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In camera deputațiloru din Pesta 

partida kossuthistă a presentatu 
prin deputatulfl Iranvi unG pro
iecții de lege, constătătoru din vr’o 
patru paragraf!, prin care se cere 
revisuirea legii incolatului.

Nici în motivele aduse pentru în- 
temeiarea proiectului, nici în tecstul 
lui nu se amintesce numele revo
luționarului și neîmpăcatului duș
manii alu dinastiei, der tdtă lumea 
scie, că țînta proiectului nu e alta, 
decâtu a reda cetățenia ungară 
lui Kossuth, care cu începutulu 
anului acestuia șî-a pierdut’o în 
puterea legii incolatului, a cărei 
revisuire se cere.

Suntă cunoscute scandalurile 
petrecute în dieta din Pesta din 
causa lui Kossuth, scandaluri care 
s’au întinsă și pe strade. Se vor- 
bia atunci și de mâhnirea ce a 
produsu acestă afacere în cercu
rile înalte din Viena, și nu mai 
încape nici o îndoială, că nu pu
țină a contribuită ea la grăbirea 
căderei lui Tisza — de care nici 
amintire nu se mai face acum, ca 
de unu omă ce n’a fostă — pen
tru că aflase cu cale „sdrobitorul 
naționalitățiloră“ se dea mari spe
ranțe kossuthiștiloru, că decă nu 
momentană, der mai tăr$ioru li-se 
va face pe placă. ’Și făcuse însă 
jupânulă Tisza socotela acasă cu 
kossuthistii, și în tergă s’a văcțută 
păcălită.

Veni în loculă sdrobitului „sdro- 
bitoră ală naționalitățiloră“ ca 
ministru-președinte contele Sza
pary. Kossuthiștii îlă și asaltară 
cu cestiunea lui Kossuth, der sub 
titlulă mai largă de „revisuire a 
legii incolatului “ — se vede că de 
frică sciu și kossuthiștii — și mi- 
nistrulă Szapary le-a spusă ado- 
ratoriloră revoluționarului și anti- 
dinasticului din Turin, că se vie 
ei cu ună proiectă de revisuire a 
legii amintite.

Kossuthiștii n’au lăsată se se 
răcescă lucrulă și astfelu în săp
tămâna acesta au presentatu pro- 
iectulă, care s’a dată comisiunei 
administrative a camerei spre des- 
batere.

Ministrulu Szapary a declarată, 
că nu fuge de discuțiune în acestă 
afacere, der a făcută reserva, că 
din acceptarea desbaterei să nu se 
conchidă la primirea orî la respin
gerea proiectului.

Astfelă ni-se va presenta din 
nou în dietă ocasiunea de a se 
face politică kossuthistă și antidi- 
nastică, căci ce privesce pe cei
lalți descetățenițî, aceștiahormeză 
numai pretecstulă ori mai bine 
(țisă masca, în dosulă căreia stă 
ascunsă Kossuth, celă care s’a 
declarată și verbală și în scrisă în 
timpulă din urmă în contra ori
cărei legături a Ungariei cu Austria.

E ună simptomă caracteristică, 
că kossuthiștii au alesă din sînulă 
loră unu felă de „comitetă de su- 
praveghiare“, care să controleze 
vorbirile deputațiloră din partida 
Inră în direcțiunea, ca nu cumva 
prin cuprinsulă loră să provăce 
erăși scandalurikossuthiste. Vorba 
ceea: „frica păzesce pepenele“, 
dovadă și faptulă, că deputatulă 
Ugronă împreună cu vr’o duzină 
de colegi de-ai săi nici n’au sub
scrisă proiectulă, producendu-se 
astfelă scisiune în partidă.

Vorba e, că 6re deputății un
guri n’au simță pentru alte nă- 
casuri ale poporațiunei, decâtă pen
tru înbufnarea lui Kossuth ? Nu 
suntă sute și mii de rele ce bân- 
tue poporațiunea statului dela unu 
capetă la altulă, cu care să se 
ocupe și să caute a le înlătura 
prin măsuri și legi înțelepte ? Nu 
e miseria, nu suntă dările cele 
ne mai pomenite, nu suntă ne
dreptățile și persecuțiunile strigă- 
tăre la ceră, în politică, în admi- 
nistrațiă și în justițiă, care facă 

pe cetățenii statului să ia cu cocile 
de mii lumea în capă, nu suntă tdte 
acestea cestiuni de o însemnătate 
neasemănată de mare, cu care să 
se ocupe pretinșii „representanțl 
ai poporului11, pentru binele și 
pacea de care statulă are nevoiă 
în aceste timpuri de vecinică ne
siguranță și neliniște ?

Der faptele și lucrările lor de pănă 
acum ne dau cea mai viă dovadă, 
că pentru astfelă de cestiuni n’au 
nici cea mai mică scînteiă de 
simță. Au din abundanță nenoro- 
citulu și periculosulă simță d’a 
se ocupa cu lucruri ce turbură 
pacea și liniștea dintre popărele 
statului, d’a amărî și nemulțumi 
națiunile nemaghiare, și d’a pro
duce cortinuă ferbere între ele, îm
preună cu regimulă și cu dușmanii 
acestora din afară de dietă, prin 
cele mai cumplite nedreptățirl și 
persecuțium, înscrise’n legi și or
donanțe.

Și acești omeni au pretențiunea 
d’a se numi „patrioți“, „liberali “, 
„drepțl“, „consolidator! ai statului11 
și Dumne4eu mai scie ce!

Ce ironiă a sorții!

ZDinsr
Rusia și agitația din Bosnia.

Ț)iarului „Pester Corespondenzu i-se 
scriu din Sarajevo următorele: ’

„Dela ultimulă atentata bulgarii ne
reușitei, agitațiile și lucrarea de surpare 
decurge c’o îndoită putere în provinciile 
ocupate. Aici la noi pe nime nu l’a sur
prinșii soirea, că întru adevără e pe 
cale de a se realisa idea deputațiunei, ce 
are să mergă la Petersburgă. Pe cine 
represents deputațiunea seu dela cine a 
primita ea încredințare fiă, și numai în 
parte, asta nu se pdte lua în conside
rare, fiind-că membrii deputațiunei nu 
se voră pre arăta publicului nici înainte 
de plecare, nici după reîntorcerea loră 
din Rusia.

„împrejurarea, că deputațiunea va fi 

primită sărbătoresce ori nu în palatulă 
de drnă aid Țarului, nu schimbă nimicii 
din esența lucrului. Ba susținemă chiar, 
că isvorulă acestei idei, precum și ale 
altora de felulîi acesta, este de a se 
căuta în Petersburg!!... Emisarii ruși 
și-au câștigată mulțl. aderenți prin min- 
cindsele loră promisiuni. Ar face dâr 
forte bine guvernulă austro-ungară, decă 
prin introducerea unei stricte revisii a 
pașapdrteloră și-ar îndrepta privirile la 
așa numiții călători comercianțl, cari 
sub firma, că vină din Viena, Praga și 
Brunn, spre a face negoță, aievea lucră 
aiol ca cei mai neobosiți agențl rusescl."

Precum se vedea lucrurile au ajunsă 
cam departe în Bosnia și Herțegovina.

Crispi despre situația esternă.
Din incidentulă desbateriloră asupra 

bugetului de esterne, ministrulă preșe
dinte italiană Crispi, mulțămindă depu
tațiloră, cari au aprobată politica esternă 
a actualului cabinetă italiană, a tjisă: 
Politica acesta nu e politica răsboiului, 
ci a păcei, și numai aceia potă să o com
bată, cari suntă în rătăcita credință, că 
pentru Italia ar fi mai bine, decă ar ră
mâne isolată. Crispi apoi a acoentuată, 
că tractatele de alianță, ce le are Italia 
cu aliații săi, suntu defensive și nu ofensive. 
In ele nu se cuprinde nici măcară o li
teră de care s’ar pute înspăimânta cine
va. Nega apoi aserțiunea, că politica 
alianțeloră ar fi aceea, care îngropă pe 
Italia în înarmări. Desvoltarea puterilotă 
ndstre militare, cjis® Crispi, și fortifica
țiile nostre cele nouă formeză o parte 
din planulă de apărare, ce s’a studiată 
și s’a propusă încă dela 1881. Ele nu 
au de scopă de a strioa altora, ci ca să 
ne apărămă cu ele hotarele și indepen
dența. Ministeriulă ține de o datorința 
a sa a păși ca apărătoră ală intereseloră, 
autonomiei și independenței poporeloră. 
Față cu țările din Balcani observă o ati
tudine totdeuna corăspuncjătore princi
piului, că independența și administrarea 
de sine se țină de drepturile nealienabile 
ale fiă-cărui stată. Asa d. e. Italia nu 
pdte privi cu indiferență la suferințele 
poporeloră creștine supuse Porței... Ce

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS. “

Cugetări.
De Leopardi, trad, de I. Bocaniciu.

I.
Timpă îndelungată nu mă puteamă 

determina a crede iucrurile ce voiu a 
vi-le înșira aci, parte pentru-că făcuseră 
asupra mea o impresiune prea spontaneă 
și mie îmi plăcea a crede, că fiă-care 
omă e ca mine; apoi misantropă nu am 
fostă nicl-odată, ci ună adevărată filan- 
tropă.

In urmă despre tdte m’a convinsă 
esperiența: și sunt sigură, că aoei iubiți 
cetitori, cari au avută afaceri diverse și 
multe cu omenii, mă voră aproba ; mulțl 
însă voră dice, pdte, că esagerezu, pănă 
ce dându-li-se ocasune a face o adevă
rată esperiență voră ave înaintea ochi- 
loră tristulă adevără.

Lumea de astăcjl nu e altceva de
câtă o ligă de hoți și de mișei conjurați 
în contra omeniloră de omeniă și cu ca- 
racteră. Când doi hoți se întâlnescă 
pentru prima oră, e destul ună mică semnă 
schimbată între ei ca să se cunoscă de 
ce pănură suntă și numai decâtă suntă 
de acelașă acordă, seu decă interesele 
loră nu o suferă acesta, de sigură sim
patia nu lipsesce între ei și se respec- 
teză.

Decă ună hoță are ceva afaceri seu 
negociărl cu alții de pănura lui rară se 
întâmplă să nu se porte cu lealitate și 
să înșele, der când are de lucru cu omeni 
de omeniă e peste putință ca să fiă 
credinciosă și să nu ’i înșele îndată 
ce’i vină la îndemână; fiă respectivii 
orl-câtă de bravi și de temuți, der ho- 
țulă totă încercă, avândă încredere în 
reușită, sciindă, că cu apucăturile lui 
hoțescl dă de blamă orl-ce bravură.

Am vădută omeni forte săraci, și 
totuși desprețuescă și urgisescă tâlhăria, 
der am vădută și omeni de omeniă, 
cari din sărăciă au îmbrățișată acestă 
carieră mârșavă și desgustătdre : și acesta 
se întâmplă mai desă, pentru-că popo
rală de rândă, mai alesă se află în atari o- 
casiunl. Apoi căile omului cu oaracteră și 
de omeniă suntă cunoscute și simple, 
cele ale tâlharului suntă ascunse și atră- 
gătore, pentru misterulă loră promiță- 
toră. Afară de aceea fiă-care scie, că 
lucrurile necunoscute ’ți aducă mai multă 
nefericire ca cele cunoscute, apoi de răs- 
bunarea celoră bravi mișelia te scapă 
ușoră, nu te pdte scăpa însă de urmă
ririle secrete, de cursele și loviturile ce 
ți-le îndreptă inimiculă mișelă și lașă.

In lumea de astăcjl adevăratulă cu- 
ragiu insuflă mai puțină frică, căci 
nu are duhulă înșelăciunei, ’i lipsesce 
aparatulă, ce pdte să’i dea formă în- 
spăimântătore și nu i-se prea crede; tâl

harii însă suntă mai de temută oa cei 
bravi, căci au darulă rafinăriei, care îna
intea lumei îi dechiară de bravi.

Rară afli ună tâlhară săracă; și acesta 
nu e mirare, după-ce lumea de astătjl 
vă4endă pe ună omă de omeniă la rău, 
îlă trece cu vederea, ba pdte se bucură 
privindă la acestă jertfă, tâlhariului însă 
îi dă mână de ajutoră. Și ca să price- 
pemă acestă nedreptate strigătdre la 
ceră, trebue să considerămă următorele:

Fiă-care simțesce mai mare durere 
pentru celă mai deaprope ală său, căci 
nefericirea acestuia i-se pare a’lă atinge 
și pe dânsulă; deci numai decâtă îi 
alergă într’ajutoră, aducându’șl aminte, 
că și elă pdte să ajungă astfeliu și, ca 
celă mai deaprope, nici acesta nu-șl va 
uita de datorința sa, ci’i va fi recunos
cătorii. Scimă însă, că în lumea de acjl 
hoții suntă în maioritate și legătura loră 
e așa de strînsă, încâtă nefericirea uneia 
e desperarea celorlalți și pentru ei e o 
datorință sântă a nu lăsa pe semenulă 
loră și a’șl bate jocă de nefericirea ce
loră din tabăra contrară. Omulă de ome
niă cu greu îșl află astăcjl semenulă 
său, de aceea în nefericire rară pdte 
fi mângâiată; adese-orl cere contra- 
veninulă dela celă ce i - a dată ve - 
ninulă. Sărmanulă! Pentru tâlhari ar 
fi ună mare scandală, ca cineva din ta
băra loră să sufere miseriă: pentru-că 
o atare miseriă, lumea — care prin cu

vinte premăresce virtutea — pdte s’o 
declare de dreptă pedepsă, ceea ce ar fi 
spre batjocura și dauna tuturora. De 
aceea îșl pună totă silința a încunjura 
atare scandală și nu se prea dau cașuri 
ca tâlharii să rămână în nefericire fără 
sprijină.

Nu așa se întâmplă cu cei buni și 
marinimoșl. Ei, ca unii, cari suntă deo
sebiți de generalitate, se consideră ca crea
turi de altă specie și nu numai că nu se 
recunsocă de semeni și soți, ci adese-orl 
suntă despoiațl de drepturile sociale, 
persecutați mai multă, seu mai puțină 
după cum e răutatea timpului și decă- 
dința poporului în mijloculă oăruia tră- 
escă; căci precum natura animaleloră 
luptă pentru a se curăți de ori ce ca
litate, care nu seunesce cu organismulă 
loră, așa e și în conglomerațiunile de 
omeni: însăși natura aduce cu sine, ca tot 
ce diferesce de natura universală a ace
lora să fiă distrusă și delăturată. Cei 
buni și generoși peste totă suntă urgi
siți pentru sinceritatea loră, vorbindă 
adevărulă. O scădere neiertată în lumea 
de astătjl e principiul, că să nu urescl în- 
într’atâtă pe celă ce face răulă, nici 
răulă însu-șl, ci mai vârtosă pe acela, 
care îlă numesce. In modulă acesta se 
întâmplă, că celă ce face răulă obține 
averi, onoruri, măriri, er celă ce îlă nu
mesce sufere pedepsă, căci lumei nu-i 
place a descoperi lucrulă ce vre să fiă 
ascunsă,
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privesce Africa, guvernulă n’are de gândii 
a’șl mai mări posesiunile de acolo. Nu 
este causă de niliniște, mai alesă față 
cu aceea, că înțelegerea esistentă între 
Italia și Anglia, pe care guvernulă vo- 
esce s’o susțină și mai departe, ar suferi 
scăderi...

8CIRLLE yjLLKI.
Revisuirea legei de încetățeniră. De- 

putatulă Irânyi Daniel a depusă, în șe
dința dela 13 Maiu, pe biuroulă camerei 
din Pesta ună proiectă de lege privitor 
la modificarea și revisuirea legei de în- 
cetățenire. Proiectulă cuprinde 4 §§. și 
e subscrisă de o mulțime de deputațl, 
între carl Ugron Gabor nu se vede. 
Desbaterile asupra lui s’au începută Joi.

** *
Finns se va maghiarisa, așa ne spune 

„P. Naplo“ dela 13 Maiu. E vorba ca 
să se formeze o reuniune pentru maghia- 
risarea orașului Fiume și a împrejurimei 
lui. Planulă e să se editeze și ună cjiară. 
Se dice, că idea acesta a primită spriji- 
nulă sigură și puternică ală guvernului 
și că în fruntea afacerei se va pune con
tesa Geza Szapary.

P’aoi și-au cam jucată pănă acum 
nesupărațl jupanii mendrele, der p’acolo 
pare-ni-se că li-se va înfunda dela înce
pută mâța ’n sacă.

* * *
Ugron moderații? „Erd. Hrd“ <jice> 

că i-se scrie lui „Times“ din Budapesta, 
că Ugron Gabor are de gând să trecă 
în partida oposiției moderate.

Mai scii?! A(jl, mâne vomă ceti, că 
^grozavulă“ Ugron s’a făcută celă mai 
înverșunată guvernamentală !

* * *
Retragerea lui Orczy. Lui „P. Naplo“ 

i-se scrie din Viena, că br. Orczy se va 
retrage în curândă dela postulă său de 
ministru pe lângă Maiestatea Sa.

* 
* *

Tergulii anualii de vite, care a înce
pută în Reghină la 2 Maiu și s’a ter
minata la 11 Maiu, a fostă bună. Au 
fostă mulțl cumpărători și prețurile pen
tru diferitele soiuri de vite cornute au 
fostă mulțămitore. S’au vândută cu totul 
5500 vite cornute. Prețurile au variată 
pentru boi îngrășațl între 320—360 fi., 
pentru boi de trasă 240—280 fi, păre- 
chia. Cei mai scumpi boi s’au vândută 
cu 428 fi. părechia. Părechia de viței 
bouleni de 1 ană s’a vândută cu 60—80 
fi., părechia de vaci cu 100—160 fi. Oi 
s’au vândută de 3100 fi. Părechia de oi 
cu mei costa 12 —14 fi. Și târgulă de 
cai a fostă bunicelă; s’au vândută 660 
cai cu prețuri bune. Celă mai mare preț 
l’a obținută ună locuitorii din Reghină 
pentru doi cai de trasă 1100 fi.

*
* *

Ce sâ mai crecji ? Ministrulă de

II.
înțelepciunea economică a secuiului 

acestuia se pote măsura din cursulă ce 
îlă au edițiunile așa numite „compacte“ 
în cari e puțină consumulă cărței cu 
atâtă mai mare însă a vederei. Acestă 
cruțare de hârtiă astăcjl o combate prin- 
cipiulă din vigore, care susține ca să se 
tipărescă multă și să se cetescă nimică. 
Suntă mulțl astădl cărora le place pro- 
gresulă racului și astfelă renegă adevă
ratele capacități, substituindu-le cu totă 
atâtea mediocrități și nule, cari sciu să 
pună pe hârtiă fină totă ce a fiertă în 
creerii loră turburi și seci; și au totă 
dreptulă, acomodându-se gustului de as- 
tăcjl, când cărțile se tipărescă pentru 
vedere, er nu pentru cetire.

III
In lucrurile ascunse mai bine se 

vede numărulă celă mai mică, în cele 
pe față celă mai mare. E absurdă a 
vorbi despre consensulă mulțimei în ces- 
tiunile metafisice, pe când acestă oonsens 
nu se află nici în cestiunile fisice, cari 
potă fi deslușite cu ajutorulă simțuriloră, 
cum d. e. în cestiunea despre mișcarea 
pământului și în mii de acestă soiu. Din 
contră e temerară, periculosă, nefolosi- 
toră, a contrasta părerei maiorității în 
materii civile.

comerciu a însciințată pe tote oficiele 
poștale, că diarului parisiană ^L'Europe^ 
i-s'a detrasă debitulă poștală pe terito- 
rulă Ungariei și că în urma acesta ofi
ciile poștale să nu mai primescă prenu- 
merațiunl pentru numita foiă francesă.

Ună guvernă cu consciința curată 
de sigură, că nu s’ar teme.

* * *
SbuciumărI kulturegyletiste. Kultur- 

egyletulă din Ardelă a stabilită să se 
dea în anulă acesta 30,000 fl. subven- 
țiunf; cu acesta s’a luată în vedere suma 
de 35,000 fl. pentru subvențiunl. Preotul 
ev. pensionată D. Zaharia a oferită să 
dăruescă 12 mii fl. pentru construirea 
unui asilă de copii în Bradă.

Apa trece, petrile rămână.
* * *

încuviințare de tergii. Ministrulă un- 
gurescă de comerță a concesă, ca cele 
două târguri anuale de mărfuri, ce se 
țină în comuna Bruiu din comitatulă 
Târnava-mare, să se țină totdeuna la 1 
Martie și 24 Octomvre, der fără a se 
vinde ori cumpăra vite.

* A $
Esposițiă industrială. Dela 26 Maiu 

n. pănă la 1 Iulie n. va fi deschisă în 
Orăștiă o esposițiă locală de obiecte in
dustriale, împreunată cu o esposițiă de 
producte industriale de casă din oele din 
urmă patru sute de ani din Orăștiă și 
împrejurime, și de lucruri de mână de 
ale femeiloră din Orăștiă.

Sinodulu eparchialu din Ca- 
ransebeșu.

Sinodulă eparchială ală diecesei ro
mâne gr. or. a Caransebeșului, convo
cată pe Dumineca Tomei, a fostă celă 
dintâiu sinodă presidată de P. S. S. no- 
ulă Episcopă Nicolae Popea, care, invi
tată fiindă prin o deputațiune, se pre- 
sentâ în sala edificiului comunității de 
avere a fostului regimentă româno-ba- 
natică Nr. 13, unde între strigătele de 
„să trăiesoă“ ale celoră 45 de deputațl, 
ce erau de față, ooupându-șl loculă pre- 
sidială, saluta pe deputății adunați prin 
o cuvântare, în care arătă, că scurtulă 
timpă, de când se află în fruntea acestei 
diecese, cum și împrejurările grele ale 
începutului activității Sale archipăstorescl 
l’au silită să-și îndrepte atențiunea mai 
întâi asupra afaceriloră celoră mai ur
gente și mai întețitore, care nu suferă 
amânare. A trebuită să îngrijescă mai 
întâiu, ca agendele oficiale generale ale 
diecesei, care în urma evenimenteloră 
din anulă trecută s’au putută jigni în- 
câtva, să se aducă în curentă și să-și ia 
erășl cursulă loră normală, liberă și ne- 
împedecată, de o parte, er de alta, ca 
neînțelegerile și conflictele, ce se iviră 
în multe părți ale eparchiei, să se com- 
planeze și reguleze după putință, resti-

IV.
Mortea nu e rea: ea scapă pe omă 

de tdte năcasurile și împlinesce dorința 
de a ajunge la fericire. Răulă celă mai 
mare e bătrânețea, căci ea lipsesce pe 
omă de tote plăcerile, lăsându-i pofta 
acelora, și-i aduce tote durerile. Și totuși 
dmenii se temă de mdrte și dorescă bă
trânețea.

V.
Lucru straniu! Suntă omeni, cari 

desprețuescă mortea și arată ună curagiu 
mai de desprețuită ca sărăcia: și acești 
omeni curioși suntă neguțătorii și toți 
cei dedațl să vâneze parale. Forte desă 
se întâmplă, că riscă totulă ca să câștige 
câtă de puțină, nu bagă în semă bol- 
dulă conservărei de sine, ci se espună 
orbișă primejdiiloră, în cari adese-orl 
moră morte rușinosă, ca eroi lași.

S’au vădută destule esemple, de 
ună atare curagiu, care a avută de ur
mare dauna și nefericirea poporului ne
vinovată, dândă ocasiune pestilenței, 
care de atâtea - ori a flagelată nemulă 
omenescă.

VI
Una din scăderile dilnice ale omeni- 

mei, e de a crede, că alții voră ține 
pentru ei secretulă tău fiă descoperită 
acela din confidință, seu fără voiă și 
numai din întâmplare. Poți fi sigură, că 

tuindu-se astfelă pacea și ordinea bună 
în biserică. Dintre celelalte obiecte 
grave și afundă tăietore, cu cari s’a 
ocupată Consistoriulă, P. S. Sa amin- 
tesce în specială proiectulă de statute 
pentru pensionarea preoțiloră și profe- 
soriloră, dela care speră să aibă urmări 
înbucurătore pentru întrega diecesă. In 
fine P. S. Sa îndâmnă la activitate co
mună și' solidară: „Să fimă activi, să 
punemă umără la umără și să facemă, 
ca să domnescă între fiii bisericei pacea, 
concordia și buna - înțelegere frățâscă 
și atunci, der numai atunci, biserica 
nbstră nu numai va prospera și va în
flori, ci ea totodată va deveni o fortă- 
reță tare, mai tare decâtă fortărețele de 
tunuri, pentru noi și drepturile n6stre.“

La cuvântarea P. S. Sale, care fu 
ascultată cu viu interesă și însoțită de 
căldurbse aprobări, răspunse din partea 
deputațiloră sinodali d-lă Vincențiu Ba- 
beșă, salutândă pe P. S. Sa, care pentru 
prima-oră ocupă loculă presidială ală 
acestui Sinodă, și dândă espresiune în- 
crederei neclătite a Sinodului, că sub 
conducerea P. S. Sale a începută o 
epocă nouă și bine-cuvântată pentru 
diecesă.

După acestea, constatându-se ma- 
ioritatea absolută recerută pentru adu
cerea de decisiunl valide,' se trece la or
dinea dilei.

Se presentă diferitele raporte, rațio- 
cinii, petițiunl etc., cari tote se trans
pună comisiuniloru speciale.

Din socotelele contului de spese die- 
cesane se vede, că la finea anului tre- 
oută a rămasă cu 1033 fl. 10 cr. mai 
puțină datoriă la contulă de spese die- 
cesane, decâtă la finea an. 1888.

In ceea ce privesce detragerile din 
subvenția de stată de 10,000 fl. sino
dulă aprobă pașii ce i-a întreprinsă Con- 
sistorulă pănă acum, precum și cei ce se 
voră întreprinde în viitoră pentru câș
tigarea întregei subvențiunl de 10,000 
florini.

Ca remunerațiune pentru ostenelele 
conducerei diecesei dela mortea episco
pului Popasu pănă la întregirea scau
nului episcopescă, Consistoriulă propuse 
a se vota Prea Cuvioșiei Sale Părintelui 
Protosincelă Filaretă Musta 300 fl. 
Sinodulă însă i-a votată 500 fl.

Raportulă privitoră la starea fon- 
duriloră în an. 1889 arată la fondurile 
și fundațiunile diecesane ună crescă- 
mântă de 6134 fl. 80 cr., âr la averile 
comuneloră bisericescl ună crescământă 
numai de 50 cr. De-orece însă din 343 
comune bisericescl socotelile le-au aș
ternută numai 263, er preliminariele nu
mai 238, socotelele cultului numai 81 
de comune, Sinodulă însărcineză pe 
Consistoriu să aplice modalitățile .oele 
mai aspre pentru sușternerea la timpă a 
socoteleloră și praliminarieloră biseri
cescl și ale cultului.

causa ta, care e cunoscută și altuia, ca 
și ție, acum seu mai târd; î va fi cunos
cută publice și dauna și rușinea, pote, 
ce’țl va causa acestă notorietate, ai să 
ți-o atribuescl numai ție.

Cu greu se întâmplă ca omenii din 
considerațiunea interesului propriu să 
tacă lucrurile ascunse, ce ei le cunoscă, 
cu atâtă mai vârtosă lucrurile, cari nu 
taie în interesulă loră; și decă vrei să 
te convingi despre adevără, esamineză-te 
pe tine însuți și vei vede de câte-orl 
dauna, rușinea, ce pote veni asupra 
altuia, te-a reținută a nu da pe față 
ceea ce sci, a te mărturisi, decă nu la 
mulțl, celă puțină la unulă seu altulă 
dintre amici, cari apoi au făcută ca și 
tine.

In statulă socială nimică nu e mai 
de lipsă decâtă a cerca modulă celă 
mai potrivită de a petrece timpulă, care 
e una dintre primele necesități ale vieței. 
Și acestă modă este flecăria, care stâr- 
nesce curiositatea și alungă urîtulă. Der 
eu recomandă următorea regulă: Lucru
rile, pe cari nu vrei să scie nimeni că 
le-ai făcută, nu numai nu le descoperi 
ci nu le face. Acele lucruri, cari nu poți 
face să se întâmple ori să nu se în
tâmple, fi sigură că se sciu când niol 
nu cugețl.

Starea clerului și a poporului din 
diecesă cu finea anului 1889 a fostă ur- 
mătdrea :

In cele 10 protopresbiterate ale die
cesei, poporațiunea cu finea anului 1889 
era de 358,998 suflete, dintre cari: 186,196 
bărbați, 181,226 femei. Față cu an. 1888 
în numărulă totală ală poporațiunei se 
arată o crescere de 8,424 suflete, cu 
tote că în protopresviteratulă Lugoșului 
poporațiunea din causa proletarismului a 
scădfută în acestă ană cu 534 de suflete, 
parte prin emigrări, parte prin treceri la 
alte religiunl.

S’au botezată 12,884; au murită 
10,312. Numărulă botezațiloră a între
cută pe ală morțiloră cu 2.572. S’au cu
nunată 2631, mai puțină cu 268 ca în 
anulă precedentă. Acestă scădământă se 
esplică mai vîrtosă din împrejurarea, că 
în acestă ană s’a pusă în aplicare noua 
lege militară, prin care servițiulă ac
tivă militară de 3 ani s’a amânată cu 
ună ană.

Pe teritoriulă diecesei s’au aflată 
case locuite de credincioși gr. or. 66,138, 
adecă mai multă cu 2.024 ca în anulă 
precedentă.

Dela alte religiunl au trecută la re- 
ligiunea gr. or. 179, er dela cea gr. or: 
la altele 103 persone. Concubinate cu 
finea anului: 4962, mai puține ou 126 
ca în 1888.

In diecesă s’au aflată cu finea anu
lui trecută: comunități matre 313, filii 
36, la olaltă 349, în cari suntă 323 bi
serici, (în stare bună 246, slabă 75, de 
totă slabă 12) și 5 capele. Parochii 386. 
Episcopă 1, protosinghelă 1, presbiterl 
2; aceștia suntă în centru, er în afară: 
protopresbiterl 7, administratori proto- 
presbiterall 3, parochl 105, administratori 
parochiall 255, capelani 33, diaconi 
2. La olaltă 405 persone bisericesol.

Ou privire la cei 255 administratori 
parochiall, Sinodulă decide, ca toți aceia 
dintre ei, cari întrunescă condițiunile le
gale și canonice, să se promoveze de 
parochl, er cu privire la teologii abso- 
luțl recomandă Consistorului, casă eser- 
ceze o inspecțiune mai rigurosă asupra 
conduitei loră și să ia disposițiunl pen
tru aplicarea loră în sfera bisericescă și 
școlară.

In ultima ședință se puseră la or
dinea dilei „ Statutele fondului de pensiune 
alu preoțiloru deficiența și orțanilorii rămași 
după preoții răposați din diecesă gr. or. a 
Caransebeșului. “

In sensulă acestoră statute se voră 
pensiona preoții, cari au ajunsă la etatea 
de 65 de ani, seu cari în decursulă servi- 
țiului loră bisericescă au devenită in- 
capacl de a mai servi ca preoți.

La fondulă acesta contribue ca taxe 
fundamentale de intrare: protopresbiterii 
câte 100 fl., preoții dela parochii de cl. 
I câte 40 fl., de cl. II 30, de cl. III și 
sub olasă, cum și capelanii și diaconii 
câte 20 fl. Afară de acesta plătescă 
taxe anuale: protopresbiterii câte 20 fl., 
preoții amăsurată parochieloră, câte 12, 8 
și 6 fl. la ană.

Dreptă la pensiune au toți preoții 
și protopresbiterii, după ce au contri
buită la acestă fondă taxele prescrise 
în decursă de 10 ani. Cine abdice fără 
voia Oonsistoriului, seu este depusă din 
oficiu, acela n’are dreptă la pensiune.

Cei ce au ajunsă etatea de 65 ani, 
au servitu 40 ani și au contribuită 40 
de ani la fondulă de pensiune, voră primi 
pensiunea întrâgă, care e statorită la 
ană cu 800 fl. pentru protopresbiterl; 
600 fl., 500 și 400 fl. pentru preoți, după 
cum suntă clesificate parochiile. Decă 
au devenită deficiențl înainte de împli
nirea aceloră 40 ani de serviciu și de 
contribuire, atunci capătă ca pensiune 
după serviciu de 10 ani 40% din pen
siunea întregă. Pentru totă anulă ce 
trece peste 10 ani de serviciu capătă 
încă ună adausă de câte 2% din pen
siunea întregă. Văduva are dreptă la 
ună ajutoră de 50% din pensiunea ce 
ar fi căpătată bărbatulă ei după anii de 
servițiu.
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Aceste statute intră în vigore cu 1 
Ianuarie 1891.

In fine Sinodulă aproba denumirea 
lui Iosifa Bălana de profesoră ordinară 
de economiă și urcarea salarului lui dela 
600 la 800 fi. înoepândă dela 1 Ianuarie 
1890. Cu privire la representațiunea preo
tului din S. Nicolaulă-Mare pentru re- 
câștigarea dreptului de patronata gr. or. 
ca să se încasseze birulă preoțescă și dela 
posesorii streini, cari posedă pămente 
urbariale foste odinioră în proprietatea 
coreligionariloră gr. or. Sinodulă reco
mandă P. S. Sale D-lui Episcopă, ca în 
înțelegere cu ceilalți archierei să mijlo- 
cescă reounosoerea acestui dreptă a bi- 
sericei gr. or. din partea guvernului. 
Diurnele și viatecele deputațiloră se fixăză 
cu 1259 fi. 30 cr.

Cu aceste terminându-se agendele 
Sinodului, care aținută 4 dile și a avută 
6 ședințe, P. S. Sa încheia Sinodulă prin 
o scurtă, der potrivită cuvântare, căreia 
îi răspunse în numele deputațiloră sino
dali d-lă Ioane Podoviciu, protopresbite- 
rulă Verșețului.

Nu rîdeti!
II.

F6ia ungurescă continuă:
In mijloculă nostru trăescă împrăș- 

, tiațl 700,000 de Jidovi și 1 milionă de 
Germani, decă pe aceștia i-am pute con
topi în corpul națiunei maghiare, am câș
tiga o grozavă putere acasă și în străi
nătate. La bătrâni, să înțelege, să nu 
contămă; ei suntă pre bătrâni decâtă 
ca să se schimbe, der să câștigăm!! pe 
tinerii și pe copii lorii, căci ei dăcă vor 
ave nume maghiară și crescere maghiară, 
Maghiari se voră alege din ei. Și să nu 
ne tememă, pentru-că Germanii și Jido- 

| vii posedă calități, cari în parte lipsescă 
elementului maghiară: adecă păstrarea 
și spiritulă neguțătorescă. Fără de aces
tea noi nu putemă esista; dăcă nu vom 
pute să le câștigămă, se maghiarisămă 
celil puținii comerciulu!... Astfelă der nu 
trebue să desprețuimă pe Jidovi, ci să-i 
contopimă în rassa nostră. Noi nu pu
temă fi amicii întunecatului evă mediu, 
der aflămă de lipsă, ca Jidovii, decă 
suntă cetățeni maghiari, să nu fiă Ger
mani....

Națiunea pretinde, ca cetățenii de 
limbi streine, fără deosebire de rassă, 
rangă și religiune, să se alăture la ma- 
ghiarismă, să se contopâscă cu elă. 
Vremă să deschidemă pfirta fiă-căruia, 
er nu să i-o închidemă. Chiămămă pe 
ori și cine, nu respingemă pe nimenea. 
Dămă libertate fiă-căruia, nu siluimă însă 
pe nimenea.

Dorimă deră multă, ca mișcarea 
pentru maghiarisarea numeloră să fiă 
generală în patriă. Ună lucru torte 
regretabilă este, că Arddlulu abia ia 
parte în traducerea numeloru pe unguresce, 
cu tote că și aici loouescă fdrte mulțl 
Jidovi, mai alesă în Alba-Iulia. Nu e 
lucru mai puțină vrednică a câștiga 
pentru causă și pe cea mai mare parte 
a domniloră români, pe aceea, care este 
credinciosă ideii de stată maghiară și 
care nu e daco-română...

Ddr ca se ajungemic la mai mare re- 
sultafâ, e necesarii a se înființa in fiă-care 
orașu și comitatu reuniuni de maghiarisărt 
de nume. Tocmai lipsa acestora este cea 
mai principală greșelă a acțiunei maghia- 
risărei de nume. In puține orașe și co
mitate s’au formată astfelă de reuniuni, 
pe când lucrulă nu costă mai nimică, 
afară de puțină ostenelă. Cu ocasia adu- 
năriloră comitatense, câțiva prietini buni 
și însuflețiți patrioți se convorbescă și 
etă că reuniunea e gata ; agitația îndată 
se pornesce și resultatulă se face numai 
decâtă. In orașe lucrulă se pote face și 
mai ușoră: în casină câțiva domni îșl 
dau mâna, chiamă o conferență, alegă 
ună președinte, ună notară, alegă o co- 
misiune și cu toții împreună se pună să 
capaciteze pe omeni. Așaddr în ținuturile 
maghiare și nemaghiare, în comitate și în 
orașe, pretutindenea se formămu reuniuni 
de maghiarisarea numeloru.

împrejurarea, că maghiarisarea de 
nume nu se estinde și în clasele mai de 
joșii ale poporului încă e o mare scădere. 
Astădi, în epoca instituțiiloră democra
tice, ori și ce mișcare numai așa ajunge 
la țînță, decă pășesce cu mulțimea. Este 
adevărată, că maghiarisarea inteligenții 
în proporțiă e mai valorosă, der numai 
relativă și nu absolută. Sămănătura încă 
e bună numai atunci, când e desă, pentru | 
că spicele rari nu dau secerișă îmbel
șugată. In privința ^acesta preoții, învă
țătorii și notarii comunali potă face 
multă. Să-i provocămă pe aceștia, ca să 
îmbrățișeze idea ca ună mijlocă ală spo- 
rirei națiunei maghiare.

Acum e timpă forte bună, maghia
risarea e ajutată de ună curentă favo
rabilă. Cine scie, pănă când va ține elă ? 
Să folosimă timpulă, când nici Neam- 
țulă, nici Musoalulă nu 
când ne este iertată să 
Să fimă Maghiari, ca să 
fimă tari, ca să putemă

Mai trebue comentarii la ast
felu de absurdități? A<jî mâne ga

Instalarea patriarchului Brankovicî.
In 11 Maiu n. s’a făcută în modă 

sărbătorescă instalarea noului patriarchă 
serbescă Brankovicî în biserica metro
politană din Carloviță. La 9 ore între 
bubuitulă tunuriloră și sunetulă clopote
lor ă comisarulă guvernului și membrii 
congresului intrară în catedrală, înaintea 
căreia ’i aștepta patriarchulă Brankovicî 
cu episcopii PetrovicI, DimitrievicI, Ni- 
colicl și ună mare numără de preoți ce- 
lebranțl. Patriarchulă îi întinse comisa
rului guvernului o cruce străveche, ca 
s’o sărute. In biserică se aflau înalțl 
demnitari și generali, președintele și vi
cepreședintele dietei croate, primarii tutu
rora orașeloră învecinate, 'representanții 
a 80 de comune bisericescl, precum și 
diariștl interni și esternl, între cari co
laboratori ai diareloră mai mari din Bel- 
gradă.

După-ce comisarulă guvernului anunță, 
că monarchulu a aprobată alegerea, o 
bateriă așezată în piața principală dete 
mai multe salve, pe când musica mili
tară întonâ imnulu poporală „Domne 
ține11. Comisarulă învitâ apoi pe pa
triarchulă să depună jurămentulă pre
scrisă și puse dup’aceea de se ceti di
ploma de instalare în limba latină și 
serbescă. După acesta apucă mâna pa
triarchului, și ducendu-lă cătră scau- 
nulă patriarchală, <hse l: numele Ma
iestății Sale apostolice împărătesc! și 
regescl te introducă pe Sanctitatea ta 
în scaunulă Archiepiscopului de Carlo- 
loviță și Mitropolitului și Patriarchu
lui serbescă și instaleză pe Sanctitatea 
ta în tote drepturile, folosele, datorin- 
țele și sarcinele împreunate cu acestă 
demnitate.11

Intr’o vorbire apoi recomandă co
misarulă patriarchului, episcopului, preo
țime! și poporului să’șl amintescă jtotde- 
una, că fidelitatea cătră domnitoră și 
cătră constituțiunea patriei și supunerea 
cătră legile statului e cea mai sfântă da- 
torință. Patriarchulă Brankovicî rosti 
după aceea vorbirea sa de intrare în 
demnitatea sa. Asigură pe Maiestatea 
Sa de fidelitatea neclintită a tuturoră 
Serbiloră, cari suntă gata, când nevoia 
va cere, să-și jertfesoă sângele și averea 
pentru monarchă și patriă.
apoi congresului, care l’a alesă și eh36 
între altele:

„In tote totdeuna 
vără și sinceritate în ori ce lucrare, 
caracteră firmă, zelă neobosită pentru 
binele bisericei și școlei, și credinciosă 
dogmeloră bisericescl și legiloră țării — 
acesta a fostă, scurtă disă, pănă acum 
și va fi și în viitoră programulă meu, ce 
mă voiu sili a-lă esecuta cu sprijinulă 
sinodului episcopescă și ală congresului11.

Urmară apoi omagiale clerului, fi- 
indă patriarchulă, după vechia datină, 
ridicată în susă. După ce patriarchulă 
Brankovicî celebră liturgia, care dură 2 
ore, fu mare primire (recepțiune) și în 
fine ună prântiă festivă. 

Mulțămi

mâni curate, ade-

ne poruncesce, 
fimfi Maghiari, 
fimfi tari, și să 
rămâne liberi.

zețarii maghiari, în fanatismulu 
loru de maghiariaare, vorfi gene- 
ralisa idea să se maghiariseze și 
numele câniloru și ală pisiciloru.

Constatându simplu culmea be
ției de maghiatisare, lăsămu deo
camdată în voia cetitorilor^ să’șl 
facă denșii observările la astfelu 
de gugumanii.

fi dusti la per- 
în contra con- 
întâmpla așa, și 
să servescă ca

lii contra emisului privitorii la matricule.
Lupta preoțimei catolice în contra 

emisului ministrului Csaky în privința 
matriculeloră se continuă cu înverșunare. 
Deja se comunică cătră „Neue Freie 
Presse11 despre ună conflictă între preoți 
de diferite confesiuni:

Abatele și preotulă I. Molnar din 
Komorn, fiindă provocată de predica- 
torulă reformată, resp. superintendentă, 
Gabr. Papp, ca să prede ună estrasă ma- 
triculară, a refusată acesta și așa a ur
mată, amăsurată emisului, arătarea la 
autoritatea administrativă. Organulă epis- 
copiloră catolici, care în acestă afacere 
e directă informată, susține, că abatele 
nu se va înfățișa la pertractare, deorece 
nu recunăsce puterea obligătore a ordi- 
națiunei guvernului și că numai cu pu
terea brachială va pute 
tractare. Elă ar apela 
damnării sale, decă s’ar 
apelulă l’ar publica, ca

I modelă colegiloră săi. Organulă episco
pescă desemneză cu ore-care bucuriă 
acestă faptă ca primulă pasă spre desfă
șurarea luptei pentru cultă. Tot-ddată din 
aceeași parte se face provocare, oa să 
se pună la cale o năvală de petițiunl 
cătră camera deputațiloră, și se dau și 
sfaturi precise în acestă privință. Peti
țiile să se adreseze în sesiunea dela 
tomnă, fiindă acum pre târdiu, mai alesă 
că și scaunulă papală va decide de bună 
semă în favorea părerii episcopiloră. 
Preoții fiă-cărui cercă electorală să se 
adune și petiția să o dea deputatului cer
cului respectivă, care trebue să fiă obli
gată a o presenta camerei.

In acestă cestiune ună singură ar- 
chiepiscopă, Samassa din Erlau, e de 
părerea guvernului, ceea ce e cu atâtă 
mai bătătoră la ochi, cu câtă pănă acum 
în tdte cestiunile a luată posițiă în 
contra guvernului. Samassa s’a și dusă 
la Roma în audiență la Papa, cum 
vede, ca să’șl dea semă de atitudinea 
în cestiunea matriculeloră.

se 
sa

Industria casnică din Bucovina
la exposiția agronomică și silvică din Viena.

Sub acestîî titlu i-a trimisă 
camera comercială din Cernăuți 
„Revistei Politice11 următorea no
tiță :

Precum este cunoscută, și Bucovina 
va fi representată cu producte ale sîr- 
guinței casnice la esposiția agronomică 
și silvică din Viena în pavilionulă con
struită pentru industria casnică. Deorece 
comisiunea esposiției arată în exemplare 
de modelă și casele țărănescl caracte
ristice, între cari și 'o casă huțuliasoă 
din Bucovina, a cărei construire sub con
ducerea profesorului Romstorfer este a- 
sigurată prin bunăvoința domnului căpi- 
tană ală țârei baronă Vasilco și ală di- 
recțiunei societății acționariloră pentru 
câștigarea de lemnă și exploatarea cu 
ferestri de vaporă, a trebuită să se ivescă 
idea, de a folosi încăperile acestei case 
în parte ca locă de vendare pentru pro
ductele industriei casnice. Camera co
mercială din Bucovina a tăcută, pătrunsă 
de importanța acestei idei, pașii nece
sari pentru esecutarea ei corăspundătore 
și a îndemnată pe țărani prin prefeo- 
turl și primării, ca să trimită obiecte 
de ale industriei casnice la numitulă 
locă de vânzare. Guvernului provin
cială i-a adresată însă camera rugarea 
a protegia afacerea acesta după posibili
tate și a sprijini ostenelele camerei în 
direcțiunea aoesta cu tdtă puterea. Ar 
fi ffirte de dorită,ca atâtă din partea pro- 
ducătoriloră de obiecte de ale industriei , 

casnice, câtă și din partea tuturoră ace
lora, cari simțescă ună interesă pentru 
prosperitatea acestui ramă ală activității 
economioe, să se folosescă ocasiunea, 
pentru a promova directă o valorificare 
corăspuntjătore a isvorului amintită de 
câștigă așa de importantă pentru popo- 
rațiunea țărână și prin îndrumarea unui 
comerciu permanentă.

Convocare.
Despărțămentulă XVII ală Assooia- 

țiunei Transilvane îșl va ține adunarea 
generală din ăstă ană în comuna Cu- 
ieșdiu la 2 Iunie st. n. 10 6re a. m., la 
care adunare toți membrii despărțămân
tului, precum și toți iubitorii de prospe- 
rarea culturei și literaturei poporului ro
mână suntă prin | acăsta convocațl și 
rugați a participa în numără câtă mai 
mare.

Programa ordinei de <ji se va ceti la 
deschiderea ședinței.

Din ședința comitetului despărțemân- 
tului XVII ală Assooiațiunei transilvane 
ținută în:

Reghină, la 15 Martie st. n. 1890. 
Patriciu P. Bariu, m. p. Dr. ADs. Todea, m p. 

președinte. cassară.
Severn Barbu, m. p.

secretară.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Viena, 16 Maiu. Deputății au 
primită în generală, prin votare 
nominală, proiectulu de lege pri- 
vitoru la despăgubirea pământului 
în Galiția.

Berlinu, 16 Maiu. împărtășirile 
despre o schimbare, ce se <țice, că 
ară face-o Rușii în politica loru, 
în sensulu unei apropieri de Ger
mania, se desemneză ca neînte
meiate.

Sofia, 16 Maiu. Procesulu în 
contra lui Panița s’a deschisă eri, 
der imediată s’a amânată pănă 
Marți, debrece aperătorulă a de
clarată, că n’a avută încă timpu 
se studieze de ajunsă actele.

DIVERSE.
Dispărute. In filele trecute au fu

gită pe ascunsă, noptea, dintr’ună convict 
nobilă (internată) din Veneția 16 fete ti
nere din familii nobile. In lipsa unei bărci, 
au trecută laguna prin apă. Părinții și 
rudeniile feteloră suntă nemângăiațl, mai 
alesă ca pănă acum nu li-a succesă a 
da de aventuriăsele fete.

Faime de atentată în Madridă. O 
scire telegrafică anunță, că în capitala 
Spaniei s’a lățită în dilele trecute faima, 
că ună atentată s’ar fi încercată în contra 
vieții regentei regine Cristina. Se ijice, 
că atunci, când regina-mamă se întorcea 
dela gară, ar fi descărcată cineva ună 
revolveră asupra ei. O altă telegramă 
însă desminte soirea acesta și afirmă nu
mai, că s’a aucjită într’adevâră o des- 
cărcătură de armă atunci cândă, regenta 
Cristina s’a întorsă dela gară.

0 descoperire îngrozitore s’a făcută 
la Belgradă, în Serbia. La 1878, tînâra 
și încântătorea nevastă a otelierului Buja 
a dispărută deodată. Bărbatulă denunță 
poliției acestă dispariția și soma pe fe- 
mee prin (jiare sâ se în întorcă acasă. 
Buja intenta nevestei sale procesă de 
divorță pentru părăsire voluntară a do
miciliului , câștigă și căsătorindu-se 
avu cu noua nevastă trei copii. Dâunătjl, 
elă îșl vându o proprietate din mahala
lele Belgradului. Cumpârătorulă voi să 
construescă o casă pe o bucătă de pă- 
mântă pe care se făcuse proprietară și 
săpândă în pământă, dădu peste ună 
butoiu. Ilă sparseră cu lovituri de topor 
și găsiră într’ 
meiă 
forte 
forte 
rană, 
chise 
legate cu funii; er oorpulă era îndoită 
în butoiu. Identitatea femeei lui Buja a 
fostă constatată prin inspecția giuvae- 
ruriloră și otelierulă, arestată în curînd, 
nu s’a îndoită multă ca să mărturisesoă. 
Elă sugrumase pe a treia sa soțiă ca 
să ia pe a patra. S’a începută cercetare.

Editoră și Redaotoră respowsabth :
Or. Aurel Mureșianu.

ensulă ună cadavru de fe- 
îmbrăcată cu haine de mătase și 
bogath împodobită. Cadavrul!! era 
bine conservata și, deârece nici o 
nu se putu descoperi, justiția con- 
că a fosta sugrumată. Mânile erau
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are Exposițiune de
14 Mai până 15 Octomvrie 

10 ore dimineța până 10 ore sera.

G8ICULTURA și SILVICULTURA
de ARTE 5' Fon taine Ininineuse

INDUSTRIA Parc și Rotundă*
Sera, 1 ia. zrx i n. a t electric

Prețulu intrării 40 cr. — Dumineca și în dile de sărbători 30 cr. — Bilete pentru copii 20 cr. ““WO

Ol I

„ALBINA", institoa ie mffi și ie ecunomii, Filiala Brașov».

Publicațiune.
Conformu disposițiunei §-lui 181 a statuteleră nostre aducemu 

prin acesta la cunoscință publică cumcă, la filiala din Brașovu, eta
lonului de interese pentru depuneri spre fructificare, făcute pe lângă 
abtjicere conformu §-lui 138 alu suscitateloru statute, s’au fixatu 
cu 4y2°/o Pe ană, solvindu și în viitoru, ca și pănă acuma, noi din 
alti nostru darea de 10% de interese.

Dreptu aceea se voru socoti, începându cu l-a Iuliu a. c. și 
la depunerile vechi, deja esistente, pentru viitoru interesele după 
etalonulu susti arătată.

Brașovu, în Maiu 1890.

„ALBINA" institute de creditu și de economii
326.1 FILIALA BRAȘOVU.

Bologa m. p. Petrescu m. p.
Dirigenth. Adjuncta.

Cursulu pieței SUrașevă
din 16 Maiu at. n. 1890.

Discontuia 6- pe ana.

Bancnote românescl Dump. 9.36 Vend. 9.38
Argintă românescu - n 9.31 „ 9.34
Ainpoleon-d’orI - - - M 9.38 „ 9.41
Lire turcescl - - - n 10.62 „ 10.67
Imperiali ... - 9.60 „ 9.65
Galbinl n 5.45 r 6-50
Scris, fonc. nA.lbinaM6l,/() n r

r r r ^°/n n — •—
Ruble rusescl - • • r 131. >/2 . 13-V/2
Mărci germane ■ - i»

Cursulâ te rrarsa Vwsa
din 14 Maiu st. n. I860

Renta de aura 4u/0......................... IC3.80
Renta de hârtia 6°/n.......................... 99 65
hnprumutulă câiloră ferate ungare -

aura................................................. 117.20
dto arginta......................... 96.—

Amortisarea datoriei căilor* ferate d«

oath ungare (1-ma emisiune) - ■ —.—
Amortisarea datoriei câilorh ferate ds

osta u.tgare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

osta ungare (3-a emisiune) - • 113.50 
Bonuri rurale ungare..........................89.—
Bonuri croato-slavone.................... 104.—
Despâgubirea pentru dijma de vina

unguresch .............................. —.—
Lmprumutula cu premiula uugurescd 138.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

gbedinului - - 126.60
Renta de hârtii austriacâ .... 89.35
Renta de arginta austriacâ .... 90.05
Renta de aura austriacâ.......................J110.15
Dosuri din 1860   138.60
Acțiunile băncei austro-ungar® - - 954.—
Acțiunile bâncei de credita ungar. • 341.— 
Acțiunile bâncei de credită austr . 301.—
(Jalbenl împărătesc!.....................................5.57
Napoleon-d’orI......................................... 9.40
Mărci 100 imp. germane - 58.—
Londra 10 Livres sterling® - - - 118.15

A visă cl-lsră abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Admîmstraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

BBudapesta—E^redealiâ S^redeafiii—BSudagsesta ®*--î^esta-Aradfi-Teiuș Teiuș-Aradâ-ES.-ff’esta (Dopșa-mică.—SiMiu
Tren-a 
accele

rații.

Tren ti 
accele

rata

Trenti 
omni
bus

Tren de 
per
sane

Trenă 
accele
rat a

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rată,.

Tren de 
per- 
«6ne

Tronfi 
omni- 
bns

Tren* 
de 

pers.

Trona 
<ie 

j* era.
Tronii
mist

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

t H 1
Jradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca 
8ucia 
Ciuda 
lîuiedin 
Stana 
Vghiriș 
Uhirbeu 
Vădășel

1
3.-
3.31

7.41
8.16

Clușiu I 
I

Vpahida 
(Hiiriș 
thicerdea
Uidra 

’’ințulfi de 
Liud 
feinșh 
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișârâ 
Hașfaleu 
Homorodh 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

sush

Brașovii

Timișh
Predealu

BucurescI

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
6.14

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

10.35
11.02
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. 5

“TO
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10'
7.22
5.62

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.64
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

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

£6.241
Î6.38 
<6.56 
’7.15 
17.48 
19.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.46 
11.34 
12.11 
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI
R*a-efiea.8ia
Timișă

Brașovfl

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodh 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Orăciunelh
Teiușfl
Aiudă 
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișii 
Apahida

Clușiu

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57 
"TO

7.09

7.42
8.05

sus a

8.32
9.-

I 
I

10.21
10.41

Trenu 
mixtă.

Viena
28 iad ap cate
Szohiok

7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
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

Aradd

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinu 
Zamîi 
Gurasad- 
Elia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șiboth 
Vințulă de 
Alba-Iulia
Teiușfi

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

josh
8.55
9.54

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

3.40| Teiuști
9.30 AIl)u-Iufia
2.38 Vințulă de josă
5.36 Șiboth
6Ă)6 Orăștia 
g |g Simeria (Piski) 
6^43 Devtt 
g Branicica
7.14
7 ^.g G-urasad» 
ț Zamă
8 42 Soborșină 
g || Berzava 
9^39 Oonoph
g Radna-Lipova 
.0.13 Pardișu 
q 37 Gyorok 

10 53 &1°g°vaț

Âradil

Szolnok

) 
I

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47

Tronfl 
mixt

1.45
2.2r

Copșn-micâ 2.05 4.35
IȘeica maro 2.38 5.05
Ldmneșă 3.22 5.46
Ocna 3.46 6.17
Sibiiu 4.18 6.40

HudnpteMtn
Viena

1 6. -
| 1.40 6.05

8.15

Nădășelh
G-îhrbău
Aghireșh
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârholi 
V ârad-V elencze

Oradea-mare

P. Ladâny 
țSzolnok

Viena

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.—
7.15
1.40

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

1131

.6.32
e

7.51
8.17

6.30 9.55
1.40

Mureșâ-ffjud®șâ-Bis4rița .ISfistrița-Mur^șft-ÎjudoșA

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

-------- 1|
4.30| Bistrița 

Țagh-Budateiech 
Murășh-Ludoșu

7.27
11.-

3.-
6.49
9.25 6.—

8.56

!S§BawHa(Piski)-lFetr®ș®wi )P,etr®8eMkă-f§iBBWî,ia(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

1
11.54
12.37

1.28
2.23
3.1.1
3.531
4.25

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegu 
Streiu 
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
0.55
6.41
7.26
8.14
8.50

AjradM-'ffimssora8 TimișĂra—Jkradw

Aradu
Aradulu nou 
Ndmeth-Sâgh
Vin ga 
Orczifalva
Merczifalva 
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Âradil

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

©BaâB'isii—Taarda Turda—GJdrișfM

Ghirișfl 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Si gfoișfl>jr a—OdorBaem Odorheiu—Si^Idsora
Sighișora
Odorheiu -

6.05! Odorheiu
9.121 Sighișârâ

5.35
e’.oi
6.44
7.26
7.44

8i Biiiaa- Cojpsa-iBtiică

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Ldraneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mleA 11.09 11.35

©uacerdea - t&soa-lae io
S^egNaimaBiii s&sescâ

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșil 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernuth 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă 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 7.-

MegMnaalfi s&sesc«~
©șwa’Baeiai-Cucerdea

Reghinnl-săs. 8.25 8.-
1 Oșorheiu 10.- 9.49

1 6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 L0.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
lernută 7.50 1.19 L1.23
M. Bogata 8.23 1.49 LI.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Sâmerâa (Pîski)-UBaâed.

Simeria (Piski) 2.18
Oerna 2.39
Unieddra 3.08

SJnăed.-Sâmei’Ja (Piski).

Notă; Numerii încuadrațl cu linii gros» însemnăză drele de năpte.

Tipografia A. MURE&EANU Brașov.

L’nieddra
^erna 
Simeria

9.30
9.56

L0.15


