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în Frankfurt: O. L. . m Ham

Instrucțiunea era de asemenea forte 
înapoiată și tote acele vremi îndelungate 
n’au lăsată nici o scriere de valore, ca 
operă a acelei boeriml grecisate, și nici 
vr’ună institută de cultură de vr’o ore- 
care însemnătate.

Descriindă starea morală a societății, 
conferențiarulă arată decădința sentimen
tului naționala și face o paralelă isbi- 
tore între virtuțile sublime de odinioră, 
întrupate în mume ca a lui Ștefană Vodă 
celă mare, în domna lui Neagoie Vodă, 
față de acele femei degenerate, cari în 
sabinele vecului 18-lea întâlneau câte 
3—4 bărbați de cari se despărțiseră, 

mergendă la brațulă unui ală cincelea, 
zîmbindă sirenică unui ală șeselea.

*
Incheindă descrierea clasei boerescl 

din vecurile anteriore anului 1848, con
ferențiarulă dice, că totă decădința și ro
bia țăriloră nostre în acele vremi nu se 
datoresce decâtă slăbirei sentimentului 
de naționalitate, prin copleșirea boerimei 
pământene de cătră boerimea parveni- 
țiloră străini. Și acesta cu atâtă mai 
multă, cu câtă în acele timpuri numai 
clasa boerescă dispunea de sortea țârei 
și ocupa tote funcțiunile în stată, ne- 
fiindă nici cercetată, nici consultată vo

burg : J. SUtuti.
Prețul ineerțiunilom : -o seria 
garmondu pe o colânn 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentna o pu
blicare. Publicări maJ dese 
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Abonamente pentru Atisti j-Unaari a 
Pe unu anu 12 fl.. pe șâaelunî 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate 

Pe unu anu 40 franci, pe șese 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la tâte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
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Brașovu, 3 15 Maiu
Aniversarea de astăcțl ne rea- 

mintesce proclamarea marilor prin
cipii ale desvoltării neamului nos
tru românescu, buna înțelegere și 
unirea între frați, însuflețirea cea 
nobilă pentru binele și fericirea 
poporului și a țeni și stântulu focu 
alu naționalității, de care s’a în- 
călcțitu junimea nostră.

Piua de 3 (15) Maiu este ma
rele arătătorii în calea progresului 
națiunei nostre.

Spre elu ne îndreptăm^ ac}I 
privirile!

Numai unu poporu, care aspiră 
la libertate la drepturi și la cul
tură naționalăp6teave viețăși viitor.

Adunarea națională din 3 (15) 
Maiu 1848 a datu o viuă și puter
nică espresiune aspirațiuniloriî no
bile, drepte și sfinte ale poporului 
româno, puindfl totodată temelia 
adevăratei conlucrări frățesci pen
tru recâștigarea libertății, pentru 
binele și înaintarea nemului ro
mânescu pe tote terenele.

In acea memorabilă (ți fii na
țiunei nostre și-au datu mâna și 
s’au legatu sferbătoresce de a-șl 
apera limba și naționalitatea ro- 
mânescă în contra, a ori-ce peli
cule și uneltiri dușmane.

Acesta sfântă legătură națio
nală este gloria generației române 
de acum 41 de ani.

Ea șî-a câștigată ună titlu de 
veclnică recunoscință la generațiile 
următbre.

In iubirea nesfârșită cătră limba 
și naționalitatea nostră, în paza 
neadurmită a acestui scumpă te- 
sauru ală poporului nostru, cul- 
mineză istoria lupteloră nostre na
ționale.

Pătrunși de însemnătatea a- 
cestorii lupte seculare și însuflețiți 
de marile principii liberătâre ale 
veacului, bărbații neuitați, cari au 
condusă marea adunare dela 3 

15) Maiu 1848, au cunoscută, că 
numai fiindu liberă și egală în
dreptățită poporulă română pote 
se-și asigure limba și naționalitatea, 
că numai astfelă își p6te desvolta 
cultura sa națională, numai ast
felă pote progressa în rendă cu 
celelalte neamuri.

Ei ne-au arătată calea ce tre- 
bue să-o străbatemă cu stăruință 
și cu credință, spre a ajunge odată 
la limanulă egalei îndreptățiri na
ționale.

Pare că cu câtă ne depărtămu 
mai multă de acea epocă măreță 
totă mai multe și mai mari greu
tăți și pedecl întîmpinămă în a- 
cestă cale.

Așa este cu ori-ce ce duce 
la o țintă mare.

Der omulu înțeleptă și preve- 
(țătoră trebue să se gândescă la 
tot ce pote se-i ușureze ună aseme- 

I nea drumă.
Românii adunați pe Câmpulă 

Libertății la 3 (15) Maiu 1848 
ne-au dată ca merinde pe acestă 
drumă sfatulu de a fi în veci strînsă 
uniți între noi, de-a merge mână 
în mână și de-a stărui umăr la umăr, 
ca se nu slăbi mă, nici se șovăim, ci să 
fimu tari, când e vorba de a înlă
tura piedecile și greutățile ce le 
întempinămă în mersulu nostru.

Urmat’amu noi acestă sfată în 
tote și în totdeuna?

Etă ce trebue se ne facă ane 
gândi în acestă <|i cu totă since
ritatea la faptele nostre, etă ce 
ne îndemnă a cumpăni, decă a- 
ceste fapte corăspuudă mărci ținte 
ce-o urmărimă.

E c|i de serbătdre. Nu vomă 
învinui pe nimeni. Der conduși 
de semțulă de pietate cătră aceia, 
cari au stăruită și s’au jertfită 
pentru libertatea și cultivarea ne
mului loru, vomă cere dela fiă- 
care dintre noi să-și dea semă 
despre faptele și despre purtarea 

lui, vomă cere dela toți se se în
trebe, decă își împlinescă datoria 
și chiămarea loră națională în tote 
împrejurările și decă suntă cre
dincioși prețiosului patrimoniu, ce 
ni l’au lăsat eroii cjilei dela 3 (15) 
Maiu 1848, ca se ne iubimă na
țiunea și cu puteri unite se lu- 
crămă pentru vieța, onorea, cul
tura și fericirea ei în tote tim
purile !

Austro-Ungaria și Italia.

Cele petrecute în camera deputați- 
loră din Roma, din causa congresului 
catolicii austriacă, se ’nțelege că n'au pu
tută lăsa indiferenți pe cei din Viena. 
„Pester Correspondeuz“ a primită din 
Viena o corespondență, din care se vede, 
că guvernulă caută să aplaneze lucrurile. 
In corespondență se esprimă simpatia, ce 
din vechime o are monarchia pentru 
Italia, legânulă marelui imperiu romană, 
care a împrăștiată peste totă pămentulă 
civilisația și lumina sa, legânulă sciinței 
și artei renăscute, er acum aliata intimă 
amonarchiei, după ce a rupt’o cu tradi- 
țiunile amare ale vecuriloră pline de su
ferințe. Laudă pe cei cari conducă des
tinele Italiei, că au puterea de a resista 
ațîțăriloră și seduceriloră convențiunei 
latine unității familiei romanice.

„Mii și miriade se înflăcăreză în 
Francia, Italia și Peninsula iberică (Spa
nia și Portugalia) pentru „Confederațiu- 
nea tuturoră Romaniloră“ și pănă josu 
în România se întinde lungulă lanță ală 
adepțiloră acestei idei. împărțirea domi- 
națiunei lumei între Romani, Slavi și 
Germani: ce fermecătoră sună acesta în 
urechile unei națiuni, în ală cărei sânge 
din vechime arde foculă sdrelui eternă; 
Crispi însă a resistată tuturoră seduce
riloră, elu nu se abate și nu se clatină 
de pe basa, ce a recunoscut’o ca singură 
potrivită pentru țera sa, dela alianța cu im
periul germană și cu monarchia austro-un- 
gară. Peste puține dile o va dovedi acesta 
visita regelui Umbertă și a lui Crispi 

în Berlină la împâratulă și bătrânulă 
cancelară. Austro-Ungaria va fi și ea 
în spirită de față. Durere, că nu .se pote 
aștepta, ca Umbertu să vină la 
noi ; împrejurări cunoscute nu permită, 
ca gloriosulă nostru domnitoră să’i în- 
torcă la Roma visita făcută de elă în 
Viena. Der e posibilă, că aliații se voră 
întâlni unii cu alții în Germania. E forte 
probabilă însă, că d-lă Crispi va folosi 
ocasiunea, ca să visiteze pe amiculă său 
Kalnoky. Nu-i vorbă, bărbații de stată, 
conducători ai stateloră aliate, stau în 
continuu contactă în scrisă unulă cu al- 
tulă și nu esistă nici cea mai mică di
ferență între ei; der cuventulă caldă și 
viu este cu totulă altă mijlocă de comu- 
nicațiune între amici, decâtă cuvăntulă 
fără vieță scrisă ori telegrafiată“.

O altă corespondență din Berlină 
spune, că poporulă germană așteptă vi
sita regelui Italiei ca ună norocă deose- 
sebită. Numai după acesta, aliații voră 
serba adevărata loră festivitate de bu- 
curiă.

SCIRILE pLLEL
Regularea Porțiloni-de-feru. Cestiunea 

regulării Porțiloră-de-feră a dată de o 
nouă pedecă. Serbia cere o sumă forte 
mare ca despăgubire pentru perderile ei 
din pescuită. Mai în josă de Klissura, 
Serbia are fabrici de icre negre, ea se 
ocupă multă cu pescuitulă și trage mari 
venite din acesta. Prin sfărîmarea stân- 
ciloră cu dinamită, pescii din Dunăre 
voră fi stîrpițl în așa măsură, încâtă 
Serbia va perde câștigulă din pescuită 
pentru mai mulțl ani, decă nu pentru 
totdeuna.

** *
Scutirea de dare a fonduriloru de aju

torare. „Pester Lloydu Nr. 128 află din 
Dobrițină, că conventulă districtului bi- 
sericescă de dincolo de Tisza a pertrac- 
tată o hârtiă a districtului bisericescă 
Szabolczulă de susă, prin care arată, că 
capitalurile fonduriloră de ajutorare pen
tru văduvele preoțiloră au fostă supuse

FOILETONULU „GAZ. TRANSU

Boerii si teranii înainte de 1848.> >

Duminecă 23 Aprilie, sala Liceului 
„Lauriană“ din Botoșani s’a deschisă 
din nou cu conferința d-lui V. Gheor
ghiu, profesoră de istoria. „Liberalul11 din 
Botoșani ne dă următorulă resumată alu 
acestei conferințe :

Pentru a’șl justifica ore-cum prefe
rința ce a dat’o subiectului alesă, con- 
ferențiarulă dice, că este neapărată stu- 
diulă claseloră sociale ce există într’ună 
stată, din punctulă de vedere alu stărei 
loră economice și a raportului socială 
pentru orl-cine vrea să studieze trecu- 
tulă unui poporă. Si după ce citeză 
evenimente istorice, ca căderea imperiului 
romană, revoluțiunea francesă dela 1789, 
revoluțiunea română dela 1848 etc., 
cari tote se esplică în mare parte prin 
desechilibrarea provenită în starea so
cială și economică a claseloră, pășesce 
apoi la desfășurarea subiectului.

Definesce mai ântâiu, ce însemnă 
boeră și țărână, după regulamentulă or
ganică. Ilă arată pe celă din urmă îm
pilată de dări și redusă la miseriă și ig
noranță. Dândă acestă lămurire, coufe- 

rențiarulă excepteză vechia nostră boe- 
rime pămentenă, care deși scutită de 
multe obligațiuni cătră stată, merită re- 
cuuoscința nostră, pentru că a fostă stîl- 
pulă țării în vecurile 13, 14, 15 și 16. 
Devenindu mari proprietari prin dona- 
țiunile ce le făceau Domnii țării, în urma 
probeloră de vitejiă date în luptă, boe
rii pământeni din acele vecurl, dice elă, 
punendu-se în fruntea țâraniloră alipiți 
pe moșiile loră, luptau cu bărbățiă pen
tru a nu lăsa țera pradă barbariloră, cari 
cătau să o strivescă.

De prin veculă 16 însă, vechia bo- 
erime pămentenă începe a fi alterată 
prin nemuri străine, și totă atunci înce
pe și decăderea nostră politică și morală, 
care durezi și o parte din veculă 19. 
Conferențiarulu arată chipulă cum s’au 
strecurată Grecii, elementulă celă care 
a degenerată mai tare vechia boerime 
autochtonă. Si trece într’o scurtă re
vistă revoluțiuuile provocate prin neîn
țelegerea dintre Grecii parveuițl și boe
rii pământeni, sub domnitorii Radu Mih- 
nea, Leonu Tomșa, Alesandru Iliașă și 
Dumitrașcu Vodă. In urmă spune, că 
deja în prima jumătate a vecului 16 
Grecii erau așa de mulțl în țeră, încâtă 
cronicarulă Aecw/cea, ună boeră pămen

tenă, nu’șl mai putea închipui, că țera 
va mai scăpa vre-o dată din mânile loră.

Insistândă asupra insinuărei Greci- 
loră în clasa boerimei nostre, la care se 
adauge mai târdiu boerimea rusită, con- 
ferențiarulă dă în cuvinte bine simțite 
tabloulă ce presinta acestă boerime sub 
raportulă educațiunei și instrucțiunei, pre
cum și sub raportulă moralului, arătândă și 
tristele urmări pentru țâră ale degene
rării boerimei pământene și ale demora- 
lisărei celei parvenite.*

Iu ceea ce privesce educațiunea, con- 
ferențiarulă spune, că ciocoii își făceau 
crescerea deprindendu-se cu felă de felă 
de viclenii, intrândă cei mai mulțl ca 
slugi în casa vr’unui boieră pămentenă, 
unde la începută aveau rolulfl de simplu 
ciubucciu. Cu timpulă înaintau la trep
tele de cafogiu, sufragiu, rendașă, vătafă 
de curte, în care vreme își adunau oi- 
șore, vitișore, moșiore, când ca omeni 
cu vedă și cu marafetă, deveniau candi
dați de însurătore la fetele bogate. O- 
dată cu acesta părăsiau și postulă de 
slugă, devenindă ciocoi. Insurându-se 
aceștia, nu dedeau nici ei copiiloră loră 
o mai alesă educația de familiă; căutau 
numai să’i fățuiască, trimițendu’i în țări 
străine.
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la dare. Deorece tribunalulă administra- 
țiunei financiare a declarata în timpulă 
mai nou acești bani ca scutiți de dare, 
districtulă Szabolczului a foști îndru
mați pe calea legii.

* * *

ința claseloră de josă. Aici conferen- 
țiarulu examineză mai multe documente 
istorice, cari confirmă disele sale.

*
Trecendă la țărani, conferențiarulă 

crede, că numai intimitatea și unirea ce 
era între vechii noștri boerl pământeni 
și țăranii stabiliți pe moșiile lori a pu
tută să producă fecunditatea victoriiloră 
repurtate d« unu Ștefani celi mare, de 
Mircea celi bătrână, și chiar de Mihaiu 
Vitezulă, în prima 'parte a domniei lui. 
In urmă, prin venirea și stabilirea străi- 
niloră în țeră, turburându-se și înăsprin- 
du-se relațiunile dintre cele două clase, 
a începută a decade și eroismulă vrerni- 
loră trecute.

Arată miseria în care căduse țăra- 
nulă copleșită de dări și cum în vecu- 
rile 17, 18 și începutulu celui ală 19-lea 
biruia, amarulă biru, crescuse dela 4 la 
12 sferturi. Și caracteriseză acestă 
stare prin cuvintele episcopului de Char
tres cătră Ludovică ală XV-lea, relative 
la țăranii francesl: „pască erbă ca oile 
și în urmă se umflă și plesnescu ca mus
cele." ț)ice însă, că sortea țăranului ro
mână era și mai rea, căci, pe când în 
Francia banii strînșl de seniori se în
torceau er la producători, la noi banii

Porto personali. Cu privire la por- 
tulă personali, ce se va introduce dela 
1 Agusti a. c. pe tote liniile căiloră fe
rate ungare, „Kolozsvar" mai comunică, 
că deosebitele direcțiuni ale liniilori fe
rate vori fi împărțite în 14 zone și ast- 
feli vori esista 14 prețuri de călătoriă. 
Prețuli de călătoriă pe cea mai mică 
zonă se proiecteză ase stabili cu 10 cr., 
er călătoria pe cl. I pe cea mai mare 
zonă nu va trece peste 8 fi. Astfeli 
pentru depărtările mari călătoria cu tre- 
nuîi va costa cu 4 din 5 părți mai pu
țini ca acum ; față cu depărtările mij
locii însă (150 pănă la 250 kilometri) 
diferența prețului de călătoriă, față cu 
celi actuali, va fi forte neînsămnată. 
Biletele libere nu vori înceta nici pe 
viitori, vori înceta însă tote favorurile 
de călătoriă acordate pănă acum pentru 
funcționarii de stati și pentru familiile 
lori, se vori cassa totodată și biletele de 
călătoriă pentru dusu și întorși.

* * *
Voluntarii la trupa de trenă. Minis- 

teruli comuni de răsboiu a dispusi, ca 
număruli voluntarilori pe uni ani să 
nu trecă peste 50, de regimenti. Volon- 
tarl pe uni ani la regimentele de treni 
nu se vori primi deocamdată pe chel
tuiala statului, din motive bugetare.

** *
Cestiuni școlare. In ședința dela 13 

Maiu a comitetului administrativi din 
comitatuli Coșiocnei, inspectoruli reg. 
de școle Kozma Ferencz a raportați, că 
eli la însărcinarea „Kulturegylet“-ului 
s’a presentaci pe diua de 24 Aprilie în 
comuna Jimboruli mare (Magyar-Nagy- 
Zsimbor), unde față cu 120 de copii gre- 
co-catolicl obligați la școlă, cari au foști 
defectuosi instruațl, a aflată 17 copii de 
școlă ev. ref. și 35 israelițl, cari n’au 
primiți nici o instrucțiune. Pe sema 
acestora a ceruti marele proprietari de 
acolo Zsombory Lajos să se înființeze o 
școlă. De brece însă în timpuli de față 
nu este cu putință a se înființa nici școlă 
de stati și nici comunală, comitetuli 
„Kulturegylet“-ului a hotărîti să ia asu- 
pra’șl acesta afacere. Se vede treba însă, 
că nici „Kulturegylet“-ulă nu pre are 
bani, căci pentru „cultivarea11 și „pa- 
triotisarea" Evreilori din Jimboru n’a 
contribuiti nimici ; cu tote acestea însă 
școlă se va ridica pe sema lori, căci 
Evreii au promisi în scopulu acesta câte 
100 fl. pe ani, ev. refcrmații asemenea 
câte 100 fl. pe ani. Inspectoruli mai 

raportă, că a visitati vre-o 40 de șcble, 
între cari 28 confesionale. Afară de școla 
gr. or. din Valcăuli ungurescă, în tote 
celelalte școle învățământulă este îucă în 
curgere, așa că în cea mai mare parte 
de astădată se va observa pe deplini 
anuli școlari, de 8 luni pentru școlele 
confesionale si 10 luni pentru cele de stati 
confesionale. Inspectoruli propune, ca 
pe calea comitetului administrativi să 
se atragă atențiunea autoritățilori confe
sionale asupra școlelori defectuose de 
sub autoritatea lori. Iu fine inspecto- 
rulu propuse, ca să se provoce senatele 
școlelori de stati și comunale din acest 
comitati, ca în vacanțele de veră să în
ființeze în școlele lori asilurl de copii. 
Propunerea s’a primiți. Decă în comu
nele românescl asilurile nu vori fi ro- 
mânescl, părinții să’șl ferescă copiii de 
ele, căci in asilurl ungurescl li-se înstrei- 
neză copiii de limba si de legea lori ro- 
mânescă.

** sj
Calea ferată Deșiu-Zelau. Ni-se scrie 

din Deșiu: Pe întinderea liniei căii ferate 
ce se va construi dela Deși la Zelau 
s’au începuti ridicăturile de pămentă 
încă în 6 1. c. din linia Deși-Bistrița. — 
Lucră mai mulțl Italieni, cari așteptară 
aci de vre-o 3—4 dile începerea lu
crului.

** *
Plecarea trenuriloru pe linia ferată 

de pe valea Someșului dela 1 Iunie a. c. 
va urma astfeliu: Din Clușiu va pleca 
trenuli dimineța la orele 7.10 și sera la 
6.7; sosesce la Deșiu dimineța la 9.33 
și sera la 9.2; la Bistriță sosesce: după 
amedl la orele 1.52 și noptea la 12.40. 
Din Bistrița va pleca trenuli la 11 ore 
48 minute p. m. și la 1 oră 20 minut, 
noptea; din Deșiu va pleca la 10 bre 
20 min. a. m. și la 9 bre 27 minute 
sera.

* * *
Nix dajcs. Kossuthistulă „Ellenzek" 

spune, că în Baia vr’o 12 industriași 
tineri s’au obligată să plătescă, când 
sunti la masă, pedepsi de uni creițaru 
pentru fiecare cuvântă germani pronun
țată în cursuli conversațiunei.

** *
Grevă parțială a isbucniti la 9 Maiu 

în Pesta. Anume 96 de lucrători maga
zineri dela gara de mărfuri a statului au 
încetată lucrulă, nemulțămițl fiindă cu 
plata.

* * *
Focuri. In Ungra au suferită 14 eco

nomi, din causa focului, o pagubă de 
2401 fl., dintre cari numai 1050 fl. erau 
asigurați. In Găinară seu Ticușu-săsescă 
6 economi au suferită o pagubă de 921 
fl., în Stânaj3 economi o pagubă de 770 

storșl dela poporu se duceu la Țarigradă 
în plata șaluriloră, giubeleloră și hara- 
giului.

*
Mai departe, conferențiarulă descrie 

starea țeraniloră în veculu 18, sub C. 
Mavrocordată, Ghica etc., insistă asupra 
stărei loră sub Caragea și găsesce o grea 
povară pentru dânșii, oblăduirea impusă 
prin regulamentuli organică; arată că 
din cele 200 dile, cari alcătuescă aprbpe 
întregulă ană agricolă, mai tote se între
buințau la slujba boerescă, ca clacă, 
dile de boerescă, dile de cărătură, etc., 
așa că ținendă semă de sărbători și tim- 
pulă rău, țăranulă nu’șl putea cultiva o- 
gorulă său, rămânea peritoru de fome.

Conferențiarulă, conchidendă că pro- 
gresulv. timpului și ideile nouă au tre
buită să schimbe aceste raporturi nena
turale dintre boerl și țărani, sfîrșesce cu 
cuvintele marelui cetățenu C. A. Rosetti: 
„după cum e cu neputință a opri pămân- 
tulă de a se roti, natura de a produce 
și omulu de a îmbătrâni și muri, totă 
așa a fostă cu neputință de a înăduși ideile 
de libertate, egalitate și fraternitate, pe 
cari ni le-a hărăzită apusulă, avendă ca 
urmare revoluțiunea dela 1848.“ 

fl.; aceștia au fostă asigurați. In Sebeșă 
i-au arsă unei văduve șopronulă cu 8 
cară de fenă, cotețulă de porci și sto- 
borulă ; din paguba de 396 fl. au fostă 
asigurați 300 fl. In Săcădate a arsă 
șura lui Toma Ciocană Ilie; din paguba 
de 214 fl. au fostă asigurați 200 fl. In 
Iacasdorf (Jakabsdorf), din comitatulă 
Ternavei mari, au arsă 7 șuri, cari se 
aflau departe pe câmpă; din paguba de 
306 fl. a fostă o mare parte asigurați. 
Cu ocasiunea focului celui mari din Si- 
bertă, întâmplată la 26 Aprilie și des
pre care amă amintită, au suferită 60 
de proprietari q pagubă de 12,397 fl., 
dintre cari numai 5864 fl. au fostă asi
gurați. Mora orașului Brașovă, aflătore 
pe teritorială comunei Crisbavă, a arsă ; 
paguba e de 532 fl. Din pădurea cea 
tînără, care se mărginesce cu hotarulă 
Paloșului, au arsă 80—100 jugere ; în Pan- 
ticeu au arsă unui economă hambarulă 
cu 30 de merțe de grâu, ună ocolă, o 
stupină cu stupi cu totă, casa, fână 
și altă nutreță.

» 
♦ *

Dislocare de trupe. La tomnă bata- 
lionulă 28 de vânători din Făgărașă va 
fi transferată la Bjelina și în locu’i se 
duce la Făgărașă ună batalionă din reg. 
2 de inf. din Brașovă, er ală 3-lea ba
talionă din acestă regimentă va veni 
din Zvornik la Brașovă.

».* *
Secetă. Ni-se scrie, că în părțile 

Târgu-Mureșului se simte mare lipsă 
de ploiă, deorece pământulă e uscată; 
aratulu merge greu și holdele suntă 
slabe. *

Funcționarii dispărută. Din Clușiu 
se vestesce, că ună înaltă funcționară 
privată de acolo a dispărută de câteva 
dile fără urmă. Poliția îlă caută.

* îj:
Sinodu. Sinodulă bisericei autocefale 

române din România a fostă convocată 
în sesiunea de primăveră pe diua de 1 
Maiu 1889, conformă art. 13 din legea 
pentru alegerea metropolițiloră și epis- 
copiloră eparchioțl, cum și ală consti- 
tuirei sfântului sinodă ală sf. biserici 
autocefale ortodoxe române.

* *
Sinucidere. Se scrie din Târgu-Mu- 

reșului, că locotenentulă Leopold Lang 
din regimentulu de infanteria Nr. 63 s’a 
sinucisă în 8 luna c. Elă era fiiu de 
advocată.

■s
♦ *

0 olă cu taleri vechi de argintă a 
fostă găsită în Also-Fegyvernek, în 
Țera ungurescă, de ună țârană pe când 
ara. Oala, de Iută, conținea 300 bucăți 
de monede mari germane de argintă din 
suta a 16-a. Autoritatea a fostă încu- 
nosciințată despre acestă găsire.*

Membru alu Academiei române. D-lu 
Dr. Dumitru Onciulă, profesoru la peda- 
gogiulu c. r. din Cernăuți, fu alesă mem
bru corespondentă ală „Academiei ro
mâne" din Bucurescl.

*
* *

Preotulă armeano-catolicu Avedică Goi- 
lav, directorulă cancelariei călugăriloră 
mechitariștl din Viena, tu arestată fiind 
acusată, că a defraudatu 22.000 fl. din 
averea mânăstirei. A. Guilav este năs
cută în BotușanI, a studiată o parte a gim- 
nasiului în Cernăuți și are 38 de ani.*

0 spovedeniă rară in felulă ei. Me- 
tropolitulă rom. cat. din Liov, care a 
fost înainte de doi ani și în Bucovina, 
Morawski, a dată în dilele trecute locu- 
țiitorului Galiției, contelui Badeni, suma 
de 2675 fl. pe cari i-a dată mitropolitu
lui la mărturisire uuă individă, spunân- 
du-i, că cu acestă sumă a înșelată 
erarulă.

Din dieta niiprescă.
Iu ședința dela 7 Maiu se continuă 

desbaterea generală asupra bugetului.
Iosifă Molnar condamnă cheltuelile 

cele mari pentru armată. Urmările a

mare economice suntă neevitabile. Con- 
tribuabilulă e forte apăsată. Nu mai 
suntemă departe de starea de totală 
sleire. Conversiunea datoriiloră statului, 
la care ’șl ia acum refugiu gr.vernulă, e 
precursorulu unoră calamități financiare 
și mai mari. Interesele (129,3 milione) 
ce se plătescă în străinătate pentru da
toriile statului înghită peste o treime 
din venituri. Sarcina dăriloră e grea. 
Dări directe s’au preliminată 99 milione 
pe 1889 (68 în 1874), dări directe s’au 
preliminată 39 milione (12 în 1874). Asta 
nu e stare sănătosă. Respinge bugetulă.

Iuliu Sckvarcz ia în apărare guver- 
nulă și -provocă mare larmă în stânga 
și în stânga estremă. pice că Tisza 
are merite pentru patriă. Cine negă 
totă ce a creată regimulă lui Tisza, 
acela negă progresulă Ungariei, ce se 
observă dela 1875.

Contele Gabr. Karolyi: Da, țera a 
devenită sub elu negră. (La ordine ! în 
drepta).

Președintele îlă chemă la ordine, în 
stânga estremă larmă.

Iuliu Schvarcz face imputare lui 
Apponyi, că a adusă diferite acusărl con
tra lui Tisza, cu deosebire a condamnată 
atitudinea acestuia în cestiunea adminis- 
trațiunei de stată. Vorbesce despre 
fasele prin care a trecută cestiunea ad
ministrației de stată în Ungaria. Cătră 
finele anului 1860 era așa de urgisită în 
Ungaria sistemulă funcționariloru numiți 
(Strigări în stânga estremă: Și adl!) 
încâtu s’a produsă mare resensă, când 
ministrulă de justițiă de atunci a venită 
cu ună proiectă de lege pentru numirea 
judecătoriloru. Omenii se ’ntrebau cu 
groză, că bre nu cumva în voră fi nu
miți și funcționarii administrativi ? Mi
nistrulă a trebuită să declare, că guver- 
nulă nu se gândesce la acesta. In 1870 
br. Sennyey ridică stegulu administra- 
țiunei de stată. (Akos Beoty: Și a nu
mită stările noutre-asiatice). Aderenții 
ei au crescută. Der lipsiau condițiunile 
unei astfelă de administrațiunl: func
ționari calificați și bani, căci adminis
trația de stată va costa mai mulțl bani 
decâtă sistemulă de adl. Antâiu trebu
iau sanate finanțele țării. Vorbitorulă 
dice, că guvernulă lui Tisza a creată 
legile pentru regularea comitateloră și a 
comiteteloră administrative și trebuia să 
se aștepte efectele acestoră legi. A in
trodusă judecătoria administrativă, a dată 
legii penale ună paragrafă pentru urmă
rirea abusului de oficiu, ună elementă, 
care în dreptulă ungurescă de stată nu 
era cunoscută. Vorbitorulă nu e ade
rentă ală instituțiunii fișpaniloră în pu
terea loră de adl, nici ală abusuriloră 
electorale. Der totă mai buni suntă 
fișpanii adl. (Strigări în stânga: Mai 
buni erau înainte)!

Nicolau Km polemiseză cu minis
trulă de honvedl. E cu neputin ă ca 
Deak să fi contestată dreptulă Ungariei 
de a’șl înființa armată de sine-stătătore. 
Vorbitorulă nu’șl pote esplica, pentru ce 
guvernulu a tăcută la învinuirile aduse 
de Csatar cu privire la moșiile năsăudene 
și la detraudarea de 30 milione săvâr
șită la calea ferată de ostă.

Cu acestea se încheia desbaterea ge
nerală, luândă celă din urmă cuvântulă 
raportorulă Alex. Hcgediis și ministrulă 
de finanțe AVekerle. Din vorbirea lui 
Hegedos citămă o anecdotă, ce a spus’o 
raportorulă vrându a lovi în aceia, cari 
dică că Tisza are să cadă, că acesta e 
celă din urmă bugetă ce lă presintă elă. 
Ună medică s’a năcăjită focă, fiindă că 
la nascerea unui copilă n’a fostă che
mată să dea ajutoră, și de aceea când 
a vădută pe copilulă, a strigată: „N’are 
să trăiască, va muri.“ Der copilulă n’a 
murită. După ună ană vădu mediculă 
erășl pe copilă și dise: „N’are să tră- 
iescă, va muri.“ Copilulă deveni fecioră, 
der mediculă dise; „N’are să trăiască, 
va muri.“ Feciorulă se însura, avu 
copii și nepoți, der mediculă încă 
totă cjicea: „N are să trăiescă, va muri."

Cu de-asemenea lucruri a găsită ra 
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portorulă cu cale să apere pe d-lfl. Tisza, 
dândă adecă a se înțelege, că Tisza n’are 
să inai cadă, ci va guverna câți ani a 
trăită Metusalemă !

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
Ședința a IV-a, 19 Aprilie.
Presidiulă presenteză următorele pe- 

tițiunl: a lui Vasiliu Șeuliană, învățător 
în Leșnică, pentru ună ajutoră de 40 fl. 
din fondulă învățătoriloră săraci; a lui 
Ioană Stanciu, învățătoră în Bruiu, pen
tru acordarea unui ajutoră din fondulă 
învățătoriloră săraci; a locuitoriloră din 
Căienelulă de josă, protopresbiteratulă 
Geogiului I, pentru afiliarea loră la co
muna bisericescă Bojannlă, aparținătore 
protopresbiteratului Devei. Se predau 
comisiunei petiționare.

La ordinea dilei se pune apoi ra- 
portulă comisiunei școlare, care prin 
raportorulă său Dr. Petru Spână refereză 
asupra raportului consistorului archidie- 
cesană, ca senată școlară, care în gene
rală se ia spre sciință și se aclude la 
protocolă.

Trecându-se la desbaterea specială, 
partea generală se ia spre sciință. De 
asemenea se iau spre sciință din partea 
specială a raportului punctulă I, în care 
se trateză despre scolele medii; la o 
discuțiune mai lungă dă ansă punctulă 
II, referitoriu la secțiunea pedagogică 
din seminariulă archidiecesană, în ce 
privesce scăderea numărului eleviloră 
din secțiunea pedagogică, în care pri
vință comisiunea face următorea propu
nere : Consistorulă se însărcineză a ține 
în evidență acesta afacere și încâtă causa 
ar proveni din urcarea taxei seminariale. 
a îngriji, cum s’ar pute crea ună nu
mără ore care de stipendii, eventuală 
cum s'ar pute da câte-va ajutore din 
economiile ce s’ar face prin alimentarea 
eleviloră seminariall în regia propriă a 
archidiecesei.

Dep. P. Cosma află, că răulă prin
cipală ală reducerei numărului eleviloră 
în secțiunea pedagogică e a se căuta în 
îndotațiunea cea slabă a învățătoriloră, 
ar trebui lucrată deci, ca să se afle re
medii pentru îmbunătățirea salarieloră 
și vorbitorulă asigură, că îndată ce se 
voră îmbunătăți salariele învățătorescl, 
va cresce numărulă eleviloră. Consisto- 
riulă a înlesnită în modă însemnată sta
rea ascultătoriloră de pedagogiă, prin 
crearea a loră 29 stipendii. Este sciut 
de altă parte, că multi, ba pote cei mai 
mulțl vină la cursulă pedagogică numai 
să se cualifice de a fi primiți la cursulă 
clericală extraordinariu. pentru aceea 
află, că ajunge decă se resuseiteză cu 
acestă ocasiune conclusulă sinodului ar
chidiecesană din anulă trecută, Nr. prot. 
73, și pentru aceea face următorea pro
punere: Consistorulă se îndrumă a sa
tisface pănă la sesiunea proximă sinodală 
conclusului Nr. 73 din an. 1888.

Punendu-se la votă propunerile fă
cute, sinodulă primesce propunerea dep. 
P. Cosma. (Va urma.)

Sinodulu eparchialu aradanu.
In ședința a doua a sinodului epar- 

chială aradană s’au mai pertractată ur- 
mătorele obiecte:

La propunerea comisiunei bisericescl 
sinodulă ia la cunoscință : că la institu- 
tulă teologică au fostă aplicați în de- 
cursulă anului 1887-8 ună directoru sub- 
stitută, ună profesoră ordinară, doi pro
fesori interimallși ună profesoră de cântă, 
și că în cursurile teologice au frecuentată 
prelegerile 63 de elevi; și totă de-odată 
dispune, ca consistoriulă aradană să de- 
plinescă în modă definitivă catedrele dela 
institutulă teologică, cari suntă ocupate 
numai în modă interimală.

In decursulă anului au depusă esa- 
menulă de cualificațiune 19 clerici ab- 
soluțl, dintre cari 6 s’au dechiarată de 
cualificațl pentru parochii de clasa pri
mă. 5 pentru parochii de clasa a doua 
și 8 pentru parochii de clasa a treia.

Senatulă bisericescă a ținută în de- 
cursulu anului 1888, 26 ședințe, în cari 
a pertractată și resolvită obiecte avisate 
prin statutulă organică la competința 
sa. Numărulă pieseloră incurse la sena
tulă bisericescă în decursulă anului 1888 
au fostă 1237, din cari s’au pertractată 
și resolvită 1190, er 47 au rămasă res
tante. Cause divorțiale au incursu în 
decursulă anului 1888, 34, cari s’au re
solvită, și anume: în 27 s’a aprobată 
divorțiulă enunciată prin scaunele pro- 
topresbiterale, în 4 s’a disolvată sen
tința și s'a ordonată întregire, în 1 s’au 
îndrumată părțile la convețuire, în 2 
s’au disolvată sentințele enunciate de 
scaunele protopresviterale din lipsa de 
competință.

In decursulă anului 1888 au incursă 
13 cause disciplinare, dintre cari s’au 
resolvită în merită 10, er 3 se află încă 
sub pertractare.

Pentru sterpirea concubinateloră se
natulă bisericescă a emanată cerculariulă 
de sub N-rulă 2172 ex 1888, prin carele 
s’au avisată organele subalterne biseri
cescl a stărui cu totă puterea la ster- 
pirea acestui rău, cu adausulă, ca în ca
șuri de lipsă să se recerce și ajutorulă 
orgaueloră administrative politice; și 
după raportele protopresviteriloră nu
mărulă concubinateloră a începută în 
unele părți ale eparchiei a scăde, ceea 
ce se constată de altcum și prin faptulă, 
că numărulă cununieloră în anulă 1888 
a crescută față de anulă anterioră cu 
337, care crescere provine mai cu semă 
din cununiile părechiloră, cari trăiau mai 
nainte în nelegiuiri.

De asemenea s’a dispusă din partea 
consistoriului în conformitate cu conclu
sulă sinodală de sub N-rulă prot. 52 din 
anulă trecută, a se înființa în fie-care 
tractă protopresvlterală câte ună fondă 
menită a veni cu timpulă în ajutoră la 
acoperirea trebuințeloră protopresvitera- 
tului și din raportele intrate în acestă 
causă se constată, că din partea proto- 
presviterateloră s’a luată deja inițiativa 
pentru înființarea astorfelă de fonduri. 
Organele bisericescl din protopresviterate 
au funcționată regulată, și au resolvită 
agendele avisate de statutulă organică la 
competința loră.

Sinodulă la propunerea comisiunei 
ia aceste date la cunoscință.

(Va urma).

Sinodnln eparchialn din Caransebeș!
Convocată pe Dumineca Tomii, 16 Aprilie 1889.

Ședința I-a, 16/28 Aprilie 1889.
După celebrarea sf. Liturgii, che

marea duchului sântă și ținerea paras
tasului pentru în Domnulă fericiții Ar- 
chiepiscopulă și Metropolitulă Andreiu, 
Archiereulă Ioană Popasu, apoi pentru 
neuitatulă mecenate Emanuilă Gozsdu și 
fericiții Dimitrie Hațegauu, Dimitrie 
Peța, Dimitrie Miculescu și Ana Alexan- 
droviciu prin Prea Cuvioșia Sa părintele 
protosinghelă Filaretă Musta, acesta o- 
cupândă loculă presidială, salută printr’o 
cuvântare pe deputății sinodali, rugân- 
du-i a-lă sprijini întru împlinirea che
mării sale și a conlucra la buna și re
pedea resolvire a agendeloru sinodului 
actuală.

Inaltulă presidiu presentă apoi si
nodului diferitele esibite intrate, între 
altele:

Petițiunea profesoriloră dela insti
tutulă teologicu-pedagogică în causa fon- 
duuli de pensiune. — Se transpune co
misiunei financiare.

Raportulu consistoriului diecesană 
în causa unui fondă de pensiune pentru 
funcționarii consistoriali. — Se transpune 
comisiunei financiare.

Raportulă consistoriului diecesană 
despre cumpărarea unei case în Caran- 
sebeșă. — Se transpune comisiunei fi
nanciare.

Raportulă consistoriului diecesană 
în causa ștergerii unoră interese la da
toria lui Iosifă Panaiotă.

Comuna Găttaia cere reducerea con- 
vențiunei episcopescl și cedarea sesiunei 
parochiei reduse. — Se transpune co
misiunei bisericescl.

Preotulă din Ticfaniulă-mică Manase 
Popescu cere unu ajutoră de bani. — 
Se transpune comisiunei petiționare.

Mai mulțl locuitori din Sătulă nou 
se plângă contra preotului de acolo 
Trifonă Militariu. — Se transpune co
misiunei bisericescl.

Mai mulțl locuitori din labuca ceră 
repunerea învățătorului Midia. — Se 
transpune comisiunei școlare.

Preotulă din Plavișevița Nicolae 
Găina cere ună ajutoră de bani. — Se 
transpune comisiunei petiționare.

Nicolae Popoviciu, fostă preotă în 
Boldură, cere nimicirea alegerei de 
preotă d’acolo. — Se transpune comi
siunei bisericescl.

Petiția Româniloră gr. or. din Cia- 
cova în causa despărțirei loră de Șerbi. 
— Se transpune comisiunei speciale..

Literatură.
Lumină pentru toți, revistă peda

gogică, apare în BucurescI de două ori 
pe lună. Directoră Eniu Bălteanu, calea 
Moșiloră Nr. 138. Abonamentulă pe ană 
12 lei. Cuprinsulă N-rului 21 și 22, anulă 
IV, 1 — 30 Aprilie 1889: Facere de abo
namente, Redacția. Sentințe pedagogice 
pronunțate de diferiți omeni mari, adu
nate de Christe St. Reverenu. Din me
todica sciințeloră matematice în școla pri
mară, de V. Gr. Borgovană, profesoră 
de pedagogiă la școla normală superi- 
oră de Institutori în BucurescI. Rece 
porunci pantru mame (Gazeta Poporului). 
Literatură populară, (din mica-ml colec- 
țiune) Crist. St. Reverenu. Didactica 
Magna, de Amos Comenius, tradusă în 
românesce de Petru Gârboviceanu, dr. 
în filosofiă și pedagogiă, profesoră defi- 
losofiă la Seminarulă centrală și de lim
ba română la școla Normală a societății 
din BucurescI. Cântece populare, culese 
de Gh. Gheorghiu, învățătoră în comuna 
CălinescI-BotoșanI. Lucrulă manuală în 
școlele primare, conferință ținută la Ate- 
neulă din BucurescI, în sera dilei de 4 
Martie 1889, de d-lă Serafimă Ionescu 
revisoră școlară. Schițe din istoria pe
dagogiei, continuate de St. Roșcioră. 
Organisația clerului, Eniu Băltenu. Edu- 
cațiunea de sine însu’șl (Convorbiri lite
rare), M. Strajanu. Bugetulă școleloră 
rurale, E. B. Pedagogia seu teoria edu- 
cațiunei, a metodeloră și a disciplinei, 
de E. B. Sciință la îndemâna tuturoră 
seu vieța omului și a animaleloră, Edem. 
Congresulă didactică. Două cărți bune. 
„Gutinulă“ și Românii din Maramureșă. 
Rotațiunea institutoriloră urbani, Eniu 
Băltenă. Statistica șcăleloră poporale din 
Transilvania, Banatulă românescă și din 
Țera ungurescă în anulă școlară 1886— 
87, publicată de ministerulă ungurescă. 
Diverse.

Dare de seina și mulțumită publică.
Subscrișii în numele comitetului a- 

ranjatoră venimă a ne da semă despre 
resultatulă materială a petrecerei de veră 
împreunată cu representațiune de dile- 
tanțl, arangiată de inteligința română 
din Clușiu la 5 Maiu 1889 st. n. în fa- 
vorulă proiectatei reuniuni a femeiloră 
române din Clușiu și jură; anume:

Suma totală a intra -
teloră a fostă................... 203 fl. 50 cr.

Suma totală a spese-
loră a fostă................... 114 fl. 95 cr.

venită curată S8 ti. 55 cr.
Sera la cassă au suprasolvită ur

mătorii st. Domni: loc. ces. reg. Si- 
mionă Drăgană 50 cr.; Simionă Stoica 
med. cerc. 1 fl. 50 cr.; căp. ces. reg. 
Ceușanu 50 cr.; loc. reg. ung. Cojocară 
50 cr.; subl. ces. reg. Kneisel 50 cr.; 
Cineva 50 cr.; S. Popă 50 cr.; Ioană 
Bozacă preotă gr. cat. 2 fl.; Ieronimă 
Bozacă 1 fl.; Dr. G. Silași 50 cr.; Dr. 
Ștefană Popă 1 fl., Niculae F. Negruțiu 
28 fl. 50 cr.; P. Robotină 50 cr.; Lud. 
Csato adv. 1 fl.; d. Mihailoviciu ingi
neră 50 cr.

Prin poștă amă primită dela urmă
torii st. Domni: Ludovică Simonă prop, 
mare 10 fl.; Teofilu Hosszu inspect, 
școl. 2 fl.; Ioană Papiu preotă gr. cat. 
1 fl. 50 cr. ; Const, luga preotă gr. cat. 
1 fl. 50 cr. : Vasile Podobă preotu gr. 
cat. 1 fl. 50 cr. și D-na Elena Haliță 
1 fl. Mulțămindă tuturoră celoră ce 
ne-au sprijinită în orl-ce chipu la acestă 
întreprindere, aducemă la cunoscință pu
blică, că suma de 88 fl. 55 cr. v. a. ca 
venită curată s’a depusă spre fructi
ficare.

Clușiu, la 12 Maiu 1889 st. n.
Casiu Maniu. Alexandru Haliță.

controlorii. cassaru.

TELEGRAM E L E „GAZ. T R ANS“.
(Serviciulu biuroului de corosp. din Rest)

Berlin, 15 Maiu. Audiența lu- 
crătoriloru la împeratulu a durată 
dcce minute. Tmperatulu Wilhelm 
ițise, că este în c.ursu cercetarea; 
densulă se intereseză de afacere, 
der admoniază pe băieșl ca se nu 
facă uneltiri politice de partidă, 
mai alesă îi admoniază s6 nu facă 
causă comună cu socială - demo-, 

crații. Imperatulă adause, că în" 
dată ce se se voră întempla es- 
cese în acestă direcțiune, va des
fășura totă puterea sa spre a-le înă
buși. De se va face cea mai mică 
resistență în contra autoritățiloru, 
va da ordinii se fiă împușcați toți fără 
milă.

Dortmund, 15 Maiu. După soi
rile cele mai noue, greva lucrăto- 
riloră ia dimensiuni și mai mari.

CtnSTTTKIuă..
D-lă Grigorie G. Romano și D-șora 

Aurelia A. Lehrmann căsătoriți. Tulcea, 
Aprilie 1889.

DIVERSE.
0 casă care se derîmă. In strada 

Saint-Charles la Parisă locuia mai de 
multă spălătoresa Boignes. Ea statea 
împreună cu fiica și ginerele ei într’ună 
apartamentă compusă din 3 odăi la ren- 
dulă ântâiu. La ună cesă de dimin^ța 
soții Borghans dormiau, când de-odată 
se aude o trosnitură grozavă urmată de 
țipete sfîșiitdre. Podela odăii se cufun
dase tîrîndă în căderea ei patulă, în care 
erau d-lă și d-na Borghans, precum și 
întregulă mobilieră, șifonieră cu oglindă, 
masă, scaune, etc., etc. La Sgomotulă 
produsă de acestă întâmplare, d-na Boig
nes, care dormia alături, veni se vadă 
ce este. Der când voi sâ pășescă în 
odaia copiiloră ei, cădu în golă 
dândă ună strigată. Vecinii atunci aler
gară și săriră în ajutorulă rănițiloră. 
Ună doctoră veni și constata, că d-na 
Boignes are piciărele trânte, d-nulă Bor
ghans are o rană la capă și grave con- 
tusiuni; câtă despre d-na Borghans, se 
plângea de dureri interne. Se atribue 
accidentulă acesta vaporului (aburului) 
spălătoriei, care se afla de desubtulă 
odăii de culcare și care a făcută sâ se 
strice podela încetulă cu încetulă.

Necrologu. Sigismundu Popoviciu, pre
ședinte la tribunalulă r. în Solnocă, — 
deputată sinodală gr. or. din diecesa 
Aradului, — deputată în mai multe rân
duri congresuală din Sibiiu, — fostă 
vice-comite ală comitatului aradană — 
și fostă deputată dietală, — unulă din
tre fruntașă noștri, din colonia română 
din Solnocă — a repausată în 14 Maiu 
a. c. încetându-șl vieța sa laboriosă și 
plină de activitate, — fiindă unu băr- 
bată inteligentă — și făcendu-ne în totă 
locuia onore cu împlinirea promptă a 
chemărei sale.

îlcirstiiw jjieței ftSrașovu
din 15 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl C!ump. 9.37 Vend . 9.40
Argintii româneseti - „ 9.32 9.35
Napoleon-d’orI - - - „ 9.40 n 9.43
Lire turcescl - - - „ 10.70 M 10.78
Imperiali - - - - „ 9-70 n 9.78
G alb ini „ 5.55 r 5.60
Scris, fonc. „2\.lbina“6u/â „ 102.- __ _

” r n 0 „ 98.50 99.—
Ruble rusesc! - - - 125.— 126.
DiscontulH - - - - 6*/2 —8°/o pe anii.

Cursulfi la bursa de Viena
din 14 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n.............................103.30
Renta do hărtiă 5°/0 ------ 97.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117,_
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis;une) - - 113.50 
Bonuri rurale ungare - - - - _ 105.10
Bonuri cu clasa1 de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- pQp._
Renta de liârtiă austriacă - - - . 85.85
Renta de argintă austriacă - - - - 86.10
Renta de aură austriacă ----- 109.95 
LosurI din 1860 ................................... 144.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 903._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 314.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5 54
Napoleon-d’orI....................... ..... 9 41
Mărci 100 împ. germane - - - . 57.95 
Londra 10 Livressterlinge - - -  118.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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trei
șese
unu

Pentru România si străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
unu ană.

ABONAMENTE
laGAZETA TRANSILVANIEI

Premiu abonamentului este: 
Pentru Âustro-Ungaria: 

luni 
luni 
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Nr. 100—1889.

»■<

*
>■<
»■< 
>•<
»■<
»«<
♦ 
i«<

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Anstro-Ungaria:
anu ....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România si străinătate:
5

anu.
șese luni
trei luni

Sdiiixiîwâ cte koltl
Am onore a face cunoscuta multă onor, publicu din 

orașu și din provincia, că mi-am strămutată salonulu meu de 
frisatu și tunsă din Strada Căldărariloru în

TERGULU GRÂULUI, CASA No. 558.
a Eforiei rom. gr. or.

Salonulu este întocmită cu totă comfortulă, corespun- 
cjătoră spiritului timpului, și ’mi voiu da totă silința se co
respundă tuturoră cerințeloru, ce mi se voră face din par
tea d-niloră clienți și d-neloru cliente și care cadă în spe
cialitatea mea cu cea mai strictă solidaritate și punctualitate.

Mulțămindu forte pentru încrederea, ce mi s’a dată pănă 
acuma în măsură atâtă de mare, me rogă ca și d’aci ’nainte 
se mi se conserve aceea neschimbată, și totdeuna me voiu 
sili se me arată vrednică de ea.

Rugându-mă pentru o câtă mai numerbsă clientelă sem- 
nesu cu înaltă stimă

A li

IcanvL Fasztori, 
friseru. 

Tergulu grâului.
Pe
Pe
Pe

2 fi. -
1 11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe

>•< 8
to

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, să

franci, 
frâu ci. 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemfl cunoscută tuturoră I)-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Adminsstraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

Budapesta- ■’’j’cdeaBu B*i*e«IeaEia—EBadaip«?St a D2.-fiDe.sfa-Ara8iu-'ITes«a^ TeH5sș-.Ura«ÎH-SS.-B®esta C’opșa-MiEeă—SBbihi

Trenu 
mixt

iTren de Trenu | Trenu Tren de Trenu
per- accele- omni- Trenu ; per- accele-
s6ne rata bus mixt s6ne ratu

Trenu 
omni- , 
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Brațe a
Buci a
Ciucîa
Huiedin
Stana
Aghiriș
Gliirbfiu
Nădfișel

Oradea-mare

I

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
VințulH de 
Aiud
Teinșu 
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copsa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfaleu 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu

Timiști
Prrdruli:

BucurescI

7.-4'1
11.06
2.< '2

4.18

O
4.05 T38
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

BucurescI
3.H 6.18'®>p‘>*Pe“,rt

Timișu

5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

9.38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Brașovu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva
Homorodu 
Hașlaleu 
Sigliișora
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică I 
I

I

Clușiu

Micăsasa
6.21iiBla?iu 
g 3$ |Crăciunela
6 56 feiușu 
7.15Aiuda
7 41|Vințula de susQ
9.18]‘ui°ra 

pQ __  < ucenica
10.09 Gliirișii 
10.19 Apahida
10.48
11.55
12.34 Nădișela
12.52 Gîhrbău
1.34 Aghireșu
2.19 Stana
2.46 |B. Huiedin
3.31 IGiucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

1’. Ladâny 
Szolnok
Budapest n

Viena

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

4.1" 
4.56 
.5 37

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.118
11.51 I

7 15

Viena
B isdapesta
Szolnok

Aradu

GlogovațH
Gyorok
Pauliști 
Radna-Lipova 
IConop
Berzava
Soborșinil 
Zamu
Gu rnsad -
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotu
Viuțulu de josu
Alba-Inlia
Teiușu

1.47
2.08

8.55
9.54

Trenu 
omni
bus

2
2
3.19
3.43
1.1 )7>

17
37

Trenu 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu
mixt

Trenu 
do 

pers.

11.10
2.-j

Teiușd 11.24 3.-1
8.20 9.05 Alba-Iulia 12.' '9 3.44

11.20 12.41 Viuțulu de josă 12.3" 4 1< •
4.10 5.45 Șibotă 1.01 4.43
4.30 6.- Orăștia 1.32 5rl8
4.43 6.13 Simeria (Piski) 2 32 -.15
5.07 6 38 Deva 2 52 6.35
5.19 6 51 Branicica 3.23 7.' '2
5.41 7.10 tlia ii.bo 7.28
6.09 7.37' Gurasada -| f )S 7.4"
6.28 7.55 Zamu 4.44 8.11
7.25 8.421 Soborșinu .1.31' 8 l-l
8.01 9.12 Berzava 6 27 9.88
8.34 9.41' Conopu 6.47 9.53
8.55 9.58 Radna-Lipova 7.28 10.27
9.19 10.17: Paulișu 7.43 10.42
9.51 10.42 Gyorok 7.39 10.58

10.35 11.07 Glogovaț 8.28 11.35
11.09 11.37 Aradu 8.42 11 39
11.39 12.- 9.17 12.31
12.12 12.29 Szolnok 2.32 5.12
12.29 12.46 Btzdaggiest a 6.—

1.16 1.26 Viena 3.— >;.< 13

11.—
11.21

Tmixt popșa-mică 
____ !:Șeica mare

1 Lomneșa

2.32 °cna
Siliiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

6.17
6.40

SfbiBu-C'opșa-mică

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.2" 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

gjtieerdea-OșorlIieigi

Simeria i ’> -i - il*ctreveni  Petroșenî-Si«seria (Piski)

Rețjhinul-săs.

săse

Cncerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
LudoșQ. 3.66 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernutii 4.43 11.57
Sânpaulti 4.58 12.12
?\Iirașteu 5.21 12.36

1
Oșorheiu

5.40 12.55
G.— 4.58

1 —------

seu

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

8.-
8.36

Simeria 
iStreiu 

9.02 Hategu 
9.32llPui' 

10.1 lțcrivadia 
12'51 'Banița 
12.16 petroșani 
12.50 ■

1.191
2,_
3.04
3.36 Araclfi
3.52 Aradula nou 
4.03 Nemeth-Sâgh 
4.47 Vinga
7.30 Orczifalva

6.47 2.42 Petrosenl
7.40 

| 8.51 
10.02 
11.02___
11.501 6.40jStrei

3.25 Banița
4.16 .Crivadia
5.11 Pui

Hațega 
eiu 

12.30l 7.12 Simeria

A ea <1 fi—’Ci ni isă ra

10.50
1.33
3.29 3 j 5 Mercaifalva

— 'Timișora7.45 10.

6.05 5.48 Timîșdra
Merczifa Iva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sagh 
Araduhi nou 
Ani du

6.331 6.19
6.581
7.29
7.55
8.14
9.12

6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

7.56

I 6.05

ITaiirPșii-Sjiidoșft-lBisttrit» Q3istritia-?£ure<<>rt-!Lu(9ostâ
________ ’___________"_____ II________ ' ’ >

Murfișu-Ludoșu 
Țagil-Budatelecil 
Bistrița

I 4.40] Bistrița
3.02 Tagti-Budate'ecu 
____ Mureșu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

GfnTișu
Turda

9.26 4.19.1
9.47 4 40 Ghirișu

Turda

9.41
1.11

GegJsișora—CMoe-iteiti

Sigliișora
Odorhoiu

10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

6712!
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

BdotrEteiu—Si^iiisaira

6.05JOdorlwiu
9.451s .hișori

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.

Rf^EiiuuIn siisescft' 
Osot’Iieiii-C'iicei'dea

Regninul-săs. 8.35 8.-
. n „ ■ J 10.20 9.49Oșorheiu 1 6.56 12.13 10.20
Alirașteu 7.16 12 35j 10.39
Sân pa ulii 7.40 12.58 11.02
ilernută S."3 1.19 11.23
'M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșil &51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria Piski.-k nied

Simeria țPiski) 
Cerna
Uniedora

- & iiscd.-Somerua (Piski)

11 niedora 
‘*■ 3- erna 

| 9.11 Simeria


