me
reu, d-lă Lanfrancoi însă îmbrăcată în 
uniformă de oăpitană, respunse manifes- 
tațiiloră poporului prin fluturarea batis
tei și-și oăsoâ ochii ca ună comidiantă.

Ună vecină ală meu murmura 
înoetă:

— „Numai acjl l’am alesă și deja 
se și presentă în uniformă! Incepă a 
orede, că și-a gătit’o înainte."

— „Ei, cunâscemă noi și pe alții, 
cari și-ar fi gătit înainte uniforma" res
punse o voce din poporă.

— „Cit!" răsunară de-odată o sută 
de voci și domnulă, oare a făcută prima 
observare pișcătdre, dispăru în umbră.

D-lă Lanfrancroni făcea ou mânile 
poporului să-și modereze fooulă însufle
țirii ; cei doi, cari purtau torțele încă 
i-lă imitau. In urmă sgomotulă a fostă 
urmată de o adâncă tăcere. 
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ghiară s’a strămutată diu Fiume oficiulă 
comitatensă. Oratorulă apoi cJĂse> oâ nu 
soie cine cere depărtarea gimnasiului 
croată din Fiume. Guvernulă maghiară 
față de Fiume nu procede ilegală. Fiume 
are o însemnată autonomiă. Cu ocasia 
visitei regelui au fostă arborate în Fiume 
destule stindarde croate fără de-a fi vă
tămate, și tribunalulă din Fiume a luată 
în apărare insigniile croate. Oratorulă 
regretă, oă cestiunea Fiume încă nu e re- 
solvată. Demonstrațiile din Fiume suntă 
regretabile, fiindcă au dovedită slăbiciu
nea Croațiloră. Răspunsulă ministrului 
ungurescă la interpelația lui Ugron se 
pbte privi ca forte mulțămitoră. Croa
ții au dreptă la gimnasiulă loră în Fiume 
și de-aceea și oratorulă se alătură la 
acestă dreptă. Gimnasiulă numai atunci 
s’ar pută depărta din Fiume, când a- 
câsta ar fi în interesulă Croației.— Bar- 
cio a declarată, că nu ia spre soiință 
răspunsulă banului.

— ț)iarulă „Politik“, organulă Ce- 
hiloră bătrâni vorbindă despre intrarea 
în ministeră a contelui Kuenburg, ob
servă următbrele : Guvernulă niol pe din 
afară nu va mai sta deasupra partideloră, 
după Intrarea în cabinetă a unui mem
bru ală partidei liberale germane. Con
tele Kuenburg rămâne în nexulă parti
dei sale și prin urmare va fi privită, ca 
ministru de partidă. Prin acâsta contele 
Taaffe și-a perdută politica strictă neu
trală de pănă acum. Ministeriulă a pri
mită în mijloculă său ună elementă duș
mană elementului slavă, ceea ce fără 
îndoiâlă va rămâne ca o condițiune a 
unei apropieri din partea liberală-ger- 
mană, ceea ce sub tbte împregiurările va 
rămâne și ținta acesteia.

— piarulă Cehiloră tineri „Narodni 
Listy" a fostă în dilele din urmă de re- 
pețiteorl confișcată, din causă că a pu
blicată manifestațiiinl de aprobare la vor
birea dep. Dr. Gregr. In motivele de 
confisoare totdeuna se cjicea, oă vorbi
rea lui Gregr involvă în sine crima de 
turbur ar ea liniștei și a ordinei publice. „Na
rodni Listy" se plânge apoi într’ună nu
mără asupra procederei tribunalului pe
nală, fiindcă acesta în sentința sa nu 
numai că motiveză confiscarea res- 
pectiveloră telegrame, oi totdeodată dă 
resoluțiunea, că vorbirea dep. Gregr con
ține crima de turburarea ordinei și li- 
niștei publice. Numita foie observă, că 
procederea acesta nu stă în consonanță 
ou noțiunea immunității și în curendă 
se va ivi ooasiunea, de a se ridioa în 
parlamentă protestă în contra aoestei 
proeederl. Deputății Cehiloră tineri voră 
interpela în parlamentă în acestă ces- 
tiune pe minstrulă de justiția, oontele 
Sohonborn.

— O telegramă din Londra comu
nică soirea clarului „Times“, oare spune, 
oă o depeșă din Parisă dă ca sigură 
soirea, că în Petersburg se oontinuă tra
tări între Rusia și Germania ou soopulă, 
ca cea dintâiu sg se alăture la alianța va
mală din Europa centrală.

SOIRILE PILEI.
20 Dec. (1 Ian.)

Primirea ambasadorului României la 
Parisfi. piarulă „Figaro" sorie următbrele 
despre primirea ambasadorului României 
Nicolae Crețulescu, la Parisă: „Preșe
dintele Republioei a primită erl pe d-lă 
Nioolae Crețulesou, noulă ministru ple- 
nipotențiară ală României, oare venia 
să presinte sorisorile de acreditare. Mi- 
nistrulă României, întovărășită de d-nii 
Nanu, consilieră ală legațiunei, Filaliti, 
seoretară și Theodoră Ghika, atașată 
militară, a sosită la Eliseu Ia orele 2. 
La peronă au fostă primiți de d-nulă 
oomandantă Courtes-Lapeyrat și apoi 
introduși de d-lă oonte d’Ormesson, di- 
rectorulă protocolului pe lângă șefulă 
Statului, oare era înconjurată de oficerii 
casei sale militare. întrevederea a ținută 
o jumătate de bră. La sosirea și pleca
rea d-lui N. Crețulesou, garda dela Eli
seu a presentată armele."

* * *
Viena amenințată de — fome! Așa 

cetimă în „Magyar Hirlap" dela 31 De- 
oemvre n. trecută. Foia ungurâsoă spune 
oă fabrioanții de spirtuose din Ungaria, 
cari liferau de oomună pentru Viena vi
tele îngrășate, au avută (jilele trecute o 
oonferență în Budapesta, unde s’au o- 
bligată toți cei presențl, oă pe viitoră 
nu voră mai primi să plătescă dare de 
venită, și nu voră transporta vite în 
Viena, pănă când nu se va Introduce 
vechiulă obiceiu de vencjare, adecă cei 
ce cumpără, er nu cei ce dau, să plă- 
tâsoă taxele oerute. — Va să dică Viena 
e în periculă de a nu mai pute mânoa 
oarne de vită seu după „Magyar Hrlp". 
de-a flămâncji. * * *

D. Tache Ionescu, ministrulă instruc- 
țiunei publice și ală culteloră din Ro
mânia, va pleca peste câteva 4^0, 4^oe 
„Timpulă" la Viena; ou aoestă ocasiune 
va căuta să aducă în țâră la faoultatea 
de sciințe pe distinsulă profesoră de 
chemiă, Teclu, actualmente profesoră la 
universitatea din Viena.* îfc *

Pentru „Deutscher Schulyerein." O 
telegramă din Gratz anunță, că la 30 
Decemvre a murită acolo Edmund Lipp, 
profesoră la facultatea de medioină și 
tbtă averea sa de peste 100,000 fl. a 
testat’o pentru „Deutscher Schulverein."

Elevilorti. săraci dela șobla română 
gr. or. din Brașovu-veohiu li-se voră 
împărți haine, încălțăminte și rechisite 
de învățămentă Marția viitbre, adecă în 
ajunulă nasoerii Domnului la 3 bre d. 
a. Hainele suntă procurate cu suma co
lectată de d-nii învățători George Joan- 
drea și Florea Șoneriu.

**
Influenza în Italia. „Neue Fr. Presse" 

primesoe soirea oă în Italia grasâză fbrte 
tare influenza. In Milană, aprope în fiă- 
care familiă suntă mai multe cașuri de 
influenză. Cașurile de mbrte suntă dese. 
Asemenea graseză influenza și în Ber
gamo și în alte ținuturi din apropiere 
cu mare vehemență. Cașurile de morte 
suntă force multe. In Roma însă influ
enza e de ună caracteră mai blândă.

** H<
Insurgenți scăpați din inchisore. Din 

Lissabona se sorie oă mai mulțl din șefii 
insurecțiunei ultime republicane dela 0- 
porto, au scăpată din închisbre. țliaristulă 
Chagas a reușită să se refugieze la oa- 
pulă Bunei Speranțe, pe când doi dintre 
fugiți au fostă din nou prinși.

** *
Cultivarea albinelor!! în România. Nu

mărul ă stupiloră în tbtă România este 
de 195,745. Aceștia au produsă în 1890, 
486,520 chilograme miere și 123,121 
ohilograme oeră.

Din comitatulu Uniedorei.
— 25 Decemvre n. 1891.
(Fine.)

Sfârșindă protonotarulă, cornițele 
provoca pe d-lă Franoisoă Hossu Lon- 
gină, ca să-și predee plânsbrea.

Luândă ouventulă, d-lă F. H. Lon- 
gină cjise, că elă nu a voită alta, de- 
oâtă să rbge pe fișpană, oa avendă în 
vedere împrejurarea, că d-sa s’a insta
lată într’ună comitată locuită în prepon- 
deranță de Români, apoi avendă în ve
dere, că limba protocolară a comitatului 
Huniadorei este și cea română, să bine- 
voescă a pronunța cuvântulă de insta
lare și în limba română, în limba pro
tocolară a comitatului, său celă puțină 
conținutulă acelei vorbiri să se spună și 
în românesce.

Fișpanulă la aceste deolarâ, că elă, 
ce e dreptă, scie românesce, der nu po
sede limba literară română, de aceea nu 
pbte să-și țină vorbirea de instalare și 
în limba română; mai departe dice, că 
vorbirea sa este astfelă compusă, încâtă 
îi este totodată și programulă, prin ur
mare are răspundere pentru totă cuprin- 
sulă vorbirei sale și deci nu orede, ca 
altulă să potă tălmăci fidelă adevăratulă 
înțelesă ală vorbirei sale; astfelă nu pbte 

dispune nici aceea, ca oonținutulă vor
birei să se spună și românesoe.

Der, dioe mai departe fișpanulă, 
chiar sS scie perfectă limba română, nici 
atunci nu ar pronunța cuventarea sa de in
stalare și în limba română, deârece aici 
suntem? in statală maghiară, elu representă 
guvernulă maghiară și ca atare nu se simte 
îndatorată a vorbi altcum, decâtă ungu- 
resce.

„Eljen“-urile sgomotose se repețiră 
de nou și în momentulă următoră se dete 
cuventulă baronului Todoră Bornemisza.

Nobilulă baronă bineventâ pe no
ulă fișpană în numele proprietariloră 
din comitată, spuindu-i scurtă și ne
tedă, că fișpanulă numai pănă atunci 
va pute conta la spriginulă și încrederea 
proprietariloră (înțelege pe „Mâltosâgoș") 
pănă când va ave în vedere interesele 
loră. Acestă vorbire „încrecjută", nu a 
făcută bună impresiuue în aoeia, cari 
nu se țină de „MeltosâgoșI." Urmă apoi 
oratorulă membriloră români, d-lă pro- 
topopă Vasilie Demianu.

Ilustritatea Vostră d-le fișpană! Din 
ooasiunea instalării Iluștrității Vostre în 
soaunulă de fișpană ală comitatului Hu- 
niedbrei, loouită în preponderanță de 
Români, după ce ați aurită cuventulă 
de bineventare, rostită de protonotarulă 
comitatului, și ală d-nului br. de Borne
misza, îmi iau voiă și eu, ca membru 
ală congregațiunei și în numele Româ- 
niloră din acestă comitată, a Vă adresa 
oâteva cuvinte, din care să aflațl, oe 
impresiune a făcută asupra Româniloră 
denumirea și instalarea Ilustrității Vostre 
în acestă comitată, — și din cari ou- 
vinte să puteți deduce, pănă la ce ho- 
tară puteți conta la spriginulă și încre
derea Româniloră.

Credemă de superfluu a accentua, că 
Majestatea Sa v’a încredințată ocârmui- 
rea unui comitată, loouită aprope numai 
de Români, cari în tote împrejurările au 
avută ouragiulă convincțiunei loră, der 
tot-odată au dată dovezile cele mai e- 
clatante despre neclintita loră credință 
și fidelitate cătră tronă și patriă, —unde 
Romanii totdbuna au sciută să respecteze 
și să se supună aceloră legi, cari ade- 
se-orl i-au oonstrînsă la juste țipete de 
durere.

Astfelă și în momentulă aoesta, cre- 
demă a împlini o datoriă patriotică și 
națională, când vă spunemă Ilustrității 
Vbstre cu totă respectulă, der cu tbtă 
francheța, ceea ce simțesce poporulă ro
mână din aoestă comitată față cu denu
mirea și instalarea Ilustrității Vbstre.

Aflațl deră, Ilustritatea Vostră, că 
Românii din comitatulă Huniedbrei, fără 
a atinge câtuși de puțină persona, cali
tățile eminente și bunăvoința Ilustrității 
Vbstre, răzimațl pe art. de lege 44 din 
1868 au așteptată și ou dreptă cuvântă, 
oa în scaunulă, ce l’ațj ocupată astăzi, 
să fiă numită ună fișpană română oare 
ar avă încrederea deplină a nb,stră și 
care ar soi și ar voi a ounosce dorințele 
și dreptele pretensiunl ale majorității a- 
cestui comitată.

După ce se făcu liniște, președintele 
societății democratice italiano-latine îșl 
deschise gura să țină vorbire, der abia 
pronunța primulă ouvântă: „Onorați 
oonoetățenl!"... și de nou fu întreruptă 
de strigăte însuflețite: „Trăiâscă ! Bravo !" 
„Cit!" se aucfi de nou din tbte părțile. 
D-lă Lanfranooni zîmbi, îșl pleoâ ochii, 
făcu deosebite schimositurl din față și 
se pleca de repețiteorl. Pe fața lui stră- 
lucia bucuria oelei dintâiu victorii.

— „Onorați oonoetățenl!" repetă după 
o lungă pausă. „Onorați conoetățenl!...“ 
insă esolamațiile lui erau urmate de ună 
sgomotă nebună.

Oratorulă oeroâ de trei ori să vor- 
bbsoă și de trei ori strigătele de „să 
trăâscă" îi curmă vorbirea.

— „Câtă de ușoră și de ieftină poți 
oâștiga viotorii prin ouvinte" gândiu în 
mine „oând în inimi arde flaoăra însu
flețirii, când poporulă animată de sen
timente nobile n’așteptă decâtă o scurtă 
provocare, pentru ca să se hotărescă la 
aotele cele mai cutezate și să se jert- 
fâscă pentru o sfântă ideiă. Vai aceluia, 
oare nu soie folosi astfelă de însu
flețire."

Spre nenorocirea lui, d-lă Lanfran- 
coni nu dispunea deoâtă de oratoria in- 

tențiiloră bune. Vorbirea, ce avea s’o 
rostescă, i-au oompus’o doi secretari ai 
săi și ea nici nu era altceva deoâtă o 
vorbăriă de tbte cailele, fără înțelesă și 
plină de frase înalte; c’o vorbă, ună 
discursă cu oare așa de mulțl s’au obiol- 
nuită a ameți plebea inoultă.

„Onorați concetățeni! Austria e în
vinsă, der nu e sdrobită, Lombardia se 
bucură, Veneția plânge, Toscana se pre- 
gătesoe a se libera. Bologna ne întinde 
mâna, Roma tremură, Neapolulă așteptă, 
La luoru deră, o, voi viteji oonoetățenl! 
Să ne armămă din cresoetă pănă în 
în tălpi; lupta încă nu e sfârșită; să 
ne afle deci dușmanulă la locurile nbs- 
tre, când va suna primulă strigătă de 
răsboiu. D-deu e cu noi... Anglia e cu 
noi, Franoia ne dă mână liberă. Pe Spa
nia o amenință Marocoo, China e nevo
ită a merge cu celelalte puteri ! Rusia 
stă în așteptare la Cauoasă, Turcia se 
datină, Prusia are năoazurl interne .... 
Onorați și viteji concetățeni ! Să folosimă 
ooasia. Câtă mă privesoe pe mine, că
ruia mi-a venită aoea problemă gloriosă 
să conducă rândurile gardei naționale, 
eu voiu muri cu voi și pentru voi în 
ora periculului. Devisa nbstră să fiă : Tră- 
iâsoă gintea italiană-latină. “

Mulțimea poporului n’a pricepută 
de totă ultimele ouvinte, der totuși, du- 
pă-ce oratorulă îșl fini vorbirea, nouă 
furtuni de aplause și de „să trăâsoă" 
mișoau aerulă.

— „Acum sciu cu oe omă am de 
lucru", diseiu lui Eugenio. „Der așa se 
vede, oă și unulă dintre secretarii săi o să 
vorbescă. Să lă asoultămă și pe aoesta, 
câteva cuvinte voră fi destulă, oa să 
potă ounosce puterea dușmanului."

Ală doilea oratoră rămase nemiș
cată la loculă lui și 4’se următbrele.’

„Desvoltarea seriosă și lină a lite- 
raturei germane; oivilisația Nordului 
oumpănită și preoaută, mereu progre- 
sândă fără sgomotă, der sigură, nu gră- 
besce, oi întăresce, nu forțeză, oi asigu
ră progresulă generațiiloră viitbre. Stu- 
diândă pe învățata Germania, ocupându- 
mă ou spiritulă operiloră germane, totă 
mai multă m’am convinsă, că e pe de
plină asigurată viitorulă aoelei frumose 
țări, pe oare Apeninii o taie în două și 
mările și Alpii o înoungiură. Eu deră 
strigă: Trăesoă întregă familia de po- 
pbre ale Europei oulte ! Trăesoă înțe
lepciunea cetățenesoă, care cuprinde în 
sine epoca poporeloră".

Mulțimea poporului repeta strigătele 

de mai ’nainte, dâr nu așa de sgo- 
motosă.

Vorbirea monotonă a oratorului făcu 
să scadă însuflețirea.

— „Și oelalaltă îșl arată arama", 
șoptiu în ureohea amioului meu.

— „Să lă audimă deră."
„Concetățeni ! In cetatea Spielberg, 

în temnița din Iosefstadt, pe eșafodă, 
pe treptele torturei, pe căile spionbse ale 
esiliului, ohinuită, perseoutată, despoiată 
de vestminte, sângerându-ml ranele oau- 
sate de lanțuri, n’am avută, nu am și 
nu voiu ave altă devisă, decâtă: Morte 
tirăniei! Morte dușmaniloră libertății! 
Mbrte tâlhariloră ! Morte ucigașiloră ! 
Mbrte, morte.... și blăstemă!"

— „Mbrte! Mdrte!" repețiră oâteva 
voci. Der sunetujă dobeloră și ală trâm- 
bițeloră de nou deșteptară în inimi vo
ia bună, ce era pe aci să înceteze, ora
torii se retraseră de pe coridoră, fețele 
s’au înseninată, ferestrile s’au închisă, 
gardiștii naționali și musicanții s’au de
părtată însoțiți de poporă, oare urmă- 
ria musioa cu oânteoe vesele.

(Va urma.)
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Suntemă necesitați a ne supune și 
astădată, ca totdâuna, voinței și îhotărî- 
rei Maiestății Sale și a recundsce faptulă 
împlinită.

Românii deci vă asigură, oă pănă 
oând veți ooârmui acesta oomitată în 
sensulă legiloră esistente și veți înde
plini promisiunile făcute în vorbirea de 
instalare, ou privire la justa, energiosă 
și imparțiala administrare, Românii voră 
sci să reounâsoă faptele bune și drepte 
ale Iluștri tății Vostre.

In acea speranță, oă așa veți face, 
vă 4'oG și eu, în numele Româniloră, 
ună „bine ați venită!“ „Să trăiâscă!“

Acâstă vorbire a fost asoultată și din par
tea UngurilorG cu destulă liniște și numai 
pe la începută au oredutO unii de cu
viință a faoe observări, ca și cum nu 
li-ar oonveni vorba românescă.

Cu fuga mare apoi s’a hotărîtă a se 
vota mulțămită protocolară fostului fiș- 
panG G. Pogâny, a-i presenta ună su- 
veniră și a-i pune portretulG în sala co
mitatului.

Cu acesta s’a finită aotulă de insta
lare și au urmată preseDtările oficiose și 
neoficidse îndatinate.

Clerulă greoo-catolică a fostă repre- 
sentată prin vioariulă I. Ianza dela 
Hațegă, âr olerulă greco-orientală prin 
protopopulă din Sibiiu, Ioană Papiu.

După amecjă la 2 6re a fostă ban
chetă în redută. La banchetă au luată 
parte câțiva funcționari români dela ad- 
ministrațiune.

La banohetă se înțelege, s’au ridi
cată imense toaste, câte-va și pentru 
Români, aocentuându-se, că nu este justă, 
niol de cuviință, a ignora majoritatea lo- 
cuitoriloră din aoestă oomitată. (Se apro
pie alegerile!...) Sâra a urmată bală.

Ședința în cjiua următore, adecă 
în 22 Decemvre, s’a deschisă ârășl prin 
invitarea fișpanului, oare acum se pre- 
sentă prima-dată ca președinte ală con- 
gregațiuniloră.

Nainte de tote se dete cetire pro
tocolului ședinței de erl. După oetirea 
protocolului, d-lă Fr. Hossu Longină, 
în considerare, oă limba protocolară a 
comitatului este și limba română, în con
siderare, că protocdlele congregațiunei 
se făceau și în limba română, întrebă 
pe vice-șpană, că făcutu-s’a protocolulă 
ședinței de ieri și în limba română, seu 
decă nu s’a făcută, dispus’a vioe-șpanulă 
ca acelă protocolă să se facă și în lim
ba română ca limbă protocolară a co
mitatului nostru ? Incâtă protocolulă ar 
fi făoută, se răgă, ca acela săsecetescă 
ca să se pâtă verifica împreună cu celă 
maghiară.

Vice-spanulă, după ce se înoercâ a 
face etimologia cuvântului „Comitată“ 
și „districtGu și după ce ar fi protestată 
contra aceea, ca oomitatulă nostru să se 
numâscă distriotă, deolarâ apodiotice, că 
protocolulă nici nu s'a făcută și nici nu se 
va face in altă limbă, decâtă in ceea a 
statului, adecă in cea maghiară.

Totă atunol, după esplicările cu
vântului „oomitată“ și „districtă“, fiș- 
panulă adresându-se cătră interpelantă, 
<jise, că dâcă domnialoră (de sigură va 
fi țintită la Români) îșl voră alege, seu 
îșl voră câștiga ună individă, care să 
pâtă face protooolele și în limba română 
și acela va răspunde de ele, elă nu va 
avă nimică în oontra, să se oetescă și în 
limba română.

Aceste observări curiâse, pe Români 
i-au pusă în mirare, căci nu le înțele
geau, er pe Maghiari îi gena, — de a- 
oeea iute s’a trecută la desbaterea o- 
biecteloră puse la ordinea c]9ei.

Avemă să însemnămă aici, că a 
doua (fi cea mai mare parte a membri- 
loră s’a depărtată, așa că abia au rămas 
40—50. Din cele 28 de obiecte, menite 
a fi desbătute, abia la trei-patru s’au 
provocată disousiunl și pertractări rreri- 
toriale, anumită, când a venită vorba 
de procurarea reohisiteloră pentru in- 

"cendiu, ou care ocasiune s’a făcută o 
formală satiră de autonomia comunelor; 
apoi la budgetulă opidului Deva și în 
fine, oând veni vorba despre ajzitorarea 
ștâlei române gr. or. din Bradă.

La aoestă obieotă, d-lă protopopă 
Vasiliu Demianu a documentată pănă 
la evidență, câtă de nejustă este propu
nerea oomisiunei permanente, care nu 
vrea, ca din averea, ce este și a fost nu
mai a fosțiloră jobagl din Bradă, să se 
ajutore șoăla română. A trecută însă 
timpulă, când Maghiarii mai țineau și la 
dovecjl și mai aveau âre-oare oonsidera- 
țiunl și-așa majoritatea a primită propu
nerea comisiunei permanente.

Ei, să fi fostă vorba de șoâla re
formată, votulă congregațiunei de sigur 
era altulă.

Așa a deoursă și așa s’a terminată 
instalarea noului fișpană și oongregațiu- 
nea nostră estraordinară.

Din cele espuse pănă aoi, ori și cine 
pâte vedâ, oă Românii, cu acâstă oca
siune, s’au purtată atâtă de cuviinoiosă, 
atâtă de leală și cu atâta prevenire, 
încâtă nici oei mai neîmpăcațl dușmani 
ai loră nu le potă faoe imputări temei
nice și ou t6te aceste, oe vedemă? Ve- 
demă, că unii șoviniștl niol cu acâstă 
purtare a nostră nu suntă mulțumiți, 
căci în atingerile nâstre ou ei, au în- 
drăsnela a ne face reproșuri, oă noi tur- 
burămă buna înțelegere și stămă înainte 
ou pretensiunl esagerate și fără nici ună 
temeiu. Aucjl lume! Noi oei oe la tăte 
amenințările și enunciațiunile lipsite de 
basa legală amă tăcută, numai ca să nu 
ni se pâtă cjice, oă voimă să conturbăm 
actulă de instalare, turburămă buna în
țelegere !

Aucji lume! Atunci, când într’ună 
oomitată de 25,000 de locuitori, oei 
24,000 de Români ceră respeotarea legii 
și când aceea li-se denâgă, totă ei suntă 
cei ce stau înainte ou pretensiunl esa
gerate și fără de nici ună temeiu! In- 
tr’adevără, mare și nemărginită este pa- 
ciența noBtră și orbi suntă oei oe nu 
vădă, unde au să duoă tâte acestea!

Cassiu.

La starea învățământului în Munții 
apuseni

Abrudu, 27 Decemvre n. 1891. 
iFine).

Dâr d-lă Nicolau Todorescu, preo- 
tulă din Feneșă, pe oe-șl intemeiâză în- 
timpinarea sa din nr. 272 ală „Gazetei?u

La afirmarea mea, că în Zlatna, re
ședința actuală a protopopului, deși nu-i 
școlă, dâr este ună salară învățătorescă 
dela erar „paremi-seu de 150 fi., pe care-lă 
trage protopopulă, âr de instrucțiune se 
îngrijesoe oum pâte, — d-lă Todoresou 
afirmă, că în Zlatna nu este salară învă
țătorescă, ci numai salară preoțesoă. 
Față cu asta mă provocă la oirou- 
larulG Veneratului Consistoră de dto 22 
Martie 1890 Nr. 1120, în oare la punctă 
10 între emoluminte se numără: n126 fl. 
v. a. subvențiune anuală erarială pentru 
suplinirea oficiului docentaluu etc. Textulă 
vorbesce de sine.

Am cjisO, că dela cooperatorulă din 
Câmpeni, pentru introducerea în oficiulă 
de cooperatoră, care e fără beneficiu, 
d-lă vioe-protopopă a luată 25 fi, Vrând 
să ia în apărare pe d-lă vice-protopopă, 
d-lă Todoresou susține, oă postulă acesta 
nu e fără beneficiu, deorece, după d-sa, 
preotulă oapelană are 300 fl. salară dela 
comună, 100 fl. din ajutorulă imperială, 
er venitele după patrafiră se soootesoă 
în 100 fl. Mă rogă, asta nu-i așa. Coo
peratorulă amintită primesoe în adevără 
300 fl. dela oomună, dâr aceștia nu pen- 
tru-că e cooperatoră, ci pentru-că d-sa 
e și învățătoră și acești bani îi primesce 
ca salară învățătorescă. Că acestă salară 
e numai învățătorescă, se vede și din 
împrejurarea, oă d-lă cooperatoră Rață 
l’a trasă si înainte de a se fi preoțită. 
Acâsta trebue că osoie și d-lă vice-pro
topopă Montani, căol pe la finea lui Oo- 
tomvrs 1890, umblândă d-sa în visitați- 
une școlară, a cerută dela d-lă Rață să-i 
solvâscă 5 fl. pentru introducerea în pos
tulă învățătorescă, deși nu l’a introdusă 
d-sa, ci d-lă Poruță, care din astfelă de 
lucruri nu-șl ia onorară nici oând. De- 

altmintrelea d lă Montani a mai luată 
taxe de 5 fl. pentru întroduoere și dela 
alțl învățători, pe oarl nu i-a introdusă 
d-sa, oi preoții locali. Apoi suta de flo- 
renl din ajutorulă imperială nu se pâte 
considera ca salară ală cooperatorului, 
căci e ună simplu subsidiu, oe se dă așa 
dicândă „via gratiaeu, precum se dă și 
altoră preoți, der asupra căruia oei mi
lostiviți, înainte de a-lă căpăta, nu au 
pretenția de dreptă, prin urmare elă nu 
este salară. Niol dreptă de stolă ooope- 
ratorulă nu are; acâsta e a d-lui Poruță, 
care numai din bunăvoință îi oedâză din 
oând în oând câte oeva capelanului. Chiar 
de-ar avâ stola întrâgă, după arătările 
ofioiâse ale d-lui Poruță, acâsta n’ar 
faoe mai multă de 45—50 fl. la ană.

Așa-dâră d-lă Todorescu aoi de looă 
n’a avut drept, toomai precum d-lă vioe- 
protopopă Montani n’ar fi avută dreptă 
să ia dela bietulă oapelană pentru în- 
troduoerea în postulă său fără beneficiu 
împovorătârea sumă de 25 fl.

Mai dice d-lă Todoresou, că dela 
biserioa din Buoium-șeBa d-lă vioe-pro
topopă n’a luată 80 fl., pentru revederea 
socotelelor. Da ! N’a luat 80 fl., oi a luat 70, 
er restulă de lOfl. i-a luată pentru visita- 
țiunea șoolei. Acâsta se pote dovedi ou 
dooumentă autentică dela biserioa din 
Bucium-șâsa.

Să nu crâdă cineva, că d-lă Mon
tani ar urma numai unoră obioeiurl de 
mai ’nainte. Nu, căol de unde anteoe- 
sorii săi, — d-nii Laslo, protopopulă 
aotuală ală Clușiului, și Al. Ciura, pa- 
roohulă Abrudului și fostulă administra- 
toră tractuală — luau pentru revederea 
rațiuniloră câte 6 fl., de-aoolo d-lă Mon
tani ia câte 15 fl., âr pentru visitațiunile 
școlare cei dintâiu nu luau nimică, âr 
d-lă Montani ia. Nu mi-ar păsa, iâe, der 
mai întâiu să pună și apoi să iee. D-sa 
însă unde se duce, nu se prea duce să 
pună, oi numai oa să iâe, er de unde 
nu-i speranță de luată, nu se prea a- 
mesteuă. De esemplu: după statutele 
aprobate de Ven. Consistoră ou data 2 
Iuuie 1888, protopopulă, pe lângă alte 
formalități, ar fi datoră să publice soco
telile bisericei în adunarea generală a 
poporului. D-lă Montani însă nu a con
vocată pănă acum nioăirl și în niol o a- 
faoere adunarea generală a poporului. 
Astfelă massa poporului nu are nici o 
idee despre manipularea averei biseri- 
cescl, precum nu are niol despre pro- 
gresulă făcută în școlă, fiind-că nimenea 
nu-lă face să asiste la esamene. De-aicI 
provine apoi fatala neinteresare a po
porului față de căușele biserioescl și 
școlare.

Credă, că valorea de sub zero a în- 
timpinărei d-lui Todorescu ași fi arătat’o 
pănă aci. Ași mai avea de cjisă ună cu
vântă ia adresa întimpinărei d-lui Papiu 
din Bistra. D sagăsesce causa tristei si- 
tuațiunl a învățământului din munții a- 
pusenl în ori ce, numai în lipsa de zelă 
a preoțiloră nu. Apoi, d-le Papiu, când 
chiar și în Zlatna, reședința protopo
pului, copiii români din lipsa de șcâlă 
românescă oercetâză școlă ungurâscă, 
mai poți d-ta să te ingerezl ca advo
cată ală unoră asemenea preoți? pice 
dlă Papiu, că satele suntă resfirate și 
de aceea nu se potă face șcâle. Der 
unde se potă face șcăle unguresol de 
stată și se renteză a-le face, pentru ce 
âre să nu se renteze a face și școle ro- 
mânescl ?

Etă dâră, oă tote întimpinările de 
pănă acum nu potă detrage absolută 
nimică din coreotitatea și adevărătatea 
artioulului meu din nrii 247, 248 și 250 
ai „Gaz. Trans.“

Dâr „Unirea1* dela Blașiu se laudă 
în Nr. 50, oă ea „aprope in fiă-care cfi* 
primesce desmințirl la adresa susă c|i" 
sului meu articulă.

Nu sciu: să-i credă, să nu-i credă! 
De nu i-oiu crede, mă temă, oă se va 
supăra; dâr de i-oiu crede, încă nu potă 
trece ou vederea fără a nu-i observa, că 
nu-i frnmosă lucru din partea ei a se 
lăuda cu atâtea și atâtea cară de „des- 

mințirl**, fără a-ml da și mie ooasiunea 
de a mă apăra. Publice-le și-i voiu arăta, 
oă întimpinările ei suntă false și drep
tatea pe partea mea este.

Același.

JLVistr*)

tineriloru români, cari se pregătescă pentru 
cariera de advocatu.

Cu apunerea fiului meu Virgiliu, am 
rămasă să mă uită tristă la grămezile de 
acte Drooessuall, în care îmi zaoe îngro
pată fatigiulă de o viâță, — și deplângă 
oă pâte are să rămână prada incertității 
cancelaria mea advooațială pusă în bună 
ordine și purtată regulată ou oaloulă oa 
să mi-o moștenescă propriulă meu fiu.

Greu luoru e a întemeia o oan- 
oelariă advooațială ou credită stabilită, 
și numai într’ună timpă tare îndelungată 
și cu mari saorificii se pâte face; aoâsta 
o soiu toți advooații.

Ar fi daună dâr, oa ună fooular de mult 
credită bună, precum e aoâstă cancela
ria a mea, să rămână după mine fără 
sucoesoră, care să fiă indusă în arcanele 
ei înoă pănă trăiesoă eu, spre ași faoe și 
sie-șl folosă din ele și spre a putâ faoe 
servioii folositore și clientelei concentra
te aci.

Eu la rândulă meu m’așl fi oonsi- 
derată de forte norocosă dâcă mi s’ar 
fi îmbiată o astfelă de ooasiune, oa să 
potă adecă ajunge în o astfeliu de oan- 
oelariă companistă în timpă oâtă de 
scurtă, și singură erede cu timpulă.

Provooă dâră dintre D, D. avisațl 
pe toți aoeia, cărora le-ar conveni ase
menea, ca să se adreseze oătră mine și 
să-mi oomunioe oondițiunile.

Looulă meu numai ună astfelă de 
individă îlă pote ocupa, care e pe în- 
tregă aoasă și în limba română.

Blașiu, Decemvre 30, 1891 st. n.
Er Iac. Brendușianu. 

adv.

DIVERSE.
Monopolulu de tutunfl în Persia, în- 

timpină mari pedecl din partea popora- 
țiunei. Ună preotă superioră din Ker- 
bala a oprită fumatulă și a porunoită 
locuitoriloră să-și spargă pipele. Șahulă 
Persiei a esilată pe mai mulțl oomerci- 
anțl însemnați din Teheran, deâreoe a- 
oestia s’au opusă în oontra monopolului 
de tutună. Autoritățile persiane spera, 
că resistența aoâsta va fi în ourândă 
înfrântă.

Femeia nenorocită. E a: Oh, eu sunt 
o ființă nenorocită, dragă Niță! Simtă, 
vădă că tu, nu mă iubescl.“ Elă: Dâr 
scumpa mea, de câte ori să-ți mai jură, 
că...“ Ea: Nu, nu-mi jura, nu credă! 
Tu nu poți iubi pe-o femeiă, care are 
— o pălăriă veohe.“

*) Suntă rugate și celelalte foi românescl 
pentru retipărire. — Dr. Brendușianu.

€8HFS«l1h pieței Brasovu
din 1 Ianuarie st. n. 1092

bancnote românescl Cump. 9 26 Vând. 9.31
irgintă românescă „ 9.20 r> 9.25
Napoleon-d’orl - - „ 9.28 H 9.33
8ire turcescl - - „ 10.58 10.63
Imperiali . - • . „ 9.58 n 9.63
săsAbinl - - - „ 5.45 n 5.50
Lcris. fonc. „Albina1* 6°/n n

n n n ^U/o n —.= H —.—
Ruble rusescl - „ 112. n 113.50
yiărcl germane 57.40 57.90
Uiscontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursiilu la bursa din Viena
din 31 Decemvre a. c. 1891

Santa de aurii 4°/n ... 106 95
Ssnta de hârtiă 5°/0............................. 101 75
Împrumut ulii căiloră ferate ungare •

aură 117.50
dto argintii .... 98,75

Imortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] • • 113 50

kmortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amort isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - • —.— 

Bonuri rurale-ungare - - - - 90.90
Bonuri croato-slavone ..... 105.— 
I nprumutulă cu premiulă ungurescă 138.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130.
Renta de hârtiă austriacă .... 927.5
Renta de argintă austriacă - - - - 92.30
Renta de aură austriacă ..... 109.55
GtalbenI împărătesc! - - .... 5.57
Napoleon-d’orl ...... 9.35
Mărci 1U0 împ. germane • ... 57-95
Londra 10 Livres sterlinge - - - 117.80

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



Nr. 282—1891Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI.

Nr. 485-1891. 737 3—3.

Concursă.
Pe basa conclusului adunării generale a Asociațiunii transil

vane din ședința a Il-a ținută în Hațegă la 5 (17) Augustă a. c. 
de sub pt. prot. 24 pt, 3 lit. b și în conformitate cu conclusulu 
subsemnatului comitetă din ședința dela 9 Decemvre a. c. de sub 
pt. prot. 266 se escriă concursă la 2 stipendii de câte fi. 500 v. a.

Unulă din aceste stipendii e menită pentru tineri absolvenți 
de gimnasiu, eventuală pentru tineri, cari își facă seu și-au făcută 
studiile în regulă la universitate și cari, terminândă cursulă filo
sofică, voră se-și câștige și cualificațiunea specială cerută de legea 
statului (art. de lege 38 din 1868 § 103) pentru șcblele civile.

Dintre reflectanții la acestă stipendiu voră fi preferiți aceia, 
cari voră dovedi, că au pregătirea recerută pentru de a pute face 
examenulă specială di o grupulă limbiloră și că pe lângă limba 
română și maghiară cunoscă perfectă și limba germână, atâtă în 
vorbire câtă și în scriere.

La stipendiulă ală II-lea potă reflecta tinere și tineri, cari 
avendă deja pregătirea recerută pentru arta musicei instrumentale, 
deprinderea recerută pe piană (claviră) și și talentu musicală, dorescu 
a se perfecționa în cutare conservatoru, spre a pute provedb even
tuală muși ca instrumentală la o șcdlă de categoria șcblei As- 
sociațiunii.

Cei cari reflecteză la aceste doue stipendii au a-șl înainta ce
rerile instruate în modă corespun4etoră „Comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cultura poporului română“ 
celă multă pănă la 31 Martie 1893, avendă a aclude lângă cerere 
și o schiță a studiului percursă precum și ună reversă, prin care 
se deobligă, ca cerendă trebuința, voră intra ca puteri didactice 
în serviciulă „șcblei civile de fete cu internată a Asociațiunii 
transilvane14, arătândă fiă în cerere fiă separată de aceea, și durata 
timpului, pentru care reflecteză la stipendiulă cerută.

Sibiiu, 19 Decemvre 1891.
Pentru comitetulti Asociațiunii transilvane pentru literatura română și 

cultura poporului română.

G. Barițiu. Dr. I. Crișianu,
preș. secretarii II.

PUBLICAȚIOTE.
<3

&

ft

Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteșci 
Buzeu,' Galați și Iași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loru în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loru exactă și anexândă documentele 
următbre:

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

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulă
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii 

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

724—21.

a

ală
e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloră.
militară.

se
de

voră
Intre-

ft
fes

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.
Budapesta— Predealu .Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teijiș-Aradu-B.-B*esta Copșa-mică—Sibiiu

Trenu 
acoele-

Trenă 
de 

persân. rată

Trenu 
de 

persdn. rată

Trenă 
accele-

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă
de 

persân. rată

Trenă 
accele-

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare

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

Apahida 
Ghiriș 
Cuoerdea 
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușft

Crăoiunelă 
Blașiu 
Mioăsasa

J 
)Copșa mică

Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Homorodă
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovfi

TimișG 
Predeal ti 
BuourescI

I
1

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 
peraâne

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
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BuourescI 
Predealu 
Timiști
Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustinii 
Homorodă 
Hașfalău
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică J

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiuneltt
Teiușfi

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Gchirișil 
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
9.30

Vluresii-dLudosu—Bistrița, ,
Murăști-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelică . . . .
Bistrița.............................

) 
I

sus

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd 
Oradeamarej

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.—
6.48
9.59

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

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

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

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

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

6.11

6.43
7.12

7.51

Viena
Budapesta 
Szolnok

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

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
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josh 
Alba-Iulia 
Teiușu

8.15
11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14 

. 5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26

||U.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25^|reiușu

9.50
1.05
5.24
5.46,
5.57'

Alba-Iulia
Vinț. de josfl 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (PÎSkî) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok
GiogovațQ

Aradă j

Szolnok 
Budapesta

Viena

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
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșă-Cudoșii

Bistrița...................
Țagu-Budcteliofi . .
Murășă-Ludoșft . .

Nota:

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de Copșa mică 3.- 10.47 7.10

persdn- Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27

1.39 Ocna 4.46 12.38 8.59
2.19 Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sibiiu—Copșa-mică3.03
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

Sinteria (Piski) Betroșeni || Petroșeni-Simeria (Piskl) {Simeria (Piski)—Hunedora

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
Cucerdea-Oșorheiu-R. •săs.

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

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu ; 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Grivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 |petroșenl 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 lOrivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24Hațegă 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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piski) 
Oerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

1.16
4.15
7.21

GJhirlsu—Turda Turda—Glilrișii

Aradu—Timisora || Timisora—Aradii* ț
Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15 Timișora
8.04 Vinga
8.57 Aradă

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Hunedora 
Oerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Kernesci
Brașov 
ZernescI

5.45
7.26

2.58
4.39

SEernesci — Brașov

Careii-marI—Zelău || Zelău—Careii-marî

Ghirișu
Turda

7.48
8.08

10.35
10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda 
Gliirișă

4.50
5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sighișora—Odorlieiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

8.15
10.52

3.15
7.21 6.101

ZernescI 
Brașov

I Brașov—CI*.

Careii-marI .
Zelău. . . 11.-

Nnme încuriiadrațl cu linii gr6se însemneză 6rele de ndpte.

5.5o| Zelău ? T
Careii-marI

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Brașovu,

8.-
9.24

5.20
6.44

IBrașovu 8.30 3.10
|Uzonă 9.43 5.23
|S.-Georgiu 10.23 5.03
C.-Vașarheiu 12.46 7.20|
Cl*.-Vașarî»eiw—Brașov.

Ch.Vașarheiu 4.00 2.45
S.-Georgiu 6.32 5.17
Uzouă 7.00 5.45
Brașovu 8.08 6 53


