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Cu t6te că la congresulă de 
pace din Roma au luatu parte unu 
numără mare de deputați și sena
tori români, toile de dincolo au 
raportată fdrte puțină și necom- 
plectu asupra ședințeloră acelui 
congresă.

Ne surprinde cu atâtă mai 
multă acesta, cu câtă scimă, că 
în conferența interparlamentară de 
pace s’au discutată de astă-dată 
nisce cestiuni de cea mai mare 
importanță, mai alesă în ce pri- 
vesce popdrele mici și causa li
bertății naționalitățiloră diferite 
din statele poliglote.

Scimă, că între altele s’a ce
rută, ca congresulă de pace se 
enuncie, că și micele națiuni și 
state, ca România, Belgia, Elve
ția, Serbia etc., să fiă admise 
la conferențele mareloră puteri și 
că acesta propunere s’a și pri
mită.

A mai făcută și deputatulă 
radicală Imbriani o propunere ce- 
rendă dela congresă, ca se enuncie, 
că națiunile au dreptulă de alho- 
tărî înseși despre sortea loră și 
de a forma unități naționale. Der 
acestă propunere, precum scimă, 
nu s’a admisă la discusiune. Din 
causa acesta s’a născută ună con- 
flictu vehementă între Imbriani și 
președintele Biancheri. „Multora41, 
4ișe Imbriani, „le este numai de 
aceea, ca se-și păstreze prada, ce 
o au ; suntă iubitori de pace nu
mai de frică, că-șî voră pierde a- 
vantagiulă. Președintele se află 
sub influința loră, cari cu buzele 
4ică că iubescă, er in inimă nu- 
trescă ură și învidiă“. Imbriani 
mai împutâ președintelui și soți- 
loră săi de principii (Nemți și 
Unguri), că n’ar fi trimișii națiu
nilor ă, ci numai ai guverneloră și 
că ară voi să Introducă numai o- 
ligarchii nedrepte etc.

Mai norocosă decâtă radicalulă 
Imbriani, a căruia propunere nici 
nu s’a admisă la desbatere, a fostă 
deputatulă română Fleva, care a 
făcută o propunere practică de 
pace, de-o mare importanță ac
tuală, pornindă din convingerea, 
că decă diferitele guverne nu voră 
respecta interesele diferiteloru na
țiuni, conferența de pace ar de
veni superfluă și fără de nici uuă 
tolosă.

Propunerea, ce a făcut’o d-lă 
Fleva înaintea congresului este 
următărea:

„Congresulă crede, că în sta- 
„tele compuse din diferite națio
nalități, guvernele voră contribui 
„a asigura pacea și, ca în Elveția, 
„ele voră respecta caracterulă et
nografică și desvoltarea acestoră 
„naționalități pe basa de legi, de 
„libertate și de justiția".

Congresulă după o lungă des
batere a primită acestă propunere, 
convinsă fiindă, că singurulă mij- 
locă practică de a se susține pacea 
între statele poliglote este respec
tarea drepturilor^ și a desvoltărei 
naționale a diferiteloră popdre.

D-lă deputată Fleva a bine
meritată prin acestă propunere 
pentru causa dreptă a poporeloră 
asuprite din statele poliglote, între 
cari se numeră și statulă nostru, 
și astfelă a adusă ună mare folosă 
și causei poporului română de din
ed ce de Carpați, pentru care îi 
datorimă recunoscință.

Remâne acum, ca aceia, cari 
conducă astă4i destinele stateloră 
poliglote, se înțelegă și se țină 
semă de vocea timpului, ce a ră
sunată pe capitoliulă dela Roma 
din sinulă ilustrei întruniri a re- 
presentanțiloră tuturoră pariamen- 
teloră din lume și care este vocea 
păcii, a culturei și a civilisațiunei 
adevărate.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Novembre.

— Față, ou viitorele alegeri de de
putați dietali, partida „independentă și 
dela 48“ a hotărîtă să abserve față cu 
partida „națională" a lui Apponyi urmă- 
torea atitudine:

1) In aoele cercuri electorale, unde 
„independenții" suntă în minoritate și 
unde lupta decurge între ună oandi- 
dată ală oposiției moderate de-o parte, 
și între ună candidată guvernamentală 
ori anti-semită de altă parte, „indepen
denții" voră avâ a se alătura la oposi- 
ția moderată, dâr se voră alătura ca 
partidă separată și numai pentru ocasia 
alegeriloră. 2) In cașurile, unde nu se 
pdte înainte constata, care partidă are 
majoritatea: cea estremă ori oea mode
rată, bărbații de încredere ai ambeloră 
partide voră lua în considerare împreju
rarea, pe a căreia parte suntă mai mari 
șanse de reușită. 3) Unde lupta decurge 
numai între ună candidată ală „indepen
denților" și altulă ală „moderațiloră", 
„independendții" voră ave să susțină lupta 
cu totă bărbăția. 4) In cașuri de totă du- 
bie și delicate, oomitetulă eseoutivă ală 
partidei „independente și dela 48“ este 
gata a intra în înțelegere cu oomitetulă 
esecutivă ală oposiției moderate. 5) Pao- 
tărl privităre la comitate întregi, ori 
ohiar și numai la cerourl singuratice, 
prin cari se ataoă drepturile alegători
lor din partea comitetului esecutivă ală 
partidei „independente și dela 48", nu 
voră fi aprobate.

— ț)iarulă „Vaterland" din Viena 
publică o pastorală a episcopiloru din 
Austria. Cea mai însemnată din acâstă 
pastorală este partea, în oara se trao- 
teză Gestiunea scdleloră și în care se 
protesteză în contra luărei școleloră de 
sub oonducerea bisericei catolice. Pas
torala conjură pe credinoioșii catolici să 
cetescă numai <fiare redigiate în spirită 
catolică, âr la fine vorbesce despre res
tabilirea puterei lumescl a Papei, „cerând 
și pretinefendă deplina și adevărata in
dependență a supremului păstoră ală 

bisericei de ori ce altă putere lumâscă." 
Diu partea inimiciloră autonomiei șco
lare și biserioescl, între cari șoviniștii 
unguri ooupă primulă locă, pastorala 
acesta a episcopiloră austriacl este în- 
timpinată ou răutate.

— O telegramă din Constantinopolă 
denâgă ori ce caracteră politică deose
bită împrejurărei, că Sultanul!! printr’o 
deputațiune deosebită a salutată sosirea 
Țarului Rusiei în Livadia. Deputațiunea 
n’a fostă condusă de marele viziră, 
după cum se cjioea, ci de pașa Fuad 
adjutantulă sultanului. Atâtă trimiterea 
însa-șl a deputațiunei, câtă și primirea 
în audiență la sultanulă a marelui viziră 
și a ministrului turcesoă, ce s’a întâm
plată înainte de plecarea deputațiunei, 
a dată nasoere la presupunerea, că sul
tanulă a voită prin acesta să dea es- 
presiune sentimenteloră sale de prieteniă 
față ou Rusia. T6te acestea însă s’au 
făcută, după telegrama de mai susă nu 
din considerațiunl de prieteniă turoo- 
ruse, ci numai pentru a corăspunde 
unui obioeiu tradițională ală curții tur- 
oesol. Politica sultanului este o politică 
de neutralitate, elă nu pote face poli
tică rusescă, dedrece scopulă lui este 
de-a trăi în amicițiă cu tdte puterile.

— Presența ministrului rusă de es- 
terne Giers la Parisu este considerată 
acolo ca ună actă de curtuașiă, oare a- 
vându-se în vedere apropiarea dintre 
Francia și Rusia, nu pâte fi nici de- 
cum surprinejătâre. La cartierulă său 
dela ambasada rusescă din Parisă, mi- 
nistrulă președinte Freycinet și minis- 
trulă de esterne Ribot i-au re’ntorsă vi- 
sita lui Giers, petrecândă împreună mai 
multe 6re, âr ceilalți miniștri i-au lă
sată oărțl de visită. La prâncjulă ce l’a 
dată ministrulă de esterne Ribot în o- 
ndrea lui Giers, a luată parte și mi- 
nistrulă-președinte Freycinet. Dela Pa
risă, d-lă Giersă avea să mergă la Ber
lină unde a fostă așteptată pe Ziua de 
adl. Pentru împăratulă Vilhelm a pro
iectată să Invite pe Giers la masa sa.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ 
“(8)

Cerșitorea dela Ponts des Arts. 
Novelă de Villielin Hauff; trad, de Cornel Scurtu. 

15.
„Rudele mele?", Zise ea cu lacri

mile în ochi. „Ah, tocmai acâsta e ne
norocirea, oă n’am. Ce ferioițl suntă aceia, 
cari potă să se mândrescă cu multe 
nâmurl și cari prin legături de rudeniă 
suntă legați de dmenii buni; ce plăoute 
suntă ouvintele „unohiu", „mătușă" ; ele 
suntă ală doilea tată, o a doua mamă, 
și ce farmeoă zaoe în numele de „frate"! 
In adevără, decă ași fi fostă oapabilă, 
să invidiază pe cineva, ași fi invidiată 
pe cutare sâu outare fată, oare ar fi 
avută ună frate, în care îșl află pe ami- 
culă și protectorulă său celă mai intimă 
naturală și sinoeră."

Froben umbla timidă înedee și în
colo ; aid, fără voința lui, atinsese o 
cdrdă a inimei Iosefei, care răsuna du- 
rerosă; îi stăteau înainte nisce conclu- 
siunl, oarl îlă umpleau de temere. Elă 
tăcu, er ea, ștergândușl lacrimile, oon- 
tinuâ:

— „Sortea m’a ceroată de multe-orl 
în modă fdrte ciudată. Eramă unioulă 

la părinți și am fostă lipsită de marea 
binefaoere, de a avâ surori; loouiamă 
între dmenl străini și astfelă n’aveamă 
nici o rudeniă. Tatălă meu se părea, 
oă nu prea stă în bune relațiunl cu ai 
săi din Elveția, căol mama mea îmi po- 
vestia adese-orî că suntă supărațl pe 
elă, pentru-că s’a căsătorită și n’a luată 
o fată bogată din Elveția, pe care voiră 
să i-o dea. Și pe tatălă meu l’am văzută 
fdrte rară; era în armată, și d-ta șoii, 
oe neliniștite vremuri erau sub împăratulă 
Napoleonă. Astfelă nu-mi rămase altă- 
cineva, decâtă mama mea; și în adevără, 
ea suplinia ori oe rudă. Când muri ea, 
firesce, oă rămasemă singură în lumea 
mare, căol între milionele de dmenl, nu 
era nimeni, la oare să mă fi dusă și să-i 
fi putută J au murită aceia, cari 
m’au nutrită și oorotită, fiți voi aoum 
părinții mei!"

— „Și mama d-tale așa-deră nu se 
numia Tortosi ?“ întrebă Froben.

— „Eu nu o numiamă altcum, decâtă 
mamă, și niol-odată n’a vorbită ou mine 
despre relațiunile ei de mai înainte; ah, 
când m’am făcută mai mare, era totă 
bolnavă! Tatălă meu o numia numai 
Laura, și în puținele hârtii, oe le găsiră 

după mortea ei și mi-le dădură mie, e 
numită numai Laura de Tortheim."

„Ei!“ esclamâ Froben veselă, acestă 
e limpede ca cjjua- Mama d-tale se nu
mea Laura Tortheim nu e altoeva, de- 
decâtă Tortosi, pe cari și-le schimbară 
fugarii, Tannensee se numea acelă căpi- 
tană din Valenoia, elă e tatălă d-tale, 
colonelulă Tauneusee, și înoă ceva mai 
multă, nu cficI d-ta însu-țl, că ta- 
bloulă acesta semănă pe deplină ou 
mama d-tale, și ore nu reounoscu stima- 
tulă meu amioă Don Pedro în tabloulă 
originală pe Ddmnă Laura a lui ? Aoum 
nu mai ești isolată, celă puțină ai ună 
adevărată vără pe Don Pedro de San Mon- 
tanjo Ligez! Ah ! cum se va bucura ami- 
culă meu, audindă de renumita luirudeniă!" 

„O, Dumnezeule, bărbatul meu!" striga 
ea cu durere și-și acoperi fața ou basmaua.

Gr°ben nu-șl putea închipui, cum 
putea să se vadă lucrurile acestea, alt
mintrelea ca elă; elă nu vedea în tdte 
acestea decâtă buouria lui Don Pedro, 
de a afla o fiică a Laurei. Elă era bo
gată, necăsătorită, avea încă în sine ve_ 
ohiulă entusiasmă pentru frumdsa sa ve- 
rișoră, așaderă Froben combina și ofru- 
mâsă moștenire din raporturile aoeste 

minunate... Elă apuca mâna Iosefei și 
i-o dete de pe ochi, ea plângea tare.

„O, d-ta cunoscl rău pe Faldner", 
Zise ea, „deoă creZl, că presupunerile 
acesteia ’i voră face o plăcută surprin
dere! D-ta nu cunoscl bănuiala sa. Tdte 
trebue să mergă după cursulă loră re
gulată, tăte trebue să fiă la loculă loră 
și în ordine, elă uresce diu adânoulă i- 
nimei sale tdte lucrurile neobicinuite. 
Am trebuită, continua ea cu amărăciune 
„am trebuită să privesoă ca o grațiă, 
că m’a luată de soțiă ună așa bogată și 
stimată bărbată, oă elă a fostă mulță- 
mită cu puținele doveZl, pe oarl ’i le- 
am putută da despre familia nostră. „Nu 
trebue," esclamâ ea plângândă amară, 
„nu trebue să audă în fiă-oare di, oă elă 
s’ar fi putută pune în legătură ou cele 
mai văZute familii, că elă ar fi putută 
lua în căsătoriă, pe outare seu cutare 
fată bogată ? Nu-mi spuse adesea, că 
numele meu nobilă e nou, oă despre 
nemulă mamei mele nu se scie niminfl, 
ba chiar câțiva Tannansee au renunțată la 
titlul nobilitară și s’au făcut comercianțl?"

Abia aoum îi treoe prin o minte i* 
deiă înfricoșată. „Așaderă am intrată în- 
tr’o casă a nenorocirei, într’o familiăne.
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SOIRILE PILEI.
— 11 (23) Noemvre.

La Sibiiu s’a întrunită astăZl Oon- 
sistoriulă metropolitanii, fiindă de față 
și Prea Sânțiile Lorii D-nii Episcop! 
Mețianu dela Aradă și Popea dela Oa- 
ransebeșii; ceștii din urmă însoțită de 
P. O. S. protosinoelulă Filaretă Musta.

* * *
Membrii Asociațiunei Transilvane. In 

ședința a 2-a a adunărei generale, ținută 
la 5 (17) Augustă a anului curentă în 
Hațegă, au fostă declarați ca membri noi 
ai Asooiațiunei următorii: a) Membri 
fundatori: Vasile Zăhană, advocată în 
D.-St.-Mărtină; Dr. Aureliu Maniu, not. 
pub. în Oravița; „Silvania“ institută de 
credită și econ. în Șimleu; Gavrilă Mânu, 
adv. în Bistrița, b) Membri pe vieță : Dr. 
Remusă Roșea, secret, consistorială în 
Sibiiu; Ioană Olâje, eoon. în Boița; 
Ioană Bozoșană, preotă în Moșna; Io- 
sifă Lupu, preotă în Stena; Andreiu 
Bârseanu, profesoră în Brașovă ; Dr. Oc- 
taviană Russu, advocată în Sibiiu; Dr. 
Dumitru Oipta, advocată în Bistrița; 
Dr. Gavrilă Triponă, adv. în Bistrița; 
Michailă Popă, propr. în S. St. Ivană; 
Daniilă R. Cordescu, direct, școl.; Ioană 
Dima, proprietară în Lipenl. In totală: 
4 membri fundatori, 11 pe vieță și pe 
lângă aceștia, 181 de membri ordinari. 
In aceeași șndință s’a hotărîtă instituirea 
unei „cărți de aurii*, în care să se in
troducă numele aceloră binefăcători, cari 
au donată seu voră dona în viitoră peste 
500 fi. v. a. Asociațiunii, precum și așe
zarea în sala festivă a școlei Asociațiunii 
a portreteloră făoute în piotură de uleiu 
ale președințiloră decedați, preoum și 
ale binefăcătoriloră distinși ai Asooia- 
țiunii. Conspeotulă membriloră se va 
tipări în viitoră în fiă-care ană.

* * *
Institută pentru procurarea de ol- 

toiu în Băile Herculane. îndemnată de 
dorulă d’a fi folositoră poporului ro- 
mânescă, d-nulă Dr. Vuia a deschisă în 
Băile Heroulane ună institută, de unde 
în ori oe timpă se pote prooura oltoiu 
curată dela vițăi pentru oltoirea copi- 
iloră. Fiindă acesta primulă și uniculă 
institută românescă de asemenea na
tură, — îlă recomandămă și de astă- 
dată medioiloră și comuneloră românescl. 
Devisa să ne fiă, ca pe câtă se pdte să 
nu alergămă la străini pănă ne putemă 
servi de a-i noștri. Persăna d-rului Vuia 
oferă destulă garanță pentru bunătatea 
productului său.

* *
Semănăturile de tomnă in România. 

Cetimă în „Curierulă Finanoiară": Tim- 
pulă frumosă a revenită; avemă 12 
grade căldură, care a scosă din casă pe 

norocită", Zise elQ în sine- nu din 
amoră l’a luată de bărbată ci din lipsă, 
fiindcă era singură, și Faldner, după cum 
’lă cunoscă, a luat’o fiindcă era frumăsă 
fiindcă voia să strălucâscă cu ea. Neno
rocită femeiă/ Și barbarulă ’i face re
proșuri pentru nenorocirea ei, ba chiar 
o face să simtă ce are ea să-i mulțu- 
mescă r “

Ună sentimentă amestecată de su
părare pe amiculă său, de compătimire 
și respeotă față de frumâsa și nefericita 
femeă îlă atrase spre ea, elă se înoercâ, 
să inspire curagl și încredere. „Prives- 
oe-le pe tote aoestea, oa și când n’așl fi 
Zisă nimioă", șopti elă: „vădă, oă-țl 
prooură tristeță; oe i va folosi lui Fald
ner? Să tăinuimă aoeste presupuneri ne
bune, ce le-amă făcută eu, oăol și așa 
nu aducă niol ună folosă".

losefa se uita uimită la dânsulă, la- 
crimele-i dispăruse din ochi și Froben 
creZu, oă vede ună felă de mândriă în 
înfățișarea ei. „D-le“, Zise ea și se părea 
în acestă momentă, că statura ei se 
înalță: „e peste putință, oa se credă, că 
aceea, ce ai Zisâ> P^te fi seriosă; în ori 
ce casă trebue să scil, că soția baronu- 
Faldner, nu împărtășesce niol ună se

toți cultivătorii și i-au făcută să reîn
cepă munca câmpului întreruptă de fri- 
gulă și zăpezile ce au oăZută. Deoă 
acostă timpă va continua încă 20 Z^e, 
se pâte spera, că sămănăturile de tâmnă 
în România nu voră lăsa nici ună de- 
ficită așa, cum se credea la căderea ză- 
peZei din săptămânile trecute.

* * *
Oprirea esportului de grâne din Rusia. 

Din Petersburg sosesce soirea, că prin- 
tr’ună ucasă, ce s’a dată aoum de ou- 
rândă, s’a oprită și esportulă de grâne. 
Funcționariloră de vamă dela granițe 
li-8’a și comunicată uoasulă acesta, în 
urma oăruia voră mai pute fi esportate 
numai acele grâne, cari au sosită la 
granițe înainte de a fi trecută Z’ua de 
12 Noemvre st. v. Oprirea acestui es- 
portă este viu comentată de pressa eu- 
ropenă, care vede în ucasulă de mai 
susă o mare orisă a Rusiei. De altmin
trelea o altă telegramă din Petersburgă 
anunță, că bucatele, ce au mai rămasă 
în Rusia în urma oprirei esportului, voră 
fi de ajunsă pentru a susține poporațiu- 
nea pănă la secerișulă anului viitoră.

** *
Corii nou bisericesoii, compusă din 

studențl români gr. or., s’a înființată în 
Zilele din urmă în Beiușă la inițiativa 
d-lui clerioă absolută Georgiu Popă jun. 
și cu concursulă d-loră clerici absoluțl 
Georgiu Oherecheșiu, Georgiu Popă sen., 
Emanuilă Popă, care pentru prima dată 
au debutată în Ziua st- Mucenioă Di- 
mitrie.

* * *
Alegere de medicii. In 29 Noemvre 

n. c. se va ține alegerea de medică cer- 
ouală în comuna Mehadia, la oare apar
țină 9 comune. Doritorii de a ooupa 
postulă acesta au să-și înainteze rugările 
pănă în 28 Noemvrie n. o. la pretura 
din Orșova. Venitele împreunate cu a- 
cestă postă suntă: 800 fi. salară, 20 cr. 
taxa pentru fiă-oare visită, 200 fi. pote 
căpăta dela calea ferată, și alte venite, 
cari tote la olaltă aducă oelă puțină 
2000 fl. la ană. * * *

Pentru cei oe vendti în „Podulă Bă- 
tușiloră" suntemă rugați a face cunos
cută următârele: In urma ținerii espo- 
sițiunei industriale, ce-o voră arangia-o 
în Podulă Bătușiloră din inoidentulă vi- 
sitei miniștriloră de comerciu și deagri- 
oultură, — acei meseriași, cari de or
dinară îșl vândă mărfurile în „Podulă 
Bătușiloră“, au de a-șl espune mărfurile 
spre vânzare pentru tergulă de săptămână 
din 15/27 Noemvre a. c. în piață, și 
anume: 1. Pantofarii și oismarii: dea- 
lungulă trotoarului din Tergulă grâului, 
întoomai ca la târgurile de ană; 2. Ou- 
relarii: în mijlocă între casa sfatului și 

cretă cu D-ta, ună seoretă, pe care nu 
trebue se-lă scie bărbatulă ei.

pioândă aceste, împinse la o parte 
serviciulă de ceaiu, se ridioâ de pe scaun 
și — după ună complimentă scurtă, pă
răsi pe âspele uimită. Froben voi să 
mergă după ea, voia să-și oeră ertare 
de aoeea, ce făcuse, voi să le facă de
odată pe tâte bine, dâr ea dispăruse pe 
ușă mai înainte de a se pute elă recu
lege. Supărată, se duse josă în grădină; 
elă nu soia, să se supere âre pe elă în
suși, ori dâră pe sensibilitatea damei, 
care în momentulă acesta i-se părea prea 
mare. Der, după cum se întâmplă în 
asemenea cașuri, sângele său înferbântată 
se liniști pe încetulă și piritulă său în- 
pepu să mediteze cu sânge reoe. Și a- 
cum afla elă multe, ce-i serviau Iosefei 
ca souse. „Ea nu-lă iubesce", Zise elă 
în sine, „elă o tractâză pote ou brutali- 
tete, se arată mai multă ca domnă de
câtă ca soță. Ea se înduioșa, când îi 
vorbii despre plăcerile vieții, văZui, cum 
se spăriâ, când se trăda față de mine, 
când spuse, oă ce lipsă o apasă, chiar în 
mijloculă ferioirei esteriâre. Și 6re s’a 
spăriată, că a tradată lipsa acâsta unui 
amică ală soțului ei ? Și mai departe, când 

Tergulă pomeloră, visavis de strungari;
3. Funarii: alăturea cu ceilalți funarl, oarl 
de regulă îșl vândă mărfurile în piață.

Starea învățământului în Munții 
Apuseni

iii.
Abrudd, 9 Noemvre n. 1891.

Am arătată, că pentru înființarea 
unei biblioteci traotuale s’a hotărîtă, oa 
fiă-care biserioă să plătescă la ună ană 
câte 50 or.: — o sumă, în adevără, de 
totă mică, dâr 'ce să-i faci, biserioile nâs- 
tre în timpulă de aZl suntă peste măsură 
îngreunate. Astfelă ele plătescă dare di
rectă, dare suplementară, echivalentă, 
dare de drumă, taxe la fondulă regnico- 
lară de pensiune a învățătoriloră, taxe 
la fondulă Esaotoratului archidieoesană; 
apoi susțină învățătorii, cantorii, crâs- 
nicii; cele cari nu au nici ună venită 
și nu susțină șoâlă, solvescă oelă puțină 
5 fl. protopopului pentru revederea ra- 
țiuniloră, cari de regulă presintă numai 
stată de pasive, er de active nimioă; 
cele cari susțină șcdle, ohiar deoă nu au 
nici ună venită, solvescă protopopului 
minimumă 15 fl., oele cari au ceva ve
nite solvescă și pănă la 80 fl. Pe lângă 
aceste mai solvescă protopopului din 
casă în casă pentru visitarea șcdlei (1 1) 
dela 5 pănă la 10 fl., mai solvescă pro
topopului pentru portulă poștală câte 1 
fl. Apoi mai are protopopulă: odată o 
reparare la ună dulapă din birou, de altă
dată cumpără ună protooolă, de altădată 
i-se trămite o colecțiune de legi și al
tele. . . a căroră spese tote le supârtă 
bisericile.

Să nu crâZă cineva, că biserioile de 
pe aici posedă latifundii și deci proto
populă îșl ia numai o competință mo
destă, — nici decâtă. Biserioă din Bu- 
ciumșesa are 17,000 fl., cea din Abrudă 
o avere cam de 7000 fl., cea din Roșia 
realități în valore oam de 5000 fl., ce
lelalte biserici seu că au mai nimică, seu 
că nu au chiar nimioă, der 15 fl. „pentru 
revederea rațiuniloră" trebue să esă.

Ca să-și potă faoe cineva ideiă des
pre competințele, ce și-le ia actualulă 
vioe-protopopă, voiu aminti numai, că 
dela cooperatorulă din Câmpeni, carele 
din lipsa de mijlâce a fostă silită să vină 
pe josă din Zlatna pănă la Abrudă, a 
luată pentru introducerea îu oficiulă de 
cooperatoră carele e fără beneficiu, nu
mai 25 fl. v. a.

Ne veți reflecta, că dâoă ne sim- 
țimă îngreunați, pentru-ce nu recurgemă 
la locurile competente? — După-ce?! 
Cooperatorulă din Câmpeni a recursă, 
der pretensiunea protopopului s’a apro
bată și cooperatorulă a trebuită să pos- 
tesoă, ca să potă plăti. Să Zic0, ună 

îi spusei totul, când îi vorbii cu ore care 
siguranță despre originea ei, când, pote, 
într’ună modă puțină delicată, am atinsă, 
cârde gingașe, pe oarl nu i le-a atinsă 
încă nimenea, nu a trebuită să-și iese 
ou totulă din fire? Și când ea în fine, 
aminti bănuiâla și prepusulă soțului ei, 
nu devenea din ce în ce mai spăriâsă, 
din ce în ce mai perplesă, âr eu", con
tinuă elă, punându-șl mâna la frunte, 
„am putută să-i atribui, că va împărți 
cu mine ună secretă, că ore ea nu va 
trada pe oelă mai deaprope amică ală 
ei, pe bărbatulă ei ? Nu trebue ca să se 
temă, oă dâcă va păzi secretulă, va fi 
ou totulă în mâna mea ? Ore nu-i se va 
fi părută ciudată acestă ofertă, ba chiar 
ne delicată? Ce sublimă, ce nobilă ’i 
părea lui aoum caracterulă acestei fe
mei, de unde putea ea se ia, la etatea ei, 
căol avea oelă multă 19 ani, atâta tă- 
riă, atâta precauțiune, o așa cultură ne- 
obiclnuită, așa forme fine sociale? Elă 
simția, pâte pentru prima oră în viâța sa, 
oă în femei esistă ceva finețe, violeniă, 
putere în scurtă: ună seoretă, care nu 
se află în așa măsură nici chiar la băr
batulă celă mai mândru și cu vâZă.

V a urma). 

dre-oare preotă a recursă în causa altei 
pretensiunl, dâr jalba i-s’a pusă „ad 
acta", ca nu cumva să se jignescă auto
ritatea protopopului, deol nu ne rămâne, 
decâtă să plătimă și să înghițimă noduri. 
Și apoi dâoă bisericile nu mai potă plăti? 
— Forte simplu, când i-se dau bietului 
preotă din subvenția imperială câte 20 
—30 fl., protopopulă îi subtrage în oom- 
petințe și apoi elă faoă-șl socotâla cu bi
serica, care-i va plăti, dâoă va avâ de 
unde, er dâcă nu, — tragă clopotulă 
după ei.

Lucru naturală, că după astfelă de 
stări a luoruriloră, oasele bisericeloră și 
preoții nu se prea bucură de visitațiu- 
nile d-lui protopopă. Poporului îi este 
totă atâta, fiindcă pe d-lă proto
popă nici de-altcum nu-lă cunâsce. Sca- 
unulă protopopescă, numită după centru 
ală Roșiei, este depărtată de cea mai 
mare parte a traotului, e în Zlatna. Deci 
protopopulă, chiar și dâcă nu i-ar lipsi 
voința, nu se pote presenta în paroohiă 
în Z^6 fi0 sărbătore, oând să se arete 
poporului în biserică și să-i vorbâscă, 
fiindoă l’ar costa fârte multe spese să 
esă ou o ocasiune numai într’o paroohiă, 
și atunci ar trebui să îngreuneze oassele 
biserioesol și mai multă, ci oa să fiă oru- 
țătoră, cu o singură ocasiune colindă 
prin tote paroohiele, firesce în Zii0 fără 
prasnioă; și așa cu consciința liniștită 
potă afirma, că din intregu tractulă nu 
va afla d-lă protopopă 1000 de persone, 
cari să-lă cundscă.

Vai de bieții preoți, cari în activi
tatea loră suntă ajutorați numai de or- 
dinațiunile protopopului și nicl-odată de 
cooperarea lui personală. De aoi provine 
amorțirea întregului avântă de progresă 
culturală. Preotulă, nesprijinită de pro
topopulă său, devine înaintea poporului 
aramă sunătore. De multe-orl, după ce 
și-a terminată preotulă cuvântarea, a 
trebuită cu durere să audă poporenl Zi* 
cândă: „dați-i pace, l’amă mai auZită 
noi ZiO0ndă de aoestea, dâr voră trăi 
și copiii noștri, cum amă trăită noi". 
Omne quotidianum vilescit.

După acestea, să revină erășl la 
sinodă.

După ce s’a stabilită soopulă fon
dului, precum și cuantulă și modalitatea 
solvirei, s’a alesă o comisiune din trei 
membri, oarl pănă la proxima ședință si
nodală eă compună ună proiectă de sta
tute și să-lă subștârnă atunol sinodului 
spre decidere. S’a alesă și ună cassară, 
care să primesoă taxele și să le depună 
de-ocamdată la „Auraria". Solvirile amă 
văZută, că le-au și începută unii preoți 
în speranța aprobărei mai înalte. S’au 
presentată din partea preoților^ unele 
date școlastice, cum și documentele des
pre solvirea contribuțiunei și altoră de
bite, s’au solvită taxele la fondulă „Van- 
ceană", s’a alesă oa locă ală sinodului 
de primăvară Roșia de munte, ună di- 
sertante pentru acestă sinodă: Alesan- 
dru Ciura, ună învățătoră să țină pre
legere practică cu elevii la acelă sinodă 
în presența învățătoriloră tractuall, ce 
voră fi a se presenta, și a oeloralalțl 
membri clerici ori eventuală laici, și cu 
acestea apoi ședința s’a ridicată.

Vedemă deci, că nisuințe bune peste 
totă nu lipsescă, că prin concursulă lai- 
oiloră și a docențiloră la sinâde, oausele 
biserioesol și școlastice voră progresa 
neasămănată ca pănă aoum, numai mă 
rogă, ca modestele reflexiun*, ce ne per- 
mitemă a ni-le face și noi la oele ce nu 
ni-se pară corecte, să fiă considerate cu 
indulgență, fiindcă provină din sinoeră 
bunăvoință.

Ună ascultătoră.

Corespondența „Gaz. Trans.“
ȘardU, 20 Noemvre 1891.

Onorabilă Redacțiune! Plină de bu
curia vină a vă împărtăși în câteva cu
vinte frumosa și românescă primire, ce 
i-s’a făcută D-lui Traiană H. Popu la 
gara din Alba-Iulia, în Ziua de 16 No
emvre n. c. ou ocasia multă doritei sale
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reîntorcerl din temnița UDgurescă dela 
Seghedină.

Cetindă în prețuitulă D-vostră cjiarii 
vestea despre aoestă reîntdroere, inteli
gența românesoă de ambe secsele din 
ȘardtS a luată nobila și românesoă ho- 
tărîre, de a întîmpina oum se cuvine la 
numita gară pe celă multă dorită. Spre 
scopulă acesta inteligența românesoă de 
aici a plecată la Alba-Iulia în numără 
frumosă și respeotabilă. Șepte, dintre 
damele române, voindă să dea întâmpi
nării ună caraoteră românesoă câtă se 
pote mai pronunțată, s’au presentată 
îmbrăoate în fermeoătoriulu și pitores- 
culă nostru costumă națională.

Erau 12 dre din di, când trenulă, 
care aduoea pe D-lă Popu, a întrată în 
gara din Alba-Iulia. Aici întîmpinatorii 
l’au salutată în modă simpatică și oor- 
dială; pe fețele tuturora se observa o 
sinceră și adâncă buouriă, oă vădă erășl 
în mijlooulă loră pe aoela, oare cu ab- 
negațiune esemplară și cu virtute ro- 
mânescă șl-a golită paharulă amară ală 
suferințeloră robiei de unu lungii anii de 
tfile, pentru drepturile și libertatea po
porului română.

Dela gara din Alba-Iulia, ne-amă 
reîntorsă cu toții la Șardă, comuna na
tală a D-lui Popu. De sine se înțelege, 
că trecendă prin piața Alba-Iuliei, lumea 
străină privea cu multă interesă și cu cu- 
riositate la frumosulă șiră de trăsuri, și 
mulțl se întrebau, de oumva mergemă 
la vre-o nuntă? Mai multă decâtă tdte 
au atrasă atențiunea lumei străine cu- 
ridse, oele 7 dame române îmbrăcate în 
costumă națională.

Intrândă în Șaredă, ne-amă îndrep
tată cu toții la oasa părintesoă a d-lui 
Popu. Pe stradă și înaintea casei erau 
adunați ună numără frumosă de țărani 
și țărance române. Aici parochulă lo
cală On. D-nă Gedeomt, Radașiu a bine- 
ventată pe noulă venită printr’o scurtă 
vorbire, la care întempinatorii și popo- 
rulă adunată au salutată pe iubitulă ospe 
cu ună cordială „să trăâscă".

A urmată apoi o masă comună în 
în casele părintelui D-lui Popu, la oare 
au participată întempinatorii și alte ru
denii de ale sositului, in decursulă me
sei , On. D-nă Gredeonă jRadeșiu, 
luândă cuventulă, printr’o frumdsă și 
vrednică cuvântare predete „iubitului 
nostru Traianiiu‘, oum cjise vorbitorulă, ună 
frumoșii albumu pentru fotografii, lucrată 
ou multă gustă, — dreptă amintire 
a 4ilei din partea famililoră On. 
d-ne Eufrosina Popu n. Urzică și a fami
liei onoratului și vrednicului nostru 
preotă Gedeonu Radeșiu, care potă cjice, 
că a fostă sufletulă acestei frumose și 
demne primiri. Adâncă mișoată, d-lă T 
H. Popu a răspunsă printr’o scurtă dâr 
mișcătore cuvântare, mulțămindă aces
tora două onorabile familii pentru deo
sebita atențiune oe i-au dată, și asigu- 
rându-i pe toți de stima, iubirea și de- 
votamentulă, ce li-lă va păstra pentru 
totdâuna. Nu voiu mai aminti de toas- 
tele, ce au urmată, ajunge însă a spune 
că bucuria acestei 4'le a fostă mare pen
tru noi și va rămâne cfiua de 4 (16) No- 
emvre o di de frumosă aduoere aminte 
pentru noi toți. X*

D-lu Dr. Aurel Munteanu din 
Timișbra ne adreseză o scrisbre, 
în care combate unele aserțiuni 
ale „Luminătorului41 cu privire la 
atitudinea Episcopului din Aradă 
față cu alegerile dela Beclchere- 
culu-micu. Am fi dorită, ca d-lu 
Munteanu se se fi adresată în ces- 
tiunea de față mai înteiu „Lumi- 
nătorului11 căci în acestă f6iă s’au 
afirmată cele ce le combate. Der 
d sa ni se plânge, că i-s’ar fi în
tâmplată altă-dată, ca se nu i-se 
pnmescă justificările din partea 
Redacțiunei „Luminătoriului11 și 
că de aceea se adreseză la noi. 
Afacerea d-sale cu „Luminătorulă11 
pe noi nu ne privesce mai de- 
aprope, înse fiind-că se tracteză

aicea de o cestiune de mare im
portanță, pentru solidaritatea nds- 
tră națională, dămă locu scrisorii 
amintite, pentru care de altmin
trelea d-lă Munteanu ia t6tă res- 
dunderea, subsemnându-o:

Timișdra, în 7 (19) Noemvre 1891. 

Stimate D-le Redaotoră!
Vecjend eu în nr. 85 ală „Lumină

torului de ieri, — în articolulă începă- 
toră despre alegerea de deputată dietală 
în cerculă Beclcherecului-mică, — ârășl 
nisce neadevăruri grosolane la adresa 
Prea Sânției Sale D-lui Episcopă ală 
Aradului, și a unoră preoți și învățători 
ai noștri, și sciindă eu din altă par
te din pățaniă, că „Luminătoriulă" nu 
voiesoe a publioa justificările, oe i-se 
adreseză în interesulă adevărului și spre 
orientarea On. publică, recurgă la <fia" 
rulă D-Vdstre și Vă rogă D-le Redaotoră 
a da locă următdreloră mele reflecsiunl 
— ou atâtă mai vârtosă, că fiind vorbă 
de suspiționarea unui Arohireu românii, 
este de interesă generală a soi, că ore 
acele suspiționărl suntă basate, ori se 
devalveză la valdrea oalumniăriloră, cari 
infectâză de ună timpă încdoe viața nds- 
tră națională:

„Luminătoriulă“ suspiționeză ca de 
ordinară și acum pe Prea Sânția Sa, că 
s’ar fi amestecată în alegerea din Becl- 
oherecă, basând suspițiunea pe împre- 
giurarea, „că mai mulțl preoți și învăță
tori de ai noștri ar fi luată parte la a- 
legere", și ar fi votată cu alesulă Bese- 
nyei; că Prea Sânția Sa ar fi trăind în 
atari relațiunl amicabile cu dânsulă, în- 
câtă data ocasiune î-ar fi făoută visită 
speoială în Timișora.“

Pe câtă este de outesată pe atâtă 
este de nebasată acestă suspițiune, pen
tru că abstrăgândă dela împrejurarea, că 
d lă Besenyei, ca protopretorele cercu
lui electorală, n’a avută trebuință de nici 
ună sprijină, precum a arătată resulta- 
tulă alegerii obținândă peste 600 de vo
turi, pe când contracandidatulă său nu 
obținu nici 100; der apoi niol nu stă 
în nici ună felă de amicițiă cu Prea 
Sânția Sa.

Sciu din isvoră sigură, că deși d-lă 
Besenyei a făcutu bune serviții oausei 
de despărțire a Româniloră din Mehala 
de oătră Sârbi, inițiate și efectuite prin 
Prea Sânția Sa, în care causă Românii 
din Mehala au alesă pe d-lă Besenyei 
de președinte ală adunării, în care s’au 
declarată pentru încorporare la biserica 
română; totuși Prea Sânția Sa nici nu 
l’a cunoscută în persdnă pănă înainte 
cu vreo 3 ani, când călătorindă la Ti- 
mișora în trebl ofioiose, și avendă a trece 
prin cerculă pretorială ală d-lui Bese
nyei, la marginea cercului a fostă întâm
pinată de poporă, la care întâmpinare 
s’a presentată și d-lă Besenyei Prea Sân
ției Sale, precum este usulă pe aici.

Cu ocasiunea acelei călătorii la Ti- 
mișora, raportândă Prea Sânției Sale 
preotulă și fruntașii din Mehala, oă Sâr
bii, de cari se despărțise cu biserica, 
voră se ocupe și se dărîme cu forța 
acea parte din localitatea oficiului șco
lară, pe care o folosescă ai noștri, din 
care și dărîmase deja ună părete; și ru- 
gândă preotulă și fruntașii poporului pe 
Prea Sânția Sa ca se întrevină la auto
ritățile politice, pentru a împedeca pe 
Sârbi în volnioia loră, Prea Sânția Sa 
afla de bine a întreveni și în persdnă la 
acele autorități, între cari și la numitulă 
domnă protopretore Besenyei. Etă der 
visita suspiționată de „Luminătorulă“, 
întâmplată înainte ou 3 ani de (file-

La acea visită Prea Sânția Sa mai 
întâiu a mulțămită d-lui protopretore 
Besenyei pentru sprijinulă ce l’a dată 
dânsulă Româniloră din Mehala la des
părțirea de Sârbi, apoi l’a rugată se îm- 
jedeoe pe Sârbi în intențiunea loră de 
a scdte pe Români dinedifioiulă școlară, 
oare este comună ală Româniloră și ală 
Sârbiloră. Ceea oe numitulă d-nă a și 
:7ăcut’o, și de atunci ai noștri au paoe 
de Sârbi.

Tdte aceste le-ar pută și mai bine 
dovedi părintele Istin din Mehala, carele 
stă forte aprope de „Luminătorul"; der 
mai alesă fruntașii din Mehala, pentru 
a oăroră mântuire de Sârbi, este Prea 
Sânția Sa aoum suspiționată de „Lumi
natorul". Totă părintele Istin, intimă 
ală d-lui Rotariu, i-ar pute spune, cine 
a îndemnată pe număroșii săi poporenl 
din Mehala, să voteze cu d-lă Besenyei 
la alegerea din Beolohereoă?

A doua întâlnire a Prea Sânției 
Sale ou dlă Besenyei dateză de ’nainte 
cu 172 ană, când Prea Sânția Sa făoânr 
visitațiune canonică în Mehala, Ia prân- 
4ulă arangiată de părintele Istin cu oon- 
cursulă d-lui redaotoră ală „Luminăto
rului", a participată și d-lă Besenyei, oa 
pretorele cercului aceluia.

Din acestea On. publică va judeca 
logica „Luminătorului", și vă binevoi a 
judeca și motivele, pe cari îșl baseză 
suspițiunea, și mai alesă va înțelege ce 
valore mai potă ave cele scrise de elă.

Der se 4ice> oă ar fi partioipată și 
unii preoți și învățători la alegere de 
deputat, și de aici ârășl deduce, oă trebue 
să fiă ou soirea Episcopului. Eu provooă 
pe „Luminătorul" pe onorea sa, să nu- 
mâscă numai ună singură preotă, învă- 
țătoră ori poporână, cătră oarele ar fi 
4isă Prea Sânția Sa măcară ună singură 
cuvântă despre alegere; oăol a suspiționa 
pe oineva fără a numi date concrete, — 
pe terenulă onestității, nu e usuată....

Dr. Aurel Munteanu.

Inscîmtare.
Comitetulă centrală ală Reuniune 

învățătoriloră români gr. cat. din jurulă 
Gherlei, fiindă însărcinată de adunarea 
generală ou statorirea temeloră de di- 
sertațiune, a aflată cu oale a defige 2 
teme, lăsândă liberă facultate membri- 
loră de a alege pentru elaborarea ori
care dintre aceste două :

1) Să se arete însemnătatea și rola 
simpatiei în educațiune.

2) Să se arete necesitatea susținerei 
atențiunei între școlari.

Premiulă e ună galbenă imp. Ela
boratele suntă a se trimite comitetului 
centrală pănă în 19 Aprilie st. n. 1892. 

Gherla, 29 Nov. st. n. 1881.
Pentru oomitetă:

Demetriu Coroiann. Ilariu Boroșiu
prezidenții secretară.

Din Bucovina.
înainte cu câteva cjile „Gazeta 

Bucovinei11 a publicatu darea de 
semă a deputatului dietală Dr. 
I. cav. de Zotta. întrunirea s’a 
ținută în Suceava la „Clubulu Ro
mână11, unde erau de față o mul
țime de Români inteligenți și 
țărani.

D-lă Dr. Zotta între viue acla- 
mări ținu discursulă său, vorbindă 
mai înteiu despre oprirea intrării 
viteloră în România, care oprire 
a pricinuită mari pagube ținutului 
Sucevei. Mare pedecă ne făcură— 
4ice — vecinii noștri din Ungaria 
și Galiția, căci voescă să-și vendă 
vitele loră neluândă în conside
rare interesele nostre. In fine ac- 
centuăjcă guvernulă face nedrep
tate poporului română bucovinenă 
orin aceea, că nuia în considerare 
interesele sale. Apoi coi tinuâ 
astfeliu:

V’am espusă aceste greutăți. îmi 
este ou părere de rău, că nu Vă potă 
spune nimioă îmbucurătoră, totă numai 
despre dureri și eră dureri. Alesulă 
D-Vdstră este îndatorită a spune ade- 
vărulă și acolo și aiol. Eu socotă, că 
datorința alesului este, a spune adevă- 
rulă mai alesă aoolo, unde l’a-țl trimisă; 
jrin urmare aceea ce V’am spusă, du
rerea D-Vdstră, voiu esprima-o și acolo. 
Datorința mea este să Văinformeză des- 
jre tdte ce se întâmplă, despre tdte ce 
Vă atinge. Două dureri V’am amintită; 

nu numai în privința materială, der și în 
privința biserioei și a națiunii avemă du
reri și suferințe. De ună timpă încdoe, 
domniloră, este ună curentă, care, ou pă
rere de râu potă să Vă spună, nu e fa
vorabilă pentru Români și pentru cei de 
legea ortodoxă-orientală. Nu mai aflămă 
acea dragoste ca mai nainte. Vă rogă 
să-mi dațl înputernioirea și înorederea, 
oa să esprimă durerile D-Vdstră și în 
direoția acesta la loourile competente. 
(„Votămă, votămă !a „Să trăâscă!“) Aoolo 
să spună, că e oăloată legea, că e căl
cată națiunea ndstră, că nedreptate ni-se 
face. (Strigări prelungite de „Să tră- 
iâscă!" „Bravo!") Acestesuntă motivele, 
cari m’au făoută să Vă poftescă a Vă 
întruni aici. Aoum Vă rogă eu pe 
D-Vdstră a-ml spune greutățile și dure
rile oe le aveți D-Vdstră. (Strigări de 
„Să trăiâsoă multă iubitulă nostru de
putată d-lă Iancu oav. de Zotta!)

La provocarea președintelui 
adunării ca cei de față se-și es- 
prime dorințele, d. Vasile Blân- 
dulft întrebă pe d. deputată, în 
care stadiu se află cestiunea con
gresului bisericescă?

La acâsta d-lă deputată Zotta 
replică: Mă bucură, că mi-ațl dată oca- 
sia să vă desfășură și starea acestei 
afaceri. D-Vostră soițl, că biserioa ndstră 
acum dela anulă 1848 încdoe a căutată să 
câștige încuviințarea, de a se desvolta în 
ohipulă, oum este prescrisă prin spiritulă 
constituției ndstre și oum suntă în faptă 
organisate în presentă biserica Români
loră și a Sârbiloră din oealaltă parte a 
monarohiei nostre. Insă și Domnulă nos
tru Isusă Christosă a 4>sh: „Unde veți 
fi doi seu trei adunați în numele meu, 
acolo" sunt și eu în mijlooulă vostru". 
In acordă cu cuvintele aceste, are popo- 
fulă în biserica nostră dreptulă, să deci
dă în trebile bisericesci împreună cupreo- 
țimea. Dela anulă 1848 biserioa oredin- 
oidsă din Bucovina a stăruita și s’a ru
gată la locurile competente oa să împli- 
nesoă acelă dreptă ală biserioei ndstre. 
In aoestă direcțiune au lucrată ferioiții 
frați Hurmuzachesoi, și s’a întrunită pe 
la anulă 1870 o adunare mare poporală 
în Cernăuți toomai spre scopulă aoesta. 
In anulă 1882 s’a întrunită pe basa 
permisiunei Prea înalte ună congresă 
oonstitutivă, oare a eliberată ună stă
tută în aoordă ou dorințele ministe
rului. Oum de mare a fostă surprisa po
porului, că cu tdte oă atâtă de multă 
am stăruită oa deputată în direcția a- 
oesta, a zăcută statutulă în archiva minis
terului 8 ani întregi și abia în anulă cu
rentă am primită ună răspunsă. Aoum 
erășl este oestia acâsta în luorare, și noi 
cari suntemă aleși ca deputațl ai con
gresului, nu putemă admite, ca biserioa 
ndstră să renunțe la ună dreptă care ’i 
se cuvine conformă canoneloră. Vomă 
ucra din răsduterl pentru dobândirea a- 

cestui dreptă. („Să trăâscă!")
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Cursulu pieței SSrașovfi
din 23 Noemvre st. n. 1891.
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Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 250—1891.

Cnrsulu la bursa din Viena
din 21 Noemvre a. c. 1891

ftanta de aură 4°/0......................... 102 10
Bonta de hârtiă 5% ...... 100 35
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aură.................... .... 117,—
dto argintă.................... 97.30

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] > - 110,—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - —. -

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89 50
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă • - - - —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.50 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e.

ghedinului 128.75
Benta de hârtiă austriacă 90.05

AVISO.
Se aduce la cunoscința On. pu

blics, că fiindă necesitate la re
paraturi mai mari, băile de aburu 
voru fi închise de Mercur! adecă 
dela 13 (25) Noemvre pănă la 7 (19) 
Decemvrie a. c. ear băile de vană 
voru fi închise de Mercur! 13 (25) 
Noemvre pănă Mercur! Q. c.1 20 Noemvre

Brașovă, în 21 Noemvre 1891.

Eforia școleloru centrale 
române.

713, (2-2).

Galbeni împărătesei- - ■ 5.61
Napoleon-d’orI ..... 9.37l/2
Mărci 100 împ. germane - - 58.021/,
Londra 10 Livres sterlinge • 117.95

Escriere de concursu.
La școla rurală privată din Văleni, districtulfi Romanului în 

România, are să se ocupe definitivă postulă de dirigentă și învăță
torii pentru cursulă superiorii, alu învățământului primară, împreu
nată cu cursă elementară și practică de agronomiă. Emolumentele 
suntă: salaru anuală 1800 franci, locuință cu grădină de 1 pogonu 
și încălzită.

Doritorii de a ocupa acestă postă se potu insinua pănă la 
sfîrșitulă lui Noemvre a. c. v., legitimându-se asupra studieloră fă
cute și asupra cualificațiunii în serviciulă de pănă acum. Voru 
ave preferință competenții, cari, pe lângă cursulă de pedagogiă, 
voră fi avândă și cursulă unei școle agronomice.

Cererile se voru adresa cătră patronulu șcălei, d-lă Victorii 
Styrcea, la Cernăuți în Bucovina.

I. Dela BrașovO la Pesta

Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerații (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după, amecjl, 
Trenulă de persone: 7 ore 23 minute sera.
Trenulă acoelerată (peste Aradti): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Rucuresci:

Trenulă accelerații: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amec]I.
Trenulă aocelerată: 2 bre 19 minute după ameefi.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 5 6re 45 minute diminăța.
Trenulă mixtă : 2 ore 58 minute după amecjl.

Dela Brașovu (a Sân-Georgiu.

Trenulă mixtă: 8 6re 30 minute înainte de amecjl.
Trenulă mixtă: 2 ore 10 minute după amecfl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovil:

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța, 
Trenulă de persone: 8 ore diminbța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amecjl- 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucurecî la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute săra.

617 3—1.

Trenulă mixtă : 9 ore 24 minute dimineța. 
Trenulă mixtă: 6 6re 44 minute săra.

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Zh/EersuLl-u. trezx-cLrilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Octomvre 1891.

Budapesta— I’redealu Predealu—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradiî-B.-Pesta Copșa-inică— Sibiiu
Trenil 

de 
persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

peradn.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
aocele
rată

Trenă 
de 

peraân.

Trend 
accele
rații

Trenă 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rată.

Trenă 
de 

pBrsdn

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
Răv
Bratca
Bucia
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu 
Mioăsasa

l
1

Copșa mică
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiăra

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Brașovâ

Timișă
Predeală
BucurescI

I Tren de8.— persdne

11.-
2.41
3.26
9.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

BucurescI 
Predeală 
Timișă
Brașovu

Feldiăra
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică .

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48
9.50

10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Aiudă 
Vințul de 
Uiăra 
Cuoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

Itluresu-ILudosiji—Bistrițai •> '

MurSșă-Ludoșă . . . .
Țagu-Budatelioă . . . .
Bistrița.............................

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.1
10..
11.
11.
12,09
2.24
4.47
8.40
6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipo 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușu

va

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 T, d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușu
i Alba-Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05'

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03 
3.30| 
417
4.33 I
4.55; 
5.17'
5.28

Copșa mică 
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

6.24 
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8?
9.1
2.1
5.1

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu J

Regh.-săs.

2.50 
3 34
5.20
5.35
7.10

8.20
9.11

11.17

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Simeria (Piski) PetroșenI ||Petroșeni-Siinei*la (Piski

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița
PetroșenI

6.- 10.35 4.22 PetroșenI 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.! 
6.
7.'
7.1
8.1
9J
9.

Aradu—Timișora ; Timișora—Aradu
11 JIULUI <1

Vinga
Aradu

Aradu 6.15 11.30 7.15
Vinga 7.32 12.47 8.04
Timișora 8.42 2.04 8.57

6.20 l.ll_5-0B
7.21
8.03

2.46
3.50

6.-
7.1

Gbirisu—Turda Turda— Ghirisu
__________________ ___ • _

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea-—--- —------
Regh.-săs.
Oșorheiu

8.-
9.35

8.15
9.53

5.21 5.54 10.20
i Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)
Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna
Simeria

5.11 3.- 7.50
5.28 3.20 8.10

Brasov—Zernesci
Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

'Zernesci—Brasov

Bistrița—Muresti-Tudosu

4.-
6.48
9.59 Murășă-Ludoșă . .

Bistrița........................
Țagu-Budctelică . . .

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnăză drele de ndpte.

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9.30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișu 5.10 9.50 2.50

Sigliisora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Cai*e>ii*-iuari—Zelău II ffielău—Careii-mari

Sighișăra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Oareii-marI. 
Zelău. . .

5.5oj Zelău ? ? ~ ?
11.—| Careii-marI . .

1.56
6.48

8.50
9.10

3.15
6.10

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov—S’-Georgiu
Brașovu
Uzonă
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

SGeor giu—Bras o v.
S.-Georgiu
Uzonă
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
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