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Brașovii, 6 Iunie
In timpulu din urmii foile un

guresc! erăș! au vorbitu inultu des
pre Sașii din Transilvania. îndemn 
la acesta li-a datu organulu par
tidei naționale săsesc! „Siebenbur- 
giscli deutsches Tageblatt“, care, 
în fața furtuneloru, ce se vestescu 
din afară, s’a ocupată într’unu ar- 
ticulu de fondu de situațiunea in
ternă a naționalităților»! și în spe
cială a Sașiloru ardeleni sub gu- 
vernulu ungurescu.

Numita foia constată înainte 
de tâte, că acjl toți Maghiarii, ca 
și Nemaghiarii, se plângă în con
tra guvernului reu, care nu guver- 
neză, ci numai îucătușeză puterile 
libere ale poporeloru ; administra
ția ungurescă desprețuesce dreptulă 
și distruge orl-ce semțementă de 
dreptă și orl-ce credință în scutulă 
„statului“.

După cele petrecute pănă acum, 
c|ice foia săsescă, avemă dreptulă 
a ne îndoi, că va fi mai bine. 
Bărbații de stată unguri nu vreu 
se ’nțelegă, că cele trei părți din 
patru ale locuitoriloră statului îș! 
potă dovedi iubirea de patriă și 
fidelitatea cetățenescă în diferitele 
limb! ce le vorbescă, ci se nisuescă 
a le sili se vorbescă o singură 
limbă. Sferșitulă însă nu pote fi 
niciodată pierderea unui dreptă 
întemeiată în natură și în leg! !

Organulă săsescă se mai plânge, 
că în realitate nu e unire între 
Sași. In dietă mai alesă deputății 
sași nu se presentă solidari, ca o 
unitate, deși poporul este în dreptă 
a cere dela deputății sei o acțiune 
unitară ; apoi continuă așa:

„De altmintrelea, în fiecare di devine 
mai generală convingerea, că în cercu
rile conducătore nu esistă de locă in- 
tențiunea, de a pune capătă gravamine- 
loră nostre. De ani de (filele stă pe locă 
„cestiunea săsescă“, vreu s’o lase să se 
înglodescă. Mai e de mirată în astfelă de 
împrejurări, că cugetul pasivității, chibsuirea 
că ăre n’ar fi mai bine a lăsa altora te- 
renulă, cuprinde pe (fi ce merge cercuri 
totu mai largi?u

Acestă amenințare indirectă 
cu pasivitatea Sașiloră ardeleni a 
pusă în mișcare pressa subven
ționată ungurescă, care s’a gră
bită a arăta, că guvernulă nu se 
teme de-o asemenea eventualitate, 
căci nici pasivitatea Româniloru 
nu i-a adusă mare pagubă.

Ei bine, decă este așa, decă 
politica resistenței pasive nu su
pără de locă pe cei dela putere, 
de ce mai scriu foile bugetare 
articuli lungi silindu-se a combate 
idea pasivității, care cuprinde din 
di în c]i mai largi cercuri și între 
Sașii ardeleni?

Despre ce vreu ele se convingă 
lumea? Că astăcji pasivitatea Sa
șiloră ardeleni nu mai pote ave 
acelă efectu, ce l’ar fi avută de 
pildă în anulă 1865 țață cu dieta 
din Clușiu?

Urmeză ore de aici, că afil pa
sivitatea nu pote ave nici ună e- 
fectă ? Decă idea resistenței pasive 
prinde acți totă mai afunde rădă
cini și între Sași, cari odinidră au 

mersă mână în mână cu cei dela 
putere, 6re acesta să nu denote 
nimică, se n’aibă nici o însemnă
tate pentru starea actuală a lu- 
cruriloră ?

In naivitatea ei foia guverna
mentală din Clușiu întrebă: „Ce 
vrea „Tageblatt“ cu pasivitatea ? 
Cine se se sparie de ea?“

Apoi decă nu se sparie guver
nulă de pasivitate, n’ar trebui să 
se pună pe gânduri vecțendă că și 
Sașii ardeleni, cari la 1868 se 
împăcaseră cu noua stare de lu
cruri, acțl nu-și află altă refugiu 
decâtu la pasivitate? Nu dove- 
desce acesta, că nemulțămirea din 
țeră a trebuită să ajungă la culme, 
decă chiar și acelă poporu, pe 
care se laudă guvernulă că’lă tra- 
teză cu cruțare, se gândesce se- 
riosă la pasivitate?

Nu pasivitatea, nu modulă e- 
secutării ei, nu împrejurarea decă 
aduce mai multă ori mai puțină 
pagubă guvernului, ci faptulă ne- 
mulțămirii generale este, care cade 
în timpulă de față așa de greu 
în cumpănă.

Pote se totă strîge Tisza cu ai 
sei, că nu se sparie, și vedemă 
că nu se mai sparie ac[I nici de 
amenințările oposiției maghiare, 
der cum stă lucrulă cu nemulță
mirea adencă, ce domnesce pretu
tindeni în stată ?

Jhc Illiodus, hic soita!

Conferință pentru Samoa.
Vinerea trecută s’a încheiată, după 

o durată de șese săptămâni, conferința 
samoană, ce s’a ținută în Berlină. Cu 
totă secretulă ce s’a păstrată asupra ce- 
loră petrecute și hotărîte în conferință, 
totă s’au strecurată unele lucruri în pu
blicitate. „National Ztg.“ dice, că Ger
mania e mulțămită de resultatele confe
rinței; alte foi spună, că pretențiunile 
Germaniei s’au împlinită numai în parte. 
Ce anume s’a hotărîtă la conferință, și 
ce a nisuită și a obținută fiecare din cele 
trei state conferențiare, Germania, An
glia și Statele unite, nu se scie încă, 
der e cu neputință să nu se afle mai 
târdiu.

Noua lego militară francesă.
Intre camera și între senatulă fran

cesă esistă diferențe în privința legii 
militare celei nouă. Comisiunile respective 
au fostă însărcinate să aplaneze diferen
țele. Comisiunea militară a camerei a 
hotărîtă să propună comisiunei senatului, 
ca acesta să cedeze, în privința articu- 
lului 23, care nu libereză de serviciulă 
activă pe preoții, seminariștii și candi- 
dații de învățători superiori, der îi con
cediază după ună ană; în schimbă ca
mera va primi celelalte modificări, anume 
recrutarea regională. „Temps“ anunță, 
că comisiunea senatului a hotărîtă men
ținerea articulului 23 neschimbată. In 
privința liberării, fiii mai mari ai vădu- 
veloră, precum și toți ceilalți favorisațl 
prin articululă 21 să nu fiă absolută libe
rați, ci numai în urma unei hotărîrl a 
consiliului municipală respectivă să potă 
fi liberați. Acestă liotărîre a comisiunii 
senatului s’a supusă comisiunei mixte 
spre a se esprima asupra ei.

Convenții! militară nisă-serbă.
O telegramă privată, ce a primit’o 

„Vossische Zeitung“ din Belgrade, co
munică, că ministrulă plenipotențiară rusă 
Persiani, însărcinată fiindă de cabinetulă 
din Petersburgă, a propusă regenții să 
incheiă o convenția militară între Serbia 
și Rusia. Se dice, că regența a pri
mită cu bunăvoință acestă propunere.

O telegramă de acelașă cuprinsă a 
primită și „Daily Newsu dela corespon- 
dentr.lă său din Belgradă. Scirea acesta a 
produsă mare nemulțămire în Viena, și N. 
fr.Presse“ consideră încheiarea unei astfelă 
de convenții ca ună actă de inimiciția 
pe față în contra Austro-Ungariei. O 
depeșe din Bruxela cătră „Post“ aduce 
scirea caracteristică: O telegramă din 
Londra vestesce, că Austro-Ungaria va 
considera atitudinea inimică a regenței 
serbescl ca ună casus belli, decă diploma
ția europenă nu va interveni.

SCIRfLE DILEL
Noulii episcopii alîi Caransebeșului, 

Ilustritatea Sa d-lă Nicolae Popea, precum 
aflămă, a depusă erl în Viena jurămen- 
tulă în manile Maiestății Sale. Sfințirea 
noului episcopă se va face Dumineca 
viitore în biserica catedrală din Sibiiu.

* *
Delegațiunile suută convocate în Viena 

pe diua de 10/22 Iunie.
* * *

Din tractulu Ernotului ună preotă, 
printr’o corespondență adresată nouă cu 
data de 6 Iunie, îșl esprimă bucuria sa 
pentru zelulă manifestată de deosebitele 
protopopiate din archidiecesa Blașului 
întru îmulțirea prin contribuirl anuale 
de bună-voiă a noului fondă întemeiată 
de Escelența Sa Metropolitulă Vancea 
pe seina preoțiloră invalicjl. Regretă însă 
corespondentulă de mai susă, că trac- 
tulă Ernotului n’a luată nici o liotărîre 
în astă privință. Singură numai d-lă De- 
metriu Met ca, preotulă gr. cat. din Acin- 
tișă, a făcută din partea sa ună ofertă 
de 100 fl. v. a. pe cari s’a obligată a i 
vărsa la numitulă fondă pănă în 1 Noern- 
vre a. c., îndatorându-se totodată a solvi 
în totă vieța sa și o taxă anuală egală 
cu a celorlalți preoți. Corespondentulă 
ne înfățișeză pe d-lă Metea ca pe unulă 
dintre cei mai harnici preoți. D-sa a 
înființată mai multe fonduri în bani și 
în bucate, scola a reînoit’o, învățătorului 
i-a asigurată o lefă de 200 fl. și se speră 
că, prin stăruința de a ajunge la bună 
înțelegere între locuitorii celoră 2 con
fesiuni din comuna sa, va succede a 
înainta și bună-starea materială a con- 
săteniloră săi.

* * *
Loviți de trăsnete. Din Cută ni-se 

scrie ca data 11 Iunie n.: Pănă când 
poporulă nostru nu va înceta a crede, 
că prin tragerea clopoteloră dela bise
rici se potă împrăștia norii de pe ceră, 
delăturându-se prin acesta periculele ele
mentare, pănă atunci nu voră înceta nici 
desele nenorociri împreunate cu acestă 
obiceiu nefolositoră. Astfelă în săptă
mâna trecută în comuna Rahău trăgen- 
du-se clopotele pentru împrăștiarea no- 
riloră, a trăsnită dreptă în mijloculă tur
nului, sfărmândă lemnele de cari atârnau 
clopotile. Omenii din turnă ca prin mi
nune au scăpată nevătămați, alțl doi 
omeni însă, cari se aflau sub turnă, în I

tinda bisericei, au fostă pârliți și greu 
răniți. Pănă acum încă nu au murită.

* * *
Pentru învățarea meseriiloru in Bra

șovii suntă locuri vacante pe sema co- 
piiloră români, cari vreu a se aplica la 
făurăriă, la rotăriă, la croitoria, la cis- 
măriă și la cojocăriă. Condițiunile suntă: 
Copiii trebue să aibă etatea de 12 ani 
trecuțl, să scie ceti și scrie, și să stea 
14 dile de probă, după cari părinții loră 
trebuescă să închee cu măestrii con- 
tractulă.

* * *
Scandals la asentare. Cetimă în 

„Funfkirchner Ztg.“ : In săptămâna tre
cută s’a ținută asentare în Szigetvâr, co- 
mitatulă Somogy. Intre alții se cerce- 
teză, în a treia clasă, și ună fecioră 
cu numele George Barborovicl. Când me- 
diculă dice „tauglich11 (bună), deodată 
sare, din mijloculă representanțiloră co
munali presențl, tatălu feciorului și strigă 
desperată : „Dccu mi-ați asentatu feciorul#, 
dați-ml celu puținii indărfptu banii mei, 
cei trei sute de florini.'1 Efectulă deprimă- 
toră, produsă prin acesta, nu se pote 
descrie. In fine după câteva minute pă- 
șesce înainte fisolgăbirăulă cercului, C. 
Fenybssy, care era de față exoffo, și’lă 
întreba cui a dată banii ? Barborovicl 
răspunse îndată, că Drului șefă Szabo, 
medică comitatensă titulară, care a pro
misă că-i va scăpa feciorulă la assen- 
tare. Imediată s’a luată procesă verbală, 
pe care l’au subscrisă toți membrii co
misiunei de assentare. Procesulă verbală 
s’a trimisă fișpanului dimpreună cu o 
rugare a maiorului L. Petz, președ. co- 
missiunei, ca, făcendu-se investigare, vi- 
novatulă să se pedepsescă conformă §. 
83 din legea pentru apărarea țărei. Ca- 
sulă se esplică cu împrejurarea că, îna
inte de assentare, mediculă comitatensă, 
Dr. H. Folly, era bolnavă și-lă suplinia 
Dr. Szabo. Acesta credea că-lă va suplini 
și la assentare, der în momentulă din 
urmă, Folly se decide să mergă elă la 
assentare și așa o păți Dr. Szabo, care 
s’a vădută înșelată cu 300 fl. în spe
ranțele sale.

* * *
Note de 1 fl. nouă se voră pune în 

curendă în circulațiune. Suntă mai mici 
decâtă cele ce se află adl în circulațiune, 
e preponderantă colorea albastră ca a 
bancnoteloru de 10 fl. de ajl. Textulă 
e acelașă, der în lungulă hârtiei, âr nu 
în latulă ei. Noteloră de stată de 5 fl. 
și 50 fl. încă li-se va micșora pe vii- 
toră formatulă.

* * *
Despra cumpărarea drepturilor^ de 

regalii în comitatulă Mureșă-Turda i-se 
scriu lui „Kolozsvar“ lucruri întristătore. 
Satele săcuescl suntă jefuite formală. 
Ună bancheră din Pesta cumpără prin 
agenții săi pretențiunile de despăgubire 
a regalieloră cu ună câștigă de 40—60 
procente. Poporulă alergă după bani 
și nu mai întrebă ce perde, fiindcă a- 
genții lățescă credința, că statulă numai 
după ani va plăti! Viceșpanulă a adre
sată solgăbirăiloră ună cerculară, ca să 
împedece aceste „geșefturlu.

* * *
Regele României a primită din partea 

A. S. R. Marelui Duce de Baden o scri- 
sore de felicitare dreptă răspunsă la no
tificarea ce ’i s’a făcută de cătră Augus- 
tulă Suverană, că principele Ferdinand, 

I nepotă ală M. S. Regelui, a fostă de-
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semnata, conforma art. 83 ala Constltu- 
țiunei, ca Moștenitoră presumptiva ala 
Coronei, și a primita titlulă de Alteță, 
Regală, Principe ala României.

* *
Cărți școlare aprobate. Cărțile de 

lectură, compuse de d-la Vasile Petri, 
au obținută aprobarea înaltului minis- 
tera reg. ung. de culte și instrucțiune 
publică, și adecă: Legendarulu seu cartea 
de cetire pentru ala 3 lea și ala 4-lea 
ana de scolă" sub Nr. 11.295 ex 1889, er 
„Nouții Abecedarii Boniânescă- sub Nr. 
16.006 ex 1889.

* • *
Porumbeii curieri. Cetimă în „Ro- 

mânulă": Trupele geniului au făcuta erl 
de dimineță importante esperiențe cu 
porumbeii-curierl, cari au fosta trimeșl 
cu corespondențe la Parisa și Crivina. 
Din esperiențele făcute pănă adl, s’a 
constatat, că serviciula cu porumbeii-cu
rierl se pote face în moda perfecta.

* * *
Călcare de domiciliu. Cetimă în 

„Agramer Z.“: „La 13 crt. după am» 10, 
oficialii de polițiă StanislavjevicI și Por
tas, provocațl din partea procurorului de 
stată, au călcată redacția diarului 
„Hrvatska" pentru ună articula de fonda, 
care se dice c’ar fi scrisă de deputatulă 
Dr. Starcsevics, în care articula „bravii 
Buși se ridică pănă la ccrău.

❖ £ *
Invitare la producțiunea și 'petrecerea 

colegială, arangiată de Retmiunea sodali- 
luru români din Brașovă, Sâmbătă 
în 10 (22) Iunie 1889 în sala Redutei 
orășenescl.

Programa: 1) Musica națională. 2) 
„Dorule, o dorule", de Iacobă Mureșianu, 
coră mixtă. 3) „Găinile și cânele", de 
Th. Speranță, deci, de d-șoraM. Mușlea. 
4) „Corăna Moldovei", de N. PopovicI, 
coră de bărbați. 5) „Barbu lăutarulă", 
de V. Alexandri, eșec, de d-lăD. Oprescu. 
6) Musica națională. 7) „Recetă în con
tra socreloră", comediă după spaniolesce, 
eșec, de membrii reuniunei. — După pro- 
ducțiune urmeză danță. Inceputulă la 71/2 
ore sera. Comitetul!!.

Intrarea: Familia de 3 membri 1 fi. 
50 cr., de personă 80 cr., domnișorele 
50 cr., studenții 50 cr., galeria 60 cr. Bi
lete se pot căpăta la cassă,la D.D. Eremias, 
la librăria D-lui Ciurcu și la Casina ro
mână.

Reuniunea a îngrijită să fiă o bu
cătăria românescă escelentă și forte ief
tină.

** *
„Iubita vieța României", noulă valsă 

de 1. Ivanovici, care s’a anunțată deja 
de repețite ori în colonele foiei nostre, 
se află de vendare și la librăria „Nicolae 
1. Ciurcu11 în Brașovă, cu prețulă origi
nală de 90 cr.

Afacerea despăgubirii regaliiloru.
De sub hleseșu, în Iunie 1889.

In Comitatulă Sălagiului între ces- 
tiunile ardStore de di abia este mai 
momentosă ca aceea a desdăunării rega- 
lieloră, cari tocmai în dilele aceste au 
începută a se Dertracta.

Partea care întereseză pe poporul ă 
nostru e cea a regalieloră de 3 luni nu
mite cantorale; și care după legile esis- 
tente compețendă Rștiloră iobagi, aceștia 
dearendulă le-au donată ori Bisericei, ori 
școlei loră confesionale.

In Sâlagiu, înainte de 1872, cele 
mai multe Biserici și școli de facto au 
și folosită acestă venită ală cârciumei 
cantorele spre trebuințele loră proprie.

Unele, puține forte, le mai folosescă 
și astăc}!

Fostulă vice-comite comitatensă cam 
înainte de asta cu 16 ani, cine scie din 
ce motivă, a confiscată, printr’o ordo
nanță ilegală, acestă dreptă ală foștiloră 
iobagi și resp. acuma ală Bisericeloră și 
școleloră, și a lăsată să se inscrie în 
inventariulă comunei politice ca avere a 
acesteia; și ce e mai rău, Bisericele și 
școlele — afară de 2—3, mai conscie de 
dreptulă loră — au lăsată din mână 
acestă dreptă și venită sigură și legală, 
fără ca măcară să fi recursă la forurile 
administrative mai înalte pentru vinde- 
care^ nedreptății.

cari 2 depărtați în decursulă anului. 
Fundatori: Esc. Sa Dr. Ioană Vancea, 
Const. Papfalvi, George Boieră, Ioană 
Bozacă și Dr. Victoră Mihălyi; ajutători: 
Vas. Podobă, I. V. Rusu, Ștefană Mol- 
dovană, Andreiu Liviu, Beniamină Den- 
sușianu, M. Periană, Simionă Tămașă, 
Dr. Iacob Maioră, Petru Pintea, Deme- 
triu Poșară și N. Nistoră; er membri 
ordinari au fostă toți teologii din semi- 
nariulă Blașiului.

In comitetulă compusă în 22 Maiu 
a tr. pentru an. scolastică 1888/9 s’au 
făcută unele modificări, anume: în locul 
bibliotecarului depărtată s’a alesă Nic. 
Brâncjeu teol. II, er în loculă secreta- 
riului demisionată din causa morbului 
fu alesă subscrisulă.

Ce privesce ședințele, societatea a 
ținută 6 ședințe ordinare, 2 extraordi
nare, o literare, 1 constituantă și 1 ge
nerală, cu totulă 15. In cele ordinare 
și extraordinare s’au discutată agendele 
obveniente, în cea constituantă s’a alesă 
noulă comitetă pe 1889—90, în cea ge
nerală s’a raportată despre activitatea 
comitetului, er în cea literară s’a pero
rată și s’a cetită foia „Furnica" apărută 
în 34 numeri. Spre publicare au incurs 
la redactorulă 47 operate, anume:

11 disertațiunl, publicate 8; 2 trac
tate istorice, publicate ambele; 2 trac
tate critice, respinse ambele; 1 copie de 
pe natură, publicată; 2 descrieri de că
lătoria, publicate; 1 descriere din natu
rală, publicată; 1 noveletă, publicată;
1 novelă, publicată. 2 schițe, publicate.
4 poesii în prosă, publicate. 20 poesii, 
din acestea: 10 originale, publicate 8;
2 traduse din Iuliu Hajden, publicate; 
2 capete din profetulă Ieremia, publicate ;
5 sonete (4 din Petrarca, 1 din I. Haj- 
den), publicate, și 1 madrigolă din Petrarca 
publicată.

2. Hlijlocele socitătii. a) Cărți (în 
trei tece).

Cu finea anului școlastică biblioteca 
număra 787 cărți, în 1100 volume. In 
decursulă anului 1888z9 s’a sporită cu 
18 cărți în 23 volume donate și cu 15 
cărți totă în atâtea volume cumpărate. 
Societatea dispune der cu finea acestui 
ană de 820 cărți în 1130 volume.

Au contribuită la sporirea bibliote- 
cei: 1. Academia Română cu: Partea 
II. vol. III, din „Documente privitore 
la Istoria Româniloră. 3. Dr. Victoră 
Szmigelski : „Tatălă nostru". 4. Dr. 
Vas. Hossu: „A schismâval osszehason- 
litott Szt. Unio", de Dr. Aug. Lauran. 5. 
Dr. Sebast. P. Radu: „V. Kâroly csâ- 
szâr es a protesztantismus." 6. Cancela
ria Negruță : „Biografia canonicului I. F. 
Negruță". 7. Nicolae Ionașă: „Puțulă 
S-lui Chrisostom" și Cuvinte de ale 
S-lui Vas. Marele teologulă. 8. M.: „Acte 
sinodali, tom. II. 9. Zimândy Ignatcz: 
„Antiszemita kote" — „A megrogzott 
Maimonides deliriuma." — „Uj mereny- 
lett a jozan esz ellen", — „Ebreszto 
hangok" III, IV, VII, IX &X. 10. Va-
leriu Floriană: „Invețătorulă din Me- 
rescl. 11. T. H. Popă: „Megvălto." 12. 
Aug. Laurențiu: „Cântece voinicesci" și 
„Materială pentru partea IV din Memo- 
riulă lui I. S. Șuluță. 13. Aurelă C. 
Domșa : „Arta poetică a lui Horațiu."

Pe toți acești marinimoșl d .natorl 
și îmbogățitori ai bibliotecei nostre îi ru
găm să binevoiescă a primi sincerile mul- 
țămite ale membriloră acestei societăți, 
cari spereză, că nu voră fi uitați nici pe 
viitoră.

b) Ihare (în 2 tece). Au incursă 
la societate 18 diare, dintre cari 10, a- 
nume: „Tribuna", „Curierulă", „Lurnină- 
torulă", „Foia școlastică și bisericescă", 
„Amiculă Familiei", „Economia națio
nală", „Preotul Română", „Transilvania", 
„Româuische Rewue", „Katholisches ve- 
reinsblatt" donate; er 8, adecă: „Gazeta 
Transilvaniei", „FântânaBlandusiei", „Re
vista nouă", „Convorbiri literare", „Re

I vista catolică", „Gutinulă", „Tinerimea 
română" și „Posta română" (pănă la 1 Mar-

■ tie) abonate.

Vre-o două trei comune maghiare 
ca Dioșodulă, Șamșonulă încă atunci, 
umblându-șl de rendă, foștii iobagi au 
câștigată ca regaliele de trei luni să fiă 
ale loră.

Românii au lăsată lucrulă într’atâta. 
Destulă atâta, că acuma legea desdău
nării aflândă în posesiune comunitatea 
politică, suma de desdaunare vine a i-se 
asemna ei. Și așa averea esclusivă a 
foștiloră iobagi e în periclu de a-o folosi 
în mare parte foștii nemeși, cu totă fe- 
lulă de omă străină, care se așa4ă în 
sată, atunci cândă asta ar fi în dreptă 
a-o folosi numai foștii iobagi ori aceia, 
cărora o-au donată ei, și nimeni altulă.

Vice-comitele de acum în calitate de 
curatoră supremă ală bisericeloră refor
mate din Sălagiu, L. Szikszay, vădeudă 
nedreptățile ce se făcură iobagiloră și 
respective bisericeloră și școleloră dona- 
tore, a dată impulsă la aceea, ca și bise
ricele și scolele sălăgiene să se insinueze 
la desdaunarea regaliiloră ca foști pro
prietari, mai lăsândă a se pricepe, că decă 
comunele ară voi și acuma a destina o 
parte din venitulă regaliiloră spre scopă 
culturală ori morală, d-sa ca șefulă ad- 
ministrațiunei politice n’ar ave nimică în 
contră ca acea parte să se dea respecti- 
veloră institute cu dreptă de proprietate.

La audulă acestora nici că au în- 
târdială a’șl insinua dreptulă și bisericele 
și scolele române, cu atâtă mai multă, că 
înainte de 1872 mai tote au avută în po
sesiune venitulă crîșmăritului de 3 luni 
numită și cantorală.

Ca lucrulă să nu cadă sub escepțiu- 
nea formalității, comunele politice înoin- 
dușl donațiunile făcute pe la biserici și 
școli, pe lângă observarea formalitățiloră 
legii, au petiționată la congregațiunea 
comitatensă spre a lăsa pe locă hotărî- 
rile loră.

Asta comunele o au făcută din acelă 
motivă, ca averea asta fiindă introdusă 
în inventară ca agerea comunei politice 
a se înstrăina nu se pote fără concursulă | 
și învoirea congregațiunei.

Amă sperată bine, însă și de astă- 
dată ne-amă înșelată ca și de rendă.

Căci ce să vedl, veuindă lucrulă la 
desbatere în congregațiunea de primă- 
veră, marea maioritate a respinsă dona
țiunile comuneloră, și nu a concesă a se 
înstrăina nimică din veniturile comunei, 
deși comunele mai tote au fostă și suntă 
una cu iobagii.

Acum, după ce totă congregațiunea 
a recunoscută, că cantoratulă de trei luni 
după lege numai iobagiloră îi compete, 
— după ce toți sciu că acestă dreptă 
pretutindeni unde a fostă regulată crâș- 
măritulă, numai comunității iobăgescl ’i 
s’a adjudecată, — decă bisericele și sco- 
lele donatore voiescă a ave venitulă 
crâșmăritului cantorală, e neapărată de 
lipsă să lucre într’acolo, ca iobagii diu 
comună să începă procesă de proprie
tate în contra comuneloră politice pen
tru recâștigarea acestui dreptă frumosă 
și în unele sate bine proventuosă. Lu
crulă e evident și se păte câștiga ușoră. 
după ce în cele mai multe comune ve
nitulă cantorelui e adjudecată comuni
tății foștiloră iobagi.

Adune-se iobagii fiăcărei comune ro
mâne, ori amestecate, într’o adunare re
gulată ; alegă protocolarminte dintre ei 
vre-o doi spre a căuta și împuternici pe 
vre-uuă advocată de Română, care apoi 
avendu cunoscința lucrului dreptulă loră 
basată pe lege de sigură ’lă va și 
câștiga.

Făcendă asta, bisericile și scolele ro
mâne confesionale potă să câștige ună 
capitală de o sută de mii; la din con
tră venitulă iobăgescu inare parte îlă 
voră folosi neamurile streine, deși aces
tea Ia câștigarea lui n’au contribuită cu 
nimică.

M. O. D. Protopopi și Preoți din 
Selagiu! Meditați puțină asupra acestui 
lucru, și apoi apucându-vă de ispravă, 
veți vede că bine ați făcută, și că de 
biserică și scolă a-țl binemeritată mai 
multă ca în deci de ani mai înainte !

AdvocațI români harnici ,și de inimă, 
cari să porte treaba, aveți în tote cetă
țile comitatului!

Ne făcendu-vă datoria, nimică nu 
vă pote escusa! Aticu.

Rpportu generalis 
despre starea și activitatea societății de 
lectură „Inocențiu Hlicu Clain^ a teologi- 
loru din Blașiu pe anulă școlastică 1888/9.

(Fine.)
Partea specială.

1. Activitatea societății. Societatea 
năstră a avută în decursulă anului es- 
pirată 5 membri fundatori, 11 membri 
ajutători și 65 membri ordinari, dintre

c) Cassa. Statulă activă, de care 
dispune societatea la începutulă anului 
ală 25-lea ală esistenței, fu de 674 fi. 52 
cr.; în decursulă anului 1888/9, au avută 
percepțiunl de 165 fi. 75 cr.; resultă der 
ună activă de 840 fi. 27 cr. ; in acesta 
subtragendu-se erogațiunile de 138 fi. 23 
cr., avemă ună stată activă de 702 fi. 
04 cr. din care în obligațiuni 568 fi. 27 
cr., er în bani gata 133 fi. 77 cr.; a 
crescută prin urmare averea societății cu 
27 fi. 52 cr.; o sumă moderată peste 
totă, mare însă decă vomă ține semăla 
împrejurarea, că ea se ajută mai numai 
de membrii săi ordinari prin taxa de 
1 fl. anuală, din care are să aboneze 
câteva diare și să mai cumpere și cărți 
nouă ce apară.

Spre încheiere mai anunțămă On. 
Publică constituirea noului comitetă pe 
an. școl. 1889—90 săvîrșită la 16 Maiu 
n. astfeliu: Corneliu Jubașiu teologă III 
ca președinte, Ioană Mera teologă III 
secretară, Ieronimu Bănită teologă III 
redactoră, Iuliu Iliană teologă II cassar, 
Iuniu Brută Ilicu teol. I bibliotecară și 
Dionisiu P. Decei teol. I controloră, mai 
restândă a se alege not. ședințeloră din 
fiitorii primianițl.

Astfeliu constituită, o recomandămh 
On. Publică în firma sperență, că după 
puteri nu va fi trecută cu vederea, ci 
ajutată și sprijinită, pentru-că numai 
astfelă, ca orl-și-care altă societate de 
lectură, îșl va ajunge scopurile ce le ur- 
măresce, dintre cari cela mai principală 
este cultivarea intelectuală a membri
loră ei, ceea ce credă că orl-cine o do- 
resce.

Blașiu, la 13 Iunie n. 1889.
Iovu Băbuță, A. C. Domșia,
preș, societ. secret, soc.

Fortificațiile Bucuresciloru.
„Cetimu în Monitorulu Ofi

ciala" :
Joi, 1 Iunie, la orele 7 și trei sfer

turi dimineță, M. S. Regele și A. S. R. 
Principele Ferdinandă, însoțită de adju- 
tantulă de serviciu, au pornită dela gara 
de Nordă pentru a visita linia de forturi 
ce încunjură Bucurescii.

Aci Regele și Alteța Sa Regală au 
fostă întâmpinați de d-lă generală Flo- 
rescu, președintele Senatului, de d-lă 

| generală Mânu, ministru de resbelă ; de 
1 d-nii generali Cernată, Crețeanu, Barozzi, 
Fălcoianu, Arionă, Berendeiu și Dona; 
de d-nii coloneii Algiu, Poenaru, Voi- 
nescu, Paladi, Argetoianu, Popescu, Telă; 
de d-nii locotenențl-colonell Candiano, 
Daniel, Cică, Bădulescu; de d nii maiori 
Culceră și Boteanu, precum și de alțl 
oficerl inferiori și persone civile aflate 
în serviciulă direcției fortificațiuniloră.

Toți acești domni însoțiră pe Ma- 
jestatea Sa în inspecția de față.

Celă dincâiu forță unde se opri tre- 
nulă regală fuse Jilava.

Regele, coborîndu-se din vagonă, 
primi raportulă comandantului fortu
lui, trecu pe dinaintea frontului unei 
gărdl de onore, intra în pavilionulă co
mandantului, visita casarma trupei și 
de aci merse să inspecteze fortulă ce 
era împodobită cu steaguri și cununi de 
verdeță.

D-nii maiori Boteanu și Culceră, 
șefi ai celoră 2 sectorl în cari suntă 
împărțite lucrările de fortificația prin 
ajutorulă planuriloră ce le aveau la în
demână, deteră Regelui cele mai com
plecte deslușiri și informații în totă ce 
privesce aceste însemnate lucrări mi
litare.

Presența Majestății Sale și Alteței 
Sale Regale a fostă salutată de mulțimea 
lucrătoriloră cu vii și repetate urale. 
Regele, după ce cercetă cu multă in
teresă construcția în sine șl galeriile cari 
ducă la Caponieră, precum și celelalte 
amănunte, porni spre fortulă Chiajna pe 
drumulă de feră militară ce legă tote 
forturile între densele și paralelă cu 
care se întinde o șosea menită a face totă 
serviciulă forturiloră.
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La Chiajna, trenulă regalii oprin- 
du-se, fruntașii satului și profesorii co
munei veniră să înfățișeze respectuosele 
lorii inchinațiunf suveranului; er băeții 
și fetele din școla satului, îmbrăcațl în 
haine de sărbătore, intonară imnulă na
ționalii. Majestatea Sa și A. S. Regală 
după ce au fostă primiți cu aceleași o- 
norurl au inspectată forturi.

Apoi trenulă pornise spre fortulă 
Chitila, dată în întreprindere d-lui Bă- 
dulescu, unde Regelui și Principelui Il
s’a făcută aceeași primire.

In urma inspecției fortului, Regele 
a luată dejunulă, la care au fostă poftiți, 
sub ună umbrară, ridicată cu prilegiulă 
visitei regale, aprope 50 de persone, 
între care d-lă Movilă, proprietarulă 
moșiei Chitila, ce venise să presinte 
Majestăței Sale omagiele sale respec- 
tuose.

După acâsta, Regele și Principele 
Ferdinandă au inspectată pe rendă și 
cu deamănuntulă forturile Mogoșoia, 
ȘtefănescI, Afumați și Cernica.

Apoi a visitată podulă de feră așe- 
dată peste Colintina și care face parte 
din linia de drurnă de feră ce legă for
turile. Unele din aceste forturi suntă 
aprope terminate; ele suntă lucrate cu 
o îngrijire ce nu lasă nimică de dorită 
sub priveghiarea neadormită a oficieri- 
loră corpului de geniu.

Inspecția a ținută mai totă diua.
Acestă însemnată lucrare militară 

fuse cercetată de Majestatea Sa cu acea 
luminată rivnă, ce o portă statornică la 
totă ce are de țintă întărirea și ridicarea 
ostei.

La orele 5, trenulă regală intră în 
Capitală, er Augustulă Suverană, după 
ce arătă înalta-i mulțămire d-lui gene
rală Berendeiu despre mersulă lucrări- 
loră, întovărășită de A. S. R. Principele 
Ferdinandă, și urmată de suită, se în- 
tdrse la Paiață.

Unn impătritu omoru în Bncnrescî.
Cetimu în „Telegraful^ ro

mână “ din Bucuresci, care a apă
rută Sâmbătă:

Școla primară de băieți „Tăbăcariiu 
este situată pe platoulă comunală din 
partea dreptă a cheiului Dâmboviței, în 
apropiere de fostele ape minerale. Curtea 
școlei este împrejmuită cu grile de feră 
ascuțite la vârfuri, avendă porțl cu tăblii 
și grile de feră asemenea ascuțite. In 
jurulă școlei este ună locă întinsă ală 
comunei, încunjurată cu grile înalte de 
lemnă. Clădirea școlei e ună sistemă 
elvețiană, avendă în primulă etagiu ca- 
merile pentru școlă, er d’asupra, la mij- 
locă, apartamentulă pentru locuința di
rectorului și servitorului școlei.

Directoră alu acestei școle este d. 
profesoră Alexandru Venescu, care de 
mai multă timpă este supbnită prin altă 
profesoră, de orece d-sa este numită re- 
visoră școlară pentru județulă Vlașca. 
Domiciliulă d-lui Venescu este însă totă 
la acestă școlă.

Atâtă d-sa, câtă și soția și o dom- 
nișoră, Slăve-cu, au plecată d’acasă de 
vre-o două dile la Ploiescl. Acasă nu 
rămăseseră decâtă următorele persone:

1) mătușa d-lui Venescu, o bătrână 
de vre-o 60 ani; 2) ună băiată ală său 
de vre-o 8 ani; 3) o fetiță a sa de vre-o 
2 ani; 4) uaă nepotă, fostă în armată, 
de vre-o 21 ani; 5) o servitore-bucătă- 
resă de vre-o 50 ani și 6) ună servitoră 
de vre-o 40 ani.

Atâtă servitorea, câtă și servitorulă 
suntă Ungureni.

Acum câteva cjile a venită de câte
va ori la servitorulă șcălei, ce se nu- 
mesce Avramă, ună altă cunoscută ală 
său Ungurenă, anume Ilie, și l’a rugată 
să-lă împrumute cu ceva parale, ca să 
plece dincolo. Avramă n'a voită să-i 
dea, dicându-i, că-i mai datoreză deja 
vre-o 60 lei. Ilie a plecată cjiceadu’i: 
„0 să-ți pară mai rău.“

Personalulă casei s'a culcată aseră, 

ca de obiceiu, fără să observe nici o 
mișcare. Mătușa d-lui Venescu, cu bă- 
iatulă și fetița, dormiau î.itr’o cameră, 
nepotulă în alta și servitorulă cu servi
torea în altă cameră. Porțile școlei, ca 
și ușa dela grajdulă de alături, era în
chisă. Acolo d. Venescu ține patru cai 
și trăsura, din cari doi cu trăsura suntă 
plecați cu d-sa.

Pe la 2 ore din nopte, când începă 
să vie la hală căruțele cu carne dela 
abatoriu și grădinarii, trei individl au 
sărită pe din dosă în curtea școlei și 
doi s’au suită susă pe scara din stânga, 
armați cu cuțite, er unulă a rămasă josă 
la capătulă scării, armată asemenea cu 
cuțită. In momentulă când au intrată 
criminalii toți dormiau.

Ei au luată din pată pe bătrâna 
mătușă a d-lui Venescu, numai în că
mașă, și i-a tăiată beregata, înțăpând’o 
și în mai multe locuri, apoi au lăsat’o 
josă pe scânduri în Iacă de sânge.

Băiatulă d-lui Venescu, asemenea 
numai în cămașă, cunoscendă pe unulă 
din omorîtorl Ilie), i-a disă pe nume, 
țipândă. Criminalii i-au tăiată îndată 
gâtulă mai de totă și l’au trântită josă 
pe scânduri.

Copilița de 2 ani, ce dormia în pată 
și nu se deșteptase, fiindcă nu pote 
vorbi au lăsat’o cu vieță, der au înfășu- 
rat’o într’ună cearșafă și au lăsat’o josă 
pe scânduri plângendă.

Din casă nu se vede stricată nimică 
decâră roscolită așternutulă patului.

La țipetele victimeloră s’au deș
teptată și ceilalți ai casei, sărindă la 
camera bătrânei, der se vede, că crimi- 
minalii i-au apucată înainte pe sală. 
Aci, într’o parte, este servitorea numai 
în cămașă, cu beregata tăiată, înțepată 
și tăiată la mâni, trântită pe scânduri 
într’ună imensă Iacă de sânge. Ea are 
ună ochiu bine deschisă, altulă închisă.

După ușă stă trântită pe scânduri 
servitorulă Avramă, cu gâtulu tăiată, 
înțepată, tăiată pe mâni. Păretele d’a- 
colo e plină de sânge. Se vede că o- 
morîtorii l’au înghesuită și s’au luptată 
cu elă aci păuă l’au omorîtă.

Nepotulă d-lui Venescu sărindă asu
pra omorîtoriloră a fostă tăiată la mână. 
Elă a fugită pe scară să dea de veste, 
der la capulă scării a fostă luată de 
pieptă de Ungurenulă, ce sta de gardă. 
Elu s’a luptată cu acesta, der neputen- 
du-lă birui, căci avea cuțită și-lă tăiase 
și la cealaltă mână, s’a întorsă repede 
pe scară, luând’o spre privadă, de unde 
a sărită pe terestră pe acoperișulă eta- 
giului ânteiu, d’aci a sărită în curtea 
școlei, apoi a sărită grilajulă de lemnă 
și a cădută cu fața în josă, plină de 
sânge, în marginea stradei din dosulă 
acestui platou, unde a stată în nesimțire 
pănă la cliuă.

Desă-de-dimineță, trecătorii vădendă 
pe nepotulă d-lui Venescu, l’au ridicată. 
Elă nu putea vorbi, le făcea numai semne 
arătândă spre școlă. S’a dată imediată 
de veste guardistului din răspântia și 
împreună au mersă toți la școlă. Acolo 
au vădută cele arătate mai susă.

Gardistulă a dată de scire poliției 
și vestea s’a împrăștiată îndată în totă 
cartierulă pănă și în mijloculă orașului.

La optă ore au sosită și comisari, 
inspectori, comandantulă și ajutorulă de 
gardiști, er pe la 9 și jumătate d. pro
curară Mavrus. Lumea ca la bâlciu.

In busunarulă pantaloniloră servi
torului Avramă s’a găsită ună înscrisă 
dată de Ilie pentru 60 lei împrumutați.

Nepotulă d-lui Venescu, desmeticită 
puțină, arată, că cunosce pe omorîtorl, 
decă i-ar vedea, er pe Ilie Ungurenu îlă 
cunăsce, căci a mai fostă de câte-va ori 
la Avramă.

Fetița d-lui Venescu a fostă luată 
de concetățenulă Dimitrie Steriade, ce 
șade în apropiere, și dată la o femeiă 
d’acolo s’o îngrijescă.

Ună gardistă de pe cheu spune, că 
la diuă a văcjută doi ungureni fugindă 
pe deșelate pe doi cai, der nebănnindu’i, 
nu i-a oprită

In partea locului, fundă tăbăcimea, 
este ungurime multă. S’au luată măsuri 
pentru arestare la secții a Ungureniloră.

Pănă la 12 ore nu s’a prinsă nici 
unulă dintre omorîtorl.

Capitala e consternată. Parchetulă și 
poliția lucreză febrilă pentru descoperirea 
omorîtoritoră celoră patru victime. Au 
fostă arestați pănă acum 120 individl.

Pe petrile maluriloră de josă ale 
Dâmboviței, în apropiere de casa unde 
s’a comisă acelă groznică omoră, s’au gă
sită pete de sânge.

Se presupune, că asasinii s’au spă
lată acolo înainte de a lua fuga.

Unulă din omorîtorl avea o barhă 
roșiă, căci nepotulă d-lui Venescu l’a ză
rită pe ferestră.

Ilie a fostă recunoscută în albumulă 
poliției de cătră nepotulă d-lui Venescu. 
Ilie putendă fi arestată și confrontată cune- 
potulă d. Venescu, acesta ar fi declarată, 
că nu e acela celă pe care l’a vădută 
adl nopte.

Sertarulă unde d-na Venescu îșl ți
nea bijuteriele s’a găsită închisă ; nu se 
scie decă lipsesce ceva, se bănuesce însă 
că n’a fostă violată.

Lada în care servitorulă omorîtă îșl 
ținea banii nu are alte semne de violență, 
decâtă că belciugulă e scosă. Inladănu 
e nimică în disordine; bani însă nu s’au 
găsită în ea.

ProcesulQ lui Stanley.
Cine se mai îndoiesce, că Stanley 

nu este viu, acum are dovedă că nu a 
murită. Marele descoperitoră, care și 
astădl rătăcesce prin deserturile Africei 
centrale, a internată în Londra ună pro
cesă prin intermediulă unui amică totă 
din Londra. Etă ce se comuuică asupra 
acestei afaceri: înainte de plecarea sa 
în Africa, Stanley puse de condițiune 
personalului său, că numai așa îlă pri- 
mesce, decă se obligă fiăcare că, înainte 
de întorcerea densului, și fâră învoirea 
lui, nu va publica nimică asupra espe- 
dițiunei; detaiurile întreprinderii să se 
țină secretă, descrierea loru să o potă 
face singură numai Stanley. Iu dilele 
acestea se întorse la Londra I. Troup 
carele, după ce a fostă omorîtă ma- 
jorulă Bartelot, era uniculă europenă 
rămasă în vieță din ariergarda des- 
organisată a lui Stanley, și anunță 
apariția unui opă cu titlulă: With Stan
ley’s rearcolumn (Cu ariergarda lui Stan
ley.) Advocatulă Mr. Swart a intentată 
procesă în numele lui Stanley contra 
acestei publicări, care este o călcare de 
contractă.

DIVERSE.
Interesantu falsificatorii de bancnote.

La 14 curentă s'a pertractată înaintea 
curții judecătorescl din Buda-Pesta ună 
procesă interesantă pentru falsificare 
de bancnote. Pâra era următorea: Can- 
didatulă de învățătoră Mihail Smodits 
din Csesztreg călători înainte cu câte
va luni , în trăsura tatălui său, la 
Kormend. Aici dete visitului o banc
notă de 10 fi. să între într’o prăvăliă 
și să cumpere o codă de biciu. Visi- 
tiulă îșl alege coda de biciu și dă ne
guțătorului hârtia de 10 fi., cerendă res- 
tulă de 9 fi. 80 cr. Neguțătorulă întărce 
bancnota pe amândouă părțile, pe urmă 
se adreseză cătră oficerulă de gendar- 
meriă, Molnos, care din întâmplare era 
de față, și’i dice: „Domnulă meu, fe- 
ciorulă ăsta mai curendă este mușteriulă 
d tale, decâtă ală meu.“ Bancnota era 
adecă ună falsificată forte slabă, care se 
putea recunosce numai decâtă. Visitiulă 
spuse, că Smodits i-a dată bancnota, er 
acesta dise, că elă a desemnat’o în școlă din 
trecere de vreme și a pus’o în porto- 
felă, der că numai din greșelă a scos’o 
tocmai pe asta din portofoliu, elă a 
vrută să dea o bancnotă bună. Oficerulă 
n’a crecjută că la fiiulă unui învățătoră să
racă s’ar pute îmbulzi bancnotele în așa 
măsură, ca să nu scie, ce ia din porto
foliu, și puse mâna pe elă.

CincT-deci de mii de corsete. In Bra
silia s’a decretată de curendă ștergerea 
sclăviei. Cea dintâi dorință a femeiloră 
sclave, devenite libere, a fostă să-și pro
cure corsete, cari le erau oprite ca sclave. 
In trei dile s’au cumpărată cincldecl de 
mii de corsete. Corăbii întregi încărcate 
cu corsete suntă pe drumă cătră Bra
silia. Aceste însă nici pe departe nu voră 
pute satisface tote cererile.

UnO rege, care n’are bani de drumu. 
Tînăra princesă Kalane, o nepotă a rege
lui Kalakana de pe insulele Sandvich, a 
sosită dilele acestea în Londra ca să in
tre într’ună instituită de crescere. Pe 
drumă o însoțise d-na Walter,soția con- 
sululuij'britanică din Honolulă. Ea spune, 
că înainte de plecare, regele Kalakana 
s’ar fi esprimată de repețite-orl, că ar 
dori tare să pdtă vede turnulă lui Eif
fel, der? că trebue să renunțe la o că
lătoria în Europa, pentru-că din venitele 
sale nu-sl pote „încicola“ sumatrebuitore 
pentru călătoriă și să trăiescă amăsurată 
rangului.

Reguli pentru scaldă. Ună medică 
publică următorele reguli, cari trebue să 
le țină cineva, când vre să se scalde: 
Când ești prea iritată nu te scălda, de ase
menea când ți-se face iute rău seu peste 
totă nu te afli bine. După nopți nedur- 
mite ori după încordări prea mari, nu 
te scălda, mai ’nainte de a te fi odih
nită câteva ore. Decă ai mâncată prea 
multă, ori decă ai băută prea multă, nu 
te scălda. Drumulă cătră scaldă să-lă 
faci cu pași moderați. Desbracă-te încetă, 
der intră iute ’n apă. Decă se pote, sai 
în apă cu capulă înainte, decă nu, cu- 
fundă-ți-lă numai decâtă. Iu apă nu ră
mâne multă, mai alesă decă ești și cam 
slăbuță. După scaldă frecă-țl corpulă, 
ca să potă circula sângele, îmbracă-te 
fă iute și mișcări moderate.

De unde vinii rupturile de nori? O 
teoriă ciudată publică ună diară ameri
cană asupra inundăriloră și asupra plo- 
iloră. In America de nordă, elice scrii- 
torulă acelui diaru, suntă în activitate peste 
30,000 locomotive. Dela acestea se ridică 
pe săptămână în aeră cam 53,000,000,000 
metri cubici de abură care cadă la pă- 
mentă în formă de ploiă. Singură abu- 
rulă acesta este de ajunsă ca să pro
ducă o ruptură de nori totă la 24 ore. 
Decă acum aburulă dela celelalte ma
șini cu vaporă se va calcula numai pe 
a opta parte din quantulă de susă, atunci 
singură în America se ridică în aeră 
pe săptămână 470,000,000,000 metri cubici 
de apă în formă de abură.

Cursulu la bursa de Viena

Cursul» pieței
din, 18 Iunie st. n

Brașovik
. 1889.”

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescu - 9.38 9.42
Napoleon-d’orI- - - n 9.50 9.53Lire turcescl - - - n 10.6 10.68Imperiali - - - - n 9.60 9.68GalbinI n 5.56 5.60
Scris, fonc. „Albina“6u/o » 102.—

n > H 50/0 n 98.59 99.-
Ruble rusescl - - - „ 122.— .. 123 —
Discontulă - - _ _ 61/,--8"/o pe snU

din 17 Iunie st. n. 1889.
Renta de auru 4°/0 ------
Ronta de hârtiă 5°/0 ------ 
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (l-iun emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (3-a emivune) - -
Bonuri rurale ungare .................
Bonuri cu clasa de sortare - . . .
Bonuri rurale Banatil-Timișă - -
Bonuri cu cl. de sortare - - . .
Bonuri rurale transilvane - . . . 
Bonuri croato-slavone ----- 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescQ ................................
împrumutul îi cu premiul ii ungurescul
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului
Renta de hârtiă austriacă - . . .
Renta de argintă austriacă - - . .
Renta de aură austriacă.....................
LosurI din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI
Mărci 100 împ. germane - - . . 
Londra 10 Livressterlinge - - . .

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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ci Scrisuri fonciare „Albina“ de 5% §
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L
O primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
Q subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 

vista“ CU 3'/.//o, și recomandă pentru plasarea de capitale

..ALBINA4.
Ni.3

Institute de creditai și de economii
ELIALA BBASOVtr

3

L■y w y v v V *

cari oferă cea mai bună siguritate și cari s6 potii căpăta < p 
la institute după cursulu de c|i. V ->

Informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu în (J 
. . ............. .... . . ••, d.biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 2 ore

" V w V V w ' vw'’vw'1 w'* vw V Vw 7 vw V vw v Vw V vw vw'/v*
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Fublicațiune.

Avis l i-lorti alonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei sfe 

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

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s<5 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-Ioru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei”, precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans“.

Se deschide prin acesta a XIV

LOTERIA DE STAT reg. ung.
CU SCOPU FILANTROPICA

alu cărei venită curată se va întrebuința conformă înaltei hotărîrî a 
Maiestăței Sale apost. c. r.

dela 4 Noemvrie 1888 și dela 25 Ianuarie 1889
în favorulâ institutului de pensiune alti jurnaliști lorii ungari, alQ fondu
lui ce are a se înființa pentru văduvele și orfanii funcționarilor^ reg. 
ung. lipsiți de mijldce, ală spitalului generală din Ungvăr, alQ reuuiunei 
industriale a femeiloră din țeră, alti institutului pentru crescerea fetelorti 
^Elisabcta^ din comitatulu Trei-Scaune, alti spitalului generală din Ciucii- 
Sereda, elu reuniunei femeilcră protestante din Komorn, alti reuniunei 
centrale „froebeliane11 a femeilorti din țerîle ungare și ală reuniunei de 

binefacere a femeilorti diu Esseg.
Câștigurile stabilite in totalu cu 8967 

ainăsuratu planului de jocu ce urmeză constitue suma de 
floB'iiBB și adecă:

1 câștig principală de 60,000 fl 
apoil 5,000 II. 5.000 „

5 1.000 5,000 ..
10 500 » 5.000 „
50 1OO „ 5.000..

! ? w
- ■ t a 
ar g’ •< 

r

100 câștigurlâ 50 fi. = 
1200 ser.
2600 „
5000 „

5,000 11.
„ 20 „ = 24,000 „ 
„10 „ = 20,000 „ 
„ 5 „ = 25,000

Î5

a 
bO

â 
d

Tragerea se face irevocabilă la 27 Iunie 1889.
Unu losu costă 2 fl. vaO. austr.

Losurile sunto de căpătata : la Direcțiunea loteriei în Budapesta (Pesta, 
oficială vamalii principală), — la tote oficiile de loteria, saline și de dare, la 
cele mai multe oficii postule, la „Mercur* în Viena, și la debitanții delosurl 
însărcinați cu ventțarea loru in tote orașele și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. i Maiu 1839. Alecsmidrii de M<u*i<issy,

cowîhenl de secțiune în ministeriulu reg. ung. 
de finanțe directorii alu loteriei.

Mersulu trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilu din 1 Iunie 1889

ISn<lap<«$ta_— E’i'edealii E9re<Iealu- Bi»<lape$ta EB.-E,es(a-.țLB,adiÎB-'lS'ehiș Teiuș-Aradîi-B.-Pestai Copșa-inici»—Siliiiu
Trenu 
accele-

Trenu | _ 
omni- Tr?nu 

mixt
Trondel Trena 

per- 
sâne

ftccele- 
ratu

Trenu 
mixt

| Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
do 

pers.

1

Viena |11. 8.-
Budapesta 31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladâny

1 2.22 5.46
Oradea-mare ! 4.18 7.U1

7 1 1
Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Năclesel

I 7.41
8.16

9.05
9.35

II 10.35
11 < 12

Apahida 1 1.23
Ghiriș 12 44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințulu de susA 1.42
Aiud 2 (17
Teinșu 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
MediașA 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalău ti 12
HomorodA 7 82
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu 9 45
1.55 5.32

TimișA 2.53 6.1 D
Pretlenlii 3.28 647

BucurescI I I 5< i

3.10
7.22
5.52
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

BucurescI
6 Frrdealu

TimișA9.28
11.38

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

I 
I

Brașovu j

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
MediașA

Copșa mică

Micăsasa
6.24'®lașiu
6.38 (-'r^c^une^
6.56 Teiuști
7.15 viudA 
7.48'Vințulu de
9.13 Uiora

10.04 Cucerdea
10.12 Ghirișu
10.19 Apahida 
nS! c,u*iu

12.11 NădășelA
12.29 Gîbi'bău

1.10 AghireșA
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Varad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Lartany 
Szolnok
IBtiilagtcsta

Viena

4.34
5.37

6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39 
11.37 
12.30 
12.45

1.13
2,18

4.40
T12 

, 9.41
10.17

sush 2.48
2.56
8.14
4.01
5.28
5.56

7.30 _
1.14 TOB
1-45 T22 Szolnok
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43 
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

Viena
IBiKlnpeHln

7.23
Aradu I 

I

I 11.-

*

oOB
Q

3 g.
B’
Eh 
(DO g
6

o

Glogovațti
Gyorok
Paulișîi 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava

ISoborșinfi
Zamti
Gu răsădi
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
IȘibotu 
iVințulti de josti
Alba-lulia
Teiușii

3.40 Tehiști
7.40 9.30ÎAlba-Iiilia

10.42 12.38|vințulA de
3.53 5.36|Șil>otA
4.29 6.06 Oră?tia

6 28 pbneria (Piski) 
g 43 Deva 
g iBranicIca 
7.14 Ilia
7 46 Gurasada
7 57ZamA
8 42 (Soborșinti.
9 11 Berzava 

Conopfi 
Radna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

2.17
2.37
3.37 5-05
4.05 5-17
4.27 5.38

8.55
9.54

•V

4.41

6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45 rtiMlapcsta

1.24,j Viena

Aradu

Szolnok

josA

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5 47

Trenu 
mixt

1,45
2.35

Copșa-inică
ilȘeica mare 
Lomneșii 
Ocna
Sibiiu

“8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SBbîijB-Coitșa-BBiică

Sibiiu
;0cua 
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
L0.14
10.40
11.10
11.35

Ciicerdea -Oșorheiw-
ova

6.
1.40

10.20 5.35 SKeg'lBiEiulBi săsesciî
10.34 V------
10.501
11.16
11.30
12.05
5.101 

_HĂă|
6.05

SisneB^alPiskb-n’flroșeBiB P«dB*oi>>cni-Siniei’ia(Piski)

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
i-4o-7T5“ăoo

5.32

G.ll

6.43
7.12

7.51
8.17

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegiî 8.51 1.28i [Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 ipui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 Q 1 1‘ Hațegti 12.23 “7.26
Banița 11.50 3o3|streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25|Simerin 1.51 8.50

Ara d ii—Ti iti i șoni Ti ni iș»ra—A ra du

Ăra<l ti
Aradulfi nou
Nemeth-Sâgb 
Vinga 
'Orczifalva
Mcrczifalva

1.55 <43 9.55

VIuieșu-î,u<8oșii-Sîis(aH;s MiMrita-MH|.fsft-IjwdoMÎȘ A

Mureșu-Ludoșu
Țagu-Budatelecu
Bistrița

i--------I 4.30| Bistrița
7.27 Țagu-Budatelecu

IU _  MurășA-LudoșA

Notă: Namerii încuadrațl cu linii grose însemn^ză 6rele de nopte.

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12 Timișora
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh
Aradulfi nou 
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

O.U1H

6.44
7.25
7.44

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernutti 4.43 11.57 5.28
Sân paulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu ' 5.40 12.55
4.58

6.27
6.-

Reghinul-săs 7.35

I&egliiniBlu săSescu- 
Oșorlieiw-Cucerdea

Oșorheiu

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Mirașteu 
iSânpaulA 
IernutA 
M. Bogata 
LudoșA 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.-

1

oo c6

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 LI.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

GCiirisfi—TiBB-<Ia TiBi-da—GliiriNÎa
1 I!

Ghirișu 9,33 4.19 Turda 8.29 3 19
7urtla 9.54 4.40 Ghirișu Ș5o 3.4(t

&ielhisoa*a—OiSoi'lBciiBt i OdoB'iBeiBB—SigBiâsoi°a

Sim<‘i‘la i Pisicii-8 iiicd.

Simeria țPiski)
Cerna
Unicdora

3 -
6.49
9-35 Sighișora

Odorlieiu
6.05 Ouorhciu
9.12|p>ghiș6ră

Tipografia A. RUREtfLANU, Brașovu.

î uied.-Siineria (Piski)

L nicdora
_ _ erna

| 8.56| jSinierin
I 6- 9.3u

9.56
10.15


