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Care lî-e scopul?
Brașov, 17 Iulie v. 1895

Ceea-ce se petrece afli cu gim
nasiul din Blașiu este mai mult de
cât o urmărire, ca tote celelalte ur
măriri îndreptate în contra nbstră, 
a Românilor, este un atentat din 
cele mai cutezătore chiar la viata și 
la cultura ndstră națională.

Faptele săvârșite de cătră- mi
nistrul actual de instrucțiune pub
lică în contra acestui institut de 
cultură, formeză contrastul cel mai 
strigător la cer față cu vorbele și 
asigurările pressei unguresc!, că în 
acest stat ar domni deplină egali
tate și că în deosebi religiunea, 
limba și cultura fiă cărui popor s’ar 
bucură de același scut din parte-i.

Cea mai viuă și sdrobitbre do
vadă, că aspirațiunile privitbre la 
crearea unui „stat național ma
ghiar11 sunt îndreptate în contra asis
tenței nbstre, ca rassă și popor deo
sebit, este intoleranța ne mai pome
nită, ce-o manifesteză ocârmuirea 
ungurescă față cu institutele nostre 
de cultură.

De ce nu mai pot încăpe de 
scolele din Blașiu? De unde de-odată 
atâta dușmăniă și rea voință din 
partea guvernului față cu profesorii 
și studenții dela un centru cultural 
românesc, care a crescut națiunei 
române și patriei ațâți bărbați vred 
nici și devotați?

De sigur, că causa acestei mons- 
truose aparițiuni nu pbte fi numai 
o rea disposițiune, său o rancună 
tiecetore a celui ce conduce afli re
sortul învățământului public, ci pla
nul ce-1 urmăresce el este mult mai 
mare, mai periculos și mai diabolic. 
Și dâcă treime să admitem, că pro- 
cederea ministrului în afacerea seb- 
lelor din Blașiu are de scop, pe 
lângă altele, de-a face — cum am 
flis — amare flilele actualului Me
tropolis care nu este agreat de el, 
nu putem în același timp să nu re- 
cunoscem în tbtă acțiunea ministru
lui — tendința vădită de-a submina 
esistența numitelor scoli.

Este un nex causal între posiția 
Metropolitului și aceea a gimnasiului 
din Blașiu. De va fi slăbită cea din- 
tâiu, negreșit, că va fi compromisă 
și cea de a doua, pentru-că una se 
condiționâză pe alta.

Decă — cum epice și foia bise- 
ricescă din Blașiu — procederea mi
nistrului se îndreptă în mare parte con
tra capului Metropoliei, dâcă acum 
voesc să-l plece și să-l compromită 
pentru-că s’a pus în potriva voinței 
lor, fără îndoială, că causa principală 
este numai și numai, că sguduind 
dintru început posiția Metropolitului, 
ca să nu se pâtă întări, vor să lo- 
vescă de-adreptul în însăși esistența 
școlelor încredințate conducerei și 
scutului seu și al bisericei.

Suntem mulțămitcrî fbiei bise
ricesc! din Blașiu, că în numărul său 
mai nou ne dă o iconă despre sta
diul, în care se află de present per
secutarea gimnasiului din Blașiu din 
partea ministrului.

Dăm loc mai jos părții celei 
mai însemnate din articolul acestei 
foi. El ne înfățișeză destul de viu 
marele pericul, ce amenință școlile 
din Blașiu. Următorul pasagiu cu 
deosebire ne pune pe gânduri, în ce 
privesce planurile diabolice ale ad
versarilor noștri, der tot-odată ne 
mângăe și ne încuragiază mult cu 
privire la atitudinea mai marilor 
școlei:

„Guvernul pbte să 'facă ori-ce 
— flice „Unirea11, — are puterea în 
mână. Der se scie, că autoritatea 
nbstră superioră este gata a-și îm
plini tdte obligamentele, ce le are 
față de legile și constituțiunea țării, 
nici-de-cum inse nu va fiice de dragul 
unui ministru efemer vre-o concesiune 
cât de mică, care se fiă în oposițiă cu 
interesul bisericei și al nemului nostru; 
er profesorii.... mai bucuros vor umbla 
la cerșit, decât să trădeze cea mai scumpă 
comoră a bisericei și nemulni românesc : 
gimnastul din Blașiu11.

Cuvintele aceste ne pun pe gân
duri, pentru-că prin ele vedem con
firmată îngrijirea nbstră, că guver
nul voesce să facă cu gimnasiul din 
Blașiu ceea-ce a făcut cu cel din 
Beiușiu ; că a pus anume la cale mal
tratările și șicanările de față, pen
tru ca să aibă pretext a pretinde 
dela autoritatea superioră școlară, 
să introducă în gimnasiu — ca un 
fel de garanțiă în viitor pentru cres- 
cerea „patrioticău a tinerimei șco
lare — propunerea în limba ma
ghiară a mai multor studii său să 
depărteze câți-va profesori harnici 
dela scolă.

Ne mângăe și ne încuragează 
însă asigurarea, că autoritatea su- 
perioră, precum și profesorii institu
tului vor sci se fiă la înălțimea chiă- 
mării lor, așa cum pretind interesele 
bisericei și ale nâmului românesc.

Acest limbagiu este demn și îm
bucurător.

Lupta e grea, der purtată în 
asemeni condițiuni ea trebue se ducă 
causa dreptă la învingere.

Dorim din suflet, ca așa se fiă în 
tote împrejurările. Și așa fiind pot fi 
siguri bărbații din fruntea Metropoliei 
și a șcblelor, că ei din tbte părțile 
vor întâmpina sprijinul sincer și de
votat al națiunei, care se facă cu 
putință salvarea scumpei sale co
mori, a gimnasiului din Blașiu!

Guvernul și gimnasiul din Blașiu.
Vorbind despre năcazurile, ce în 

timpul din urmă s’au năpustit asupra 
gimnasiului din Blașiu, „ Unirea“ de 
er! recunbsce, că pressa nbstră are 
dreptul și datoria se țină publicul 
în curent cu întrâga acâstă afacere, 
întru cât se pbte fără a trece mar- 
ginele impuse prin gravitatea situa- 
țiunii, apoi continuă, așa:

înainte de tote trebue să bată la oohl 
forțarea aceea și lipsa de procedură logică, 
oe o dovedesce ministrul în afacerea acăsta. 
Când era vorba de studenții maturisanțî, 
ministrul a dispus, s6 se facă investigare 
în c. nra studenților și a profesorului (froze 
prin corpul profesoral. Acum vine minis
trul și investigarea ordonată în contra pro

fesorului G-roze o estinde asupra întregului 
corp profesoresc, fiind-că o parte a studen
ților cu ocasiunea intrării în Blașiu a Prea- 
sfințitului nostru Mitropolit ar fi cântat 
„Deștâptă-te Bomâneu și „Doina lui Lu- 
oaciu“.

Două anomalii se află în procedura 
aoesta. Una e chiar absurditate. Anume din 
dispoBiția cea mai nouă a ministrului ar 
urma, ca corpul profesoresc să facă cer
cetare asupra sa. A doua anomaliă este, 
oă ministrul estinde o ceroetare pornită 
pentru un lucru asupra unui alt lucru de 
totului tot deosebit de cel dintâiu atât prin 
timpul, în care s’a întâmplat, cât și prin 
natura sa.

Se vede mai departe din procedura 
domnului ministru, că cârcă anume ooasiunl 
pentru a pute apăsa gimnasiul din Blașiu 
și eventual pentru a-’l închide.

E adecă probabil, că domnul comisar 
ministerial esmis în causa studenților ma- 
turisanțl va fi raportat stăpânului său, că 
din tbtă investigarea n’a resultat nimic cul
pabil. Trebuia deci aflat ceva incident nou, 
fiă chiar și născooit, oum de fapt e, pen
tru a mai da un ghiold gimnasiului din 
Blașiu.

In sfîrșit procedura ministrului pare 
a dovedi, că totul este îndreptat în mare 
parte în contra Capului mitropoliei și ar- 
chidiecesei nostre. S’a pus împotriva voin
ței lor. Acum voesc, să-l plece și să-l com
promită.

Dumnezeu e cu noi!
Causa nostră dreptă este. Gimnasiul 

nostru a crescut tot-deuna tineri devotați 
patriei și regelui, der în același timp și 
devotați, și încă în egală măsură, nemului 
lor. lienegații și trădătorii nu sunt din 
școla Blașiului. Și de aceștia li-ar trebui 
stăpânilor noștri. Insă lui Dumnedeu nu-i 
trebuesc renegați și trădători. Er noi as
cultăm mai vîrtos de Dumnefleu, decât de 
bmenl.

Guvernul pbte să facă ori-ce. Are pu
terea în mână. Dâr să scie, că autoritatea 
nbstră superioră este gata a-șl împlini tbte 
obligămintele, ce le are față de legile și 
constituțiunea țării, nici deoât însă nu va 
face de dragul unui ministru efemer vre o 
concesiune cât de mică, oare să fiă în opo
sițiă cu interesul bisericii și al nbmului 
nostru.

Er ceea ce privesoe pe profesori, îl 
putem asigura pe d-1 ministru, că toți sunt 
oonscii de chiămarea lor și că mai buouros 
vor umbla la cerșit, decât să trădeze cea 
mai scumpă oombră a bisericii nostre și a 
nemului românesc: gimnasiul din Blașiu!

Situația în Orient.
— întrevederi de monarchl și diplomați. —

Pressa din tbte statele Europei 
continuă a-se ocupa cu evenimen
tele din Bulgaria și Macedonia și în 
legătură cu aceste cu anumite în
trevederi de monarchl și diplomați, 
cari conduc politica esternă a sta
telor.

Am amintit deja, că cancelarul 
german, prințul Hohenlohe, a făcut o 
visită Maiestății Sale monarchului 
nostru în Ischl, unde s’a vorbit mai 
ales despre situațiunea încurcată în 
Peninsula balcanică, situațiune, care 
este superătore pentru Austro-Un- 
garia. Câte-va cjile mai târfliu mi
nistrul austro-ungar de esterne con

tele Goluhowski a fost învitat și el în 
Ischl, unde i-s’a dat o audiență mai 
lungă la monarchul.

îndată după acesta audiență, 
contele Goluchowski va face o vi
sită cancelarului german în Aussee. 
Visita acesta este considerată din 
tbte părțile, nu numai ca un act de 
simplă curtoasie, ci i-se atribue ca
racter eminamente politic.

Se asigură mai departe, că can
celarul german va face în curând o 
căletoriă la regele Italiei Umberto in 
Monza, âr fbia guvernamentală „ Țara* 
din Bucuresci aduce scirea, că re
gele României Carol, va pleca cțilele 
aceste în străinătate și că va ave o 
întrevedere cu Maiestatea Sa monarcliul 
nostru în Ischl, unde va petrece trei 
cțile. Oficibsa română dă mare în
semnătate acestei întrevederi, aven- 
du-se în vedere raporturile încordate 
și evenimentele, ce se desfășură în 
Peninsula-balcanică.

Nu puțină însemnătate se dă în 
actualele împrejurări și următbrelor 
sciri din Belgrad: Dumineca trecută 
s’a ținut în capitala Serbiei un con
siliu de miniștri sub presidenția re
gelui. La consiliul acesta a luat parte 
și Garasanin. fost ministru plenipo
tențiar în Paris. S’au discutat eve
nimentele din Bulgaria și Macedonia. 
Despre resultat au fost încunosciin- 
țat atât Milan, cât și Ristici. Se sus
ține cu siguranță, că regele sârbesc a 
rugat personal pe Risticî, ca în urma 
evenimentelor politice, cari au urmat cu 
atâta grăbire, să mergă la. Ischl și să 
raporteze atât monarchului Francisc 
losif, cât și ministrului de esterne 
Goluchowski despre starea adevărată 
a lucrurilor de-o parte, de altă parte 
să ceră consiliul celui din urmă asupra 
viitorei atitudini a Serbiei. Risticî, dice 
telegrama din Belgrad, a plecat 
deja la Ischl, ducând o scrisbre au
tografă a regelui sârbesc adresată 
Maiestății Sale monarchului Francisc 
losif.

Din tbte acestea apare evident, 
că puterile europene, cari compun 
tripla alianță, dau o deosebită aten
țiune stărilor din Peninsula-balca
nică și, precum se asigură, un viu 
schimb de note diplomatice urmâză 
a se face între oficiile de esterne ale 
puterilor interesate direct în cestiune.

Nu se pbte trage la îndoială, 
că orisontul politic nu este nici pe 
departe așa de curat și senin, cum 
era pe timpul domniei Țarului Alec- 
sandru III, dela a cărui morte în- 
ebee un fel de îngrijire pentru cel 
mai apropiat viitor se observă pre
tutindeni. Cel ce a urmărit cu aten
țiune mișcările din urmă din Bal
cani, a putut se vadă, că aceste miș
cări au provocat neliniște chiar și 
în cel mai optimist politic. Asasi
narea lui Stambulow a răscolit și a 
înălțat la mare grad patimele și pa
siunile, mai ales, că acâstă teribilă 
crimă s’a întâmplat tocmai în flilele, 
când deputațiunea bulgară umbla 
închinându-se și cerșind mila și ier
tarea Rusiei față cu Bulgarii. Mai 
adaugem, că răscola din Macedonia 
amenință încă și nu vre să înce
teze, er Grecii și Sârbii sunt geloși 
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de resultatele ce-ar put6 să le aibă 
Bulgarii in acăstă provinciă oto
mană.

Și tocmai pe când se petrec 
aceste în Orient, pășesce din nuu 
pe plan cestiunea alianței ruso-fran- 
cese, despre care se susține hotărît, 
că s’a încheiat deja în 1891 laKion- 
stadt și că ar ave caracter ofensiv.

împrejurarea acâsta, precum și 
cele ce le-am atins mai sus, arată 
în deajuns însemnătatea politică a 
întrevederilor de monarch! și diplo- 
mațl, întrevederi, cari sunt comen
tate în diferite chipuri de întrega 
pressă europână.

CRONICA POLITICA.• I
— 17 (29) Iulie.

Lui „Pester Corr.44 i-se telegrafiâză 
următârele din Roma, referitor la Papa și 
primatele Vaszary: „Papa Leo XIII a 
declarat înaintea secretarului de stat-cardinal 
Rampolla, înaintea cardinalului Ruggiero, 
secretarul brevelor, și înaintea cardinalului 
Serafino Vanotelli, că voința sa firmă este 
să se încunjure cu ori-ce preț în Ungaria 
frecările dintre stat și biserică. Papa a adaus, 
că are încredere necondiționată în atitudinea 
împăoiuitdre a cardinalului-primate Clau- 
diu Vaszary, al cărui esemplu îl vor 
urma și ceilalți episeopl, cărora oierul sub
altern datoresee obediență și ascultare. Tot 
ou ooasia aoesta, Papa a numit pe cardi- 
nalul-primate Vaszary de cel mai credin
cios fiiu al biserioei, oare e dăruit ou vir
tuți apostolice. „Sanotae esclesiae filius fi- 
delissimus et apostolorum virtute benedio- 
tus“ — 4i°e Pap»- Ofioiosa ungurâscă pu
blică aoâstă telegramă ou multă satisfacția, 
orecjend astfel a face un bun serviciu pri- 
matelui, pe care, cum seim, „Magyar Al- 
lam“ il învinuise greu în cestiunea purtă- 
rei matrioulelor de cătră învățătorii ca
tolici.

*
Ordinațiunile și rescriptele referitore 

la îutrarea în vigore a legilor nouă biseri- 
cescî nu-șl mai au sfirșit. pilele acestea 
ministrul de culte a adresat un fel de 
„notă44 cătră autoritățile superiore bise
ricesc!, în oare nu le rdgă, ci le provocă, 
ca în vederea întroducerei matrioulelor de 
stat în Ootomvre n. a. c., matriculele, ■ ce 
le-au condus organele biserioescl, să fie în
cheiate deja la 30 Septemvre, și copiile date
lor de pe anul 1895 să nu le înainteze 
organelor civile numai după anul nou, cum 
s’a praoticat pănă aoum, ci deja în Oc- 
tomvre să fie trimise respectivei autorități 
administrative. O asemenea instrucțiă a 
trimis și ministrul de interne cătră autori
tăți, în care le face cunoscut „nota44 mi
nistrului de culte.

*
D-l ministru TKZassics vrâ ou ori-ee 

preț să fie apoteosat de șoviniștl. El a tri
mis un resoript cătră consiliul comunal din 
Budapesta, în oare îl întrebă, că n’a mai 
sosit ore timpul, oa limba germană să se 
isgonescă din școlele elementare din ca
pitală, dedreoe și așa nu se pote arăta 
vre-un spor la aceste școle. Ministrul 4'ce, 
că eliminându-se studiul limbei germane 
din aceste școle, va fi cu atât mai ușor 
dasoălilor maghiari din Budapesta, de a 
deslega problema națională maghiară, la 
oare școlele din „szâkes-fovâros44 nisueso 
cu atâta zel. — De, Ungurii vrâu cu ori 
ce preț să se încunjure o’un mur ohine- 
zeso și să nu mai sufere pe globul lor altă 
limbă, decât cea maghiară. De altfel e 
aprope mileniul; ei vor să arate lumei, că 
cel puțin capitala e „ungurâscă44. Decât 
arama tot aramă rămâne, măcar de-ar lus- 
tru-i-o d-l WlasicI cu tot felul de „argint44 
wekerlian.

Pressa și congresul naționalităților.
Foile continuă a-se ocupa de congre

sul naționalităților, convocat pe 10 August 
la Budapesta.

„Budapesti Hirlap^, revenind asupra 
oestiunei în numărul dela 28 Iulie, anunță 
scâlciata teoriă, oă societăți și reuniuni de 

naționalitate nu not să esiste, decât ca 
culturale; oa politice însă nu. „Cu atât mai 
puțin constituția maghiară sufere adunări 
provinoiale de naționalitate... Naționalitățile 
nu esistă (sio!) ca organisme politice deo
sebite și nici nu vor esista vre-odată; ca 
atari ele niol nu pot avă representanță le
gală, nu se pot organisa politicesce, nu 
pot țină congrese... Concepțiunea acăsta a 
condus pe guvernul precedent, când a pus 
capăt dietei valahe din Sibiiu și a disolvat 
comitetul, ca pe o corporațiune, care n’a 
căpătat însărcinarea dela valahime să vor- 
băscă în numele ei... Așa-dără naționalită
țile nostre nu pot, nu li este iertat a țină 
congrese și în genere a păși în acțiuni po
litice, ca organism politic44...

Din acest punct de vedere „Budapesti 
Hirlap44 nu ține de posibilă întrunirea Con
gresului convocat, Făia ungurăscă se crede 
îndreptățită a discuta, că avut’au convoca
torii drept de-a vorbi în numele celor trei 
națiuni? Se înțelege, că ea răspunde nega
tiv. Vorbesce de „moderați14. (De sigur îi 
va plăcă „Tribunei14 — Culeg.) și ca să 
amețăscă publicul neorientat își dă tote 
silințele a storce „constatarea44, că numai 
câți-va „ultraistl44 fac Congresul. La sfîrșit 
foia ungurăscă ne invită, să îngropăm pa
sivitatea și să întrăm în dieta din Peșta, 
dăcă voim „fericire44 și „mulțămire.44 Du
rerile naționalităților vor fi ascultate de 
„părinții patriei44.

„Naiodnie Novinyu din Turoț-St.-Mărtin 
scrie un artioul din incidentul convocărei 
Congresului, în care arată disposițiunea, 
ce domnesce în siuul poporului slovac, 
care este oropsit în urma unui sistem de gu
vernare apăsător și costisitor.

„Novo Vreme (făie s.ârbâscă din Zimony) 
își esprimă mirarea, că apelul s’a publicat 
mai întâiu numai în „Tribuna44. Foia sâr- 
băscă cjice apoi, că apelul n’a fost subscris 
de bărbați sârbi cu destulă trecere și influ
ență în viăta publică a Sârbilor.

Dintre foile din Agram, „O&aor44 a- 
nunță congresul prin câte-va rânduri, apoi 
se pronunță pe larg asupra nisuințelor ji- 
dovescl din Ungaria.

Organul german al oposiției croate, 
„Agrămer Tageblatl*, se ocupă cu Congresul 
la loc de frunte. Articolul în esență e de 
următorul cuprins:

Nu cunoscem, ce-i drept, amănuntele pro
gramului Congresului naționalităților deraft/a 
ne vom înșela decă credem, că naționalitățile sunt 
decise ca, renunțând la politica de pasivitate 
de pănă acum, să se formeze într'un partid 
politic. Românii, Slovacii și Sârbii s’au lup
tat ce-i drept și pănă acum contra pre
ponderenței elementului maghiar ; ei însă 
n’au avut o direcțiă politică hotărîtă și 
mai înainte de tote un organism comun, 
încet pe înoetul poporele nemaghiare au 
fost scâse din posesiunea lor națională și 
maghiarimea a fost ridicată la domnire ar
bitrară. O astfel de sguduire a basei statu
lui milenar n’a putut rămâne fără urmări 
pentru însăși vieța statului. Reținerea a 2/j 
părți a poporațiunei dela orl-ce activitate 
politică a provocat în fine epuisarea pute
rilor și dărăpănarea raporturilor de partide. 
Se pote (jice aievea, că legislativa ma
ghiară nu mai are deja partidă capabilă 
de guvernare, și maghiarimea nu mai e în 
stare a produce puteri nouă...

Maghiarimea și-a supt puterea din 
neînțelegerile și indiferentismul politic al 
naționalităților. Naționalitățile unite însă 
formâză în Ungaria o putere, încât pot 
ocupa o posițiune deosebită, decă vrâu,- în 
viâța statului. Acum nu mai e vorba de pre- 
tensiunl modeste; scopul, oare plutesce îna
intea partidei de naționalități, în forma
țiune, e cu mult mai mare. Legea de na
ționalitate nu mai e suficientă. Noua par
tidă de naționalități, după totă probabilita
tea, Ya păși îii acțiune în cel mai apropiat 
parlament maghiar, alături de partida po
porală, care șî-a luat în program egala în
dreptățire a naționalităților(V). Ce privesce 
pe CroațI, ei urmăresc cu cea mai mare 
simpatiă mișcarea, căol dor și ei portă o 
luptă asemenea, deși în altă direcțiă și cu 
alte tendințe. Naționalitățile, ca elemente 

I susținătore de stat, trebue se pășăscă în vic.țv 

de partide din Ungaria (în dietă ? — Culeg) 
âr noi trebue să ne recâștigăm independența 
de stat. Cu tote-că oposiția croată nur pote 
merge cu naționalitățile din Ungari» în 
âcâstă luptă, totuși după putință ea va 
sprijini tendințele lor.

încă, o circulară în causa șcâlelor 
nostre.

Prea 8ântia Sa părintele epis
cop dela Arad loan Mețianu, a adre
sat încă o circulară tuturor proto- 
presbiterilor și inspectorilor școlari 
din diecesa sa, în care, după ce 
aduce la cunoscință, că Consistorul 
a primit și pentru anul școlar vii
tor lista cărților manuale de șcdlă 
de pe anul școlar trecut, face ur- 
mătorele observatiunî. asupra cărora 
atragem atențiune tuturor organelor 
școlelor ndstre confesionale:

Un defect constatat în multe scole 
este, că elevii nu se provăd de timpuriu și 
adenă îndată la ‘nneputul anului școlar cu 
reohisitele și cărțile necesare, din localul 
școlar lipsesce mașina de oomnnt și alte 
rechi'site, âr tabla nâgjră de socotă o roșă 
de nu se mai 'pot esprima pe ea nescai 
cifre ou cretă etc., si asa învățământul nu 
pote înainta. Ca să preîntâmpinăm aoâstă 
stagnare si piedecă, pt.. D-ta vei dispune, 
ca încă acum, în ferii să se înzestreze loca
lele de învățământ ou rechisitele neoesari 
și să se procure cărțile de lipsă pentru 
școlari, ca ast-fel Duminecă în (20 August 
v.) 1 Septemvre n. c. făcând învnearea 
Duhului sânt, să se pâtă înoepe numai de
cât învățământul.

Ce privesc.e procurarea cărților, este 
datorința fiă-cărui părinte a îngriji pentru 
fiul său ; âr pe școlarii sărmani are Comi
tetul parochial să i provâdă cu cărți și cu 
reohisit.e. Durere însă, că în unele comune 
mari, și dels Dumnedeu cu bună stare bine
cuvântate. școlarii abia jumătate aveau 
anul trecut cărți; nu se îngrijiseră nici pă
rinții, nici Comitetul parochial, âr învăță
torul stetea așa di când cu manile în sîn și 
nu scia să-și ajute barem! atâta, să facă o 
arătare la Consistoriu.

Mai aducem câte-va cașuri de acestea, 
nu pentru înfruntarea unora, de dre-ce sin
guraticii vinovațl, despre cari ni-sa făcut 
arătare, au fost trași .Ia răspundere, ci le 
aducem și le spunem spre îndreptarea re
lelor pănă nu se răspândesc mai tare. Așa 
e cașul cu tăblițele școlare. Sooot unii în
vățători, că în cutare clasă nu mai au lipsă 
de tăblițe. Li-am răspuns acelora, și repe- 
țim acuma tuturora, că fiă-care elev dela 
înscrierea în școlă are lipsă de tăbliță prin 
tote clasele; ea este o îndemânare la tote, 
precum la desemn și scriere, socâtă și sti
listică, și costă numai puțini orucerl; din 
cari considerațiunl și mai departe avem să 
stăruim, ca după eșirea din școlă încă, fiă- 
care tînăr se între cu tăblița în lucrul său 
și peste tot în economia casei sale. Să-i 
facem dragă tăblița, și să-l legăm de ea pe 
viâță!

Mai stranie ni-se par cașurile, cari se 
referesc la întrebuințarea cărților și reohi- 
sitelor, ce le-a procurat Comitetul parochial. 
Comitetul crede, că el a procurat pentru 
școlă, și așa însemnă și pe obiect, cumcă 
„e cartea școlii din N.“ sâu „tăblița e a 
școlii din N.44, er învățătorul capătă îndru
mare dela comitet, de-a îngriji de oărțl și 
de rechisite, ca de ale școlei, ca pruncii 
să nu le strioe, ci șcdla să le aibă și mai 
departe, că nu se pot cumpăra în tot anul 1 
Ba s’au găsit învățători, ales dintre oei 
provisorl, cari adoptând asemenea vederi 
dela Comitetul parochial, au închis în 
sorinele școlare tote obiectele, cărți, tăblițe, 
pănă și cerusă și cretă, dispunând, ca șco
larii să le capete numai în școlă și numai 
pe timpul prelegerii.

Acesta e un rău, ce trebue dires. 
Cartea sâu tăblița nu este a școlii, ci a 
elevului. Comitetul nu le-a putut procura 
pentru șcâlă, care nu învață, ci pentru 
elevul cel sărman din școlă, care vrâ să 
învețe. Onoratele comitete să dăruâscă săr
manilor, dâr se fiă darul înțelept, întreg 

și creștinesc: oa s’a donat școlarilor, ră~ 
mână proprietatea lor! Faceți, ca școlarii 
oei sărmani să potă deveni si dânșii stă
pâni pe-O' mică și moăestă avere: pe tașca 
lor oea cu’ naanuale de școlă! Vor învăța 
și în școlă și pe aoasă, pretutindenea și în 
tâtă ora, cum îi trage inima; âr dâcă se- 
strică cărți și' tăblițe, este bună dovadă, oă 
le-au întrebuințat, au învățat și deci fao 
progres, și pentru aceea cu bueuriă să la 
cumpărăm altele nouă, tot spre scopul de 
mai ’Dainte.

P. T. protOpresbiterl și inspectori șco
lari sunt poftiți a distribui fiă-cărui oficiu 
parochial câte-un esemplar din acest oer- 
oular pentru a îndeplini însărcinările apar- 
ținătore competinței lor și tot-odată a-1 
comunica și cu învățătorii din parochiă, 
âră-șl pentru a îndeplini cele aparținătore 
competinței acestora.

Arad, din ședința consistorială dela 
6/18 Iulie 1895.

loan Mețianu, m. p. 
Episcopul Aradului.

SCHMLE mLEX
— 17 '29) Iulie.

Congresul naționalităților și cârcin- 
niarii din Budapesta. „Egyeiărtes'1 dela 27 
Iulie aduce soirea, că un număr însămnat 
de cârciumarl și otelierl din Budapesta au 
arangeat o întrunire, la care între altele 
s’a vorbit și despre congresul naționalită
ților. Un „băștinaș oâroiumar maghiar44 a 
recomandat să se ia hotărîrea, ca „se nu 
dea nici ouartir, nici mânoare membrilor 
Congresului naționalităților, ori cât de scump 
ar voi să le plătâscă44. Propunerea, die0 
„Egyetârtâs44, a fost primită aprope^de toți 
cu unanimitate. — Nu-i vorbă, cârciumarii 
unguri sunt capabili și de ast-fel de prostii.

—o—
Pi ■essa francesă și Generalul Traian 

Doda. Vestitul dior din Paris „Le Temps'1 
vorbesce într’unul din ultimii săi numeri 
într’un mod fărte simpatic despre mortea 
generalului. Doda, care a fost — dlce diarul 
francez un aprig luptător pentru drepturile 
nâmului seu .asuprit. „Le Temps'1 arată pe 
ilustrul general român, ca pe o victimă a 
intoleranței politice și a persecuțiuailor un- 
guresci.

—o —
Preoți catolici ca inspectori de ina- 

tricule. Acâstă scire pare cam ciudată dâr 
totuși nu-i chiar lipsită de adevăr. Lu
crul s’a împedecat numai prin împreju
rarea, că legea nu admite, ca purtători și 
inspectori de matricule să fiă și preoți. 
Intre cei 599 de conourențl, cari au as
pirat la oficii de inspectori de matricule, 
au fost și șâse preoți, dintre cari unul ar 
fi fost aplecat a purta ofioiul fără de plată. 
Concursul nu i-s’a luat în considerare, căci 
ministrul a trebuit să se acomodeze para
grafului legei. Mai amintim, că 280 de con- 
curențl au fost respinși imediat, neavând 
nici o cualificațiune.

—o—
Băile dela Vâlcele, pote din causa 

căldurilor mari au început în d^0!0 din 
urmă să devină mai cercetate. Pănă în pre
sent numărul total al visitatorilor s’a ur
cat la 224. Numărul visitatorilor din Ro
mânia încă s’a sporit în săptămâna trecută 
cu vre-o 45, dintre cari cam jumătate sunt 
Români.

— o—
Jokai și conferența interparlamentară. 

O notiță de tot hazul aduce „Magyaror- 
szâg44 despre marile pregătiri, ce Ie face 
Jokai Moritz pentru a putâ validita la 
Bruxella „idealul național maghiar44. Bă
trânul romancier ungur cunosce ce-i drept 
limba francesă, însă a-o vorbi un prâ. Un 
diarist din Budapesta s’a dus dilele aoestea 
la el și l’a aflat declamând cu ten înalt 
franțuzesce. — „O faci din plictisâlă?“ îl 
întreba <4iaristul. — „Nu 1“ răspunse Jokai. 
„Mă esercitez. Sciu scrie și ceti corect fran- 
țuzesce, însă vorbirea ’mi-e nițel cam im- 
piedeoată. Trebue însă să mă eseroitez, de- 
ârece luna viitâre merg la Bruxella la con
gresul interparlamentar. Acolo însă trebue 
regulamentațl Valahii în limba francesă,
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dâoă ei se vor mișca. Așa 4au“. — „Dâr 
va fi năcaz pe-acolo?“ întrebă fiiaristul. — 
„Nu, der se pote întâmpla, că la congre
sul păcii ne vom certa așa înoât nu s’a mai 
audit11. — Bietul Jokai, ce era să mai pă- 
țâscă la bătrânețe.

— o —
Marina română. Cetim în „Curierul 

Financiar14: Inaugararea primului vapor ro
mân construit în șantierul dela Turnu-Se- 
verin s’a amânat pe Septemvre, când după 
inaugurarea podului de peste Dunăre, se 
va face cu o solemnitate estra-ordinară și 
inaugurarea serviciului de navigațiă ro
mână.

— o—
Un cadavru în giainantan. Se telegra- 

fieză din Bzidapesta cu data 26 Iulie: Po
liția de aici se ocupă cu eruarea unui fapt 
înfiorător. O fată tînără, frumușică, cu nu
mele Maria Petrusha, venise nu de mult la 
Budapesta pentru a ocupa un post de ca
sieriță, când de odată dispăru. Părinții fe
tei primiră o epistolă, în care li-se spunea, 
că fiioa lor ’i va cerceta în curând, trimi- 
țându-le și două giamantane. In fapt și so
siră două giamantane, nu însă și fata. Pă
rinții erau neliniștit!, pe când tot de odată 
mirosul cel greu venit dintr’un giamantan 
le păru suspect. Desfăoendu-1 aflară oada- 
vrul fetei aprâpe discompus. Se presupune, 
că fu sugrumată de alții; fata să fi avut 
relațiunl cu un teatralist, mai apoi și cu 
alții. Poliția caută pe făptuitor.

-o—
Cai ferate române. Liniile ferate în 

construcțiune, cari sunt aprope gata și cari 
vor fi inaugurate în anul aoesta, sunt: 
Craiova-Calafat în lungime de 104 kilo
metri, Dorohoiu-TruseștI de 64 kilom. și 
Roșiorl-Alexandria de 34 kilom. Când aceste 
linii vor fi puse în esploatare, rețâua ro
mână va avâ o lungime de 2739 kilom.

— o—
Nenorocire pe mare. ^Temps'1 scrie, 

că vaporul: ^Cleveland11 si nDussildeu s’au 
ciocnit în apropierea de Folkestone. „Cle- 
velandu s’a cufundat; s’au îneoat 7 per
sons. ■

—o—
Direcțiunea nonei linii ferate Sighi- 

ebra-Agnita publică concurs pentru 2 func
ționari stabili cu salar anual de 800 fi., și 
pentru un diurnist technic ou 600 fi. Con- 
dițiunl: absolvirea scolelor comerciale, seu 
cuuoscința comptabilității simple scriere 
frumâsă, anumită dibăciă în desemn și cu- 
noscerea „limbei statului11.

—o—
Producțiunea și esportul alcoolului 

în Austro-Ungaria. După statisticele ofi
ciale publicate, producțiunea alcoolului în 
Austro-Ungaria a fost dela 1 Septemvre 
1894 pănă la 1 Aprilie 1894 pentru Un
garia, și pănă la 1 Mai 1895 pentru Aus
tria de 161.428,279 litri. Taxele de con
sumația produse în 1894/95, 37.069.724 fi. 
și taxele de producțiune 2.390.043 fl., seu 
în total 39.459.767 fi., din care 22.725,274 
fl. pentru Austria și 16.734.492 pentru Un
garia. Prețurile pretutindeni sunt în urcare 
simțitore.

-o—
Căi ferate ruse. In Rusia se vor con

strui mai multe căi ferate nouă. Prima va 
ave o lungime de 330 verste și va lega 
orașul Pskef' cu stația dela Bologoe, pe 
linia Nicolas. A doua plecă din Petersburg 
la Petrozavodsk și la Kemsi, va avea o lun
gime de 800 verste. Alte 4 proieote de căi 
ferate în studiu vor fi puse în eseouțiune.

— o—
Datoria Greciei. Datoria publică a 

Greciei a luat nisce proporțiunl colosale; 
ea atinge, după espunerea ministrului finan- 
celor, suma de 705,370,000 drahme, din 
oare 624,570,000 în aur și restul în hârtiă. 
Iu raport cu populațiunea și ou mijldoele 
restrînse de avuțiă ale Greciei, acâstă da- 
toriă însemnă falimentul.

—o —
Monetisarea în Germania. In Iunie 

trecut s’a bătut în Germania monedă pen
tru suma de 6.564.355 mărci, din cari 
6,433.980 de aur și 130.355 de argint în 
piese de 5 mărci. Totalul monedelor bă
tute de imperiu, după reducerea pieselor 

retrase din circulațiă, se ridica la finea lui 
Iunie la 3,490.405,883 mărci, din cari: 
2.947.453.005 mărci în aur; 477.369.896 
în argint; 52.610.407 nikel și 12.872.545 
aramă.

—o —
Din Macedonia. Se comunică din Con- 

stantinopol, că episcopul și notabilii bulgari 
din Ueskiib (Macedonia) au trimis Sublimei 
PorțI o adresă, prin oare esprimă deplina 
lor mulțumire pentru guvernul părintesc al 
M. Sale Imperiale Sultanului; sub scutul 
căruia declară, că se buoură de tote avan- 
tagiele celei mai perfecte libertăți de con- 
sciință și de siguranță. Adresa se ridică 
contra energumenilor, cari caută, pâte după 
instigațiunea unor părți interesate; să creeze 
o agitațiă în Macedonia.

Internatul Pavelian din Beius.
Se avisâză on. public român, că ti

nerii studioși gr. cat., cari doresc a fi pri
miți în Internat pe anul școl. 1895/6 au 
de a-șl trimite suplioele la Rectoratul in
stitutului pănă in 20 August a. o.

Condițiunile de primire.
1) Pentru un tînăr trebue solvit la 

lună 12 fl., adecă 120 fl. la an școlastic, 
care sumă fără îniârcfiare se va răspunde 
în douâ rate anticipative: rata primă în
dată la primire, a doua cu finea lunei lui 
Ianuarie; pentru instrucțiune peste an ca 
remunerațiune corepetitorilor trebue a solvi 
câte 1 fl. la lună. Au de-a recurge și acei 
tineri, oari în anul treqpt școlastic au fost 
în institut, oa solvențl.

2) S’a făcut disposițiă, ca toți alum- 
nii să aibă vesminte uniforme, drept ce fiesoe- 
care trebue să solvâscă 32 fl.; suma aoâsta 
se va solvi în 2 rate anticipative, adecă 
16 fl. la însoriere și alțl 16 fl. cu finea lui 
Ianuarie. Pentru suma acesta fiesoe-oare 
alumn va căpăta: a) un rând de haine de 
ârnă b) alt rând haine de vâră c) un palton 
de ernă și o pălărie. Hainele se vor faoe 
din pănură de postav bun, tare și fin.

3) Tinerii suscepuțl se vor visita la 
începutul anului școlastic prin medicul In
ternatului, și cari din punot de vedere sa
nitar s’ar afla neapți, vor fi șterșl din nu
mărul alumnilor.

4) Fiesce-oare tânăr are să aducă cu 
sine: a) 6 seu cel puțin 4 părechl de 
schimburi albe; b) 6 năfrăml de busunar și 
2 la grumazi; c) 1 saltea (sac de paie) cu 
4 fețe (lințole) albe de pat și alte 2 de 
acoperit patul; d) 2 perinl cu 4 fețe și un 
țol seu o plapomă; e) 4 ștergare și 4 șer
vete ; f) 2 părechl de călțunl cu 4 părechl 
ciorapi, ori obiele. Tote schimburile și ves
mintele au să fiă însemnate cu grije de 
acasă cu numele elevului respectiv, fiind nu
mele cusut ori scris cu negrâlă, ce nu se 
șterge prin spălare.

5) Are să-și aducă mai departe fiesce- 
oare elev 2 peptenl, unul rar altul des ; 
mai încolo 3 perii pentru călțunl și 1 pen
tru vesminte.

6) Părinții seu tutorii sunt rugați, ca 
în decursul anului să nu trimiță tinerilor 
bani, nici articoll de mâncare, cari adese 
sunt spre daunarea educațiunii și pro
gresului în studii și pot duce la escese și 
transgresiuni.

Se recomandă comandarea reouisitelor 
șoolastioe pe calea superiorității.

Pentru suma de 120 fl. alumnii se 
vor bucura în Internat de următorele eino- 
lumente:

1) Locuință comodă și sănătosă, pro- 
văcjută ou tâte cele de lipsă. A) Incăkjit, 
spălat și luminat. Care însă doresce să aibă 
schimburi înăsprite, are de-a solvi 3 fl. pe 
anul întreg școlastic. B) Vipt și anume: 
a) dejun, unpătrar de lapte cald, ori supă 
de chimin; 6) prântj 3 specii, Dumineca și 
in sărbători 4; o) oină 2 piese.

2) Medic și medicină pentru mor- 
boșl.

3) Scaldă de 2 ori la lună în In- 
-ternat.

Alte informațiunl părinții ori tutorii 
le vor putâ lua dela superior.

loan Butean,
Rect. Intern. Paveleau.

Eforia spitalelor civile din BucurescT.
Eforia spitatelor oivile din Bucuresol 

a publicat în broșură o importantă dare de 
sâniă asupra administrației pe 1894/95 a 
acestei instituțiunl, și care a fost presentată 
d-lor Efori la 31 Martie trecut de cătră 
îostul director al Eforiei, d-1 M. Râmni- 
ceanu.

Acestă dare de semi este un studiu 
amănunțit al întregei administrațiunl a Efo

riei, conținând și o evaluare a averii ei mo
biliare și imobiliare, după un inventar, oare 
acum pentru prima-oră se aduce la cunbs- 
oința publicului.

In acestă dare de sâmă găsim urmă- 
târele date prețiose:

Eforia posede 131 proprietăți rurale, 
compuse parte din teren oultivabil, parte 
din păduri. Terenul oultivabil are o întin
dere de 149,540 hectare, âr pădurile 48,254 
hectare. Valorea aproximativă a aoestor 
proprietăți e de 61,564.185 lei, luându-se de 
basă evaluările, cari se fao de cătră credi
tul fonciar rural.

Proprietăți imobiliare urbane, Eforia 
posedă:

In BucurescI 10 imobile, printre cari 
figurâză cinci mari spitale. Valorea aproxi
mativă 10,650.267 lei.

In celelalte orașe, Eforia are 9 pro
prietăți, printre oari sunt 4 spitale, având 
o valore de lei 1.765.748.

Schituri posedă 11, în valore de lei 
527.970.

Valârea totală a proprietăților urbane 
este de 12.953.985 lei, oare împreună cu 
acea a proprietăților rurale dă un total de 
74,519.171 lei.

Eforia spitalelor din BucurescI are sub 
administrația și întreținerea sa 12 spitalurl 
din cari în BucuiescI sunt 7: Spitalul Gol- 
țea cu 228 paturi; Filantropia cu 200 pa
turi ; Maternitatea cu 40 paturi; spitalul de 
copii cu 130; spitalul Colentina cu 140 
paturi; ospiciul Mărcuța cu 226 și ospiciul 
Pantelimon cu 140 paturi și 60 de reservă.

In spitalele din Buouresol s’au tratat 
în 1894 un număr de 16,747 bolnavi, din
tre cari 7.072 bărbați, 6.329 femei și 3346 
copii.

Convocări.
Adunarea generală a Despărț. III (Fă

găraș) al „Asociațiunei Transilvane14 se con- 
vâcă în comuna Viștea-inferioră pe Dumi
necă în 11 August n. c. la 10 ore a. m.

Drept aceea toți membrii despărță
mântului și toți iubitorii de progresul cul
tural al poporului român sunt rugați cu 
deoeebită stimă a participa la acestă adu
nare anuală, âr agenturile a-șl trimite cel 
puțin câte 2 representanțl.

Programa se va distribui în Viștea 
inferioră.

Făgăraș, din ședința comitetului, ținută 
în 13 luliu 1895.

Direcțiunea Despărțământului.

Prin acâsta se convocă adunarea ge
nerală a despărț. X (Brad) al „ Asooiațiunii 
Transilvane14 pe Duminecă în 11 August n. 
c. la Băița.

La acestă adunare sunt poftiți a par
ticipa membrii, preoum și toți binevoitorii 
și spriginitorii aoestei instituțiunl culturale. 
Se observă, oă eventualele disertațiunl au 
să fiă presentate subsemnatului în Scris și 
cu 5 dile înaintea adunării.

Obiecte: 1) Deschiderea adunării prin 
președinte la 10 72 6re a, m. în biserica 
gr. or.; 2) Raportul comitetului pro 1894/5; 
3) Insinuarea de membri noi și incassarea 
taxelor dela membrii vechi și noi; 4) Ce
tirea eventualelor disertațiunl; 5) Desig
narea locului pentru adunarea generală vii- 
țâre; 6) Alegerea a 2 delegați pentru adu
narea generală a Asociațiunei oonvocată 
în Blașiu; 7) Alte afaceri, cari oad în
sfera de competință a adunării; 8) Închi
derea adunării.

Brad, 12 (24) Iulie 1895.
Vasiliu Damian, 

director.

Producțium și petreceri.

Petrecerea de vdră îndatinată a Români
lor din Reghinul săsesc se va arangia Sâmbătă 
în 10 August st. n. în sala promenadei de 
acolo. Venitul curat e destinat spre soop 
filantropic. începutul la 7 ore sâra. Intrarea : 
de personă 1 fl., de personă în familiă 
80 cr.

Pentru comitet: Patriciu P. Barbu, 
președinte; Petru Uilăcan, cassar; Simeon 
Zehan, vice-președinte; Part. Barbu, se
cretar I.; Dem. Racoțan, secretar II.; Emil 
Ternăvean, controlor.

Ofertele se vor chita pe oale cRaris" 
tică. In pausă se vor esecuta focurile na
ționale: „Călușerul11 și „Bătuta14.

Tinerimea română din Sălagiu și Chior 
învită la petrecerea de vâră împreunată cu 
ooncert, ce o va arangia în sala teatrului 
orășenesc, cu ■ ooasiunea adunărilor gene
rale a „Despărțământului Sălăgian-Chiorau 
al Asociațiunei14 și a „Reuniunei femeilor 
române sălăgiene11, la 11 August n. c. în 
Șimleul-Silvaniei.

Comitetul arangiator: Ioan P. Lazar, 
președinte; Dr. Cassiu Maniu, v.-președinte ; 
Vasile Oros, secretar I.; Avram Cordișiu, 
cassar; Aug. Moldovan, secretar II.; Va
sile Oltean, controlor, Urmâză alțl 35 
membri în comitet,

Intrarea: de persână 1 fl. Venitul cu
rat e destinat pentru „Reuniunea femeilor 
române sălăgiene14 și pentru biserica gr. 
cat. română din Șimleu. Suprasolvirile se 
vor chita pe cale diaristioă. In pausă sa 
va juca „Românul14, „Bătuta11 și „Hora Si- 
naiei14. începutul punct 7 ore sâra. Comu- 
nioațiunea trenului este următârea: de oă- 
tră Deș sosesoe trenul la 5 ore și 15 mi
nute după amăcR, âr de oătră Careii-marI 
la 10 ore m.

Programa concertului: 1) „Sântă cji de 
libertate14, cântată de corul tinerimei; 2) 
„Potpourri clasic14, piano-solo de d-na Laura 
Borbola; 3) „ț)iua bună“, de G. Dima, 
oântată solo de d-l Vasilie Oros, acompa
niat pe pian de d-ra Cornelia Maniu; 4) 
Declamațiune, de d-ra Elena Mica; 5) „Se
renadă14, de T. cav. de Flondor, oântată de 
corul tinerimei; 6) „Viorioa14, de G. Dima, 
cântată solo de d-na Victoria Carșai, acom
paniată pe pian de d-ra Cornelia Maniu ;
7) Declamațiune comică, predată de d-l 
A. Bogdan; 8) „Marșul cântăreților14, de 
V. G. Porumbesou, cântat de corul tine
rimei.

NECRLOG. Intristații: Ioan G. Gee- 
tan cu copiii, Alexe Popea și Reveica 
Popea ou oopiil, Gheorghe G. Gaetan ou 
fiioa, Neculae G. Gaetan și Eugenia Gae
tan cu fiica, Moise Pana și Ana Pana cu 
copiii, Ion Eremia ou familia, Ana Moro- 
ianu ou fiii, Reveica Panțu, Ion Blebea 
cu familia, Gheorghe Eremia cu familia, 
Irimia Eremia cu familia, Alexe Eremia 
cu familia, Dumitru Eremia cu familia, 
Ion Bărbat cu familia , Bucur Gaetan 
ou familia și Iustina Manole, au durerea 
d’a face ounosout perderea prea iubitei 
lor mamă, sâoră, soră și cumnată Maria 
G. Gaetan născută Eremia, înoetată din 
viață în etate de 70 ani, în cjiua de
14 Iulie 1895 și, râgă pe toți amicii 
și cunoscuții să binevoiesoă a asista la ce
remonia funebră, oare va avâ loo Dumi
necă 16 Iulie, ora 11 a. m. Cortegiul fu
nebru va porni dela domiciliul decedatei, 
strada Polonă, la Biserica S. Petru și de 
acolo la cimitirul St. Constantin. — Brăila,
15 Iulie 1895.

— Dela Sângeorgiul Năsăudului ni-se 
scrie: Aurel David, absolvent de teologiă 
în Blașiu, a răposat aici, unde venise să-și 
caute de sănătate. La înmormântare nu 
era de față nici un consângân, ci totul s’a 
făout din partea ospeților dela băi și din 
partea loouitorilor din oomună. Defunctul 
era un tînăr de bună speranță, inteligent 
și însuflețit pentru oariera sa; el era se 
fie racjimul vâduvitei sale mame și a tine- 
rului seu frate mai mic. Apunerea lui prea 
timpuriă este mult regretată. — Fiă-i ță- 
rîna ușoră!

DIVERSE.
Trandafir nou. D-l Ludovic Gillemot 

dela Băile Heroulane, a inventat, prin în
crucișare, o speciă nouă de trandafiri. Acâsta 
speciă de rose se deosebesoe de celelalte 
prin oolorea sa roșiă-palidă. Numitul domn 
avea de cuget, ca din încrucișarea numi
tului trandafir cu aoela al domnei Berard, 
să produoă o nouă speciă de aceeași co- 
lore roșiă-palidă și învoită, însă fără de 
spini, și al cărui miros plăcut să samene 
ou cel al trandafirului „La France14, prin 
urmare un exemplar admirabil în tocă pri
vința și pe care d-l Gillemot; voesoe să-l 
espună la mileniul unguresc și să-i boteze: 
Maria Gillemot.

Proprietar; Di*, Aurel Mure^ianu. 
Redactor responsabil: Sregoriu aflaiur*
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Cursul la bursa din Viena.
Din 27 Iulie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.20
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.85
Itnpr. căii, fer. ung. în aur 41/î% • 125.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2% 102.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.35 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.25 
Bonuri rurale oroate-slavone. . • 98.75 
Imprum. ung. cu premii .... 158.25
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.25 
Renta de hârtie austr.........................100.85
Renta de argint austr.................. 100 10
Renta de aur austr..............................123.55
Losurî din 1860 ......................... 156.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1070.—
A?,ții de-ale Băncei ung. de credit. 487.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 401.—
Napoleondorî.................................. 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.40
London vista....................................121.50
Paris vista.................................. 48.10
Rente de corone austr. 4%. . . 100.90
Note italiene.................................. 45.90

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iulie 1895.

Bancnote rom. Comp. 9.58 Vend. 9.60
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.56
Napoleon-d’orî Oump, 9.60 Vend. 9.62
Galbeni Cnmp. 5.64 Vend. 5.68
Mărci germane Cump. 59.— Vend. “
Ruble rusescl Cump. 129.— Vend.
Lire turoesol Cump. 10.82 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nrul 45-1895.

Concurs.
Pentru ocuparea în mod pro- 

visor a postului de conduce- 
t6re la șcbla froebeliană a 
Bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov (Scheiu) se -publică con
curs cu termen de 30 dile dela prima 
publicare.

Concurentele la acest post vor 
documenta:

1) Că sunt române gr. or.
2) Că au absolvat cu succes o 

șcâlă civilă de fete, seu alt institut 
echivalent.

3) Că au absolvat cursul de con- 
ducbtore de grădini de copii la o 
șcblă publică și au obținut diploma 
de calificațiune conform prescriselor 
legii.

4) In fine se dea declarațiune, 
că se vor supune tuturor disposițiu- 
nilor presente și viitbre ale organe
lor nâstre bisericesc!.

Emolumentele împreunate cu 
acest post sunt: Lefă anuală de fi. 
400 — și bani de cuartir fi. 60. —

Suplicele se vor adresa Preșe
dintelui Comitetului parochial al 
Bisericei Si. Nicolae din Brașov 
(Scheiu).

Brașov, 8 Aprilie 1895.
Comitetul parochial al Bisericei ro

mâne ort. res. dela Sf. Nicolae în Brașov.
David Almășan, Arsenie Vlaicu,

președinte. secretar.

Antreprise ie pompe funebre

SSrașovu. Strada Porții Vr. 1. Colțul» Tergulti boilor».

Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, așe4ămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tote obiectele, 
atâtă sortele mai de rendă, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalu ce se 
potă închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicriurlloru de lemnu, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu caru funebru ve- 
netu pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt li și ieltinu, iau 
asupră mî și transporturi de morți in* străinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoru procedândă 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
10-* E Tutsek.

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In casulu pu> 
blicării unui anunciu mai mult 

de odată se face scădementă, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrați un ea
„Gazeta Transilvaniei.“

ULersul trenurilor

i I

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I E895.
Budapesta — Predeal

Tren 
de 

p ersân.

Tren
accel.

Trenu Tren 
român de 
expr. |Pers<5°-

Tren
accel.

Tren 
de 

person.

Tren
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
român
expr.

Trenu 
de 

persdn.

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05 8 05
1.55 5.45
3.56 9.27

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3.26

pl.

V 
sos.ț 
pl.

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

80S.
A

3.-
5.45
2.29

12.05

9.07
9.37

417
4.50

Mezo Telegd 
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

{Pl- 
lsos.

A

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

10.37 5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

Y
80,M Clușiu .
Pl- |

Trenu 
mixtu

11.40
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

11.-1
12.26

1 11 “629
8 30 1125

Trenu 
de 

persân.

8.17
8.33
8.38

9 09

9.42
9.44
9.59,

10 22.
10.511
11.12
12.26
12.58

1.151
1.34

2 19
3 01
3 31
9.30,

sos. 
pl.

2.25 
3 14
5.07
5.40
7.19

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

I Pl-
Isos.

A

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigh: ora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldidra

T } Brașov . ,.

y Timiș . .
9 Predeal

sos. BucurescI .

■ pl.
JSO8.

A
1

pl.

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01 

. 6 - 
r"5ÎÎ

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.—
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cucerdea — Oșorlaeiu — Kegli.-săsese

Trenu 
de 

persdn. persdn

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

Trenu 
de

pl.

legh.-săs..
stațiunilor

Cncerdea .
LudoșQ. .

Trenu 
de 

persdn.

7.41
7.03
"5B0
5.18
3.50

sos. t _ . .j j Oșorhem .

sos.
însemnate în stânga

însemneză 6rele de nopte.

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

6.25
8.10
4.43
2.17-

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

10.26
9.39
9.12
5.35

Trenu 
de 

persdn.

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49 
ceti

5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9:22
8.57
8.23
7.43
7.01
6—
5.11

trenu 
mixtu

<x Ii i r i ș u — T u r d a
trenu 

de 
person.

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

peradn.

7 33
7.53

11—
11.20

4.-
4-20

Ghiriș.........................
Turda ........................

10.30
10.10

3.30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

Copșa-mică — Sibiiu — Avrigii — Făgăraș»
trenu 

de 
person.

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
d e 

person

trenu 
de 

person.

pl. Copșa mică . sos. 
Ocna . . .

SpT) Sibiin • • • {sos.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

2.20
3.57
4.19
4 36

11.34
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.351
11.01
10.361
8.33
6.541

5.12
4.49

| 6.16
8.42

3.31
6.08 3.28 4.05

S im er i a (Piski) - Hun e d er a
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu j

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria . . . . . . 
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

r a s o v — Z e r n e ș t i
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenfi 
mixtu

tremi 
mixtu

8.35
10.28

4.55 9.15
6.36 10.35

Brașov 
Zerneștî

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.20

Trenu 
mixtu

1.1
12/:
1CL
10-

8;i

W u r e s - & »a d o a* «
i ......-

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș . . 
Țagn-BudatelicO. . 
Bistrița . . . .

• 6.464.- 7.21
1 7 07 
| 9.59

4.15
1.16

A r a d - T i m 1 8 6 r a

6.20 11.30 5.-
1

Aradn 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Ving 1 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 Timișora . . . • • 8.20 1.12 8.15

CareSl-mars — Zelău Sighlșora—®dorSiei»-secwesc.
trenu trenu trenu tienu trenu tremi trenu trenu
mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixhi mixtu

5.30 4.15 Careii-mârl . 9.06 7- 3.22 11.08 Sighișora . e # 9.51 5.32
10.17 9.18 Zelău . • • • 4.20 3.01 6.20 1.59 Odorheiu-secnesc. 7.15 3.-

Trenu 
de 

persdn.

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre

J

I

I

1 l 
I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


