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La simațiffla mwfi a Ariealniui.
I.

Brașovii, 7 Septemvre v.
In răspunsulu ce l’a datu Es- 

celența Sa ministrulă Szapary 
comitetului esposiției agricole dela 
Clușiu din Țilele trecute, a 4isu 
că densulu cundsce și aprețieză 
pe deplinii importanta strategică 
și economică a Ardeiului și o va 
studia de aprope în scopti de a-i 
ameliora situațiunea.

Suntd frumdse fără îndoielă 
cuvintele și promisiunile minis
trului de comerciu și und opti- 
mistu, care nu cundsce de loca 
raporturile ferii ndstre, s’ar pute 
chiar însufleți de ele. Der noi 
suntemu „Stană păfitulu“ și nu 
mai dămă nici unu banu frântă 
pe promisiuni, fia chiar patentate 
ministeriale. Noi pretindemu fapte 
și măsuri, cari se fiă în stare a 
curma câtă mai în grabă răulu 
ce bântue și care a adusă la sapă 
de lemnu cea mai frumosă feră 
din monarchia austro-ungară.

Are acum Eseelenfa Sa lipsă 
de nouă studii și anchete asupra 
situațiunei economice a Ardeiu
lui ca se p6tă face ceva pen
tru elă? Ore afară de puținii de
putațl ai naționalităților!!, nearde- 
lenl și Sași ardeleni, cari necon
tenită strigau înzadară, că Ardelulu 
se prăpădesce, n’au fostă și nu 
suntă destui deputațl unguri și 
secui din Ardei0, membrii cu mare 
trecere în parlamentul^ ungară 
sprijinitori înfocați ai regimului 
actuală, măna dreptă a lui Tisza 
și a guvernului ce a provocată a- 
cestă cataclismă asupra Ardeiului, 
nu suntă, (ficemu, destui deputațl 
unguri și secui, cari ară pute să 
cunbscă raporturile etnografice și 
economice ale Ardeiului și prin 
urmare ară pute să scie de ce su
fere elă ?

Ore ună Csernatonyi, stelpulă 
principală ală lui Tisza și ună 
Horvath Gyula, care păuă de cu- 
rendu se fălea a fi mâna lui dreptă, 
nu suntă Ardeleni ? Afară de 
aceea în partidele oposiției appo- 
nyiste și kossuthiste nu suntă des
tui deputațl fruntași, cari să pbtă 
esplica și pricepe rolulă Ardeiului 
și se cunăscă relele de cari sufere 
elă? Oare unu Ugron Gabor, Or
ban Balazs, ună Gyorffy Gyula 
nu suntă totă ardeleni?

Și pănă acuma, n’au venită 
dela Pesta comisiuni peste comi- 
siuni, anchete peste anchete, cari 
aveu să studieze situația econo
mică a Ardeiului ? Și alesu-s’a ore 
ceva din studiile și cercetările loră? 

Absolută nimică. Studii s’au 
făcută destule, der fără nici ună 
sporă și fără de nici o ispravă.

Totă cam acestu resultatu îlă 
voru ave și nouăle studii, ce vo- 
iesce să le facă ministrulă Szapary, 
cari nu potă decâtu se temporiseze 
lucrulă și să-lă amâne la calendele 
grecescl. Insă în casulă de față 
nu e lipsă de temporisărl cu vorbe 
frumăse, der gble, ci se receră 

fapte positive, spre îmbunătățirea 
releloru și neajunsuriloră esistente.

Nu voimă se fimă înse nedrepți 
față cu intențiunile bune, ce pbte 
le va ave ministrulă de comerciu, 
și fiind-ca lEscelența Sa voiesce se 
facă ceva pentru Ardeală în ge
nere, să ne dea voiă a-i împros
păta în memoria câteva fapte, cari 
îi potă servi dreptă călăuză.

In prima liniă credemu, că mi
nistrulă Szapâry trebue să se gân- 
descă seriosă a pune capătă luptei 
vamale cu România.

Noi n’amă atinsă pănă acuma 
cestiunea acesta în fondă, pentru 
ca se nu fimă acusațl de lipsă de 
patriotismă ori de tendințe centri
fugale, dacoromaniste ș. a. Der 
în vieța popbreloră ca și în vieța 
individului suntă momente, în cari 
tăcerea ori nepăsarea este o crimă, 
o sinucidere atâtu pentru poporă, 
câtă și pentru țeră. La acestă 
punctă amă ajunsă și noi Arde
lenii.

Ca probă ne potă servi cele 
esperiate la întrunirea Associațiu- 
nei nbstre transilvane, ținută în 
cfilele trecute în Făgărașă. Acolo 
în discursulă seu de bineventare 
ne-a spusă părintele vicară Basiliu 
Rațiu, că în anulă 1874 s’au adu
nată pentru scopurile de cultură 
ale Associațiunei din cele 87 co
mune ale acelui frumosă ținută, 
curată românescă, de fiecare sufletă 
câte 4 crucerl, der acum după 15 
ani de muncă nu s’au putută co
lecta de sufletă decâtă numai câte 
1 cruceră, cu tote suprasolvirile 
unoru particulari și a unoră co
mune mai însemnate, ca Șinca 
vechiă, Tohanulă vechiu, Pdrta, 
și că 60—70 comune n’au putută 
contribui absolută cu nimica și au 
trimisă listele g(51e înapoi.

Se fiă ore lipsă despatriotismă 
seu de interesă față cu scopurile 
Associațiunei causa acestei de
osebiri ? Nu, căci noi amu ve- 
cfută acolo mare parte de pre
oți, învățători, notari, ba și ță
rani simpli urmândă cu aten
țiune și cu interesă mersulu șe- 
dințeloră Associațiunei, și luândă 
parte activă la discuțiunl. Părin
tele vicară însă ne-a spus’o însuși: 
că lipsa generală, că starea materială 
cea critică a populațiunei și a co- 
muneloră este causa pentru care 
nu s’a putută colecta mai multă.

Afară de aceea noi înșine cu- 
noscemă sate în țera Oltului, unde 
înainte cu 10, 15 ani abia erau 
2—3 persăne absente în vecina 
Româniă, der acum mergă pe fie
care ană cu sutele acolo, unde 
petrecă timpă mai lungă seu mai 
scurtă pănă ce și-au adunată ca- 
pitalulu necesară ca să se scape 
de datorii. AȚi pentru cei din țera 
Oltului este la modă mergerea în 
România și piedecile ce se pună 
la estradarea pașaporteloră le evită 
și paraliseză prin trecerea peste 
vama cucului. Totă așa stă lucrulă 
și în satele săseșci din apropierea 
Oltului, fiă amestecate, fiă pure. 
Cu deosebire câtă pentru satele 
din jurulă Cohalmului cum e Cața 
etc. nu scii decă din populațiune,fîă 

Sași seu Români, se află mai multă 
în sată ori în România, și vice
versa. Er Sașii de pe la Mediașă 
și Sighișora, fiindă mai îndepăr
tați de România, emigreză cu to- 
tulu, se ducă cu sutele în America 
și Australia. De Săcui nici că mai 
pomenimă, căci ei se află pe tim- 
pulă verei cu 4e°ile de mii la 
lucru în România.

Tdte aceste împrejurări pri- 
vescă numai poporațiunea rurală 
și nicidecum clasa meseriașiloră 
și a neguțătoriloră, cari au fostă 
ruinați cu totulă în urma răsboiu- 
lui vamală.

Der fiindă că s’a Țisil că res- 
boiulă vamală cu România s’a în
scenată mai vertosu în scopă de 
a ne feri pe noi de pagube însem- 
semnate din partea pestei bovine 
ce se propagă prin vitele din Ro
mânia, fiă-ne permisă a Țice și 
noi ună cuventă cu privire la 
acesta, într’ună articulă urmă- 
toră.

TDTZST
Alianța între Francia și Rusia.

„Agenția Reuter “ a comunicații <fla- 
relorii engleze următorele soiri din Pe- 
tsrsburgă: Noutatea publicată nu de 
multă în diarulă „Daily Newsu, [des
pre ună proiectă de alianță îutre Francia 
și Rusia ce s’ar încheia la primăveravi- 
itdre, e lipsită de orl-ce temeiu. Rusia 
n’are interesă să aducă modificări înțe- 
legerei ce garanteză în modă eficace pa
cea europenă, dândă acestoră două pu
teri o forță impunătore, fără să se dea 
vre-ună pretextă de agresiune, pe când 
îucheiarea unei alianțe formale, fără să 
fiă mai avantagiosă uneia seu alteia din 
cele două puteri, ar putea să aibă de 
efectă, casă provoce o explosițiune ime
diată a ostilitățiloră.

„Universal-Zeitungu dinViena asigură, 
că contele Șuvaloff, ambasadoră la Berlin, 
ar ave ordină din partea Țarului, ca să 
comunice împăratului germană încheiarea 
înțelegerei franco-ruse în aceiași termeni, 
în cari altă dată s’a comunicată la Pe- 
tersburgă încheiarea înțelegerei austro- 
germane. țJiarulăvieneză adaogă: Dâcă 
alegerile în Franța voră fi favorabile ac- 
tualiloră deținători ai puterei, camerile 
voră fi informate de guvernă în privința 
acastui acordă.

Concentărl militare bulgare.
Cetimă în „Românulău: O personă 

sosită aseră din Rusciucă ne spune, că 
Zilnică trecă din România câte 40—50 
de supuși bulgari, ducându-se toți spre 
a se încorpora în diferitelo regimente, 
din cari facă parte. De asemenea ni-a 
spusă aceiași personă, că mulțl învățători 
și institutori bulgari părăsescă catedrele 
loră și se ducă la concentrare.

Starea de asediu in Rusia.
„Pravitelstveui Viestnik“ în numă- 

rulăsău dela 4 Septemvre publică uca- 
zulă imperială, prin care se proclamă 
starea de asediu (usilenaia Ohrana) în 
guvernamentele Petersburgă, Moscva, 
Charcof, Kiev, Volhinia, Podalska, Ros- 
tov-pe-Don, Taganrag, Odesa, Oherzon 
și Basarabia.
întrevederea împăratului Wilhelm cu Țarevicl. 

piarele ruse comentâză întrevederea 
dela Hanovera a împăratului Vilhelm cu 

moștenitorulă tronului Rusiei fărte mă
guli toră pentru Germania. „Moscovskie 
Viedomostiu scrie cu acestă ocasiune ur
mătorele : Acestă întrevedere e celă mai 
mare semnă, că pacea nu va fi turburată, 
de ore-ce Rusia și Germania, cari suntă 
singurele state, ce potă scote sabia din 
tecă, nu voră face acesta.

Alegerile în Francia.
Guvernulă republicei francese des

fășură o activitate deosebită în vederea 
apropiărei alegeriloră de deputațl. Ca și 
miniștri de interne, de finanțe, de jus
tiția și de culte, a adresată (acum și mi
nistrulă de agricultură Faye o circulară 
cătră funcționarii subordonați lui, în care 
în face atențl, „că ei n’ar pute nici de- 
cum să observe în timpulă alegeriloră o 
atitudine de totă neutrală. Toți funcțio
narii suntă îndatorați să servescă repu
blicei cu totă devotamentulă. O atitudine 
pasivă în lupta electorală ce începe ar 
fi deci condamnabilă, o pășire dușmană 
în contra republicei însă ar fi o fățișe 
călcare a datorinței și nu s’ar pute to
lera14. Cum vedemă, guvernulă face de 
acum presiuni; ce va fi în timpulă ale
geriloră ?

Bosniacii-Herțegovienii cătră Țarnlă.
Telegrama, ce emigranții bosniacl- 

herțegovinenl au adresat’o împăratului 
rusescă cu ocasiunea onomasticei sale, 
se dice că a fostă compusă de Mitropo- 
litulă Mihailă și trimesă de dervișulft 
Beg Ljubovic, care a fostă mai nainte 
funcționară turcescă în Racka. Cuprin- 
sulă telegramei e acesta: Maiestății sale 
Alexandru III în Petersburg. Cu cea mai 
adâncă supunere presentămă modesta 

i nostră gratulațiune de prea înălță di a 
j numelui cu prâsupusa rugare : Maiesta
tea Vostră să binevoiescă, ca fiiu ală 
împăratului, ală liberatorului, a continua 
opera de liberare întreruptă. In numele 
Sârbiloră bosniacl-herțegovinenl fără de
osebire de credință : (urrneză subscrierile 
trimițătoriloră în numără de dece).

„Fiascuri continue."
Sub acestă titlu împărtășesce „Bu- 

dapester Tagblattu, că noua lege£ asupra 
impositului pe spirtă a făcută fiasco nu 
numai în privința financiară, ci și în pri
vința economică. De geaba dice ministe- 
riulă de finance, că cele 20 milidne pre
liminate voră întră (decă va voi Dum
nezeu), căci chiar motivarea ce elă a 
făcut’o proiectului de lege respectivă ne 
spune destulă de elocentă, că ministrulă 
de finance a așteptată să aibă ună ve
nită de 30 de milidne și că prin urmare 
20 de milidne, decă voră și întră, nu
mai ună succesu nu voră dovedi.

Der acestă nenorocită dare pe spirtă 
— dice mai departe „Bud. Tagbl.u — 
ni-se presentă acuma dintr’o nouă lăture. 
Pănă acuma credeamă, că numai minis
trulă de finance și eonsumentulă voră 
fi nemulțumiți cu ea; ministrulă de fi
nance, care a încassată mai puțină, și 
eonsumentulă, care abia îșl mai pote 
plăti adl rachiulă său, der puteamă to
tuși să sperămă, că marii industriași voră 
fi mulțumiți cu noua lege.

Lucru dureros însă, în timpul din urmă 
au pătrunsă în publicitate scirl, cari do- 
vedescă, că noulă imposită de spirtă n’a 
adusă binecuvântare nici fabriceloră de 
spirtă industriale și economice, ba că 
acestă lege devine o formală catastrofă 
pentru toți aceia, cari participă la reșul- 
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țațele ei directă ori indirectă. Ultima 
adunare generală a reuniunei regnicolare 
a producențiloră de spirtă s’a începută 
tristă și nu s’a terminată nicidecum ve
selă. Președintele a salutată adunarea 
c’ună discursă funebru, dicendă, că în
dreptarea raporturiloră industriei de spirt, 
cari nu se mai potu susține, a devenită o 
cestiune arcjătore și în fine s’a primită 
o resoluțiune, care este destulă de impor
tantă, spre a atrage generala atențiune.

Ce voră domnii producențl de spirtă? 
înainte de tote ei voră să se urce pre- 
miulă de esportă pe spirtă, voră o bo
nificare deosebită de 10 fi. pe hectolitru 
si adecă deocamdată pentru 600,000 de 
hectolitri. Va să c|ică pentru producte 
brute, cari aducă țării celă multă 8—9 
florini (căci pentru produoerea unui hec
tolitru de spirtă se cere adl materială 
brută în preță de circa 8—9 florini) pre
tindă marii industriași ună premiu pe 
esportă de 10 fl. Totă venitulă ce-lă do- 
bândesce der Ungaria, e deci mai mică 
decâtă premiulă pe care Ungaria ar tre
bui să’lă plătescă, pentru ca productele 
brute să fiă prelucrate. N’ar fi atunci 
mai bine, decă productele brute ară ră
mâne nelucrate?

In linia a doua pretindă marii in
dustriași, ca spirtulă liberă de dare pentru 
scopuri industriale și pentru productiunea 
de oțetu să fiă supusă dării. „Budap. 
Tagbl.44 se pronunță și în contra aces
tei pretențiunl dicendă, că nici în sta
tele unde este introdusă monopolulă de 
spirtă nu se facă asemeni escepțiunl, și 
că de pildă în Elveția și în Germania 
spirtulă întrebuințată pentru scopuri de 
industriă este liberă de dare. ,

Adevărată, dice în fine „Bud. Tgb.44 
că noua lege asupra dărei pe spirtă este 
rea și că trebue modificată în modă esen
țială. Der decă se face modificare, să nu 
se ajute numai unei părți, adecă produ- 
cențiloră de spirtă, ci toți, cari au sufe
rită pănă acum, trebue să fiă puși în- 
tr’o situațiă mai bună. Destulă, că pri
mula ană ală nouei dări pentru spirtă a 
adusă numai desamăgirl și e timpulă su
premă, ca ministeriulă de finance să se 
înțelepțescă din paguba ce a causat’o Un
gariei acea dare.

SOIRILE VILEI.
Pentru practicanții in dreptu. Minis- 

trulă ungurescă de justițiă, vădendă că 
mulțl tineri talentațl, der fără avere, cari 
au absolvată cu sucesă escelentă studi
ile juridice, nu se dedică carierei jude- 
cătorescl, fiindcă la începutulă carierei 
loră statulă le acordă numai ună onorară 
de 360 fl., cu care nici cele mai modeste 
trebuințe nu și-le potă acoperi, a hotă- 
rîtă să urce onorarulă dela 360 fl. la 
500 fl.

* » *
Lipsă, de moșe, Ministrulă ungurescă 

de interne a adresată municipiiloră ună 
emisă , care are scopulă d’a înlătura 
răulă ce resultă din lipsa de moșe în 
multe comune. Protofisicii ori medicii 
de cercă suntă îndatorați, ca în comune, 
care suntă pre sărace ca să plătescă 
postulă de moșe, să dea instrucțiuue 
teoretică și practică la femei potrivite 
pentru acesta ; decă însă comuna nu e 
mai departe ca 75 chilometri de Pesta, 
aspirantele au să. frecventeze cursulă de 
moșită de acolo.

** *
Postii de magistru poștalii pentru ofi- 

ciulă poștală și telegrafică e de ocupată 
în localitatea de băi Tușnadă, comit. 
Ciucă, pe lâugă contractă și cauțiune de 
100 fl., câte trei luni pe ană, dela 16 
Iunie pănă la 15 Septemvre inclusivă. 
Lefa : 175 fl., 30 fi. cheltuell de cance- 
ariă, 45 fl. cheltuell de distribuire și 10% 
tantieme din venitulă brută ală oficiului 
telegrafică. Petițiile se adreseză la direc
țiunea poștală și telegrafică din Sibiiu.

** *
Voluntari la honvezi. Iu urma unei 

ordonanțe a ministrului comună de răs- 
boiu, voluutarii înrenduițl în anulă acesta 

și născuțl în anii 1866, 1867, 1868 și 
1869 au să fiă provocațl a declara, decă 
suntă dispuși să se anunțe pentru a fi îm- 
părțițl la honvedl.

* *
Restanțele de. dare in oomitatulti Al

bei de joșii în cele trei cvartale trecute 
ale anului 1889, precum a arătată ins- 
pectorulă de dare în adunarea comita- 
tensă, suntă: competințe de timbru și 
judiciare 154.391 fl. 34 cr., dări de con
sumă 21.489 fl. 67 cr., echivalentă de 
competințe 10. 293 fl. 74 cr., dări di
recte 806.690 fl. 43% cr. Deci restanțele 
de dare trecă peste ună milionă fl. !

Semnă că „bine44 stau contribuabilii 
sub „părintescă44 stăpânire ungurescă!

A* *
Tergulii de tomna din Sibiiu a fostă 

în generală slabă, pote că și din causa 
timpului rău. S’au vândută 9,000 oi, 
4,907 vite cornute și 504 cai. Mai bine 
le-a mersă pungașiloră. Unui țărână 
i-s’au furată 500 fl., unei femei 56 fl. ; 
furturi mai mici s’au comisă destule.

*
* &

Apucături kulturegyletiste. Din Clușiu 
se raporteză că comitetulă dirigentă ală 
Kulturegyletului a hotărîtă, să trimetă 
Maiestății Sale o adresă da mulțămită, 
pentru că a avută representantă la sfin
țirea stegului kulturegyletistă.

Când și pe cine a pusă Maiestatea 
Sa să-lă represinte între kulturegyletiștii 
din Gherla? De ce umblațl jupâniloră 
cu mofturi? Cum credeți, că Maiesta
tea Sa ar pune să’lă represinte la o so
cietate politică, de maghiarisare, dușmană 
naționalitățiloră ?

** *
Tumulii bisericei românesci din Apa- 

hida s’a dărîmată, dice-se, fiind-că s’a 
folosită materială rău. Foile ungurescl 
din Clușiu spună, că s’a începută cer
cetare penală în contra preotului gr. cat. 
de acolo Eliseu Mogă și în contra între- 
prindătorului constructoră Papolczi din 
Gherla.

** *
Sbuciumări kulturegyletiste. In Do- 

brițină și în Mișcolță încă să voră în
ființa filiale kultuegyletiste, ca să fiă și 
acolo cine să bată apa în piuă. Mai 
departe Kulturegyletulă a hotărîtă să 
sprijinescă și pe actorii unguri ambu
lanți, și astfelă a invitată pe tote filialele 
să cultive și ele acestă ramură, adecă 
în locă de a lăsa pe actori să flămân- 
descă optă clile ’n săptămână, să le 
ajute să flămânjescă numai șepte.

** *
Cine se maghiariseză? După cum 

arată statistica ministeriului ungurescă 
de interne, în jumătatea trecută a anului 
1889 și-au maghiarisată numele 548 fa
milii și anume: 286 Jidovi, 212 romano- 
catolicl, 28 evangelicl, 15 reformați și 9 
greco-catolicl.

Cum vedemă, Jidovii suntu elemen- 
tulă de „sporire" a „patrioțiloră“, negre
șită de dragulă geșefturiloru! Cei 9 
greco-ratolicl suntă de sigură ruteni ori 
alțl slavi, er restulă cine scie de pe unde 
venițl și adunați.

Sinodulu archidiecesanu din Blașiu.
Blașiu, 18 Septemvre a. c.

După celebrarea la 7 ore a sântei 
liturgii, la care au luată parte toți mem
bri sinodali, ședința a IlI-a se deschide 
la 91/2 ore. După deschidere se cetesce și 
verifică procesulă verbală ală ședinței a 
Il-a; după săvârșirea verificării preșe
dintele comisiunei de 18 espune cumcă 
comisiuuea e gata cu elaboratulă său. 
Inaltulă presidiu provocă pe referințele 
comisiunei ca să dea cetire proiectului 
de statute referitoră la nou întemeiatulă 
fondă pentru pensionarea preoțiloră de- 
ficiențl. Cetindu-se acestă proiectă ve- 
neratulă sinodă îlă primesce ca basă la 
pertractarea specială. Desbătându-se 
proiectulă din punctă în punctă și com- 
binându-se cu observațiunile comisiunei 
se primesce pe lângă unele modificări 
și întregiri. Acestă fondă va purta nu

mele de „fondulu Vanceianu pentru pen
sionarea preoțiloră deficiența gr. cat. ai ar- 
chidiecesei de Aiba-lulia^, pentru peren- 
narea numelui Escelenței Sale a Presân- 
țitului Archiepiscopă și Metropolită Dr. 
Ioa\iu Vancea de Buteasa care a pusă 
temelia la acestă fondă prin marinimo- 
sulă ofertă de 5000 fl.

Ca isvdre la întemeiarea acestui 
fondă voră servi:

1. Suma de 5000 fl. donată de Es- 
celența Sa Presânțitulă Metropolită.

2. ContribuirI anuale deocamdată pe 
termină de 10 ani și anume :

a) dela Escelența Sa Metropolitulă: 
100 fl.

b) dela fie-care domnă canonică 
câte: 10 fl.

c) dela vicariu și protopopii actuali 
câte: 6 fl.

d) dela vîce-protopopl și administr. 
protop. și preoții cari servescă în gre- 
miu, — luându-se afară preoții-profesorl, 
cari îșl întemeieză însuși fondulă loră 
propriu de pensionare, — câte: 5 fl.

e) dela parochl cari după venită se 
împărțescă în trei classe câte 5, 3 
și 2 fl.

3. Din oferte și contribuirl benevole.
Inaltulă presidiu aduce la cunoscință 

ven. sinodă îmbucurătorea scire cumcă 
onoratulă Demetriu Metea, paroohulă, a 
contribuită suma de 100 fl.

îndată după împărtășirea acestei 
soiri Revrdss. Basiliu Bațiu vicariulă Fă
gărașului doneză o acțiune de 100 fl. de 
la „Albina44, și M. On. Demetriu Guteanti 
v-protopopă on., admin, prot. al Cichin- 
dealului și parochă în SScădate o acți
une de 50 fl. dela institutulă „Hune- 
dora44, obligându-se ambii cumcă pănă 
ce voră fi în vieță voră solvi și taxele 
regulate anuale.

După acestea ală doilea referințe al 
comisiunei supralăudate cetesce proiectul 
statuteloră referitore la fondulă viduo-or- 
fanală întemeiată încă la an. 1838, care 
proiectă e primită de cătră ven. sinodă 
ca basă la desbaterea specială, și com- 
binându-se cu observările și amenda
mentele făcute de cătră venerata comi- 
siune se primesce pe lângă unele modi
ficări și întregiri.

Spre augmentarea acestui fondă 
voră servi:

1. fondulă deja esistentă care trece 
peste 90,000 fl. ;

2. două din trei părți din contribu- 
irile anuale menite pentru fondulă de 
pensionare ală preoțiloră deficiențl;

3. dela fiă-care teologă, care se va 
căsători cu o fată de laică și nu de preot 
archidiecesană câte 100 fi., er dela acela, 
care va lua în căsătoriă o fată de con
fesiune streină câte 200 fl.;

4. venitele de pe ună ană ală ace
lora parochii devenite vacante, unde re- 
pausatulă preotă nu lasă preotesă văduvă 
și orfani după sine;

5. unele taxe dela promoțiuni, și
6. oferte benevole.
Din acestă fondă voră fi bene

ficiate :
a) preotesele văduve pănă atunci 

pănă ce voră rămâne în statulă vădu
viei și venerându-șl ondrea soțiloră de
cedați voră duce o viață morală și esem- 
plară.

2) orfanii preoțescl după următorea 
scală :

a) cei ce voră învăța vre-o me- 
seriă pănă atunci pănă ce voră deveni 
calfe;

T>) cei ce voră studia pănă la finirea 
studieloră ;

c) fetele cu crescere bună păna la 
timpulă măritărei seu pănă ce voră de
veni maiorene.

d) feciorii, cari nu voră învăța nici 
măiestriă nici școlă, pănă la 16 ani, și

e) fetele fără de crescere recerută 
asemenea pănă la 16 ani.

Ambele aceste fonduri se voră ad
ministra de cătră Ven. Capitulă Metro
politană și despre manipulare se voră 

’da în fiecare ană pe cale cerculară ra- 
țincinii formale și publice.

Cu acestea se închide ședința a III 
la 2 ore postmeridiane fixându-se des
chiderea ședinței a IV-a și a celei din 
urmă pe 4 bre.

La 4 ore se deschide ședința a IV-a 
și cea din urmă. După verificarea pro
cesului verbală ală ședinței premerse la 
provocarea înaltului presidiu referințele 
comisiunei de 9 însărcinate cu esami- 
minarea proiectului referitoră la proce
dura ce e de a se observa spre stîrpirea 
concubinateloru, proiectulă e primită de 
basă pentru pertractarea specială și a- 
vendu-se în vedere observațiunile făcute 
de cătră ven. comisiune se primesce pe 
lângă unele modificări si întregiri, ce a 
aflată cu cale a le face Ven. sinodă ar
chidiecesană.

Ne mai fiindă alte obiecte momen- 
tose pentru pertractare Preasânțitulă 
Archiepiscopu și Metropolită esprimându-sl 
mulțămirea părintescă pentru adhesiunea, 
iubirea fiescă și zelulă ce l’au arătată 
membrii sinodului și cu acesta ooasiune, 
recercândă pe protopopii archidieoesanl, 
ca și pe viitoră, ca și pănă acum, să se 
afle la culmea sublimei loră misiuni, le 
ureză atâtă loră, câtă și celorlalți membri 
sinodali ca bunulă Dumnedeu să le ajute 
a se pute reinforce în deplină sănătate 
la caminulă loră să-și afle familiile și 
turma sufletescă loră încredințată în 
deplină sănătate și fericire și cu acestea 
încheiă sinodulă presentă.

La acestea cuvinte adevărată părin- 
tescl și înălțătore de inimă Reverendis. 
d-nă Basiliu Bațiu vicarulă Făgărașiului 
într’o vorbire mai lungă mulțămesce 
înaltului Presidiu, în numele întregului 
sinodă, în termini forte călduroșl, pentru 
înțelepta conducere și părintescă iubire 
arătată cătră sinodulă adunată, asemenea 
și pentru neprețuibilele sacrificii aduse 
în timpulă păstorirei sale de peste 20 
ani pentru prosperarea învățământului, 
înflorirea bisericei și mângâierea sufle
tescă atâtă a clerului câtă și a credin- 
cioșiloră archidiecesanl, dorindă din inimă 
ca Escelenția Sa să mai potă conduce 
încă mai multe decenii asemenea si- 
node, dintre cari celă presentă e deja 
ală Vll-lea.

Așa ne-amă despărțită noi fii cre
dincioși de cătră Părintele nostru iubi- 
toră ! . . . Fiă ca lucrările nostre să fiă 
adumbrite de darulă lui Dumnedeu! . . .

Corespondența „Gaz Trans.“
Țagulu mare, în Septemvre 1889.
De cât-va timpă contra preoțimei 

nostre s’a pornită ună curentă de totă 
ostilă. In conversațiunl private ca și 
în charistică de câte ori numai se dă 
ocasiune preoții suntă atacați de unii 
omeni fără nici o reservă și considera- 
țiune, puși fiindă în fața publicului în
tr’o lumină, care numai spre onore nu 
le pote servi.

„Nu mai suntă preoții de acum ca 
preoții din trecută, cari facă mândria 
ndstră istorică națională14, dică unii ca 
Tribuna în Nr. 25 din an. cur. ; er alții 
decă ore unde drepturile nostre suntă 
încălcate, seu atari afaceri n’ar progresa 
după voia orecui — numai decâtu-i aucli 
întrebându-se strigândă: ce facă preoții? 
unde-să preoții? preoții-’să obligați, ei 
au misiunea, loră le incumbe datorința 
. ... ca și când ei, și numai ei ar fi 
chiămațl a îndeplini tote afacerile nostre 
de interesă comună, ca și când pe umerii 
loră numai s’ar rădima totă fericirea 
vieței nostre publice. Ba, decă cutezi 
a susține că cutări preoți și-au făcută 
și-și facă datorința, numai decâtă auqll 
dicându-ți-se cu ironiă : „ne-ar părea 
bine decă ni s’ar spune anume în ce 
modă ’șl desvoltă acei preoți zelulă și 
abnegațiunea loră44 — precum face Ga
zeta în Nr. 78 totă din acestă ană.

Nu scimă din ce considerațiunl On. 
nostre RedacțiunI nu suntă mulțămite 
cu activitatea, ce preoții de adî o des
voltă pe terenele vieții nostre publice 
și cu atâtă mai puțină înțelegă ochii 
cei răi, cu cari mulțl din inteligenții
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noștri mireni caută asupra loră; atâta 
însă pote prevede măcară cine, că a- 
ceste — continuate — nu potă produce 
decâtă o răcelă între preoți și ceilalți 
cărturari ai noștri, care ar fi celă mai 
regretabilă rău venită asupră-ne în aceste 
timpuri de grea încercare.

Intr’adevără, preoțiloră din trecută 
li-se cuvine onore, la amintirea loră 
trebue să ne descoperimă capnlă ou 
respectă; pentru că ei, și numai ei, 
umără la.umără și nedespărțibill de po- 
poră au suferită împreună cu acesta 
pănă la fine nenorocirile aceloră timpuri 
și ne-au conservată clenodiulă celă mai 
scumpă: limba dulce românescă, cu care 
ne place a-ne mândri astăcjl; a susține 
însă că toți aceia fără escepțiune au 
fostă în totă respectulă la înălțimea 
misiunei loră pe când cești de acum nu 
suntă demni de a mai mânca prescură 
românescă e o absurditate, care nu o 
pote afirma decâtă unulă care nu cu
nosce de locă relațiunile vieții preoți
loră noștri de acum, și cu atâtă mai 
puțină cunosce relațiunile vieții nostre 
publice. De drece între preoții de acum 
ca și între cei din trecută nu suntă de 
aceia cari și-ar denega limba, er de cari 
neîncetată lucră și ostenescă pe tote 
terenele vieții comune, de cari bătrânii 
abia și-au adusă pote aminte, suntă cu 
multă mai mulțl. Așa la Associațiunea 
transilvană pentru literatura română și 
cultura poporului română, care e insti- 
tuțiunea nostră culturală cea mai de 
frunte pănă mai ană președinte era ună 
preotă, și astăcjl unulă din vice-preșe- 
dințl erășl e preotă. In despărțământulă 
acestei AssociațiunI mare parte totă 
preoți suntă directorii. La institutele 
de credită și economii „Patria11 din 
Blașiu directoru e ună preotă. Reu
niunea industriașiloră români din Bra- 
șovă are președinte preotă. Societatea 
sodaliloră români din Clușiu e condusă 
de ună preotă. La reuniunile femeiloră 
române, conducătorii ’să parte preoți. 
In subcomitetele cercuriloră electorali 
membrii cei mai activi potă dice că ’să 
preoții, și totă preoții ’să cei mai cute
zători în manifestarea semțăminteloră 
naționale despre ce avemă esemple 
recente.

Apoi decă nu toți preoții ’să preșe
dinți, vicepreședinți seu conducători la 
Associațiune ori la atare reuniune seu 
societate, suntă ei conducătorii comuni- 
tățiloră năstre bisericescl singuratice cari 
suntă câmpuri destulă de vaste unde să 
se potă desvoltă zelulă și abnegațiunea 
unui omă fiă elă chiară și preotă român. 
Er încâtă acești preoți lucră cu zelă și 
abnegațiune posibilă în terenulă loră de 
activitate publică se pote convinge mă
cară cine informându-se dela autoritățile 
competente seu luându-șl timpă a per- 
curge comunele nostre și a-se informa 
despre starea loră din ană în ană fiindă 
cu considerare și la împrejurările locale. 
In care casă s’ar încredința, că astădl 
acestea comune au cu totulă altă față 
ca acum 15—20 de ani.

Aci în Câmpia proverbială din lipsa 
lemneloră și a pietrei și specifice în pro- 
topopiatulă Cătinei, zelulă căroră preoți 
îlă tragă mai tare la îndoială cei dela 
Gazetă, nu mai de multă ca de 15 ani 
încoce fiăcare comună e provâdută cu 
astfelă de școlă, care în totă respectulă 
nu lasă nimică de dorită și în care se 
instrueză poporulă întru atâta câtă as
tădl — se pbte 4'°e — în fiă-care
comună se află câte 40—50 și mai mulțl 
individl cari sciu scrie și ceti. Bisericele 
de câțl-va ani cea mai mare parte s’au 
renovată precum în Fiscută, Lumperdă, 
Sânmihaiu, Visuia, Silvașă, Țagulă mare, 
Tușină, Dâmbă, ba, nu mai multă, ca 
de 5—6 ani s’au edificată două biserici 
nouă ca în Balda și Petea și astădl alte 
două comunități ca Cliiciudiulă și Orme- 
nișulă se pregătescă cu totă zelulă pen
tru edificări de biserici nouă. Dela 1885 
numai încoce în câteva comune s’au în
temeiată fonduri de bucate, dintre cari 
unele, ca celă din Sânmihaiu, Fiscută, 
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Incheiarea cursului
de industria, casnică și de albinăritu, ținuta la 

Irătăuțula nou, Bucovina.
(Urmare)

Cam pela trei ore d. a. onorară espo- 
1 siția Archimandritulă Putnei, Desideriu 

KosubH, și demnulă și multă stimatulă 
Redactoră ală „Candelei11, părintele 
topresbiteră Artemiu Berariu cu 
săi și cu alții.

La trei bre luă d-lă Mușlea, 
tructorulă, ouventulă și ținu următorulă 
discursă :

PrJ stimațilorH domni și ddmne, și 
pre iubiți colegii Decă ne vomă întreba, 
cine e causa, de ne-amă adunată noi 
astădl aci într’ună numără atâtă de fru- 
mosă, vomă răspunde cu toții, că ideea 
pre demnului și venerabilului parochă și 
esarehă de aici, Iraclie Porumbescu, ideea 
de a se introduce cursulă de industriă 
de casă la multă cercatulă nostru po- 
poră.

Acestă idee a părintelui Parumbescu 
a fostă salutată nu numai, cum audii și 
cum și vădă singură, de bărbați de inimă 
din Bucovina, ci și la noi în Transilvania 
și credă că și în tote părțile locuite de 
frați de ai noștri români. Acea ideiă 
demnă de totă recunoscința a părintelui 
Pommbescu m’a făcută, ca eu să’ml lasă 
tote interesele particulare și să vină, să 
vină cu inimă frățescă încoce la frații 
români, spre a contribui cu modestele 
mele puteri la realisarea acelei idei. Și 
etă, ideea s’a făcută trupă! și ca viuă 
dovadă și resultată ală acelei idei, ne 
stă față aici mica și modesta, der cu 
privire la scurtulă timpă de abia patru 
săptămâni ală cursului nostru, credă că 
totă lauda meritătorea esposițiune a o- 
biecteloră lucrate de demnii participanțl 
și demnele participante ai cursului. Re- 
sultatulă acesta atâtă de — cum cjictî 
eu cu totă dreptulă — lăudabilă, departe 
de mine, să adaugă, că e meritulă meu: 
elă a întrecută activitatea mea de ins- 
truitoră și e a se atribui devotamentului 
și delului învăpăiată ală Domniloră par
ticipanțl și domnișoreloră participante, 
cari toți și tote au lucrată în acestă 
timpă scurtă cu încordare — potă dice, 
entusiastică.

Mă simtă deci, pre stimațiloră domni 
și domne, fericită, că am venită încoce 
și m’am aflată și mă aflu în mijloculă 
domniiloră vostre, cari v’ațl pătrunsă 
de însemnătatea, necesitatea și folosulă 
unei cestiuni cu adevărată de mare va- 
lore și totă de atare prospectă pentru 
viitoră, întru înaintarea poporului nostru 
atâtă din punctă de vedere educativă 
câtă și economică. D-vostră ați pornită 
pe calea cea mai potrivită și mai sigură1 
de a ajunge acea metă binefăcătăre, pen
tru care totă așa de sigură și poporulă 
nostru vă va fi veclnică recunoscătoră. 
Acestă prospectă nu pote altfelă, de 
câtă să ne întărescă puterile și voința 
năstră întru a’lă urmări nu mai multă, 
de câtă cu totă acea ardore și cu acea 
rîvnă, care ați arătat’o pănă acuma 
d-vostră, preastimațiloră domni și domne, 
și succesulă e de pe acum asigurată. 
De aceea venerabilului părinte, carele a 
jertfită și jertfesce fără cruțare totă ce

*) Ne reservămă a reveni mai pe largă la 
cele desfășurate în acesta corespondență, care' 
atinge cestiutil de cea mai luare importanță.

Red;

Petea și Tușină întru atâta s’au înmul
țită încâtă astădl numără mii de metrete 
din cari spre marea ușurătate a poporu
lui — numai astfelă scăpată de repar- 
tițiunile îngreunătore — se solvescă sa- 
lariele docentall și se acoperă alte lipse. 

Poftesce cineva ună mai mare zelă?
S’au făcută ori se facă atari lucruri fără 
o abnegațiune a preoțiloră ? Cine cunosce 
bine împrejurările materiale și temporale 
ale poporului nostru, cari l’au făcută a 
nu mai da nimănui nici o para de voiă, nu 
pote decâtă să admire nu atâtă zelulă și ab- 
negațiunea câtă mai multă paciența 
aceea, cu oare trebue să se înarmeze 
astădl ună preotă vrendă a întreprinde 
dre-ce de interesă comună pentru binele 
și prosperarea parochiei sale.

S’au scrisă acestea la adresa acelora 
cari nu suntă mulțămițl cu activitatea, 
pe care preoții de astădl o desvoltă pe 
terenele nostre de activitate publică.*)

Dată în sinodulă protopopescă ală 
tractului gr. catolică al Cătinei ținută în 
Țagulă mare la 9 Septemvre 1889.

Preoții tractualî.

Pro- 
copii

ins-

i-a dată bunulă Dumnezeu pentru adu
cerea In viață și înaintarea cestiunei, 
ce ne-a adunată aici astădl la primulă 
pasă ală lucrării nostre, dorimu-i vieță 
vigurosă întru a continua sprijinirea și 
promovarea acestui începută, care spriji
nire a arătat’o păn’acum precucernicia sa.

Mai departe aducă mulțămire sin
ceră domnului și Domnei Beuțu, cari în 
decursulă acestui timpă n’au cruțată nici 
ostenelă, nici jertfă, pentru a putea fi 
cu toții menajați în modulă celă mai 
mulțămitoră.

Totă așa aducă căldurose mulțămite 
Domniloră participanțl și braveloră D-șore 
participante, cari din diferite părți au aler
gată la acestă cursă.

Mulțămescă și onoratei primării co
munale locale și vredniciloră poporenl 
de-aicl, cari cu toții ne-au menajată în 
modulă celă mai omenosă.

Mulțămita mea cea mai cu stimă, 
Domniloră și Domneloră, care au binevoit 
a ne onora cu preBența loră în astă di 
solemnă.

Tote acestea ml-oră servi de o scumpă 
suvenire pentru întregă vieța mea și vă 
salută cu ună căldurosă „rămașii bunHlu 
și cu ajutorulă lui Dumnecjeu rla revedere 
la anul?!u

La acestă discursă ală d-lui Mușlea, 
păși d-lă Emiliană lsopescu, învățătoră 
din Frătăuțulă vechiu, în mijloculă salei 
și mulțămi așijdere în termeni aleși și 
călduroșl d-lui Mușlea și ajutătorului său 
pentru osebitulă sacrificiu ce l’au arătat 
față de noi Românii bucovineni în ge
nere și pentru participaDții cursului, în 
parte și veniră o cale atâtă de depăr
tată și obositore înedue, fiă a osteni 
aici de nou și încă cu multă indulgență 
cătră elevi și a le împlini dorulă de mult 
simtitîn inima loră de instruirea-le es- 
pertă în industria împletirei și ală albi- 
năritului, la care, finindă d-lă lsopescu, în 
egulă publică erups9 în strigăte de „să 
trăiască d-lă Mușlea /“

(Va urma)

Concertiilii d-șorei Irena de Brennerberg.
Marți sera s’a dată în sala hotălu- »

lui Nr. 1 concertulă de binefacere ală 
D-șorei Irena de Brennerberg, fica pri
marului din locă, cu concursulă d-lui 

; Stenner și ală orchestrei orășenescl sub 
conducerea d-lui A. Brandner.

Din cele șese puncte ale programu
lui, trei le-a esecutată concertista pe vio- 
lină. încă dela cea dintâiu bucată: Con- 
ccrtulu C-dur de Paganini, numerosulă 
publică ascultătoru s’a putută convinge, 
că d-șora Irena de Brennerberg, care a 
luată premiulă I ca absolventă a con
servatorului din Viena, e măestră în pur
tarea arcului. încă dela primele trăsă
turi de arcă îți impune chiar tînâra vio- 
linistă prin siguranța și prin ușurătatea 
esecuțiunei. In Fantasia-Faust de Sara- 
sate același succesă, aceeași eleganță și 
ușurință în mănuarea arcului, care în 
Concertulv, E-dur de Vieuxtemps, una din 
cele mai bune bucăți ale acestui compo- 
nistă, a fostă de totă perfecțiunea în tote 
nuanțele, și cele mai fine și dificile, câte 
se cuprindă în acestă frumosă 
bucată de concertă.

Technica admirabilă, ce a 
rat’o concertista în esecuțiunea 
trei bucăți musicals, te face ne’ndoiosă 
a afirma, că d-ș6ra Irena de Brennerberg 
a făcută deja pasulă de intrare în rân- 
dulă artiștiloră în violină.

Publiculă a aprețiată după merită 
talentulă concertistei prin nesfârșite a- 
plause, rechemând’o de mai multe ori, 
în dorința de a mai audi sunetulă dulce 
ală vidrei în măestra mână a d-șorei 
de Brenneberg, care a și esecutată afară 

’de programă ună cântecă de seră de 
Schumann și o mazurcă de Zarzicky.

Forte succesă a fostă orchestrațiunea 
acompaniamentului celoră trei bucăți, 
lucrare a conducătorului orchestrei ' d. 
A. Brandner, a fostului-primăi nstructoră 
ală concertistei.

* Acesta ca și uvertura de Weber și 
simfonia de Beethoven au fostă esce- 
lentă eseentate de orchestră. D-lă Fr. 
Stenner, baritonă, a cântată două arii 
de Gade și Kremer cu multă precisiune 
și a fostă aplaudată.

și grea

desfășu-
acestoră

Astfelă concertulă d-șdrei de Bren- 
nerberg a avută în tote privințele resul- 
tatulă celă mai strălucită, pentru care 
nu putemă decâtă să felicitămă pe tâ
năra artistă, dorindu-i cele mai mari is- 
bândl în frumosa sa carieră.

TELEGRAMELE „GAZ. TR A N S.«
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 19 Septemvre. Ministrultt 
de esterne Kalnoky a conferită eri 
două ore cu ministrulu Tisza. Sera 
s’a ținutu ună consiliu de miniștri, 
care a durată mai multe ore. Tisza 
a plecată aeji la Leva.

Berlină, 19 Septemvre. Proba
bilă că în urma contrabandei, boia 
de gură și de unghii s’a ivită în 
întregă Prusia vestică.

Petersburgu, 19 Septemvre. Din 
ordinulă ~ 
stătătore 
grabnică 
cele mai 
terialulă

Berlină, 19 Septemvre. Se con
firmă, că Țarulă sosesce la 26 cu
rentă în Kiel, plecă de aci în 27 
directă la Potsdam.

Copenhaga, 17 Septemvre. Im- 
perătesa a sosită aseră în pace cu 
ficele la Fredensborg.

Țarului, o comisiune con- 
din ingineri va visita 
și acuratu căile ferate 
importante și totu ma- 
rulantu.

Dieu din

anarhistă 
ficei sale

DIVERSE.
Urmările artei de a flămândi. Se scrie 

din Lyon, că postitorulă Maillard (Lefort), 
care se rămășise sâ nu mănânce și sâ 
nu bea douătj00! de dile decâtă apă 
curată, a murită în hotelulă 
Lyon din causa postirei.

Mume periculoșii. Ună 
italiană din Cagli i-a dată 
născute de curendă unu nume de totă 
periculosă. Tînăra petrolistă a viitorului 
a fostă înscrisă în registrulă oficială 
sub aceste trei nume : Dynamita, Meli- 
nita, Panclastita. (Numirile a trei materi 
esplosive).

Semnă alu timpului. A: Ah, scumpă 
vecină, zaci în pată, ești bolnavă? — 
B: Trebue necondiționată să păzescă 
patulă. — A: Der ce ai? — B: N’am 
nimică, der decă nu-lă păzescă, îlă duce 
bărbătu-meu la oficiulă de zălogire.

©wrswlft pieței SSrașovii 
din 19 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vând. 9.47
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI- - - „ 9.48 H 9.50
Lire turcescl - - - „ 10.73 9.76
Imperiali - - - - n 9.73 H 9.76
Ga.lbinI . „ 5.56 5.59
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 102.— n

—
n n n ^°/o n 98.50 n 99.—

Ruble rusescl - - ■ „ 123.— j) 124.—
Mărci germane - - „ 58.10 58.30

99.60
94.60
99.90

I

rurale Banată-Timișă - 
cu cl. de sortare - - 
rurale transilvane - - 
croato-slavone - - .

117.50

112-

104.70
104.70
104.70
104.70
104.70
105.-
99.50

138.—
128.25

Cursuiu la bursa do Viena 
din 18 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------
Renta de hârtiă 5°/0 - - - . . .
împrumutul^ căiloră ferate ungare 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostii ungare (3-a emis'une) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - - 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 
împrumutul^ cu premiulă ungurescă 
Dosurile 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 Livres sterlinge - - - -

83.60
84.35

110.65
137.75
913. -
315.75 
305. -

5.69
9.5071

58.627,
58.47

119.95

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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penzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-ăban jelzett ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a birosagnâl elole- 
ges elhelyezeserol kiăllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâitatni.

Brassd, 1889 evi Iunius ho 8-en.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hato3âg.

GAZETA

i

„ALBINA»
instituții de credită si de economii

“F'iliala, Erasovu.

Amaneteză mărfuri 

cu interese de 6 pănă la 7°| 
în sensulu regulamenteloru ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Informațiuni mai de aprope se potu lua 
clinicii în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p

ABONAMENTE
Ui

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

THA1TSILVA1TIEI“
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni

i luni
anft

3
6

12

trei
șese 
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni, 
șese luni 
unii anu.

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

§

Arveresi hird.etmen.yi kivonat
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Pernea Florea vegrehajtatdnak Koliban Iuon es neje vegrehajtâstszenvedo elleni 
580 frt. tdkekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. 
torvenyszek teriileten. levo, Brassd vâros hatârân fekvo, a brassdi 3483 szâmu 
tjkvben A-|-a foglalt 4384 es 4385 hr. sz. ingatlanra az ârverest 542 frt.-ban 
ezennel megâllapitott kikialtâsi ârban elrendelte, es hogy a fenneb megjelolt 
ingatlan az 1889 evi Oktober ho 18-ik napjân delelott 9 orakor ezen kir. tszek 
irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi 
is eladatni fog.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsărânak 10a/0-ât kesz-

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci.

Mersult trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statui r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—Predeald S*i*edealii—fiSudajpesta B.-Pesty>*Ai*adii-TeiiKșTei«iș-Ai*adu-I8.-]Pesta Copșa-mică.—SiMiu
Tren de 

per- 
sbne

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Tronu 
mixt

Tronu 
omni
bus

Trenă 
accele
rații

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Tronu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Tronfi 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbGu
Nădgșel

Oradea-mare

Clușiu |

Apahida
Gliiriș 
Cucerilea
Uiora
Vințulu de susîî
Aiud
Teiușft
Crăciuneltt.
Blașiu 
Micăsasa
Copșa micii
Mediaști 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfal&u 
Homorodti 
Âgostonfalva
Apatia
Feldidra

Brașovii

Timișd
Prertealu

BucurescI

11.--
8.31

11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

4.18 2.30

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

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‘6.24
4.58 6.38
5.26 6.56

6.10
9.28

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

BucurescI
Predeal®
TimișH

Brașovu {

7.30
12.50

1.19

5.49

Feldidra
, Ap ața
: Agostonfalva 
Homorodti
Hașfalfiu
Sigliișora 
Elisabetopole
Mediaști
Copșa mică j

iTToB
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

*TT2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45 

*5.32 
16.17 
§6.49 
§9.35

"6.14

6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34

3.17
3.48
9.35

Micăsasa
Blașiu
CrăciunelH
Teiușu
AiudU
Vințulil de 

| Uiora 
1Cucordea
Gliirișu
Apahida

RUSII

Clușiu j

Nădășelft
Gîhrbău
Aghireșîî
Stana 
tB. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca

|Rev
| Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli
V ărad-V elencze

I
' Oratlea-mare <

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45
1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
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
1.40

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6.19
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57

11.20

Murfeșii-jLudwșii-BEâsta’jița

Murășiî-Ludoșu 
Țagd-Budatelecti 
Bistrița

7.30
12.50
1.19
2.15

“7Â7
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09 
1135 
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

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

*)
—
6.22
7.23

*

Q O

£

&

£.

HO
0
t±>
Q

CD

O
£

Viena
Budapest®
Szolnok

Aradu

Glogovațil
Gyorok
P autiști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinîî
Zamil
Gurasadu.
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulu de josti
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

3.40 [feiușft

Alba-Iulia
Vințulu de joșii 
Șibotti

9.30
12.38
5.36
6 06 °Wia 

Simeria (Piski) 
Deva

6.18
6.43
6.55 Bramcîca
7.14 nia
7 46 0-urasada
L57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37'
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45
1.24

Ilia

Zamil
Soborșinîî
Berzava
Conopti
Radna-Lipova

1 Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

Szolnok
BBnidsnjsesta

Viena
6.-
1.40

8. Io
6.05

Trenu 
mixt

1.
2.;

Copșa-mică 2.05 4.35
Șeica mare 2.38 5.05
LomneșH 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiii 8.35 4.18 6.40

§H»iiu-<C?opșa*-Bnâcă

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșfl. 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Caacerrtea - ® soHwm - 
_ _ H ’
5.35. fiiegliimeSaii săisescie 
6.011
6.44'(
7.25
7.44

Cucerilea
'.jCheța 
Ludoșil 
M.-Bogata 
IernutH 
Sânpaulîl 
Mirașteu

Sâjuei,ia(Piski)-®®etr®șeBia'B*etB’OșeBiă-®swieB,ia(Piski

Simeria
Streiu
Hațegil
Pui
Cri vădi a 
Banița
Petroșeni

1
6.47 11.54'Petroșeni 9.36
7.40 12.37|Banița 10.17
8.51 1.28ICrivadia 10.58

10.02 2.231 Pui 11.42
11.02 3-ll|iHațegu 12.23
11.50 3.53!streiu 1.12
12.30 4.2o|simcria 1.51

Arad as—TiaBaism-a3

3.36 Aradu
3.52 Aradulti nou
4.03 Ndmeth-Sâgh
4.47| Vinga
7.30 Orczifalva 

Merczifalva 
Timișdra

11.51
9.55

SS âstHța-KKoB res u-BA a «l o sis’ , •>

__ dl
4.3<>| Bistrița

’7'277 ȚagQ-Budatelecu
Murășu-Ludoșull.-i

Notă: Numerii încuadrațl cu nii gross însemnezi orele de nopte.

Oșorheiu

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.— 4.58

7.35 7.-
4.26
5.12
5.55

$dșoi‘heiu-Caieei*dea

6.12 4.12 Timișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 N6meth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulh nou 9.11
9.04 6.50 Aradii 9.27

&îairișu—Turda Turda—Crliirișia

S&egliinulii săsescu-

7.26 -===
8.14 Reghinul-săs. 
8.50! I

Oșorheiu
I

| Mirașteu 
-jiSânpaulft 
ji Iernutfi.

M. Bogata 
LudoșU 

2 Cheța 
0 Cucerilea

8.25
10.-

8.-
9.49

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 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

SflBueB’ia (Piski)-UsnBed.

6.05|Odorheiu
9.12||Sighișâră

Ghirișu 9.33
Turda 9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghirișu

1
8.29‘ 3.19
8.50| 3.40

SigUaâșoB-a— eiw Sâgikișâa’a

6.--I
8.561

i î3 -JI
T49h

9.35J
Odorheiu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

ajsBSed.-SiBfiBCB'la (Pisk

l’niedAra
_erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


