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Nu creclemu se mai ofere vre
unii parlamentă în lume o prive- 
lisce mai surprinejetore ca parla- 
mentulu din Pesta. Ori-ce s’aru 
vorbi, ori-ce s’ar face, ori-ce s’ar 
legiui, scopulu e bunăstarea, întă
rirea, sporirea și mai scie Dum
nezeu ce, numai a maghiarismului.

De naționalitățile nemaghiare 
ori nu se mai vorbesce, ori decă 
suntu și ele aduse în discuțiune, 
suntu considerate ca nisce fii vi
tregi ori streini ai acestei patrii, 
cari n’au decâtu datorințe de îm
plinită, ca unii cari simtă numai 
tolerați, câtu timpii îi place guver
nului ungurescu, câtu timpu. le 
convine șoviniștiloru unguri.

Celă care a urmărită cu aten
țiune desbaterile din dieta ungu- 
rescă asupra bugetului, s’a putută 
convinge, că la fiecare resortu, 
când a fostă vorba de vr’o îmbu
nătățire, de înlăturarea vre-unui 
ren, totă numai acolo s’au cerută 
și s’au propusă acestea, unde a 
fostă vorba de interese ale maghia
rismului, și decă cumva s’au ridi
cată voci pentru câte o naționa
litate nemaghiară ori pentru câte 
o confesiune de ale Nemaghiariloru, 
totu numai avendu se în vedere 
interesele maghiarismului s’au ri
dicată.

Se nu mai citămu esemple de 
pe teremulă resorturiloru altoru 
ministere, când cele mai multe ni-le 
oferă tăremulu resortului culteloru 
și instrucțiunii publice, care și 
intereseză pe Nemaghiari mai 
multă ca tote celelalte.

De s'a cerută din partea vr’unui 
deputată se se subvenționeze de 
pildă școlele confesiuniloru nema- 
ghiare, s’a făcută numai în ve
derea unei controle mai ameruu- 
țite și a unei înrîurințe mai mari 
din partea guvernului în școlele 
nemaghiare și numai în interes ulii 
maghiarisării. Ore nu ministrulă 
Csaky cu deputății din dietă și 
foile ungurescl au declarată, că 
școlele poporale au să resolve ces- 
tiunea unității naționale ungurescl 
adecă cestiunea maghiarisării ?

De s'a cerută regularea con- 
gruei, erășl totă numai în intere- 
sulă maghiarisărei s’a făcută, căci 
s’a cjisu, dovadă vorbele deputa
tului Kricsfalussy, că îmbunătă
țirea stării materiale a clerului 
inferioră greco-catolicu, e în modă 
eminentă o cestiune a maghiarismului, 
pentru-că „decă naționalitățile din 
Ungaria de susu au ținută tot- 
deuna strînsu și cu credință la 
noi (la Unguri), precum a amintită 
deputatulu Firzak, meritulă a fostă 
ală clerului11.

Se propune deci îmbunătățirea 
stării preoțiloru nemaghiari, numai 
pentru ca prin acesta să-’șl facă 
guvernulu și șoviniștii unguri u- 
nelte in serviciulă maghiarisării.

(răsi-se-va vre-unu preotă ro
mână gr. cat., căci și ei suntu 
trași în combinațiune, care se vrea 
se primescă a i-se îmbunătăți 
starea materială în condițiunea 
de mai susu, cu prețulă predării 
sale și a credincioșiloră sei în 

mânile dușmaniloră naționalității 
limbei române, care e temeiulă 
esistenții bisericei române?

Nu putemă crede că se va 
găsi, der sciință avemă, că suntu 
preoți români gr. cat., cari ișl 
făcu mari ilusiuni din proiectata 
regulare a congruei.

Negreșită că nu cunoscu con- 
dițiunile ce li-se pună și jertfele 
ce li-se ceră pentru casulu acesta 
de aceea amu ținută se ledeșchi- 
demă ochii și se-le amintimu că 

deși îmbunătățirea stării loră 
s’ar face totu din bani românesei, 
căci cjeci de milione varsă popo
rală româuă în visteria statului, 
fără a i-se da în schimbă nici 
măcar respectulă limbii și națio
nalității sale, necum se i-se dea și a- 
jutoră materială — se le amin- 
timă, cjicemă, că regularea con
gruei, cum s’a pusă în perspectivă, 
ar fi în împrejurările de față unu 
dară danaidică ungurescă și ună 
pericnlă pentru biserica română.

Atingemă numai în trecătă 
acesta cestiune, de care s’a vor
bită în desbaterile dietei unguresc!, 
der observămă, că ea este o ces
tiune de mare gravitate, care tre- 
bue bine studiată, de catră cei 
competențl și care, după a nostră 
părere, nu se poteresolva în modă 
satisfăcător decâtă numai în strîusă 
legătură cu postulatele autonomiei 
bisericei române greco-catolice.

Ilin Serbia.
Din Belgrad ti i-se anunță „Agenției 

Havas“ cu data 30 Main: Biurourile dia- 
rului „Mab Novine“, a cărui tipografia e 
comună cu a diarului „Videlo11, au fostă 
devastate Dumineca trecută de cătră tur
burători, cercetările făcute asupra origi- 
nei turburăriloră și a agențiloră provo
catori, dice foia d-lui TodorovicI, constată 
că printre năvălitori se aflau și radicali 
lesne cunoscuțl.

Instrucția constată pe lângă asta 
faptele următore: Duminecă, ună gen- 
darmă cerută pentru o arestare, a de
clarată, că avea ordine contradicetdre. 
Mai mulți năvălitori conduși la polițiă 
au fostă liberați. Atitudinea prefectului 
de polțiă era făcută mai multu pentru a 
încuragia decâtă pentru a înăbuși turbu- 
rările. Ministrulă de interne părea ne- 
păsătoru; elă fu salutată și aclamată de 
nisce omeni, ale căroră mâni erau pline 
de sânge.

Lăsămă foiei serbescl răspunderea 
acestora acusațiunl.Din partea sa „Dnevni 
List11 relateză, că doi șefi de bandă, a- 
restațl Duminecă în flagrant-delict de 
cătră ună agentă de polițiă, au fostă 
puși în libertate îndată din ordinulă pre
fectului de polițiă, și că’n sferșita ei au 
fostă arestați din nou în urma interve- 
nirei directe a ministrului de interne. 
Acestă foiă constată cu indignare, că 
mai mulți prăvăliași Evrei espună în 
etalagile loră batiste, cari cuprindă por
tretele mai multoră membri din casa 
imperială a Austriei și cere ca „aseme
nea scandală“ să înceteze. — „Videlo“ 
n'a apărută de Duminecă.

Serbia și Austro-Vnijaria.
Incidentele din Belgradă suntă torte 

comentate la Viena. O parte din presă 

ține ună limbagiu amenințătoră în pri
vința Serbiei.

„flic Bresse11, organă oficiosă, dice 
că evenimentele din Belgradă se datoreză 
agențiloră provocatori ai mitropolitului 
Mihailă, care a luată cuventulă său de 
ordine dela d-lă Hitrovo.

„ExlrablatF dice, că monarchia aus- 
tro-ungară nu va suferi desvoltarea unui 
vecină inimică. Să te primescă la Bel
gradă, adaugă acestă diară, regina Na
talia și mitropolitulă Mihailă cu entu- 
siasmă, fie; der în ori-ce casă să se 
ferescă guvernulă serbă de a viola inte
resele vitale ale Austro-Ungariei, care e 
firmă hotărîtă să se opună într’ună 
modă seriosă.la ori-ce încercare de a- 
cestă natură.

„Nene Freie Presse“ dice, că Serbia 
e independentă, der că în diua când nu 
s’ar mai lucra la Belgradă cu onestit te 
față de Austria, și când Serbia ar deveni 
focarulă agitațiunii îndreptate în contra 
Austro-Ungariei, i-ar aminti atunci în
tr’ună modă vigurosă obligațiunile sale. 
Nu suntemă stăpâni, continuă foia vie- 
neză, înclinațiuniloră Serbiei, nu voimă 
de asemenea a ne ocupa de afacerile 
sale interne și de cestiunea de a sci 
decă radicalii voră ruina ori nu țera ; der 
decă s’ar comite o trădare în privința 
Austro-Ungariei, ar fi de ajunsă o miș
care a degetului mică din partea aces
teia din urmă, pentru a împedeca anti
patia Serbiei de a se traduce în fapte, 
er omenii noștri de stată ară aminti 
într’ună modă energică d-lui RisticI 
făgăduelile ce curgă mereu din buzele 
sale.

Tonstiilu Țarului si press» austro-ung-ară.
Uiarele din Pesta își esprimă teme

rile loră, că pacea nu se va pute susține. 
Temerile acestea le-au deșteptată toas- 
tulu Țarului ridicată pentru principele 
Muntenegrului. „Nemzetu e de părere, 
că Rusia se va folosi de turburările din 
Serbia pentru a intra în acțiune și că 
Muntenegrulă va juca în acestă companiă 
ună rolă importantă.

Atențiunea de care e obiectulă prin
cipele Muntenegrului la Petersburgă din 
partea Țarului deșteptă suscentibilățile 
diareloră din Viena, cari vădă în acesta 
proba unui acordă absolută între Mun- 
tenegru și Rusia. Ele reveleză de ese- 
menea limbagiulă diareloră rusescl, cari 
spună că fericirea Muntenegrului și a 
celoralalte state din Balcani depinde 
numai de înțelegerea cu Rusia.

SCIRttE PILEI.
Pentru crescerea feteloru. Direcțiunea 

institutului de credită și economii „Al
bina11 din Sibiiu a însciințată comitetulă 
Associațiuuii transilvane, că adunarea 
generală a numitului institutu, ținută la 
29 Martie a. c., a votată din suma des
tinată spre scopuri de binefacere: 500 
fl. pentru trebuințele curente ale școlei 
„ Associațiunii", apoi 500 fl. cu scopă 
ca din acele să se creeze 10 stipendii â 
50 fl, pe anulă scolastică 1889/90 pentru 
copile de părinți mai săraci, care voră 
fi primite în internatulă institutului 
„Associațiunei11. Condițiunile concursu
lui le va putea stabili comitetulă Asso- 
ciațiunii fără vre-o restrîngere, deorece 
institutulă „Albina11 nu-șl reservă nici 
ună dreptă. întregă sumă dăruită de 1000 
fl. s’a transpusă în contulă curentă ală 

| Associațiunei. Comitetulă a luată actă 
cu mulțumită. In scopă de a se pute 
face la timpă conferirea stipendiiloră, 
secretariatulă fu însărcinată de a pre
găti pănă la proxima ședință a comite
tului ună proiectă de concursă.

** *
Se romaniseză ori se maghiariseză ? 

Scimu, că diarele ungurescl țipau câtă 
le lua gura contra autorității bisericescl 
maghiare din Abafaia, sub cuvântă, că 
acesta n’ar îngriji destulă de bine de 
elementulă ungurescă de acolo, de-drece 
îlă lasă să trecă la confesiunea română 
greco-catolică și prin acesta se romani
seză. Mulți ară crede, pote, că ună ase
menea țipetă ală unoru foi șoviniste este 
multă mai ridiculă, decâtă să fiă în 
stare a pune în mișcare chiar și pe su
prema autoritate bisericescă respectivă. 
Der nu ! „Kolozsvar11 spune, că suprema 
autoritate bisericescă maghiară îndată ce 
a aflată, că este vorba despre asigura
rea conservărei naționalității ungurescl 
a acestoră locuitori, ală cărora numără 
de altmintrelea este forte mică — a or
donată să se facă cercetare oficiosă, 
prin care s’a constatată apoi, că Ungu
rii din Abafaia nu numai că nu se ro
maniseză, ci din contră se sporescă prin 
aceea, că deși s’a întâmplată în anii din 
urmă ca din când în cândă să trecă 
câte-ună Ungură reformată la religiunea 
română gr. cat., der totuși mai mare 
este numărulă Româniloră gr. cat., cari 
trecă la religiunea reformată. Acum 
foile șoviniste ungurescl s’au liniștita și 
saltă de bucuriă. Decă astfelă stă lu- 
crulă, așteptămu ca totă așa de repede 
să facă cercetare autoritatea supremă 
bisericescă română, căci nu-i pote fi in
diferentă maghiarisarea Româniloră, decă 
adevărată e ce spune „Kolozsvar11.

**
Grindină in Secuime. Joia trecută 

o grindină mare a devastată teritoriulă 
comuneloră Vâlcele (Elopatak), Sugâs- 
fiirdo și Arcușă. „Sz. N.“ scrie că fur
tuna a durată o oră întregă și grindina, 
de o mărime ne mai audită, a acoperită 
pămentulă cu ună stratu de 2 decime
tri. Plantațiunile au suferită mare pa
gubă nu numai prin grindina cea ve
hementă, ci și prin revărsarea apeloră, 
cari au spălată sămănăturile.

* *
Faptu nobilii. „Vocea Botoșanilorău 

află, că o măsură din cele mai omenose 
a fostă luată de cătră d. senatoră Goi- 
lav pe moșia d-sale Rînghilescl. în Ro
mânia. Etă în ce constă acestă măsură: 
Toți slujbașii credincioși ai moșiei, cari 
și-au îndeplinită serviciulă cu zelă, acti
vitate și credință timpă de 25 ani, au 
dreptulă la o pensiune anuală viageră 
pe lângă salarulă ce-lă primescă, decă 
voescă a continua serviciulă, pentru ca 
la bătrânețe să nu trăiescă în privațiuni 
și lipsuri. Acestă măsură a și intrată 
în practică, trecendă la pensiune pe ad- 
ministratorulă generală ală moșiei îm
preună cu alțl 6 slujbași.

* * *
Delegațiunile suntă convocate la 

Viena pe diua de 21 Iunie.
* * *

Boia egiptenă de ochi ia mare întin
dere în Țera ungurescă. Comitatulă 
Ciongradă de pildă e întregă bântuit de 
acestă bălă. La recrutarea din ăstă an, 
mai toți cei chemați suferiau de acestă 
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bolă de ochi, așa că numai 13 recruți 
au fostă sănătoși.

* * *
Fondurile stipendiiloru erau supuse 

pănă acum de cătră inspectorii de dare 
la plata dării. După o decisiune însă 
a tribunalului administrativă financiară, 
venitulă intereseloră dela capitalulă fon- 
duriloră stipendiiloră, care servescă ne
mijlocită pentru scopuri de instrucțiune 
publică, suntă scutite de dare după in
teresele capitaluriloră și după venită.

* * *
Terenulu de venătore alu Gurghiului 

se vs susține și mai departe pentru 
Curte. Maiestatea Sa monarcbulă șl-a 
reservat sie-șl acestă terenă și a ordonat 
ca administrațiunea aceluia să se conti
nue ca și pănă acum. Prin urmare se 
va face și în viitoră venătore din partea 
Curții, ca și pănă acum.

* * *
Regele României a primită din par

tea Sanctității Sale Papei Leon XIII o 
scrisore de felicitare dreptă răspunsă la 
notificarea ce ’i s’a făcută, că principele 
Ferdinandă a fostă desemnată ca moș- 
tenitoră presumptivă ală Coronei. De 
asemenea a primită din partea M. S. 
Regelui Saxoniei o scrisore de felicitare 
precum și din partea Sultanului și din 
partea principelui Regentă ală Bavariei.

** *
Manevre române. In tomna anului 

acesta voră face manevre mari corpurile 
3 și 4 ale armatei române.

* * *
Monetele străine in România. Prin 

legea sancționată la 15 Maiu a. c. pe 
viitoră cursulă moneteloră de aură stră
ine se statoresce astfelă : 

monete germane, piesa de 20 mărci lei 24.70
n „ io „ 11 12.35
n englese, livra sterlings „ 11 25.22

n 'll îi n 11 12.61
n turcesc! piesa de 5 lire Z7 113.50
n n n 91. 2 ” r> 56.75
u ii ti 1 n 22.70
ji rusesc! „ 5 ruble 20.60

3 „ » 12.35
*

• *

Pentru infrumsețarea Sinaei. Senatul
a votată proiectulă de lege prin care 
frumosulă orașă de veră ală României, 
Sinaia, este autorisată a percepe 10 lei 
dela fie-care familiă, care va merge în 
orașă pe timpulă de veră, 5 lei de fiă-care 
personă, care de asemenea va merge în 
orașă, scutindu-se numai persdnele a că- 
roră ședere nu va trece trei dile libere. 
O decime asupra tuturoră dăriloru di
recte cătră stată peste cele două esis- 
tente. O a patra decime în fine numai 
dela darea fonciară. Banii provenițl din 
aceste taxe se voră întrebuința treptată 
pentru șosele, pavage și plantațiunl. A- 
cestă proiectă se află acum pe biuroulă 
Camerei.

* * *
Inșelătorulu Andronioii a fostă estră- 

dată de autoritățile ungare celoră ro
mâne, care l’au și internată în temnița 
dela VăcărescI, lângă Bucurescl.

* * *
Nou valsu de I. Ioanovici. „Iubită 

vieta României11 e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețuia 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu- 
sicală. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată. întru câtă tocmai acestu valsă 
ală celui mai indestrată învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării11, din contră 
noulă valsu „Iubita vieța României/ 
după judecata bărbațiloru speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Ralatsek din Timișdra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Din dieta nnprescă.
Blasiu Orban dice, că din causa 

cheltuieliloră netolositdre pentru armata 
comună, instrucțiunea rămâne îndărătă. 

Ministru-președinte n'are simță pentru 
cultură. Ministrulă de culte rămâne ger- 
manisatoră, câtă vreme nu’șl retrage or- 
dinațiunea privitore la limba germană. 
„La noi statulă și națiunea nu suntă 
una, ci voră deveni așa, când națiunea se 
va scăpa de acelă bărbată, care dirige 
statulă, cum se poruncesce diu Viena.“ 

Georg Sinder dice, că la Academia 
de musică din Pesta se comită scandale, 
ce și bunulă gustă și cuviința parlamen
tară interdică a le arăta. Ministrulă să 
facă cercetare, căci s’ar pute întâmpla, 
ca adl-mâne să nu-șl mai trimetă ma
mele fetele loră la academia de musică. 
Se folosesce o carte germană de învă- 
țămentă și suntă profesori, cari propună 
în limba germană. Ministrulă să înlăture 
relele acestea.

Ministrulă Csaky nu crede, că se pe- 
trecă scandale. Va lua însă măsuri și va 
cerceta. Ce privesce cartea germană, de 
sigură că se folosesce în lipsa unei cărți 
unguresc!. Der pentru asta în institută 
nu domnesce spirită germană, nici nu se 
germaniseză elevii, fiindcă trei profesori 
propună în limba germană. Speră că 
cum mergă lucrurile, voră veni în posi- 
țiune Ungurii să nu mai aibă nevoiă la 
acestă institută de puteri străine ori ne
maghiare.

Victoră Ilagara salută cu bucuriă 
programulă ministrului Csaky, numai 

| câtă la revisuirea legii școleloră popo
rale să ia în considerare, ca subvențio
narea școleloră confesionale de cătră 
stată să se facă posibilă prin lege sub 
condițiunile puse de art. de lege XXX 
din 1880. Statulă pete susține patru școle 
confesionale eu banii ce costă o școlă 
de stată. Confesiunile voră primi bucu- 
rosă subvențiunea, deorece autonomia 
loră nu va suferi (?) sub controla sta
tului, care nu e nici decum apăsătore (?)

Vilhelm Kricsfalussy dice, că statulă 
n’are nici ună motivă a fi îngrijită în 
privința școleloră confesionale. Unde 
suntă lipsuri și defecte, confesiunile bu- 
curosă le voră înlătura. Supravegliiarea 
statului trebue esercitată mai severă, ca 
pănă acum. Recomandă preoțiloră să se 
intereseze mai multă de școlele poporale.

Corespondența ,.Gaz. Trans“.
Betleanu, (corn. Solnocă-Dobeca), 

31 Maiu 1889.
Stimate D-le Redactoră! ErI, după 

amedă, în diua Inălțărei Domnului, s’a 
ținută esamenulă cu pruncii scolei ro
mâne gr. cat. de aici cu ună resultată 
forte îmbucurătoră, după cum a consta- 
tat’o acesta și d-lu protopopă Gregoriu 
Pușcariu, ca președinte ală esamenului, în 
însuflețitărea sa vorbire rostită la finea 
esamenului în fața unui numărosă pu 
blică, mulțămindă învățătorului S. Mol- 
dovană pentru zelulă desvoltată în de- 
cursulă anului scolastică încheiată.

Esamenulă s’a începută la 3'/3 ore 
cu invocarea Spiritului Sântă, cântată 
de școlari, și a ținută pănă la 7 ore. 
Copii și copile obligați la cercetarea 
școlei în fiăcare di au fostă în anulă 
școlară 1888/89 cu totulă 82. S’au pre- 
sentată la esamenă și s’au esaminată 58 
școlari împărțițl în 4 clase.

S’au esaminată din: 1. Religiune; 
Rugăciunile cu exigesile loră, Catechis- 
mulă mică și de mijlocu, Testamentulă 
nou și vechiu. 2) Limba română: învă- 
țămentulă intuitivă, cetitulă, scrisulă și 
gramatica în modă practică. 3) Calcu
larea mintală și cu cifre. 4) Limba ma
ghiară: cetitulă, scrisulă și eserciții ver
bali. 5) Geografia și constituțiunea pa
triei. 6) Istoria Ungariei. 7) Desemnulă 
elementară. 9) Istoria naturală și Fi- 
sica. 8) Din economia: despre grădină
rită și pomărită. 10) Cantulu bisericescă 
și poporală etc.

Sala de învățămentă era împodobită 
cu felurite verdețuri și ghirlande de flori, 
copiii erau voioși și în ordine, îmbrăcațl 
sărbătoresce. Rechisitele de învățământă 
tote în curățenia și la locă. Pre masa 
învățătorului, ce asemenea era împodo-

| bită cu flori, se aflau: matricula școlară 
I clasificătore, în carea suntă suntă induși 
elevii acestei școle de aprope 30 ani, 
clasificările școlare, scrisorile de probă 
ale școlariloră în limba română și ma
ghiară, și mai multe probe din desem
nulă elementară.

Răspunsurile școlariloră diu tote o- 
biectele au fostă precise și clare. Esa
menulă s’a finită cu unele declamațit.nl 
potrivite și bine esecutate, ca: „Sunt 
Română“, „Copila română.“ „Intr’ună 
seculă de perdare cărți Românii nu ce
teau, „celă ce nu înveță carte!“ și al
tele. După acesta s’au cântată în coră 
câteva piese premerse de imnulă popo
rală împărătescă.

La finea esamenului d-lă președinte 
protopopă, forte emoționată, mulțumi 
învățătorului, numindă suc^esulă acestui 
esamenă : „secerișiu îmbelșugată în viia 
națională “.

In fine școlariloră sau împărțită 
premii în bani și naturale, și anume: 
Biserica a contribuită 1 fl., d-nii Gr. 
Pușcariu, protopopă 51 cr., Gabrielă 
Popă, cancelistă pretorială 30 cr., Ioană 
Grecu 25 cr.; zelosulă Mafteiu Ambrușiu 
20 cr., Mircea, papucară, 19 cr., Gavrilă 
Figanu 10 cr., Gregoriu Todorană 10 cr., 
Sohar 10 cr. Apoi d-lă Gavrilă Popă, 
cancelistă pretorială, a dăruită ca pre
miu tuturoră școlariloră ună pachet.ă de 
cimpoi făcuți din zachară, făcendă o ne
spusă bucuriă copiiloră. Apoi îndură- 
torea soțiă a economului și proprieta
rului George Chircu, D-na Paraschiva 
Chircu, a procurată din banii proprii 
20 năfrăml de capă și le-a împărțită la 
20 școlărițe sermane. Tote aceste fapte, 
cari contribue la desvoltarea atragerei 
față cu școla , ar fi de dorită ca să fiă 
câtă mai multă imitate și în alte părți. 
Din parte-mi încheiu, asigurândă pe susă 
cjișii dăruitorl, că au făcută ună faptă 
vrednică a fi lăudată din partea tuturoră.

Unu participantă.

„Reuniunea a Il-a de înmorineutare" în Deva.
Deva, Maiu 1889.

Domnule Redactoră! Speră a face 
ună bună serviciu acelora dintre cetitorii 
„Gazetei11, cari ostenescu întru delăturarea 
neajunsuriloră materiali ale țăraniloră, 
precum și asigurarea venituriloră școlare 
ale preoțiloră, învățătoriloră și a venitu
riloră bisericescl, provenite din înmor
mântări.

Scimă, că țăranulă plătesce râu la 
ai săi, căci e storsă de alții. Și vine ne
norocirea în casă, de-i mure soția, seu 
more capulă casei însuși; cu anii abia 
se pote întrăma, familia rămasă adese 
sărăcesce cu desăvârșire.

Sărăcirei poporului și ajutorarea lui 
cu bani gata în astfelă de cașuri reuniu
nile de înmormântare îi suntu leculă 
cuvenită.

Făcu ună estrasă scurtă din rapor- 
tulă generală ală meu, cetită la 5 Maiu 
1889, în adunarea generală a reuniunii 
întemeiată definitivă abia la 5 Februa
rie 1886.

Iată resultatulă de 2 ani:
Cu finea anului 1887 au fostă 308 

membri, er în 1888 au fostă 318. In 
1887 și 1 lună din 1886 au murită 12 
membri, 6 gr. or., 1. gr. cat., 3 rom. cat. 
2 ref., primindă ajutore în bani suma 
de 615 fl .25 cr. v. a.

In 1888 au murită 10 membri, 8 
gr. or., 1. gr. cat., 1 rom. cat. primindă 
ajutdre în bani suma de 542 fl. v. a.

Averea reuniunii: a), la 1887 în bani 
gata 442 fl. 24. cr. b), la 1888 în bani 
gata 578 fl. 06 cr. crescărmmtu în 1888 
135 fl. 82 cr. Binefaceri-. La 1887 au dă
ruită 2 răposați din ajutorele loră câte 
3. fl. pe sema copiiloră săraci dela școla 
gr. or., din cari s’au cumpărată cărți de 
școlă băiețiloră, cari s’au împărțită cu 
ocasiunea pomului Crăciunului, arangiată 
de „Reuniunea femeiloră române11 atunci. 
La 1888 sau cumpărata hăinuțe în preță 
de 10 fl., subscrișl pe lista „Reuniunii 
femeiloră române11, cu prilegiulă aran- 
giării pomului de Crăciună pe sema ace
leiași șcOle, în înțelesulă §-lui 10 din 
statute, carele prevede, că se potă în
trebuința bani din fondulă de reservă 
„și spre scopuri de binefacere, cari ară 
mări interesulă față de reuniune11.

Taxa de înscriere e de 1. fl., er la 
fiecare casă de morte se încasseză câte 
30 cr. competențe, prin ună portărelă, 
plătită de reuniune, der alesă de cassară 

pe răspunderea acestuia. Din cei 30 cr. 
competență îi cresce fiecărui membru 
25 cr., așa încâtă primulă ajutoră în 
bani e de 50 fl. 25 cr., ală 2-lea 50 fl. 
50 cr. ș. m. d., pănă la 125 fl. Celă ce 
plătesce 300 cașuri de morte decursive 
(90 fl 1 fl tacsă de incriere) e scutită 
dela plătire și primesce 125 fl. Celoră 
reposațl le urmeză alțl membri noi (în
scriși cu câte 1 fl.), cari începă cu 50 fl. 
25 cr.; er celoră rămași în vieță — în 
casă de morte — li-se plătesce suma 
respectivă crescută, după numărulă mor- 
țiloră. De față reuniunea a plătită 29 
morțl și astfelă ajutorulă dintru începută 
de 50 fl 25 cr. a crescută la suma de 
57 fl 25.; aceloră membri, cari au in
trată mai târdiu, seu întră de aci îna
inte li-se socotesce 50 fl. 25 cr. și de 
atâtea ori crescemântulă de 25 cr., de 
câte ori au plătită competența vre-unui 
membru mortă, de câte 30 cr.

Atragă cu deosebire atențiunea dd. 
preoți, învățători, proprietari și a dd. ad- 
vocațl, cari convină mai adeseori cu po
porală, precum și a tuturoră omeniloră 
de bine, ca celă puțină în comune mai 
mari să facă încercări cu acele reu
niuni.

Pe sate — unde populațiunea e mai 
săracă — s’ar pute înființa asemenea reu
niuni după altă sistemă, cu ajutore mai 
mici, bunăoră 20, 25, 30 fl., și competențe 
acomodate mai mici de 10, 15 seu 20 cr. 
In atari comune, firesce, ar fi să rămână 
ficse, să nu crescă progresivă; de-drece, 
crescândă ajutorele, se îngreuneză cassa.

Reuniunea nostră trebuie să aibă 
totdeuna 300—350 de membri, ca să potă 
lucra cu folosă. Decă vomă înainta totu 
așa, în 4—5 ani ”omă pute avea ună 
fonda de celă puțină 1000 fl. Dela fie
care casă de morte primesce directorulă 
ună onorară de 2 fl , cassarulă 2 fl., se- 
cretarulă 1 fl 50 cr., portarelulă — care 
adună banii dela membrii, de fiecare 
mortă 30 cr.—4 fl.

Mi-s’au cerută mai multe statute 
spre orientare, și aflu cu mângăiare, că 
suntă pe cale a se mai înființa alte 2 
reuniuni. Fiindă ală totului necunoscuțl 
în administrarea și incassarea migălosă a 
competențeloră de 30 cr., din cari sa 
adună câte 700—900 fl. la ană, abia 
acum după 2 ani a’ml forma însu-ml 
praxa cuvenită. In câteva săptămâni fi
indă și cărțile de administrare internă 
tipărite, voiu pute cu plăcere răspunde 
aceloră dd., cari dintru începută, anulă 
trecută și acum îmi ceră copii din tipă
riturile cărțiloră de administrare.

Sub decursulă celoră 2 ani am co
misă unele mici greșeli și numai praxa 
ml-a datu îndigetările recerute spre 
a’ml crea ună sistemă ușoră și bună de 
administrare.

In sfîrșită amintescă, că unulă dintre 
cei mai zeloși membrii întemeiătorl ai 
reuniunii, directorulă Albert Kis, murindă, 
adunarea generală a alesă cu 76 de vo
turi contra 6 pe d-lă advocată, Alexin 
Olariu de directoră ală său. Urându-i 
vieță îndelungată, am firma speranță, 
că sub conducerea D-Sale reuniunea va 
înflori întocmai ca sub emeritatulă său 
antecesoră. Prestigiulă numelui său va 
aduce folose vădite reuniunii și — nu mă 
îndoescă — că va aduce jertfa acesta 
cu plăcere, față cu o instituțiuue atâtă de 
folositore poporului nostru.

Secretarul^ reuniunii:
Augustă A. Nicoară.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 17 Maiu.
D-lă Th. Rosseti, raportoră, dă ce

tire raportului și proiectului de lege, 
prin care se deschide uuă credită de 
15,000,000 pentru continuarea fortifi- 
cațiiloră.

Principele Gr. Sturza face ună lungă 
istorică ală tendințeloră cuceritore ru- 
sescl și austriace. pice că Rusia și 
Austria nu urmărescă altceva, decâtă 
câștigarea unei influințe câtă se pote 
mai mare în peninsula Balcanică. D-sa 
reamintesce, că politica nostră cea mai 
bună nu pote fi decâtu a ne declara 
neutri și a permite trecerea armatei ru- 
sesclprin Dobrogea, căci altminteri Rusia 
ne va lua înapoi acestă provincia. Cu 
modulă acesta, țera nostră nu va fi tea- 
trulă resbelului și trupele nostre nu voră 
fi băgate în campaniă dela începută. De 
întrarea armateloră austriace nu ne pu- 
temă teme, căci este absolută imposibilă 
din punctă de vedere strategică ca a- 
cesve armate să pătrundă la noi fără a 
fi seriosă expuse unei nimiciri totale. 
Găsesce, că ideia fortificării Galațiloră 
este o ideiă nenorocită. După d-sa sin- 
gurulă punctă strategică, care ar întruni 
tote condițiunile favorabile unui locă de 
concentrare ar fi Focșanii. — Acusă pe d. 
I. Brătianu, că a începută fortificația 
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Bucuresciloră fără a consulta camerile 
și că s'a condusă numai de sfaturile ge
neralului Brialmont, făcendă lucrurile în 
ascunsă.— Bucurescii ca punctă fortificată 
este ună punctă fatală, nenorocită pentru 
noi. D-sa se pronunță pentru înlocuirea 
celoră 8 torturi dela BucurescI prin sim
ple baterii. Propune ca cele 15,000,000 
să fiă întrebuințate la gătirea câmpuri- 
loră retranșate dela Focșani, căci nu
mai astfelă, dice d-sa, ne vomă împlini 
datoria de adevărațl Români.

D-lă P. Grădișteanu declară dela 
începută, că nu va întreține pe on. Se- 
nată asupra părții strategice a acestei 
chestii, deorece nu e tocmai competentă 
în afaceri militărescl și dice că d sa, 
consecințe celoră ce a susținută pe când 
făcea parte din oposițiunea-unită, este 
și acuma contra fortificațiiloră, căci nu 
vrea să-și calce promisiunile date alegă- 
toriloră.

Argumentulă de căpetenia, care mo- 
tiveză fortificațiunile, este ca să fimă 
preparați contra năvăliriloră neașteptate, 
der atunci, dice d-sa, ar trebui să fimă 
întăriți,| tote direcțiunile, er nu numai în- 
tr’uuă singură punctă.

In fine termină cuvântarea sa, es- 
primăndă dorința ca să ședea mai bine 
armatei o desvoltare câtă de mare,decât 
să se continue fortificațiunile.

D-lă generală Florescu, președin
tele senatului, dice, că cestia fortificațiu- 
niloră fiindă forte importantă, ea trebue 
să fiă discutată cu multă atențiune. Am 
totă dreptul de a vorbi în acestă cestiă. 
căci mandanții mei nu mi-au dat vot im
perativă, ci au avută totdeuna încredere 
în mine, adaogă d. generală. Trateză 
pe largă cestiunea fortificațiuniloră, ară- 
tândă cum din cele mai vechi timpuzl 
s’a născută idea fortificațiuniloră cum 
acestă ideiă a fostă susținută de o mul
țime de somități militare. Aduce elogii 
generalului Brialmont pentru memoriulă 
său și protesteză contra acelora cari bă- 
nuescă, că ilustrulă generală belgiană'ar 
fi avută în vedere în proiectulă său de 
fortificații vre-o putere ore-care străină.

Se ridică contra teoriei d-lui Gră
dișteanu, care este satisfăcută numai cu 
armate bune și spune, că aceste armate 
n’ar fi de nici ună folosă decă ele nu 
ară ave ună locă unde în timpuri de 
restriște să se retragă și să se refor
meze.

Combate și pe principele Gr. Sturdza, 
care doresce ca numai Focșanii să fiă 
întăriți și probezi pănă la evidentă, că 
Bucurescii, care este inima țărei, e celă 
mai nemerită punctă de întărită.

Bucurescii fortificați împreună cu 
Focșaniii erăși fortificați și cu apărările 
nostre naturale din spre munți, formeză 
ună escelentă quadrilater de apărare. Ar 
dori chiar ca și Câmpina și podulă de 
peste Oltă să fiă întărite. — Apoi d-sa 
termină spunendă, că va vota acestă cre
dită fiind convinsă de necesitatea și în
semnătatea fortificațiuniloră (Aplause).

D-lă generală G. Mânu, ministru de 
răsboiu, mulțămesce onor. Senată pentru 
minuțiositatea cu care a studiată acestă 
proiectă. D-sa răspunde d-lui P. Gră- 
disteană, care a acusată pe fosta opo- 
sițiune-unit.ă, că ’șl-a călcată angaja
mentele, dicendă, că nicăerl și nicl-odată 
nu s’a combătută de cineva din fosta 
oposiție-unită proiectulă de apărare a 
României, ci s’a combăt tă modulă cum 
s’au începută aceste lucrări: fără studii 
și fără o consultațiune prealabilă a par
lamentului, der adl cândă comitetulă 
consultativă ală armatei române, după 
îndelungate studii, se pronunță pentru 
fortificații, a credută do cuviință a con
tinua lucrările de întărire ale țărei. 
D-sa sfîrșesce, avendă spera .ță, că Se- 
natulă care erl a votată legea pensiu- 
niloră, va vota și creditulă acesta pen
tru fortificații, împlinindă astfelă o 
întregă operă de reformă a armatei. 
(Aplause).

Legea a fostă votată.

Dela Esposiția din Parisii.

O telegramă din Parisu co
munică :

Principele Bibescu, comisară gene
rală română la Exposițiă, a dată în câr
ciuma românescă ună prândă, la care 
asistau d-nii Veline, Tirard, Yves Guyot, 
Rouvier, Thevenet, Fallieres, Faye, ge
nerală Billot, Jules Simon, Lockroy, Meis- 
sonier Berger, Alexandru Ciurcu, Camille 
Doucet, Grant, colonelă Dally, Lecoeur, 
și dr. Iscovescu.

Principele Bibescu a rostită ună dis- 
cursă în care a disă în substanță : „Ca 
Română, vă exprimă profunda nostră

gratitudine. Poporulă română a voită 
să accepte invitația Franciei ; elă a în- 
țelesă, că trebue să ia parte la lupta 
paclnică a inteligenței — în care nu se 
scie ce să se admire mai multă: lo
cuința minunată pregătită de Francia 
ospețiloră săi, seu produsele dato
rite muncei și geniului națiuniloră. Sunt, 
d-loră, mândru de a fi aci stegarulă ță
rii mele, mândru de a fi trecută cu densa 
peste tote piedecile, mândru de a fi încă 
o modestă trăsură de unire între patria 
română și patria francesă.

In urmă principele a ridicată ună 
toastă în onorea d-lui Carnot, și altulă 
în care s’a esprimată astfelă : „Beu în 
sănătatea Franciei, care de când cu ne
norocirile sale nemeritate, nu înceteză de 
a se mări în senulă păcii ce o asigură 
de trei ani în lumea civilisată. (Lungi 
aplause.)

Ca răspunsă, d. Tirard mulțumesce 
comisarului generală română pentru cu
vintele sale binevoitore face elogiu prin
cipelui dicendu-i: „scumpulă nostru com- 
patriotă cu tote că e Română.“

Peședintele consiliului ridicâjîn urmă 
ună toastă pentru prosperitatea Românie, 
sora Franciei, care realiseză tote pro
gresele sciinței moderne fără a pierde 
nimică din caracterulă său orientală, a 
cărui Exposițiă e ună specimenă atâtă de 
interesantă. (Aplause.)

Musica lăutariloră a cântată în tim- 
pulă banchetului.

Starea semenăturîBoru.
Raportele oficiose sosite la minis- 

terulă de agricultură din 21—27 Maiu 
asupra semănăturiloră din Ungaria și Ar- 
delă suntă următorele:

Grâulu de tomnă în stânga Donării 
mulțămitoră ; celă de primăveră se des- 
voltă bine. In comitatulă Pojună se 
arată tăciune. In drepta Dunării fru- 
mosă. Intre Dunăre și Tisa s’a îndrep
tată multă. D’a stânga Tisei secetă 
mare, ceea-ce a stricată. Intre Tisa și 
Murășă îndestulitoră. In Transilvania 
slăbuță.

Sicufă. D’a stânga Dunărei, în flore; 
d’a drepta în genere bună; între Du
năre și Tisa, forte bună. In drepta Ti
sei mai multă slăbuță, icl-colo desvol- 
tatăfărte frumosă. D’a stânga Tisei cea 
mai mare parte in flore, de asemenea în
tre Tisa și Murășă. In comitatele Tran
silvaniei de mijlocă.

Orzu. D’a stânga Dunării se des
voltă încetă ; d’a drepta de mijlocă ; în
tre Dunăre și Tisa cu multă mai bună ; 
d’a stânga Tisei slăbuță, d’a drepta fru
mosă. Intre Tisa și Murășă bună. In 
Transilvania a stricată seceta tare.

Ovesii. D’a stânga Dunării rămasă 
îndărătă din causa secetei, totuși, pe unde 
au fostă ploi, frumosă. D’a drepta Du
nării frumosă ; între Dunăre și Tisa cea 
mai mare parte forte frumosă. D’a drepta 
Tisei favorabilă, d’a stânga bunișoră. 
Intre Tisa și Murășă are spică frumosă. 
In Transilvania mulțămitoră.

Răpită. D’a stânga Dunărei numai 
abia prinde păstaiă, d’a drepta și mai 
slabă. Intre Dunăre și Tisa promite re
coltă slabă, asemenea d’a drepta și d’a 
stânga Tisei. Intre Tisa și Mureșă, pe 
unele locuri suntă prospecte de-o re- 
căltă mai bună. In Transilvania îndes- 
tulitore.

Cucuruzu. D’a stânga Dunării și d’a 
drepta Tisei se mai semănă, celă răsă
rită este bunișoră; d’a drepta Dunărei 
se desvoltă bine. Intre Dunăre și Tisa, 
anume în comitatulă B^kes, celă semă
nată de vreme, forte frumosă. In Tran
silvania, mai multă bună, din locă în locă 
însă slăbuță.

Păstăiosele se desvoltă în genere 
mulțămitoră, deși d’a drepta Tisei s’au 
cam întârziată pentru secetă. D’a stânga 
Tisei bobulă este cu deosebire frumosă. 
In comitatulă Torontală grădinile au su
ferită de ghiață.

Cartofii se desvoltă bine; pe unele 
locuri se așacjă acum. Cânepa și inulă

se desvoltă bine. Intr’unele ținuturi din 
comitatele Bihorului și Sătmarului a fă
cută ghiața pagube.

Tăbaculă se semănă acum seceta l’a 
cam întârdiată.

Viile se desvoltă mulțămitoră în tote 
ținuturile, unde nu este filoxeră.

Pomele suntă tare stricate deomide; 
cu tote astea, în multe locuri, se pro
mite culesă bună. Intre Tisa și Mureșă 
cirașele suntă copte deja

Calamități elementare. D’a stânga 
Dunării și d’a drepta Tisei, cum și în
tre Tisa și Mureșă, a bătută în multe 
locuri ghiața, care a stricată mai alesă 
cânepa, viile și păstăiosele. Cărăbuși de 
Maiu și omide se arată cu grămada.

DIVERSE.
Industria metasei în Grecia. Pro- 

ducțiunea gogoșiloru de mătase prospete, 
care în 1885 se urca la 1.200.000— 
1.400,000 kilog., a cădută dela 1870 
pănă la 1880 la 500,000 kilogr. maxi- 
mumă. Dela 1884, cifra acesta a cădută 
jumătate, și producțiunea, care s’a con
centrată în suduia Peloponesului (Mesenia 
și Laconia) mai că nu trece peste 200,000 
kilog. de gogoși, adecă o producțiune 
de mătase de 18.000 kilog., din care 
10.000 kilog. aprope suntă exportate. 
Se crede, că scăderea producțiunei a 
provenită din pricina bolei vermiloră de 
mătase și din pricina scăderei prețului 
gogoșiloru. Mai tote gogoșile și măta- 
surile din Grecia suntă expedate la 
Marsilia.

Cea mai mare corabiă. Duminecă, 
a Ciotată, s’a dată pe apă Australianulu, 
cea mai mare corabiă din lume, lucrată 
în atelierele Companiei Mesageriiloră 
maritime. Rece mii de spectatori, printre 
cari se aflau și prefectulă maritimă din 
Toulon, au aclamată prima intrare în 
apă a uriașului. Pachebotulă acesta, 
lungă de o sută cincl-decl și doi metri, 
este primula țipă ală seriei streamări- 
loră poștale de vitesă (iuțelă) mare 
pentru Australia. Constituțiunea diferă 
de celelalte modele precedente : mașina 
desvoltă o putere de șese mii sese sute 
cai, producendă o iuțelă de opt-spre 
dece noduri. Cinci sute lămpi electrice, 
sonerii și telefonă, complecteză superba’i 
instalațiune. Portă pe costă’i o luntre cu 
vaporă, cu fundulă de oțelă. Arma- 
mentulă complectă va costa șese mi- 
lione.

Dumas despre amoru. D-lă Ale- 
sandru Dumas în prefața ce-a scrisă la 
cartea d-lui Guillemot întitulată „Letres 
d’un amantu și care a apărută de cu- 
rendă la Parisă, vorbindă despre amoră, 
dice: Idealulă depinde totdeuna de formă 
și putere. Și acesta este slăbiciunea 
dragostei omenescl. Credemă, că amo
rală nostru va ține pe veciă, ca iubirea 
D-deirii, și cu tote acestea în mare 
parte amorulă nostru este legată de 
formă și colore. Greșela celoră amo- 
resațl, — și acestă greșelă aduce după 
sine în totdeuna aceleași urmări — este, 
că ființei pe care o iubescă îi atribue 
totdeuna calități sufletescl superiăre, pe 
care nu le are. Tote aceste calități 
frumose, abstracții făcendă de casulă 
între căsătoriți, unde interese mai înalte 
jocă rolă, dispară cu timpulă. De câte 
ori nu vedemă, că dispare și celă mai 
înfocată amoră și cum dragostea, ce 
odată a fostă dintre cele mai sincere, 
se transformă d’odată în indiferentismă 
ori milă. Cu alte cuvinte, amorulă este 
ceva curată materială, acesta este adevârulă 
adevăruriloră. Amorulă născendu-se din 
bogăția globuleloră în sânge și a des- 
voltării muscliiloră, urmeză și este le
gată de sorta acestora: se nasce și more 
d’odată cu ele ... Se înțelege, că omenii, 
cari nu iubescă, nu se sinucidă d’aceea, 
der sigură că toți acei cari s’au sinucisă, 
n’au mai iubită pe nimeni".

Necrologu.
Dobra I. Micu ea soțiă; Iosifu și 

Moise ca fii, cu consortele Maria născ. 

Tipeiu și Maria născ. Zorea; Ana căs. 
Urdea, Maria căs. Urdea, Susana, căs. 
Pășea și lleveica căs. Pușoară ca fiice; 
lacobii Zorea și Dratu Tipeiu ca cuscri; 
văd. Maria Bogdană ca soră; precum și 
număroșl nepoți, nepote și strănepoți cu 
inima frântă de durere anunță cumcă 
multă iubitulă loră soță, tată, socru, 
frate, cuscru și meșă Ioand Micu, preotă 
gr. or. în Poiana-Mărului, directoră șco
lară ală școlei confesionale, președintele 
comitetului parochială și membru ală 
scaunului protopresbiterală brănenă, după 
o lungă suferință și după primirea sf. 
taine îșl dete nobilulă său sufletă în 
manile Creatorului a<jl la 4 ore a. m. în 
etate de 71 de ani, trăindă cu consărta 
sa o vieță fericită de 58 de ani. Osă- 
mintele repausatului se voră aședa la 
loculă de eternă odihnă în cimiterulă 
dela biserica Sf. Ioană Botezătorulă din 
locă, Luni în 22 Maiu (3 Iunie) la 2 ore 
p. m.

Poiana-Merului, în 20 Maiu 1889.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată.

„ALBINA" institntu de creditu și de economii.
Filiala Brașovu.

Intrate:

Conspectulu operatiuniloru de cassă în luna 
Maiu 188».

Numerar cu 30 Aprilie 1889 fl 
Depuneri spre fructificare .

16,681.16
89,568.79

Cambii răscumpărate. . . 109,499.48
Conturi curente .... 62,737.41
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

4,557.23

împrumuturi..................... 22,31#.—
Monetă................................ 4.514.62
Interese și provisiunl . 5,210.50
Comisiuul................................ —.—
Diverse................................ 59,681.86

fl 374.767.05
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 92,049.16
Cambii escomptate . 134.430.04
Conturi curente..................... 27,605.78
LnprumuturI pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

10,011.61

împrumuturi..................... 26,639.—
Monetă................................ 3769.62
Interese și provisiunl . . 1430.31
ComisiunI................................ 1,492.—
Diverse................................ 69,301.68
Spese și salare...................... 742.60
Nuinerară cu 31 Maiu 1889 7,295.25

fl. 374,767.05
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p.

dirigentă. adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comptabilă.

CearsiiBii gtâeței SBrașovti
din 3 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.36 Vend. 9.39
Argintă românescă - „ 9.41 „ 9.44
Napoleon-d’orl - - - „ 9.42 „ 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.58 „ 10.62
Imperiali .... n 9.53 „ 9.62
GalbinI . „ 5.50 „ 5.58
Scris, fonc. „Albina" 6“/0 „ 102.—

„ r „ 5»/0 „ 98.59 „ 99.-
Ruble rusescl - - - „ 126. „ 127.
Discontulă - - - - 6'/2—8"/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/rt - - - - - - 101.75
Renta de hârtiă 5°/0 ----- - 96.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142 40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emi^une) - 113.50
Bonuri rurale ungare ... - - 105.10
Bonuri cu clasa 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 - - - - - 105 —
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------ 99.80
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.75
Losurile pentru regularea Tisei și S< -

ghedinului - 128.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.45
Renta de argintă austriacă - - - - 85.-
Renta de aură austriacă - - - . - 109.40
LosurI din 1860 ......................_ - 909.—
Acțiunile băncei austro-ungare - 314.—
Acțiunile băncei de credită ungar, - 106.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50
Galbeni împărătesei- ----- 5.62
Napoleon-d’orl 9.43
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.65
Londra 10 Livres s te rlinge - - - - 118.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICATIUNE.
Spre scopulă predărei lucrăriloră 

construirei unui canalu s bterană pentru 
scurgerea apei în strada aurariloră, dela 
marginea de josu a casei proviantului 
până la marginea de susă a realităței 
Nr. 518& în strada Căldărariloră, mai de
parte spre scopulă construirei unui ase
menea canală, încependă delareservoirulă 
de nomolă din parculă dinaintea stradei 
Căldărariloră pănă la îmbucătura cana
lului de scurgere în canalulă deschisă 
din susă de cimitirulă rom. cat. în Blu- 
mena, se va ținea Joi i» 13 Iunie a. c. 
după prandă la 3 ore o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Se învită deci antreprenorii, ca sâ 
’șl așternă pănă în 13 Iunie a. c. înainte jn,n=H

Nr. 115-1889.

j

binevoiescă

V3W

s;

de prându 12 ore, economului orășenescă 
Ernst Hintz referitorele oferte sigilate, 
cari pe lângă conținerea unui timbru de 
50 cr. și a dechiarațiunei cuiucă ofereu- 
tului 'i simtă cunoscute condițiunile de 
oterte și acele contractuale și că se su
pună loră fără vr’o condiț.iune, au de a 
conținea ună vadiu de 100 11. v. a.

Totdeodată se aduce spre sciință, 
cuiucă planulă și preliminarulă de spese 
precum și ci. ndițiunile de oferte și acele 
contractuale se potă examina pănă în 
diua pertractărei de oferte la oficiolatulă 
orășenescă economică și că construirea 
canalului pentru scurgere are să se efec
tueze seu în betonă seu în sulinare de 
Iută arsă.

Brașovă, în 26 Hain 1889.

Maoistraiftltt orășenescu.

ABONAMENTE..GAZETA TRANSILVANIEI
Prețuia abona meniului este:

Pentrn Anstro-Ungaria:
luni.....................................................
luni.....................................................
anu....................................................

trei 
șese 
urni

Pentru 
trei luni, 
șese luni 
unu anu.

România și străinătate

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

„ALBINA"
Instituții de creditii și de economii

S’ZX.Z-A-XiA, BE^USO
O primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% Iară nici o 

subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 
,7* vista“ CU 3l/,°/0, și recomandă pentru plasarea de capitale 

B Scrisuri fonciare „Albina44 de
‘ cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potă căpăta 
Q la institute, după cursulă de c]i.

g) informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu în 
'{S biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 -2 ore d. a.

de Duminecă
Pentru Anstro-Ungaria:

anu.
șese luni. 
trei luni .

Pentru lîoniânia și străinătate:
anu .
șese luni 
trei luni........................................ . _

Abonamentele se făcu mai nșoru și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, sS
i scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

2 11
1 fi

s
4
o

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Mersnlu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

SBaadapesia -H’redeaSfi B’rcaîeatas- BBsa«8apeMa HB.-0BCHta-.ai-adig.-rS,ei8asirireii!as-As"a4Sia-IB.-SBesfta €?opșR-uatca— Siboin
iTrende. Trenu 

per- accele- 
s6ne rată.

Trenu 
omni
bus

Trenu i|
mixt

iTrende Trenu 
P er“ 
s6no

accele- Trenu 
ratu mlxtmixt

Trenu 
omni- ■!
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenfi 
de 

pers.
I Trenu

mixt
Trenu 

do 
pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea-mare !

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

ll.lOj 8.—
7.40 2.-

11.06
2.02

4.05
5.47

4.18 7.01
7 1 1

7.41
8.10

9.04
9.34

Bucuresct
'gJHia’iretSeaSu
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

Timișă
Brașovu

I Viena
ÎS udapeMt a 
Szolnok

Aratiu

2.— Teiușu
Alba-Itilia

Clușiu |

Apahida
(lliiriș
Cucerdca 
Vidra
Vințulu de susă 
Aiud
Telușu
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
.Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

10.34

Brașovu

Ti miști
,5*rc«iea5rt

BucurescI

1- - - - - - - - - - - - - -

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

I I 2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișura 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică j 

Micăsasa 
”6.24' Blașiu

6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.— 
10.09 
10.19 
10.48 
11.55 
12.34 
12.52.

susă

5.32

I 
(I Glogovață 

Gyorok 
IjPauliști 
l Radna-Lip'
1 Conop 
Bârzava
Soborșină

• Zainu
Gurosad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Oraș ti a
Șibotti
Vințulă de josă
Albn-lulia
Teiușu

iova

2.17
2.37
3.19*
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

Crăciunelu 
Teinșn 
lAiutlu 
Vințulă de 
Uiora 
Cncertlea 
Ghirișu 
Apaliida

Clușiu

Nădășelu 
Gîhrbău

1.34 lAghireșă 
2.19 Stana 
2.46 b. Huiedin
3.31 Ciucia 
3.59 Bucia
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I 
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Imdâny
1 Szolnok

BlcE(Cng>eHtn
Viena

6.11

7.51
8.17

8.42
8.47

MurSșu-Ludoșu 
Țagă-BudatelecQ 
Bistrița

9.05
12.41 Vințulă de
5.45 Șibotă
., _  Orăștia
g p.j Simeria (Piski)
O^gpeva
6 51 Branicica
7 10 Iha
Ț 37 Gurasada
7.55 Zaraft 
g 42 Soborșina
9.12'
9.41
9.58

10.17
10.42'
11.07 Ologovaț
11.37
12.-
12.29 Szolnok

•-J,

josti

3.
3.44
4.10
•1 4. •
5.13

Trenu 
mixt 

_______I

1.42
2.32

Copșa-mică 2.29 4.35
Seica mare 3.02 5.06
Loinne.șa 3.46 5.45
Ocna 4.18 ~ 7
Sibiiu 4.42 6.40

11.- SîB>ââsi-<?®g»«a-sB»îeă

Sibiîu 8.50 10.—
Ocna 1 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Bârzava
Conopu
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok

AradU

12.2*. *12.46' H5 ta<a a gt ei«< a
ii. i nn BLift 1.26 Viena

Cticcs'dc-a -ÎSșoHieâu™
5.50 BBeg’Sahiaiâfi săsesca
6.13-
6.38 „„ Cucerdca 
7.38TChV\ 
fi 00 Ludoșa 

M.-Bogata 
Iornuta
Sânpaula 

------ Mirașteu
Sâmcs’ia Piskii-B®etr«»șem 3Bets-oșeni-SiiMeria (Piski oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 ”â.l3

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50!

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03

10.50

Si meri a
Strein 
Hațegu
Pui
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.471
7.40
8.51

10.02
11.021
1 1 5OI~4u,:
12 :m| 7 1-|

..
2.42 Petroșeni
3.25 Banița 
4.16|Crivadia 
5.11 Pui
LA? Hațegă 

iStrviu
Sloiuri»

. uractia — TinaișoB’a

Aradii
Aradula nou
Nimoth-Sâgh 

1 17 Vinga
T.BO'Orczifalval.).' 10.'.5 1.33

11.51 3.29l 3 | - Merczifalva3.29
6.33
2.50 7.15 6.05

BBSs! «•ița-^Ețai-esți-HandoM'i• 1
I

I 4.4' )| Bistrița 
8.02 Țagă-Budatelecft 

I___ Mureșu-Ludoșu

Hotă: Numerii încuadrațl cu linii grosc însemnezi drele de

, !_____
9 36 4 9fiRe5hM'sis' 7-56lJ.Zzl 

10.17 5-12 
10.58!_5 55
11.42
12.23

1.12
1.51

6.41
7.26
8.14
8.50

âBNOE'Biciia-C'iircrdea

T ra«BilTiani^or»

6.05 5.48 Timișora 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11
9.12 9.02 Ara (lu 9.27

5.—1

Turtla-GlilrlidlGliirișii—U'urdit

GhirișQ 
Turda

1
9.41
1.11

Sighișora
Odorheiu

li
9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișâ

6.05 Odorheiu
9.45,Sighișdră

• MUREȘIANU, Brașov u.

Oșorheiu

Mirașteu 
=l Sân paulii

Her nu ta 
eTJlr1- B°sata
6.32^udoîa 
7.02 ;cheta 
ț ogȚuccrdoa 
8Hii[~ :

I

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

T-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

5.17j Sîmeria (Piski)-l'nieil.

Simeria (.Piski)
Cerna

8 29 3 19 Unieddra
8.50 3.40 ~

Odorheiu-SigSsâMwa

| ~5.1V

2.18
2.39
3.08

E enr(l.~Siiiiei*bft (Pisk

nieddrn y 3^
___ erna y gț

| 9.16jlSinieria 11 5(


