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Brașovu, 4'16 Maiu
Ministrulu ungurescu de culte 

și instrucțiune, contele Csaky, n’are 
norocu în întreprinderile sale. Or
donanțele și proiectele sale ster- 
nescu nemulțumire și la Maghiari, 
aci în rândurile oposiției, aci în 
sînulu partidei guvernamentale în
săși.

Celu mai nou proiectă alu d-lui 
Csaky este de a înființa din mij- 
locele fondului de studii unu in
ternată pentru tinerii aristocrațl 
după modelulă Theresianului din 
Viena și a școlei .Tesuițiloră din 
Kalksburg, care internată se porte 
numele de „Rudolphinum", avendă 
ună caracteră esclusivă confe
sională catolică. D-lu Csaky a și 
primită aprobarea'inonarcliului pen
tru înființarea acestui internată și 
a cumpărată și loculă, unde se se 
zidescă, când etă că deodată pla- 
nulu lui întâmpină o înverșunată 
oposițiă chiar în sînulă partidei 
guvernamentale.

însuși organulă d-lui Tisza s’a 
spăriată câtă de sgomotose și iri
tate au fostă desbaterile privitore 
la amintitulă internată, în sînulu 
clubului partidei tiszaiste, și că di
ferențele, ce s’au născută din in- 
cidentulă acesta între membrii par
tidei, suntă forte îngrijitdre pentru 
unitatea ei, ca și pentru consis
tența cabinetului.

Celă dintâi care s’a ridicat spre 
a da espresiune nemulțumirei ce
lei mai mari părți a deputațiloru 
tiszaiștl, a fostă Alesandru Hege- 
diis. Elă atacă proiectulă forte 
aspru, cjicându între altele, cărea- 
lisarea lui ar însemna ună regresă 
reacționar, când ministrulă de in
strucțiune în ultimulă pătrară ală 
secolului ală 19-lea se ocupă cu 
planulu de a înființa ună institută 
esclusivă aristocratică și confesio
nală. In fine rugă pe ministru 
se-șl retragă proiectulă. Discur- 
sulă lui a fostă primiți! cu aplause 
de cea mai mare parte a tiszaiș- 
tiloră.

S’a mai sulevată și cestiunea, 
decă în adeveru fondulă de studii 
este esclusivă catolică și decă 
trebue se se ia mijlăcele din a- 
cestă fondă, și de ce nu se iau 
din visteria statului ? Ministrulu 
Csaky cu ai sei s’au apărată cum 
au putută, accentuândă, că este 
trebuință de ună asemenea inter
nată pentru cultura mai înaltă 
aristocratică. Ministrulu mai de
clară, că a luată deja tdte dispo- 
sițiunile pentru punerea în vieță 
a acestui institută și că nu i-a 
venită în minte de a lovi în ten
dințele liberale ; asigură apoi, că 
tote confesiuuile voră fi conside
rate la primirea în acestă inter
nată și în fine declară, că decă 
partida ar respinge proiectulă seu, 
s’ar vede silită se-șl dea demisiunea 
ca ministru.

Prin aceea, că Csaky a pusă 
în tbtă forma cestiunea de porto
foliu, s’au încurcată și încordată 
și mai multă lucrurile în sînulă 
partidei dela putere, și suntemă 
curioși a afla, ce desnodământă 
voră ave. Se (țice, că în acestă 

afacere este amestecată și cardina- 
lulă Simor. S’au făcută mai multe 
propuneri de compromisă, der fără 
resultată.

Decă nu se voră pute învoi 
cumva la intervenirea d-lui Tisza 
guvernamentalii, Csaky va trebui 
se demisioneze, și în casă când 
cabinetulă ar fi aprobată mai na- 
inte proiectulă seu, s’ar pute nasce 
din acestă incidență o adevărată 
crisă ministerială.

De acesta se teme și organulă 
d-lui Tisza bine sciindă, că în 
sînulă partidei guvernamentale 
cresce și se desvoltă mereu sâm
burele disolvării.

ZDZZT
Grevele în Germania.

In acesta momenta, 90,000 lucră
tori s’au pusa în grevă în districtele din 
Westfalia, care conțină mine, și decă 
greva nu înceteză forte repede, numb- 
rula lucrătorilora fără lucru va cresce 
într’una moda considerabila, căci căr
bunii voră lipsi pentru fabrici și situa- 
țiunea, care astădl este gravă, va putea 
să devie primejdiosă. Acesta este ade- 
vărulă în totă goliciunea lui asupra fap- 
teloră ce se petrecă la Gelsenkirhen și 
în vecinătate.

Lucrătorii ceră : 1) șepte ore de 
lucru și 2) o sporire de 15 °/'o asupra 
lefuriloră care suntă de 4 lei pe di pen
tru minori, 3 lei 50 pentru hamali și 
3 lei pentru căruțași. Ei mai declară, că 
nu se voră întorce la lucru decâtă decă 
sporirea cerută de dânșii va fi admisă 
în tote minele din întrega regiune. Di
rectorii mineloră s’au întrunită la Bo
chum și au declarată la rendulă loră: 1. 
că nu consimtă la nici o reducere a 
ceasuriloră de muncă, 2. că voră con
simți pote la o sporire de salariu dela 
1 pănă la 2 °/o> der că acestă disposițiă 
nu o voră lua-o, înainte ca lucrătorii să 
se fi întorsă la muncă.

Lucrulă e limpede, și pentru că 
pănă acum nimeni nu s’a încercată să 
facă împăcăciune, treburile mergă forte 
râu. Au ajunsă chiară pănă la revolveră. 
Tote fântânile suntă păzite; ună regi- 
mentă de cuirasierl face patrulii în lo
calitate și s’au trasă focuri, trei lucră
tori au fostă uciși, șepte au fostă răniți. 
Nu se scie încă numărulă soldațiloru 
loviți, nici numărulă arestăriloră făcute.

Este der o grevă forte seriosă cum 
n’a existată în Germania dela 1870, și 
e interesantă din multe puncte de vedere. 
E cert lucru, că lucrătorii suntă organi- 
sațl; ei se supună unei lozince și cu 
tote acestea ei bată și spargă capetele 
chiar oratoriloră socialiști, care-i îndemnă 
la resistență. Mai deunădl, la Dortmund, 
un socialistă din Crefeld, anume Wisch, 
a fostă bătută pănă la morte.

Pare însă certă, că lucrătorii pri- 
mescă ajutore bănescl, der nu se scie 
de unde. Mișcarea actuală e o mișcare 
economică, er nu politică. Lucrătorulă 
germană, care e omă forte practică, a 
înțelesă forte bine lucrulă și a începută 
prin a se scăpa de acei ce puteu să-i 
aducă pedecl într’ună felă seu altulă. 
Nu e sigură de isbendă, va fi pote ne
voită să se reîntorcă la muncă fără să 
fi obținută satisfacția, der nu se va lăsa 
ca bătută și va institui greve periodice;

I să găsescă asemenea esemple în Germa

nia de Nordă. Lucrătorulă germană e 
o ființă forte simplă și de o psichologiă 
elementară. Nu vre decâtă ună lucru 
de-odată, der îlă vre cum trebue, cu 
încăpăținarea despre care se vorbesee 
așa multă în . Germania. Lupta ce s’a 
încinsă în districtele din Westfalia este 
der interesantă de urmărită chiar pentru 
amatori; e mai interesantă pentru in
dustriași.

Conferența Samoană.
Sâmbăta trecută conferența samoană 

avu a treia ședință și precum se crede 
ea ’șl va termina lucrările pe la înce- 
putulă săptămânei viitore. Se afirmă că 
tote lucrările cu cari s’a ocupată acestă 
conterența au fostă resolvate în modă 
mulțămitoră.

„Times", aflăcă asupra cestiunei teri
toriului și asupra cestiuniloră laterale tote 
puterile s’au unită, totă asemenea s’au 
unită asupra restrîngeriloră, la cari au 
se fiă supuse importulă și vendarea de 
arme de focă și de spirtuose. Propu
nerea ca controlulă esternă ală adminis
trației locale de Apia să fiă, după pro
punerea stateloră unite nordamericane, 
împărțită în trei, a fostă aprobată. 
Alegerea noului „rege" li se lasă Sa- 
moaniloră. La cestiunea Apiei „Daily 
Necos" comunică, că acestă orașă și 
împrejurimea sa va fi declarată ca zonă 
neutrală. Germania încă n’a pretinsă 
nici o despăgubire.

Monumentă lui Adolphe Thiers.
Jjiarulă conservativă-republicană „Le 

Parti National" a dată idea de a ’i se 
redica primului președinte ală republicei 
actuale Adolphe Thiers ună monuments in 
Parish,. Numitulă diară publică adl o 
mulțime de scrisori din partea fruntași- 
loră republicei, cari aprobă acestă ideă. 
Dintre aceștia domnii Jules Simon, Leon 
Say, Jules Ferry, Bardaux, de Marcere, 
Lendel ș. a. au intrată în comitetă.

Leon Sah scrie : „Numele lui Thiers 
pote adl mai bine întruni pe toți băr
bații conservativi și numai politica, ce a 
urmărit’o elă pănă la finitulă vieței sale, 
pote să consolideze republica conserva
tivă". Jules Ferry accentueză, că Thiers 
a fundată republica parlamentară, er 
Lednel reamintesce ună discursă profe
tică, ce l’a ținută liberătorulă teritoriului 
francesă la 22 Noemvre 1872 în care 
(jice, „că massele, îndată ce li-se urăsce 
de agitațiuni, suntă prea aplecate de a 
se arunca în brațele unui aventurieră, 
spre a plăti cu deue4ecl de ani de sclă- 
viă câteva cjile unei fatale desfrânărl". 
De Marcere 4i°e : „acjl numele lui 
Thiers va deveni devisa tuturora Fran- 
cesiloră, cari iubescu ordinea și liber
tatea".

SCIRILE S)ILEI.•
Nu li-a cădută bine, țfilele acestea 

s’a făcută, precum scimă, inspecția ofi- 
ciosă la prima fabrică de zachară ungu- 
rescă, ce se înființeză acum la ZernescI, 
în comitatulă Făgărașului. De față erau 
viceșpanulă comitatului, pretorele cer- 
cuală, apoi representanții și pricepătorii 
fabricei, și trimișii aceloră comune ro- 
mânescl și săsescl, cari au protestată în 
contra înființărei fabricei. La masa co
mună, ce s’a arangiată cu ocasiunea a- 
cesta, „Za mulțl li-a cafiută forte reuA 
— ne spune „Erdelyi Hirado" — „că pro- 
topopulă din ZernescI Traiană Mețiană 
șl-a începută toastulă său îd limba 

germană și l’a terminată românesce, sa- 
lutândă pe ospețl pe pămentă românescă, 
în comună românescă, der în statulă un- 
gurescă." Șoviniștiloră dela aceea masă 
nu fi-a căcjută bine audendă vorbă 
românescă. Nu cumva li s’a stricată și 
stomaculă ?

** *
Focă mare. Din Elisabetopole se te- 

legrafiază, că în diua de 14 Maiu n. c. 
unu focă vehementă a isbucnită în co
muna Ernei [Szasz-Ernye] prefăcendă 
în cenușe locuințele a 80 de familii îm
preună cu totă ce avoau în jurulă 
casei loră. Nefericitele familii, cari au 
fostă lovite de focă și cari prin acesta 
au rămasă în cea mai extremă miseriă, 
representă acuma jumătate din locuitorii 
comunei. Primarulă din Elisabetopole a 
și deschisă o colectă pentru ajutorarea 
acestora nenorociți.

* * *
Despăgubire pentru regale cere ora- 

șulă Sighișora 480,000 fl. In acestă sumă 
suntă socotite și taxele vamale de im
portă împreunate cu dreptulă rega- 
liiloră.

** *
Furtă la postă. In săptămâna trecută 

primi architectulă din Seghedină Jira- 
szek Nandor o scrisore cu 2000 fl. Flo- 
renii aceștia însă erau numai pe scrisore, 
er în scrisore, ce-i dreptă, bani nu erau, 
der în loculă baniloră architectulă află 
— dreptă despăgubire — nisce bucăți 
rele de hârtiă. Architectulă însă nu 
este mulțămită cu acestă feliu de despă
gubire, der se mângăe cu speranța, că 
’i se va face dreptate după-ce se va afla 
hoțulă, care pănă acuma nu s’a putută 
descoperi.

* * *
Visitatorii Exposițiunei din Parisă. 

După cum se anunță din Parisă, numă- 
rulă visitatoriloră Exposițiunei cresce 
din di în di. Mercurea trecută s’au vân
dută 50,000 bilete de intrare, în diua 
următore, Joi, s’au vândută deja 55,000 
și așa merge crescândă numărulă |visita- 
toriloră. De altmintrelea pe teritorulă ex- 
posițiunii lucrările pregătitore suntă încă 
în curgere. Cu privire la spesele expo
sițiunei se scrie, că erau preliminate cu 
32 milione franci, dintre cari s’au cheltuită 
pănă acum numai 29 milione.

* * *
Dare la semnă a oficeriloră. Corpulă 

oficeriloră garnisonei din Brașovă va a- 
rangia Sâmbătă în 18 Maiu a. c. prima 
petrecere de dare la seninii, ca în anulă 
trecută, în casa de dare la semnă de 
sub Tâmpa (Schutzenhaus). Inceputulă 
la 5‘/2 ore sera. Acele onor, familii, cari 
au primită învitațiunl la concertele ți
nute erna trecute, suntă invitate cu totă 
onorea a lua parte Jla acesta petrecere 
de dare la țintă.

* *
Din Bucurescî se anunță: Erl după 

amedă dd. miniștrii plenipotențiari ală 
Austro- Ungariei, ală Italiei și ală Belgiei 
au fostă primiți în audiență de Regele 
ca să presinte Maiestății Sale scrisorile 
suveraniloră loră ca răspunsă la notifica
rea declarării principelui Ferdinands de 
Hohenzollernă ca moștenitorii alu Tronu
lui României.

** *
Ună nou felă de înșelătorii. Cetimă 

în „Epoca": piarulă „Telegrafulă Ro
mână" a publicată în numărulă lui de 
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erl o scire de sensațiă, care a fosta re
produsă de mai multe diare din capitală 
(din Bucurescl.) Era vorba de descope
rirea unui complota ce se urzea în Bu- 
ăurescl în contra principelui Ferdinand 
de Coburg ala Bulgariei și după săvâr
șirea acestui complota, 4icea „Telegra- 
fulă Româna*, conspiratorii aveau de 
gânda să neliniștescă și pe regele Ca- 
rola. Denunțarea și descoperirea acestui 
complota se datoresce, spunea acesta 
diară, unui Muntenegrenă, care a mersa 
la d. colonela Algiu și i-a povestita tote 
amănuntele. Una detaliu pe care ama 
omisa de a-la reproduce este, că s'au 
descoperita și mai multe bombe conți- 
nenda dinamită. Acestă scire e cu de
săvârșire falsă și buna credință a redac- 
torilora dela „Telegrafula Română11 a 
fosta înșelată de vre-ună interesata în 
aiacerea acesta. Putemă asigura pe 
confrații noștri, că nu s’a descoperita 
nici una complota urzita în contra vieții 
principelui Bulgariei, și totula se re
duce la o încercare de șantaja, pe care 
ună Sârba, anume Seztzi - Muntene- 
grenula despre care vorbesce „Telegra
fula11 — a vruta să-la corniță pentru a 
lua bani dela d. prefecta ala poliției 
Capitalei. Acesta individa, care se află 
acum în VăcărescI și care după câteva 
dile va fi judecata pentru delictula de 
înșelăciune, a mai filcuta după cum scimv 
asemenea încercări și pe lângă princi
pesa Clementina, der ele au rămasa fără 
resultata.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
Din raportulă consistoriului archidie

cesanu, ca senată școlară, pe anulă 1888 
reproducemu următorele:

Datori suntema să aducemu la cu- 
noscința Prea veneratului sinoda archi- 
diecesana una casa speciala regretabila, 
care ușora ne pote face ilusoriă consti- 
tuțiunea nostră bisericescă. Cu ocasiunea 
unei alegeri de învățătora în o comună 
din arcliidiecesă, candidatulă rămasa în 
minoritate, și care în anii din urmă a 
funcționată la școla din cestiune în ca
litate de învățătora provisoră, s’a adre
sata la organele administrative politice, 
și sub cuventulă, că autoritatea biseri
cescă l’a amovata din oficiu, a ceruta 
să fiă susținuta în ofîciulă de învățătora, 
care în urma alegerei făcute s’a fosta 
îndeplinita pe cale legală prin alta in
divida. Organele administrative au data 
ordina pentru susținerea reclamantelui ca 
învățătora definitiva la scola acesta.

Consistoriulă a luată posițiune în 
fața acestora pași, cari vatămă autono
mia bisericei nostre, și causa fiinda încă 
pendentă la ministrulă de culte și ins
trucțiune publică, despre resultatula în- 
trevenirei consistoriului vomă face ra
porta Prea venerabilului sinoda archi- 
diecesana la timpulu său.

Pentru admitere ca manuale de scolă 
în anulă acesta au intrata la consistoriu 
următorele cărți:

1. Geografia pentru școlele medii 
de Dionisiu Făgărășana și Andreiu Bâr- 
seanu.

2. a) Carte de cetire și vocabulara 
latina pentru clasa I. gimn. b) Carte de 
cetire și vocabulară latina pentru clasa 
II gimn. c) Gramatica latină pentru 
clasa I. și II. gimn. dj EsplicărI la căr
țile de mai susă, tote de Paulă Budiu 
profesoră gimn., în colaborare cu profe
sorii Ștefana Iosifă și Andreiu Bârseana. 
Despre meritula acestoră cărți urmeză 
raporte prin acte separate.

...Cu acestea trecemă la partea spe
cială a raportului observâudă: că sena- 
tula școlară în decursulă anului 1888 a 
ținută 47 ședințe, între cari 42 ordinare 
și 5 estraordinare : piese în resortula se
natului școlară au intrata 2408, cu finea 
lui Decemvre 1888 erau neresolvite 3 — 
și de presentă sunta tote resolvite.

A. Institute de invilțămentu. I Școlele 
medii.

a] Brașovă: Gimnasiulă mare la care 
au funcționată în decursulă anului 1887 '8 
11 profesori, 10 ordinari definitivi și 1 
ordinara provisoriu. O catedră a fostă 
suplinită. Școlari la începutulu anului 
școlară au fostă în tote 8 clasele 267, 
dintre cari gr. or. 240, gr. cat. 26 și 1 
de legea mosaică. In decursulă anului 
au părăsita institutula 15 elevi, și cu fi
nea anului școlară numărulă tuturora e- 
leviloră a fostă 252. La esamenulă de 
maturitate au fostă admiși 15 elevi din 
clasa a VIII gimnasială, dintre cari 1 

din causă de bolă nu s’a supusa esame- 
nului la terminulă din Iunie 1888, ceilalți 
14 însă au raportata succesă bună, și au 
fostă provăduțl cu testimoniu de maturi
tate. La terminulă din Decemvre s’a 
supusă esamenului de maturitate și elevul 
împiedecată prin causă de bolă în Iu 
niu, și a trecută cu succesă esamenulă de 
maturitate.

In cele 4 clase ale școleloră reale au 
funcționată 10 profesori, dintre cari 8 ordi
nari definitivi, 2 ordinari provisorl, respec
tive 2 ordinari definitivi dela școla co
mercială. Numărulă eleviloră la școla 
reală a fosta 106, dintre cari 96 gr. 'or. 
9 gr. cat. și 1 de legea mosaică.

Ca o deosebită categoria de școle 
uumărăma aci școla comercială cu 3 
clase, la care au funcționată profesorii 
dela școlele reale și 2 profesori ordinari 
definitivi dela acestă categoria de școle. 
Numărulă eleviloră dela școla acesta a 
fostă 35, dintre cari 33 gr. or., 1 gr. cat. 
și 1 de legea mosaică. Cei 12 elevi ai 
clasei 3 comerciale la terminulă ordinar 
s’au supusă esamenului de maturitate, și 
9 dintre ei, presentândă esamenulă cu 
succesă bună, au fostă promovați, er 3 
au fostă respinși pănă în terminulă din 
Septemvre, când apoi, făcândă esame
nulă cu succesă, au fostă promovați.

Numărulă totală din tflte 3 catego
riile de școle a fostă 408, cu 37 mai 
multă ca în anulă școlară 1886'7 și cu 
79 mai mulțl ca în anulă școlară 1885/6.

bl Gimnasiulă inferiorii din Bradă. 
In acestă gimnasiu au funcționată 5 
profesori ordinari, între cari este și pro- 
topresbiterulă tractuală ca directoră și 
2 estraordinarl. Școlari în tdte clasele 
au fosta la începutula anului 96, dintre 
aceștia au părăsită institutula 6. Rămâne 
deci cu finea anului școlariu numărulă 
eleviloră cu suma de 90, dintre cari 
suntă gr. or. 80, gr. cat. 5, rom. cat. 3, 
ev. ref. 1 și de legea mosaică 1. Față 
cu frecuența anului școlară 1886/7 se 
arată o crescere de 7, respective 1; față 
cu frecuența anului școlariu 1985/6 o 
crescere de 14 respective 19.

II. Secțiunea pedagogică din semina- 
riulîi archidiecesanu. In secțiunea peda
gogică a seminariului archidiecesană cu 
inceputulă anului școlariu 1887 '8 s’au 
înscrisa 58 de elevi ; dintre aceștia în 
decursulă anului au părăsită institutula 
2. A rămasă deci numărulă eleviloră 
cu finea anului școlariu 56, și anume în 
cursulă I elevi 21, în ală doilea 15 și 
în ala treilea 20.

Studiile s’au predată prin profesorii 
ordinai! trei din secțiunea acesta, apoi 
prin 2 profesori din secțiunea teologică, 
er studiile technice Drin cei 2 profesori 
estraordinarl.

In comparația cu anulă școlariu se 
constată o decrescență de 10.

Sinodulu eparchialu aradanu.
Ședința III. 18'30 Aprilie 1889.
Se pune la ordine continuarea ra

portului comisiunei bisericescl, din care 
se constată, că preste totă corporațiunile 
constitutive ale eparchiei întru esecu- 
tarea disposițiuniloră statutului organică 
au luată în timpulă din urmă ună avânta 
mai însemnată, de asemenea că popo
rală credinciosă în unele părți atâtă în 
ceea ce privesce simțulă de pietate, câtă 
și în ceea ce privesce desvoltarea eco
nomică, intelectuală și morală, precum 
și alipirea cătră biserică și sântele ei 
așe4ăminte înainteză, — pe atunci de 
altă parte consistorula îșl ține de dato- 
rință a arăta venerabilului sinodă epar- 
cliială faptulă regretabilă observată și 
simțită, că în multe comune de-ale nos- 
tre poporala sărăcesce materialmente, 
din care causă orice progresă și orice 
disposițiune, ce ar fi a se lua în inte- 
resulu desvoltării poporului, întâmpină 
mari pedecl și greutăți, — și totdeodată 
a cere ajutoră și inviațiunl din partea 
venerabilului sinodă eparchială asupra 
modului și mijloceloră, cum s’ar pute 
veni în ajutoră poporului pentru a se 
pute apăra de relele, de cari sufere as- 
tădl, și i s’ar pute da o direcțiune mai 
nimerită în desvoltarea sa.

Față de punctulă acesta din rapor- 
tulu senatului bisericescă, Sinodula a 
primită propunerea comisiunei, și a e- 
nunțata ca condusă: Se aviseză ambele 
consistorie a stărui, ca banii comuneloră 
bisericescl elocațl în împrumuturi pe la 
credincioși sâ se incasez» cu încetulă 
și să se cumpere cu ei pământuri, din 

ală căroră venită să se solvescă cu tim
pulă funcționarii bisericescl-școlarl; și 
astfeliu poporulă să se potă ușura de 
prestațiunile, cari trebue să le solvescă 
astădl pentru susținerea bisericei și a 

rșcolei confesionale.
Se raporteză mai departe, că credin

cioșii români din comuna Satu-Cliineză 
pe basa sentinței curiei regescl de sub 
numărulă 5702 ex 1888 s’au despărțită 
faptice de cătră Sârbi și s’au constituită 
în comună bisericescă română, adnec- 
sându-se la protopresbiteratulă Timișiorii 
și respective la eparchia română orto- 
docsă a Aradului, și sinodulă ia acestă 
raportă la cunoscință.

De asemenea la propunerea comi
siunei, sinodulă ia la cunoscință în ge
nerală și în specială raportulă senatului 
bisericescă ală consistorului din Oradea- 
mare în care se arată, că:

1. Obiectele aparținătore la compe- 
tința acestui senată s’au resolvită în 7 șe
dințe sub 262 numeri seriali; cause dis
ciplinare preoțescl s’au pertractată 28, 
cause matrimoniale s’au resolvită prin 
sentință definitivă 12; senatulă biseri
cescă se compuue din ună președinte, 
ună secretară, ună asesoră ordinară și 
8 asesori onorari.

2. La jurisdicțiunea consistorului din 
Oradea-mare aparțină 6 protopresbiterate 
cu 243 parochii matre și 117 filie; pa- 
rochii deplinite suntă 210, er vacante 
33, cari parte stau sub deplinire, parte 
nu se potă deplini din lipsa de dotațiune. 
Numărulă preoțiloră este: 6 protopres- 
biterl, 186 parochl, 24 administratori 
parochiall și 9 capelani. In decursulă 
anului au reposată 8 preoți, și au fostă 
chirotinițl ca preoți 5 clerici absoluți. 
In decursulă anului 1888 s’au născută: 
10.075 individl, au răposată 7394, prin 
urmare poporațiunea aparținătore la juris
dicțiunea consistorului din Oradea-mare 
a crescută în anulă 1888 cu 2681, care 
sumă adăugându-se la numărulă totală 
ală poporațiunei, care cu finea anului 
1887 a fostă de: 167.306, resultă că nu
mărulă totală ală poporațiunei a fostă 
la finea anului 1888 de: 169.987 indi- 
vidl. Numărulă cununiiloră încheiate în 
anulă 1888 a fostă de 1574.

Cu privire la stârpirea concubina- 
teloră consistorulă aradană arată, ca în 
decursulă anului trecută a dispusă a 
aduna datele spre a studia căușele pen
tru cari unii poporani viețuescă în con- 
cubinată. Din aceste date au incursă 
deja parte mare, și pe basa acelora se 
voră lua disposițiunile de lipsă pentru 
stârpirea acestoră viețuiri ilegale.

Averea comuneloră bisericescl, apar
ținătore la jurisdicțiunea consistorului 
din Oradea-mare este în bani: 133.688 
fi. 50 cr., er în realități de 4851 jugăre 
catastrale, 299 biserici, 134 case pa
rodii ale.

Se pune la ordinea dilei raportulă 
comisiunei petiționare.

Rugarea comitetului parochială din 
Bacamezeu, de a i-se acorda ună aju
toră la zidirea școlei, se transpune con
sistoriului pentru resolvire competentă.

De asemenea se transpună consis
torului pentru resolvire competentă ru
garea comunei Căpriora pentru ună aju
toră la zidirea bisericei și rugarea co
munei Teeșiu de a-i acorda ună ajutoră 
anuală de 200 fi. pentru dotarea preo
tului.

Rugarea representanței gimnasului 
din Bradă de a i-se acorda ună ajutoră 
se transpune comisiunei școlari pe lângă 
însărcinarea ca în conțelegere cu comi- 
siunea epitropescă să facă sinodului o 
propunere meritoriă.

La propunerea comisiunei organisă- 
tore, făcută prin raportorulă ei Paulă Ro- 
tariu, se voteză în generală și în spe
cială regulamentulă presentată de con
sistorulă din Oradea-mare, referitoră la 
modalitatea inactivării și administrării 
fundațiunei fericițiloră „Zacharia Mihocă 
și soția sa Ecaterina născută Papă“, și 
totdeodată se decide, că acestă regu- 

lamentă să se tipărescă ca adnecsă la 
protocolulă sinodală.

(Va urma).

Convocata pe Dumineca Pomii, 16 Aprilie 1889.

Ședința a 11-a, 29/17 1889.
Presidiulă presintă :j
Rugarea mai multoră locuitori din 

Petrovoselo în causa petițiuniloră și por- 
testeloră loră înaintate cătră Ven. Con
sistoriu, solicitândă resolvarea acelora. 
Se transpune comisiunei bieericescl.

Rugarea comunei bisericescl Răcășdia 
pentru delăturarea învățătoriului substi- 
tută Ilie Iana. Să transpune comisiunei 
școlare.

Rugarea comunei bisericescl Uliucă 
pentru acordarea usufructului sesiunei 
parochiale reduse pe 4 ani ca ajutoriu 
la ridicarea școlei și bisericei. Se trans
pune comisiunei finanțiale.

Rugarea mai multoră locuitori din 
Unipă pentru acordarea unui ajutoriu 
de 150 fl. la spesele încopciate cu aco
perirea școlei loră. Se transpune comi
siunei petiționale.

Rugarea preotului Ioană Alexan- 
drescu din Clopodia, protopresbiteratulă 
Verșețului pentru acordarea unui ajutoriu 
de 80 fl. v. a. Se transpune comisiunei 
petiționale.

Rugarea mai multoră credincioși 
din Orșova veche pentru esmiterea unei 
comisiunl spre a cerceta și constata în 
fața locului diferite călcări de lege. Se 
transpune comisiunei bisericescl.

Presidiulă pune la ordinea 4'lei ra
portulă comisiunei bisericescl. Raporto
rulă comisiunei bisericesc! Dr. Georgiu 
Popoviciu cetesce raportulă generală ală 
consistoriului diecesană ca senată strînsă 
bisericescă acludată sub A) și la propu
nerea comisiunei. Sinodulă ia la cunos
cință raportulă generală ală consistoriului 
diecesană ca senată strînsă bisericescă 
și decide totodată:

a) referitonu la scăflămentulă popo- 
rațiunii din protopresbiteratulă Bisericii- 
albe de 2991 suflete, ală Mehadiei 214, 
ală Oraviței cu 865 și Verșețului cu 60 
adecă în totală cu 5130 de suflete, care 
scădămentă din conspectulă generală se 
vede a fi neesactă și nu este prin ni
mica lămurită și fiind-că sinodulă din' 
anulă trecută sub Nr. 60 alinea a) încă 
a cerută deslușiri în acestă privință: si
nodulă și de astădată aviseză consisto- 
riulă diecesană, ca astfelă de mișcări 
ale poporațiunii referitore la scădământă 
să fie în destulă clarificate și în acestă 
casă cu atâtă mai vertosă, de-orece scă- 
4ămentulă poporațiunei este indirectă și 
neesplicabilă contradicere cu acrescămân- 
tulă arătată în nascerl și de asemenea cu 
considerabilulă indicată acrescământă în 
case, respective familii.

V) In privința concubinateloră, cari 
s’au înmulțită în anulă 1888 față de 1887 
cu 519 de părechl și acum crescută la 
suma îngrijitore de 5088 părechl: sino
dulă eparchială decide, ca preoții făcândă 
relațiunile loră cătră protopresbiterl în 
ne-care casă să lămurescă și căușele con- 
cubinatului, eră protopresbiterii să între
prindă pașii de lipsă la forurile admi
nistrative și despre acesta să relaționeze 
consistoriului diecesană, totodată causa 
acesta nu numai Congresului națională- 
bisericescă să se arete spre competentă 
pertractare, ci a arăta stările aceste ab
norme și respectiveloră oficii comitatense 
cu invocarea atențiunii la multele încur
cături familiare, ce se nască din astfelă 
de referințe nelegale.

Totă raportorulă comisiunei biseri
cescl asupra petițiunei comunei Gataia 
în causa scărirei competinței de con
venție episcopescă si cedărei sesiunei 
parochiale reduse în folosința comunei 
bisericescl, propune în numele comisiunei 
și sinodulă decide: acestă petițiune să 
derivă consistoriului diecesană spre com
petentă pertractare și posibilă luare în 
considerare de mijlocele menite spre 
scopuri de ajutorare.
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Totă raportoriulă comisiunei biseri- 
cesci asupra petițiunei mai multora lo
cuitori din Satulă-nou în causa delătu- 
rărei abusuriloră și ilegalităților^ comise 
de Trifonă Militariu și consoțl propune 
în numele comisiunei și sinodulă decide: 
Acestă petițiune se derivă consistoriului 
diecesană spre competentă pertractare 
cu inviațiunea de a stărui a se curma 
stările anormale din aceea comună.

Totă raportoriula comisiunei biseri
cesc! asupra petițiunei preotului din 
Boldură, Nicolau Popoviciu, în privința 
anulărei alegerii de preota și ordinărei 
altei alegeri, la care să fie admisa și 
densula a recurge, propune în numele 
comisiunei și sinodula decide: Acestă 
petițiune se derivă consistoriului diece- 
sana spre competentă afacere cu aceea 
observare, că admiterea de a concurge 
dela o parochiă la alta să se facă pe 
viitoriu numai în marginile regulamen
tului pentru parocliii din anula 1878.

(Va urma.)

Pentru independență.
Comitetulu de redacțiune ală 

cțiarului albanesu „Squipetari11, ce 
apare în Bucuresci, a adresată 
frațiloră sei albanesl din Penin
sula balcanică următorulu căldu- 
rosu apelă:

Frați Albanezi!
Voi singuri, împreună cu Românii, 

ați mai rămasa, în Peninsula balcanică, 
unica stâncă a imperiului Otomana 
contra nesățiosului uragana slavica.

Deci, deșteptați-vă, căci momentula 
e suprema !

Puneți urechi a și ascultați, valurile 
năprasnicului oceană slavica spumegă 
și mugesca grosnică! De veți dormi, 
veți fi, într’o bună dimineță, una cușai 
slavica !

Deci, luminați-vă, uniți-vă. Puneți 
cu toții umărula la cultivarea generală a 
națiunei albaneze, căci mântuirea vostră 
numai prin voi va fi, și numai sub aripa 
Sultanului, bunulă nostru protectoră.

Constituiți-vă în grupuri, consulta- 
ți-vă, faceți societăți. Depuneți și jert
fiți obolulu vostru, câta de neînsemnata, 
pentru institute de lumină.

Vedeți cum Grecii și Bulgarii faca 
școli naționali în sînulă vostru, voi, deci, 
cum puteți sta în întunerica, reci și cu 
mânile în sîna ?

Deci, aprindeți focu în inima vos- 
tră, lărgiți cercula sufletului vostru!

Decâta fără ambițiune națională, 
mai bine morțl! De câtă sub călcâiula 
moscovita, mai bine șterșl de pe fața 
pământului.

Așa era Pelasgula; așa a fosta Eli- 
nula; așa va fi Squipetarulu/

PurtațI devotamenta înfocata mare
lui nostru imperiu otomana. Conservați 
credință putnrnică liberalului nostru stă- 
pânu, Abdul-Hamid, progresistula împă- 
rata ala tuturora Otomaniloru. Speranța 
integrității imperiului nostru, în cultura 
vostră este pusă, și e iubirea sinceră și 
nesfârșită cătră ilustrulă nostru Sultana!

La lucru der!
Deșteptare, lumină, cultură.
InviațI în voi egoismula și mândria 

părinți loră voștri!
De câta să fima rușinea vrășmașilor 

noștri slavi și greci, mai 5ine voma fi 
victima, de bunăvoe, a iataganului!...

Numai așa voma dovedi lumei, că 
suntema Squipetari.

Numai așa Provedința va fi cu noi!

Lăutarii românT la Parisu.
„Figaro11 din Parisu, de Vineri, 

scrie :
Ama primitu aseră o visită fărte 

interesantă: aceea a lăutarilorl români.
Lăutarii români sunta țigani a că

rora origine nu e mai bine cunoscută 
de câta aceea a țiganilora din Ungaria, 
der ala cărora instincta musicala e tota 
atâta de caracteristica ca și la aceștia.

Erau șese-spre-dece, cari cântă din 
vioră, din alte instrumente de corde și 

din naiu (flute de Pan); afară de doi 
trei, nici unuia din ei nu cunosce o 
notă de musică și cu tote acestea ne au 
interesata și ne-au încântata în timpă 
de mai bine de o oră.

Acești „musicanțl“ extraordinari au 
esecutata mai multe composițiunl popu
lari din țera lora, apoi câte-va valsuri 
vieneze și o romanță din Rigoletto aran- 
giată pentru naiu.

Ei cântă cu o espresiune și cu o 
perfecțiune de nuanțe surprindătore; rit- 
mele lora sunta mai precise decâta acelea 
ale țiganilora ungari, și execuțiunea 
lora nu e lipsită de virtuositate; solis- 
tula, care a cântată din naiu aria din 
Rigoletto, esecută ca una adevărata ar
tista; una viorista a esecutata o compo- 
sițiune a sa cu multă abilitate și cu 
multa sentimenta.

Lăutarii au fosta aduși la Parish de 
comitetula româna ala exposiției și vora 
cânta în tdte dilele și serile la Champ 
de Mars, în pavilionulu construita de 
comisarii acelei țări; vora atrage de si
gura lumea prin originalitatea și farme- 
cula execuțiunei lora.

Adăugăma, că în pavilionula româna 
ala exposițiunei vora fi seducțiunl pen
tru ochi ca și pentru urechi: Au venita 
și vre-o câte-va fete forte frumose, ale 
cărora minunata costuma releveză și 
mai multa frumsețea lora deosebită.

Publicațiunile istorice Hurmuzaki.
Tipărirea colecțiunii de documente 

și a scrierilora istorice rămase dela ră- 
posatula Eudoxiu Hurmuzaki s’a înce
pută la 1876 prin decisiunea luată atunci 
de d-la Titu Maiorescu, Ministru Culteloră 
și Instrucțiunii publice.

Pentru facerea acestei publicațiunl 
Ministerula a numita atunci o comisiune 
compusă din d-nii M. Kogălniceanu, A. 
Odobescu, T. Rosetti și D. Sturdza. Fa
milia Hurmuzaki a trimisa acestui din 
urmă manuscrisele rămase dela reposa- 
tula Eudoxiu Hurmuzaki dându’i totă- 
odată însărcinarea și drepturile de a o 
representa cu deplină putere întru tota ce 
va fi de făcuta pentru publicare. Minis- 
terula a numita secretara alu acelei co- 
misiunl pe d-la Ioana Slavici, care avea 
să facă și corectura tipăririi. Remunera
rea secretarului s’a fixata la 350 lei pe 
lună.

Pentru tipărire, Ministerula a făcuta 
una contracta cu stabilimentula grafica 
Soceca & Teclu. Cola de tiparaîn 800 
exemplare se plătea cu 130 lei ; er li
brăriei Soceca i-s’a acordata vendarea 
exclusivă a publicațiunei cu rabata de 
50%.

Suma plătită de ministera pentru 
anii 1876, 1877, 1878 și 1879/80, se suia 
la fiuele anului 1879 80 laL. n.41,445.73 
bani, mai datorindă pentru publicările e- 
fectuate încă 19,900 lei.

Pănă la Iunie 1880 se tipărise din: 
Documente Tom. VII de 76 

cdle, 308 doc. (din 1751 —1818) (800 
ex.)

Tom. VI de 90 cole, 355 doc. (din 
1700-1750) (800 ex.)

Tom. III de 73 cole, 443 doc. (din 1576 
—1599) (800 ex.)

F ragmente Tom. I originala ger
mana, de 20 cole, (800 ex).

Tom. I traducere română, de 26 cdle, 
(2,000 ex.)

Tom. II originala germana, 14 cdle.
*

In 1880/81 Ministerula Cultelora și 
Instrucțiunii publice a trecuta acestă pu
blicare cătră Academiă, făcându’i acesta 
cunoscuta prin adresa cu No. 5,952 dela 
7 Iunie 1880 ; er Academia, la 12 Sep- 
temvre 1880 și la 23 Martie 1881, a pri
mita acestă însărcinare, și a recunoscuta 
comisiunea instituită de Ministera. Acestă 
comisiune a continuata a lucra, rămâind 
Academiei numai partea administrativă 
a publicațiunei. Din acestă causă su
mele acordate prin bugetula Statului 
pentru tipărirea documentelora Hurmu
zaki nu au fosta introduse în bugetula 

Academiei, ci s’au administrata separata. 
Fondula acestei publicațiunl nu a fosta 
supusa nici reținerei de 15°/0 în favorul, 
bugetului Academiei pentru administrare, 
reținere care se face — după art. 35 din 
Statutele Academiei — din veniturile 
tuturora fonduriloră speciale, cari se ad- 
ministreză de acestă instituțiune.

[Va urma].

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciula biuroului de coresp. din Pest)

Viena, 16 Maiu. Adunarea an- 
tisemițiloru, care a fostă conchiă- 
mată pe cjiua de eri, fu oprită de 
cătră președintele poliției.

Berlinii, 16 Maiu. Deputațiunea 
greviștiloru negă, că ar sta în le
gătură cu socialu-democrații.

Waldenburgu, 16 Maiu. Spre a 
împiedeca disordinile au sosită 
aici doue batalione.

Stockholm, 16 Maiu. Princesa 
de coronă a Șvediei s’a bolnăvită 
greu de aprindere de plumânl.

Chemnitz (Saxonia), 16 Maiu. 
Țeliurile a doue revirun de căr
buni au petiționată ca se li-se 
îmbunetățescă lefa.

Roma, 16 Maiu. In urma unei 
greve agrare în provincia Zalla- 
rate(?) s’a întâmplată o adevărată 
rescblă în Arluno și Casarezzo. 
Mii de țărani începură a distruge 
prăvăliile, a-le jaful, maltratându 
pe locuitori! S’a încinsă între res- 
culați și militari o luptă sângerosă, că- 
c|endă pe atuendoue părțile mulțime 
de morțt și răniți.

DIVERSE.
Hrana omenilorii în diferitele părți 

ale pământului. In Batavia, una din bu
catele cele mai delicate e carnea de 
câne, pregătindă din ea totă felulă 
de supe delicate ; ei au o rassă de câni 
deosebită de rassa nostră, cu părulă forte 
scurtă, pe cari îi îngrașe ș’apoi îi taiă. 
A doua bucată preferită de ei e carnea 
de porcă, unde se și consumă în măsură 
cu multă mai mare ca la noi. Afară de 
acestea mai mănâncă mâțe (pisici), șorecl 
și altele. Cățăii suntă o bucată delicată și 
în statulă Misisipi. Carnea de cală se mă
nâncă cu preferință în Arabia, carnea de 
elefantă în India și carnea de cămilă în 
Egipetă. Paria din Indostană se întrecă 
cu cânii, vulturii și corbii pentru câte 
und hoitu stricată. Tonchinezii rodă 
carne de elefanți, tigrii, lei, șerpi, liliacl 
și pescî stricați, și locuitorii insulei Ma- 
dagascară lasă la o parte pescii cei mai 
buni pentru lăcuste. Unele seminții in
diene delungula riului Misuri trăescă in 
anumite vremi numai din furnici, care 
în părțile acelea se află în abundanță. 
Femeile mergă dimineță pe răcore la 
mușunoiele de furnici, fiindă că pe acestă 
timpă furnicile suntă tote laolaltă, le 
descoperă și le adună tote într’ună vasu. 
După ce au adunată de ajunsă, le cu
răță de pământu în apă curgâtore, după 
aceea pună furnicile pe o petră lată 
netedă, și cu ună făcăleță le piseză bine, 
din care apoi fierbă o supă, pe care o 
mănâncă cu poftă mare. In Persia și 
Arabia lăcustele se întrebuințeză ca o 
hrană. Aici se frigă o mulțime de ast- 
felă de insecte, pănă ce le cadă aripele 
și piciorele, și în starea acesta le vendă 
în tergă, care apoi să mănâncă cu lapte 
seu curmale. Kalmucii mănâncă stâr
vuri, șorecl, vulpi, lupi, pasări răpitore, 
însă câni și nevăstuicl nu. Iacuții con- 
sumeză animale răpitore, carnea femei- 
loră loră după morte e pentru ei o bu
cată delicată, la care chiamă rudeniile 
loră și vecinii ca la ună ospăță. Urăscă 
însă broscele și porcii.

Poliția americană. Sergenții de o- 
rașă din orașulă New-York suntă nababii 
corporațiuniloră. Lefurile loră suntă așa 
de mari. încâtă facă destulă de geloși 
pe modestii loră confrați din Europa. 
Ună simplu sergentă de orașă (patrolman) 

de a treia clasă ia lefă de 5000 franci 
pe ană; ună patrolmană de clasa a Il-a 
5500, și celă de clasa I-iu 6000 franci. 
Peste acești sergenți se află alții, cari au 
lefă. de 8000 franci pe ană. Fiă-care 
suburbiu este pusă sub supraveghiarea 
unui căpitană ală cărui tratamentă este 
de 13.750. In capulă acestoră func
țiuni mai suntă încă patru inspectori cu 
lefă de 17,500 franci pe ană și ună supra- 
intendentă care este plătită cu nu mai 
puțină de 30,000 franci pe ană. Efecti- 
vulă personalului poliției este de3,216 
6menl a căroră întreținere îngreuneză 
bugetulă cu frumdsa sumă de22milione 
pe ană. Pentru locuito|rii orașului vine 
o sarcină aprope[de 12 fr. de capă. Omenii 
cari ceră acestă funcțiune suntă supuși 
unui examenă forte severă. Se cere ună 
trecută și o conduită ireproșabilă și la 
adăpostă de orl-ce bănuială. Pentru 
cultură nu se cere mai nimică, destulă 
să aibă o scriere citibilă. Se cere însă 
ca aptitudinele fisice să fiă forte desvol- 
tate, fiindă de mare trebuință pentru 
exercitarea funcțiunei loră o sănătate 
constatată prin certificată de perfectă. 
Talia de 1 metru 75 pănă la 87 centi
metri. Disciplină forte|severă. Patrolma- 
nulă care a lipsită dela postulă |lui seu 
care s’a pusă la vorbă cu cineva capătă 
o amendă dela 25 franci pănă la 5 și 
6 dile arestă însoțită de o severă admo
nițiune.

Unii diarîi pe tumulii Eiffel. Există 
ceva nou despre turnulă Eiffel. Figaro 
a luată cu chirie ună loch de 115 metri 
pe a doua platformă a turnului și a fă
cută din lemnă o construcție a cărei 
fațadă semănă cu aceea a otelului Figaro 
din strada Drouot. In acestă locală e 
aranjată totă pentru tipărirea anui diarO, 
o mașină de imprimată Marinoni pusă 
în mișcare printr’ună motoră de gază, 
loculă pentru 12 compositorl, atelieră 
pentru trei clișorl, ună pupitru pentru 
corectoră și o masă pentru câțiva re
dactori. piarulă „Figaro dela Tour 
Eiffelu, o ediție specială mică a marelui 
diară de pe Boulevard, trebue să fie fă
cută în totulă, afară de hârtie, pe turnă. 
Visitatorii înălțime' voră căpăta după 
cerere ună numără ală diarului, care va 
conține și o mențiune specială, că dom- 
nulă seu ddmna X s’a urcată în turnulă 
Eiffel în diua cutare.

(Jursulii pieței BSrașovu
din 16 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.38
Arginta românescu - 
Napoleon-d'orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - - 
GalbinI
Scris, fonc. „Albina116% 

n n n
Ruble rusescl - - .
Discontula - - - -

n 9.30 9.35
n 9.39 H 9.41
r> 10.60 H 10.65
n 9.60 n 9.65
n 5.55 n 5.60
n 102.— n —.—

98.50 n 99.—

671-
126.—

-8% pe
11 

anii.
127.

Cursnlu la bursa de Viena
din 15 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 103.05
Renta de hârtiă5°/0 ------ 97.50
Imprumutula căilora ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) - - 100._
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (2-a emisiune) - - 117._
Amortisarea datoriei căilora terate de 

osta ungare (3-a emis'une) - - 113,50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banatu-Timișa - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - . 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 705_
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca ............................... 99.99
Imprumutula cu premiulu unguresca 142.55 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ _ 127.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.80
Renta de argintă austriacă .... 86.—
Renta de aură austriacă ----- 109.75 
LosurI din 1860 ............................... 144.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 904.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 314.35 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5 93
Napoleon-d’orI................................... 9 49
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.87'/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 118.40

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE
la

„GAZETA TRANSILVANIEI11
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ană

Pe 
Pe
Pe

3
6

12

că

sub

0

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni ....................................................
unu anu.........................................................

fi. —
11. —
11. —

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

P Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
2
1

Pe
Pe
Pe

li

anu.
șese luni
trei luni

Pentru România si străinătate:
anu..................................................................8
șese luni...................................................... 4
trei luni........................................ .2

11. -
II. —

50 cr.

Soia (teehitaâ da iiagojul# '
Subsemnatulă are onore a încunosciința pe onor, publică 

a înființată în acestă pieță unu

NEGOf CU CONFECȚIUNÎ, MODE Șl ALBITURI
firma protocolată la tribunală

B. KERESZTESY !’
Brașovu, Strada vămii 1ST o. ±±.
Cunoscerea mai de aprbpe a pieței și o esperiență de , 
mulți ani în tote ramurile acestei afaceri me pună ■mai 

în plăcuta posițiune de-a putea aduce în fiecare sesonu pen- 
tru onor, publică totă ce este mai nou și cu prețuri eftine. ( (

Adresându rugămintea cătră onor, pubicu de a me vi- ( , 
sita într’ună numeru câtă mai numerosă, subsemnecță cu de- Q 
osebită și înaltă stima

73,3—2 B. Keresztesy.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci.
Iran ci. 
franci, 
repede prin

binevoiescă

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

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei11, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans."

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

■Budapesta—PredealA PredealA—IBudapesiia BC.-Pesta-AradA-Teiuș Teius-Aradu-B.-Pesta Copșa-micA—Sibiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

ra tu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Viena |L 1.1< • 1 8.-
Budapesta 7.40 2,_
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare j 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze | 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulii de 
Aiud
Teiușii 
Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfalău 
Homorodil 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

SUSti

Brașovu

Timișă
Predealu

BucurescI

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10j
7.38
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

6.18
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
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32

“853
7.21
8.23
9.02
9.52

Tron de 
per- 
sbne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

BucurescI
Predealu
Timisu

7.30
1.14
1.45

. 1
Brașovu j

2.32
4.10 7.10

Feldiora 4.56 7.31
Apața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodii 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sighișdra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Nlediașu 10.37 11.47
Copșa mică j 10.59 12.02

11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciunelti 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
Aiudii 2.18 2.08
Vințulu de sus Ci 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Ghirișu 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu j

Nădășela 
Gîhrbău

5.56 5.-
6.37
6.58
7.14

5.32

AghireșCt 
Stana

7.29
7.56

6.11
1

B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia
Bucia
Bratca

8.58
9.15
9.34

7.12

Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

10.25
10.47
10.57

8.17

Oradea-mare ! 11.04 8.42
1 11.19 8.47 10.50

P. Ladăny 
Szolnok 
(Budapesta

Viena

1.15
3.29

10.08 1.33
11.51 3.29

6.33 1.55 7.45
2.50 7.15 6.051

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
do 

pers.

_______
Trenu 

de 
perg.

Trenu
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Bu dapesta

ISzoluok

Aradu

,GlogovațU
Gyorok

' Paulișu
Badna-Lipova
iConop
Berzava
BoborșiuU
Zamu
Gurasad^
Ilia
(Branicica
Deva
Siuieria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulii de josh
ilba-Iulia
Teiușu
----- -

Sinieria(Piski)-PetroșenI Petroșeni-Siuieria(Piski)

i

2.— (Teiușu
Alba-lulia

2.17
2.37
3.19,
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

9.05
12.41 Vințulii de joși
5.45 Șibotu 
țț _  Orăștia
(ț ț rțțSinieria (Piski)
6.38 Ueva 
țj 5^1 JBranicica 
7.10Ilia
7 gȚ Gurasada
7 55 Zamu 
țț 4.2 SoborșinU 
g Berzava 
94]'-
9.58

10.17
10.42:
11.07 jGlogovaț
1137, Aradii [

12.— |
12.29 Szolnok
12.46 Budapesta

1.26

ConopU 
Radna-Lip< 
Paulișu
Gyorok

iova

i
Viena

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

1.42
2.321

Trenu 
mixt

11.—

Copșa-niieă
Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

Sibiiii-Copsa-inicA

Sibiiu
!0cua 
Domnești
Șeica mare 
Copșa-niieă

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorheiu- 
5.501 ISeghinulu sftsescA 
813.
6.38
7.19
7.38
6.20,

8.— Siuieria
8.36PStreiu 
9.02 Hațeg ti 
9.32'IPui

10.11 ICrivadia 
ță'^lpBanița 

l’etroșeni12.16,
12.50

1.19
2._
8.04
3.36
3.52,
4.03
4.47
7.3*) Orczifalva 

Merczifalva
Timișora

6.47 2.42 JPetroșenI 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 pui 11.42
11.02 JL^Pațega 12.23
11.50 6.40jStreiu 1.12
12.30 7.12|simeria 1.51

Aradu Tiinisâra

Aradu
Araduld nou
Nemeth-Sâgh
Vinga

3.15
li).

ZVIurPsu-EudoșA-Bistrița Histrița-ÎVlureșu-IiUdosu
__  ________ _____ _ ________ y_____  “ *

Murăștt-Ludoșii 
Țagu-Budateleci 
Bistrița

4.401 Bistrița
~§ Q2 Țagu-Budatelecu 

____Murășă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi 6rele de uopte.

4.26
5.12 

_5.55 
_6.41

7.26
8.14
8.60

Tlmisora—Aradu

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Dudoșil 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
ilernutii 4.43 11.57 5.11
Sânpaulîi 4.58 12.12 5.28
Nlirașteu 5.21 12.36 5.53

1 5.40 12.55 6 13Oșorheiu 6.— 4.58
Reghinul-săs. 7.56 7-

RegliinulA sAseseA' 
Oșorheiu-Cueerdea

6.05 5.48 Tinii.șdra , 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 ~6i02
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Nâmeth-Sâgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradă 9.27 8.17 Siineria (Piski)-Tnied.

Reghinul-săs. 8.35

6.56

8.-
9.49I

Oșorheiu j 10.20
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulîi 7.40 12.58 11.02
Iernutu 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
LudoșU. 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

GhirișA—Turda Turda—GliirisA

Ghirișd 
Turda

1 1
9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghiriși
9.26 4.19

Siuieria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

fkifjhișbra Odorheiu9 41 
î.i iL

I oighișora 
Odorheiu

Odorlieiu-Siglii.Mira
l'nied.-Sinieria (Piski)

6.05 Odorheiu
9.45 Sighișoră

Iipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

l nieddra
erna

| 9.16, Siuieria
5.38 9.36

9.50
10.1


