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Maifa trecută s’a închisă prima 
sesiune a dietei ungurescl și eil, 
în 6 Iunie, s'a și începută sesiunea 
a doua. Acesta mare grabă vine 
de acolo, că fiindă delegațiunile 
convocate pe ijiua de 9 Iunie și 
membrii ei avendă a se alege de 
cătră nou constituita cameră, a 
trebuită să se tacă acesta consti
tuire neamânată.

Până acum nouSle sesiuni se 
începeau totu tomna și delega
tiunile se întruneau totu cam în 
luna lui Noemvre. De rendulu 
acesta s'a schimbată înse, cum ve- 
demă, ordinea cu totulă, și decă 
se susține, că schimbarea are de 
scopă a face posibile lucrările pen
tru preliminarea bugetului pe anulă 
viitoră încă în timpulu verei, acesta 
pote fi o causă a ei, der nicl-de- 
cuni causa principală.

Nu mai încape îndoelă, că în
trunirea așa de timpuria a dele- 
gatiuniloră este pricinuită de si- 
tuațiunea critică din afară, care 
silesce pe ministrulu de resboiu 
comună a cere votarea de credite 
none pentru trebuințele armatei și 
pentru completarea pregătiriloră 
de resboiu.

Se dice, că pentru trebuințele 
estra-ordinare ale ministerului de 
rSsboiu delegatiunile voră fi con- 
strînse a vota din nou vre-o 54 
de milione, dintre cari cea mai 
mare parte au și fostă cheltuite 
pană acuma în contulă crediteloră 
ce se voră vota.

Alfa și omega întregei activi
tăți parlamentare este der procu
rarea de bani, bani și eră bani. 
Se tacă mereu la împrumuturi. 
Ungaria a împrumutată în anulă 
acesta nu mai puțină de 47 ini- 
lione în rentă de aură și 6 milione 
in rentă de hârtiă și încă alte îm
prumuturi suntă pe cale de a se 
tace.

Și decă nu mai merge nici cu 
împrumuturile, d-lă Tisza, care 
conduce acjî financele ungare, urcă 
dările unde numai e cu putință, 
'fotă activitatea dietei ungurescl 
in sesiunea trecută se reduce la 
desbaterea și votarea unui șiră 
de proiecte financiare pentru ur
carea dăriloră.

Au dreptate aceia, cari <]ică, 
că întregă programulă financiară 
alu d-lui Tisza este forte simplu. 
Elu a socotită suma întregă a de
ficitului anuală și urcă dările cu 
atâta câtă e de lipsă pentru a’șl 
pute împlini promisiunea privitore 
la echilibrarea bugetului în câți
va ani.

Astfeliu s’a urcată în cursulă 
sesiunei trecute darea pe vină și 
pe carne și s’au luată măsurile 
pentru scumpirea tutunului, cari 
au intrată acum în val ore. Aceste 
urcări de contribuția voră aduce, 
precum au calculată marii finan
ciari unguri, cu vre-o 10 milidne 
mai multă venită în anulă viitor.

Asemenea spereză guvemulu că 
darea pe za bară șî pe spirtu va 
aduce visteriei ună profită de vr’o 
18 milione, ceea ce însă apare

într’adeveră, pentru multă vreme, nici ună 
omă care să ’șl plaseze capitalulă în in
dustrii, orl-ce garanții i s’ar oferi, de 
ten®, ca nu a doua <]i acele garanții să 
disțtiră. O vorbă a circulată: conven- 
țiunea cu Imperiulă austro-ungară se va 
încheia, și deja s’a putută constata o ore- 
care șovăire în afacerile industriale; fa- 
briceloră proectate li s’a întreruptă cur
sulă, er celoră existente li s’a refusată 
creditulă.

De aceste considerațiuni călăuzită co
misiunea a studiată fie-care posițiune din 
larifulă autonomă și din cele convenți
onale în vigore a întocmită unu tablou 
în care s’au trecută produsele cari tre- 
buescă protejate prin viitorele conven- 
țiunl.

Din acestă tablou resultă că Comi
siunea voiesce să se orotegă numai in
dustriile care întrebuințeză materiile brute 
din țeră. Der ea nu s’a oprită numai 
la acele industrii, care transformă ime
diată materia brută, ci a căutată să pro- 
tegă pe tOte acelea cari din transformare 
în transformare aducă materia brută la 
ultima ei formă. Decă de es. s’ar pro
tege tăbăcăriile și nu s’ar protege fabri
carea gheteloră s’ar întâmpla aceea ce 
deja se vede adl, ca tăbăcarii să nu gă- 
sescă debușeurl suficiente produselor loră. 
Și într’adevără deși peile tăbăcite nu ar 
mai pute întră în stare nefasonată, tote 
acele pei ară veni sub formă de încălță
minte neputendu-se fabrica în țeră, peile 
tăbăcite nu ară găsi nici o întrebuin
țare.

Distanța cea mică, care desparte Ro
mânia de Austro-Ungaria, a nevoită pe 
comisiune ca chiar la articolele cedate 
prin alte convențiunl să facă reserve. 
Transportulă ocupă ună locă însemnată 
în prețuia obiecteloră; decă o materiă 
ore-care venindă din Belgia, cu o taxă 
de vamă de 35 lei, nu pote concura cu 
productele române, aceeași materiă ve- 
vindă din Austro-Ungaria face imposi
bilă desfacerea loră, causa este diferența 
în minus a transportului pentru acestă 
din urmă țeră.

Comisiunea crede mai departe, că 
convențiunea nu trebue să conțină nici 
o disposițiune care ar acorda comerciu- 
lui seu produseloră austro-ungare vre-o 
imunitate, ore-care.

Comisiunea crede de asemenea că, 
pe câtă timpă Imperiulă vecină se gă
sesce față cu România în condițiunl cu 
multă mai favorabile de câtă celelalte 
țări, nu se pote acorda Austriei în starea 
de adl clausa națiunei celei mai favori- 
sate pentru articolele reservate în tari- 
fulă comisiunei.

In fine comisiunea esprimă dorința 
de a vede pe guvernă persistândă în po
litica economică de pănă aci și de a nu 
acorda concesiuni care voră periclita 
viitorulă economică ală țării. Să nu ne 
fiă nici ună momenta teamă, că grânele 
nostre voră remâne neconsumate câtă 
timpă Europa occidentală va ave o pro- 
ducțiune inferioră cantității produseloră 
ce li se ceră. Și decă adl, fără conven
țiunea cu Austro-Ungaria, găsimă totuși 
piețe de desfacere pentru produsele nos- 
tre, să nu se creadă, că acesta se dato- 
reză complesenței stateloră ce ni-le cum
pără, ci unei necesități. In cestiunl eco
nomice interesulă jocă rolulă celă mai 
însemnată, și ori-ce barierl i s’ar pune 
nu se va ajunge a-lă face să tacă.

forte dubiosă față cu decrescerea 
înspăimentătăre a esportului de 
spirtă din Ungaria.

Asader urcarea dăriloră pe 
consumă va face cu totulă cam 
30 milione. Decă ne gândimă la 
aceea, — dice Egyetertes — că 
dările directe și indirecte ale Un
gariei la olaltă înainte de 1867 
n’au întrecută cu multă acostă 
sumă și decă considerămă, că ur
carea dăriloră face 20 procente 
din dările directe și indirecte in
trate în anulă trecută, nu cu pu
țină îngrijire trebue se privimă 
în viitoră; e mare întrebare decă 
Ungaria, care se luptă cu crisa 
economică, va pute suporta a- 
ceste colosale sarcini, pe cari 
dieta le-a votată cu atâta ușu
rință.

De vomă adauge la aceste și 
nessuccesele politicei vamale, care 
a produsă deja relațiunile cele mai 
triste economice cu statele vecine, 
causându pagube enorme popora- 
țiunei, atunci vomă ave o iconă 
adevărată a situațiunei financiare 
și economice a statului ungară.

Sâmbătă se voră întruni dele
gațiunile și cine scie decă pre- 
tensiunile ministrului de resboiu 
nu voră fi multă mai mari decâtă 
se crede. Trebue să fiă optimistă 
orbă acela, care în asemeni îm
prejurări mai spereză într’o apro
piată echilibrare a bugetului. Der 
cei dela putere întindă mereu cârda, 
fără a se gândi că puțină mai lip- 
sesce ca să se rupă.

Afacerea convenției comerciale și România.
Camera de comerciu din Bu- 

curescl ține tocmai acum ședin
țele sale ordinare. Cea mai im
portantă din Gestiunile, cari suntă 
înscrise la ordinea cjilei, este ces- 
tiunea, decă trebue seu nu să se 
încheie o nouă convențiune cu 
Austro-Ungaria și în casulă dinteiu 
în ce condițiune?

Comisiunea însărcinată de ca
mera de comerciu a studia acestă 
cestiune a făcută ună raportă din 
care, pentru importanța sa, estra- 
gernă următorele părți:

îndată după punerea în aplicare a 
tarifului autonomă, la a cărui elaborare 
s’a avută în vedere necesitatea creării 
industriei naționale în România — ve- 
demă imediata sa consecință: înființarea 
unei mulțime de fabrici și tendința con
tinuă pentru cererea altora nuoi. Acestă 
situațiune, departe de a face inutilă po
litica vamală de pană aci, ne pune o 
nouă îndatorire, aceea de a asigura ca
pitalurile plasate în fabricele deja înfi
ințate. Acestă îndatorire devine cu atâta 
mai mare față cu Imperiulă austro-ungară 
cu câtă, seiută este, că industria română 
găsesce în Imperiulă vecină concurența 
mai a tuturora produseloră sale.

Decă der în asemenea condițiunl s’ar 
acorda industriei austro-ungare conce
siuni can ara vătăma interesele similare- 
loră loră din România, putemă afirma 
că capitaluri însemnate, de deciml și chiar 
de sutimi de milione, s’ară vede compro
mise și cu ele întregă viitorulă econo
mică ală acestei țări. Nn s’ar mai găsi

SCIRILE PILEI.
Nu de multă se lățise vestea, că în 

Blașiu, în noptea când s’a dată ună bală 
pentru „kulturegyletu, s’ar fi batjocurită 
ună steagii ungurescu. îndată foile ungu
rescl au începută a suspițiuna pe studen
ții români de acolo. S’a făcută mare 
sgomotă prin publicitate, der cercetarea 
a dovedită neadevărulă învinuiriloră; și 
bănuiala e fundată, că cineva cu inten- 
țiune a pusă la cale demonstrația spre a 
arunca o lumină rea asupra gimnasiului. 
O asemenea faimă se colporteză acum 
despre gimnasiulă din Beiușă. „Nemzet“ 
vorbesce de-o „insultare a unui stegă 
ungurescă“, ce a fostă arborată în onorea 
episcopului Schlauch la ordinulă nu sciu 
cui, insultare, care s’ar fi săvârșită „în 
timpă de nopte de cătră nisce studențl“. 
Ni se pare, că și în casulă de față avemă 
de a face ori cu-o răutăciosă scornitură, 
ori cu o tendențiosă schimosire a celoră 
petrecute.

« «
Partida independentă și dela 48 a 

dietei ungurescl a hotărîtă să adreseze 
ministrului de finanțe o interpelare în 
causa urcărei arbitrare a prețuriloră taba
cului și țigărilorfl. De altă parte partida 
a însărcinată pe deputatulă Polonyi Geza 
să adreseze ministrului de comerciu o 
interpelare în causa ordinațiunilortl sale 
secrete privitore la espositia din Parish.

* *
Fisolgăbireulă cercului Homonna, 

din Ungaria, a raportată în adunarea 
comitetului administrativă din comitatulă 
Zemplinului, că din cerculă seu au emi
grații anulă trecută la America aprope 
SiiOO de locuitori. „Egyetertes“ dice, că 
emigranții suntă Slovaci, dintre cari, 
spre a scăpa de dările grele, bărbații 
s’au obicinuită a emigra în America, 
de unde unii trimită pentru ajutorarea 
familieloră loră câte 200—300 fl. pe 
ană. Și acesta i îndemnă să emigreze.

* *
Maiestatea Sa momirchulu a dărută 

din casseta sa privată 200 fl. pentru 
restaurarea bisericei românescl greco- 
or. din Beiușu, 150 fl. pentru edifi
carea unei biserici gr. cat. în (Jan ura, 
100 fl. pentru restaurarea șcdlei și bi
sericei gr. cat. din Bicasitlu-Șimleului, 
10O fl. pentru restaurarea bisericei gr. 
or. din Seliște.

* A
Sâmbăta trecută a sosită în Pesta 

reuniunea de cântări bărbătescă (Mân- 
nergesanverein) din Viena spre a da două 
concerte. Cei 200 de cântăreți cicnczi 
au fostă primiți de poporațiunea Pestei 
forte căldurosă și cu ovațiunl deosebite. 
In prima seră concertulă a adusă ună 
venită de 7000 fl. După concertă a fostă 
„comersă festivă. Cu acestă ocasiune au 
fraternisată Nemții și Evrei ungurisațl 
din Peșta cu Nemții din Viena fiind ă 
martore și somitățile ungurescl ale ca
pitalei.

Cetimă în „Românulă“: Se vor
besce că ambasadorulă rusă Hitrouo se 
va retrage definitivă dela postulă ce-lă 
ocupă în capitala României.

*

Vineri, 20 ale curentei, Regele și 
Regina României au mersă la grădina 
dela Cismigiu, spre a asista la serbarea 
populară, ce se organizase în scopă de
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binefacere de cătră comisiunea interi
mară a comunei Bucuresciloră. Maies
tățile Lorii au fostă întâmpinate de pre- 
ședința comitetului acestei serbări d-na 
Elena Comescu și de celelalte domne 
din comiterii. Maiestățile Loră, trecândă 
prin grădină, se opriră pe la diferitele 
pavilione și convorbiră cu multă afabi
litate cu doinnele cari vindeau acolo 
obiecte, contribuindă asemenea prin da
ruri bănesc! pentru crescerea fondului 
de bine-facere. Serbările aceste populare, 
cari au avută ună succesă strălucită, au 
raportată suma destulă de însemnată de 
"25,000 lei, dintre cari 5 seu 6 mii au 
fostă cheltuiți pentru pregătirile ce s'au 
tăcută.

* *
La serbările din Bolonia s’au tri

misă ca representanțl din partea uni
versității ungurescl din Clușă 2 profesori 
și 4 studențl. Cu totulă voră fi repre- 
sentate la aceste sărbări 99 de univer
sități prin 274 profesori.

îj:

D-șora Colita, sora fostului ministru 
de instrucțiune ală României, Vasile 
Couta, după-ce a depusă doctoratulă în 
medicină la facultatea Montpellier, s’a 
stabilită în Parisă. D-sa face acum parte 
în comitetulă de redacțiune ală „Re
vistei sciențifice a Femeiloră“, împreună 
cu mai multe domne și domnișore fran- 
cese, cari au depusă doctoratulă în deo
sebite ramuri de sciințe.

*
In afacerea denunțării contractului 

esistentfi privitoră la iluminarea orașului 
Jirașovii cu gază aeriană se va ține mâne, 
Tineri, în 8 1. c. la 4 ore p. m. o șe
dință publică a comisiunei în sala Sfa
tului din piață.

9țî

In grădina dela Nr. ; Brașovu-vecliiu) 
va cânta adl și în dilele următore nm- 
sica națională din Ploiesci între a căreia 
instrumente se află și cobza și musca
lagiu. Unulă dintre musicanțl va cânta 
și din gură. începutul!! la 7 ore sera.

Dela Sinoduln ejarcliialn din Caransebeșu.
Din agendele mai principale petre

cute anulă acesta în Sinodulă diecesană 
din Caransebeșă amintimu următorele:

S a hotărîtă înființarea unui foiultl 
pentru ajutorarea vfdurcloru și orfaniloră 
rămași după preoți, precum și pentru a- 
jutorarea preoțiloră funcționătorl lipsiți. 
La înființarea acestui fondă voră ave 
se contribue odată pentru totdeuna : pro
topopii 100 fl., preoții dela parochiile de 

classa I 40 fl., cei dela classa II 30 fl., 
cei dela classa III 20 fl. și cei de sub 
classa III 15 fl.

Relativă la înființarea a douf ipar- 
chii nota în provincia gr. or. metropoli
tană, Comisiunea bisericescă propune, er 
Sinodulă decide: că deorece înmulțirea 
intenționată a eparcliiiloră ară trebui să 
tragă după sine inevitabilă și străfor- 
mărl esențiale în statutulă organică, spre 
ce de presents timpulu nu e de felă o- 
portună, sinodulă nu se pbte jdimite nici 
de astădată la pertractatarea meritorială 
a proiecteloră arondării de diecese cu 
atâtă mai vertosă, că nici nu ar fi cu 
scopă a proiecta încă de acum nisce a- 
rondărl pentru timpuri îndepărtate în 
viitoră, ale căroră împrejurări pote voră 
cere cu totulă alte strămutări.

Se decide, ca Sinodulă eparcliială se 
însărcineze consistoriulă diecesană a in
troduce din oficiu conferințele preotesei după 
tipulă și asemănarea conferințeloră în- 
vățătorescl.

Avendu-se în vedere, că numărulă 
fetițeloră, cari cerceteză institute de îu- 
vețămentă de alte confesiuni, este însem
nată și cresce din ană în ană, Sinodulă 
constateză necesitatea înființărei a 2 
scote de fete superiore confesionale, în de
osebi în ținuturile Oraviței și Lugoșului 
și încuviințeză cererea Consistoriului die- 
cesană, de a da totă ajutorulă posibilă 
inițiativelor luate de particulari seu cor- 
porațiunl întru realisarea acestui scopă.

Sinodulă voteză bugetulă pe anulă 
1889 cu venitele de 35, 895 fl. 27 cr.: 
și cu spesele în sumă de 35,250 fl. 23 
cr.; prin urmare cu un superplus de 645 
fl. 4 cr. Totodată Consistorulă diecesană 
se îndrumă, ca pe viitoră să rămână în 
cadrulă bugetului.

Sinodulă încuviințeză Consistorului 
cumpărarea unei vile din Băile erculane 
cu prețulă de 17,500 fl. Vila acesta 
aduce unu venită de 1000 fl. pe ană.

Sinodulă decreteze a se înființa din 
suma de 2070 fl. 80 cr., ce a resultată 
cu ocasiunea festivității jubileului de 50 
de ani ai preoției Prea S. S. D-lui Epis- 
copu Ioană Popasu, ună fondă pe nu
mele „Fondulă P. S. S. D-lui Episcopă 
Ioană Popasu“, pentru pensionarea unuia 
seu mai multoră profesori dela institu- 
tulă teologică-pedagogică diecesană, 
precum și pentru stipendiarea tineriloră 
gr. or. români din diecesă, cari voră 
cerceta institute de cultură mai înalte, 
spre care scopă venitulă fondului se va 
capitalisa timpă de 100 de ani.

Comisiunea specială presenteză Li- 
terile fundaționale ale tuturora fonduri- 
loră diecesane și anume ale: 1. Fonda

țiunei stipendiare a în Domnulă ferici
tului Constantină Nicolaeviciu, fostă că- 
pitană ces. reg. în pensiune, din băile 
erculane. 2. Fondațiunei stipendiare a în 
Domnulă fericitului Dimitriu Peta din 
Caransebeșă. 3. Fondațiunei pentru even
tuala susținere a unui gimnasiu română 
pe teritorială comitatului Caras, testate de 
d-lă Dimitrie Hațegană, tostă advocată 
în Oravița. 4. Fondațiunea lui Cimpo- 
neriu. 5. Fondulă clericală. 6. Fondului 
preparandială. 7. Fondului preoțescă 
diecesană. 8. Fondului tipografiei și 
librăriei diecesane. 9. Fondului in- 
structă diecesană. 10. Fondului gene
rală diecesană. 11. Fondului casei pa- 
rochiale ce se va zidi în băile erculane. 
12. Fondului școlară diecesană. 13. Fon
dului speseloră deputațiloră sinodali și 
congresuall și a paușaleloră protopopescl.

Tote literile fundaționale espuse sub 
Nr. 1 —13 Sinodulă le ia la cunoscință 
aprobătăre, eră fondulă clericală câtă și 
celă preparandială, apoi fondulă spese
loră deputațiloră sinodali și congresuall 
și a paușaleloră protopopescl au a se 
contopi în fondulă generală administra
tivă.

La fondațiunea pentru eventuala sus
ținere a unui gimnasiu română pe teri- 
toriulu comitatului Carașă, testată de d. 
Dimitrie Hațegană, fostă advocată în 
Oravița, în textulă titulei după cuven- 
tulă „română“ să liotăresce a se adău
ga cuvintele „confesională gr. orientală/ 
er după cuventulă „Cărașă“ s? se pună 
și cuventulă „SeverinăA

Corespondeiiia „Gazetei Transilvaniei/8
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Esamenă la satu. Duminecă în 27 
Main n. după amedă s’a ținută esame- 
nulă la scola română elementară din 
locă. Timpulă ținerei esamenului s’a pu
blicată poporului în biserică cu o săp
tămână înainte. In diua esamenului încă 
de dimineță veneau copii de scolă din 
tote părțile îmbrăcațl sărbătoresce și cu 
totă feliulă de verdețuri, bucheturl și 
ghirlande de flori în mâni spre a-șl îm
podobi ei înșiși scola dimpreună cu fe
tițele.

Așa scola fiindă frumosă decorată 
și curățită, rechisitele de scolă aseme
nea în cea mai bună ordine, la 9 ore 
a. m. pruncii în ordine doi cu doi con
duși de învățătorulă loră Simeonă Mol- 
dovană au mersă la biserică unde au 
cântată în coră. După amedă la 3 ore, 
când pruncii erau adunați, veni și d-lă 

protopopă întâmpinată fiindă cu cuve- 
nință de școlari și de numerosă poporu.

Esamenulă s’a începută eu cântarea 
„împărate cerescă.“ Pe masă se aflau: 
Scrisorile de probă ale prunciloră de 
ambe sexe, frumosă legate, probele de 
desemnulă elementară, clasificările și 
matricola de scolă. Prunci obligați la 
scolă au fostă 82, au frecventată scola 
60 și aceștia s’au și esaminată, împăr- 
țițl cu fetițe cu totă în 4 clase și două 
despărțeminte.

Esaminarea s’a începută cu Religi- 
uuea, căreia i-au urmat celelalte obiecte 
de învățămentă prescrise. Răspunsurile 
din tote obiectele erau câtă se pote de 
bune. Declamațiunile le-au esecutată 
copii forte bine finindu-se acestea cu 
„Copila română“. La cântă s’a esecu
tată între altele mai multe cântece fru- 
mose între cari și „Latina ginte.“

Esamenulă a durată pană le 7' f 
ore, când M. on. D-nă Gregoriu Pușca- 
riu, afabilulă protopopă, fiindă pre în- 
destulită cu resultatulă esamenului, a 
ținută o vorbire acomodată, arătându 
folosele scolei și învățăturei, și mulțumind 
diligentului învățătoru pentru strădania 
desvoltată cu scola în anulă espirată, 
urându-i încă multi ani plini de succesă 
pa acesta terenă.

Astfelă s’a finită esamenulă acestui 
ană. Afară de poporu au luată parte la 
esamenă d-nii Paulă Salvanu, preotă în 
Ciaba, cu familia, Ioană Grecu, Gavrila 
Popă, apoi d-nii Eliă Mircea cu familia, 
Ioana Rață și George Moldovană, Ni- 
culița, cari mai toți au fostă elevi ai 
scolei aceștia, cum și d-lă Ioană Din- 
gană înv. în Mălină și în Rusia de susă.

Copii s’au premiată cu o sumă de 
peste 5 fl. v. a. contribuit! parte de cu- 
ratorulă bisericescă școlară Vasili u Mo- 
rariu, parte de inteligența susnumită, eră 
D-na Marta Ilodneanu n. Mureșianu a 
premiată 14 școlărițe cu câte o batistă 
(năframă). Bine ar fi decă esemplulă 
d-sale ar fi imitată și de alte mame ro
mâne la asemenea ocasiunl. După îm
părțirea premieloră d. protopopă se de
părta între repețitele urări de să tră- 
iescă din partea publicului, er îuvățăto- 
rulă S. Moldoranit, care de 28 ani mun- 
cesce cu zelă pe terimulă pedagogică, 
pote fi mândru de resultatdle muncei 
sale. Scola în care propune d-sa a a- 
rătată la tote ocasiunile că a corespuns 
și corăspunde inscripțiunei de pe fron- 
tispieiulă ei." „Scolă națională română. 
Omenii facă scola. eră ea îi preface pe 
dânșii“

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

(4?
CTocviri ele petrecere.

(Fine.)
Mai frumosă era când erau mulțl 

de se juca „de-a lunga11,*) atunci se juca 
mai alesă omeni și feciori și uneori băga 
printre ei și băieți, că erau mai ușori și 
alerga mai iute după pilă de o aducea 
când o batea pe departe. Doi dintre ei, 
de obiceiu cei mai buni, se lua și se 
alegea. Lua bățu cu care avea să bată 
pila și îi arunca de două trei ori unu 
la altu de îlă prindea cu mâna și apoi 
cum îlă prinsese celă din urmă și îlă 
ținea în mână cam de pe la mijlocă, 
celălaltă îlă apuca de desupra mânii 
acestuia și așa mai departe și cine era 
de ținea bățu la urmă, acela alegea în
tâiu. Une-orI se întâmpla, că celu din 
urmă nu putea să apuce bine bățu, ca 
să-lă țină cu totă pumnu. Atunci celă
laltă avea dreptu, cum îlă ținea așa în 
mână, să i-lă lovescă cu pila de trei ori, 
și decă putea să-lă facă să-i cadă, îlă 
făcea de perdea și alegea elă întâiu. 
Cine alegea întâiu îșl lua pe celu care 
era mai bună, apoi alegea celălaltă: „eu 
iau pe cutare, eu iau pe cutare“, și îșl 
lua unu atâtă câtă și celălaltă, de era 
de o potrivă la numără de o parte și 

Comp. Larabrior: Hoiua. 

de alta. „Lunga“ se juca de câte doi- 
spre-dece, ori și în câte mal mulțl. — 
După ce se alegea trebuia se vadă care 
e în gaură și care e afară. Arunca ună 
bană în susă și-lă arunca așa de se în- 
vîrtia, și cine îlă arunca întreba pe fiă- 
care din cei doi: „ce cei ?“ Și unu cerea 
„capă“ și altu „pajeră“ și cui îi eșia, 
acela era cu ai lui „în gaură“, eră cei
lalți era „afară“. Când se întâmpla de 
n’avea nimeni ună bană la elă, atunci 
se căuta ună hârbă ori petră lătăreță, 
de o scuipa pe o parte și o arunca în 
susă învîrtită și unu cerea „udu“ altu 
cerea „uscatu“ ; așa făcea băieții și fe
tele. — Locu de unde bătea pila se 
chema țâlă. Dela țelu în partea în care 
se bătea pila, la o depărtare după câtă 
se învoia, lua și mai punea, de partea 
stângă altă semnă. Acesta era semnu 
pănă unde era de fugă și trebuia să 
fugă toți cei din gaură după ce bătea 
pila de câte trei ori. Pila o da unu din 
cei de afară, er ceilalți sta la „morău 
împrăștiațl în t6te părțile ca să prindă 
pila din bătute, ori să alerge după ea 
și să lovâscă cu ea pe vre-unu din cei 
din gaură, pe când fugia pănă la semnă 
ori îndărătă. Din cei din gaură bătea 
pila mai întâiu cei mai mici și mai 
slabi; celă dintâiu, care începea jocu, 
bătea numai una, una în pămentă; cei 

mai buni rămânea mai la urmă; în ei 
era nădejdea. Toți câți bătea pila, după 
ce o bătea, se da de-a stânga la țâlă ca 
să fiă gata de fugă și fugia atuncia, 
când bătea câte unu pila pe departe, 
și pănă să alerge cei dela moră după ea, 
ei și ajungea la semnă. Une-orI când 
era în fugă, cei dela moră arunca cu 
pila în ei și nu-i lovia și pila se ducea 
într’altă parte și pănă să alerge er după 
ea, cei de fugia avea vreme să fugă și 
îndărătă la țelă. — Acesta jocă se juca 
cu multă gălăgiă și strigăte de: dațl 
pila, ori prindeți pila și altele și mai 
alesă când era de fugia mai mulțl inși 
deodată, cei de afară se făcea focă când 
nu putea lovi pe nici unu. Când jucă
torii era de se cam potrivia, jocu de-a 
lunga era o petrecere dintre cele mai 
plăcute și mai cu semă când se juca pe 
unu locă deschisă. — Câte unu care 
era de șcia să bată pila bine, când era 
de bătea a treia oră ori a doua oră, ba 
chiar și întâiașl dată, de-i venea pila bine 
și o putea croi ca să se duoă departe, 
lăsa iute lemnu din mână și o lua la fugă 
spre semnă. Une-orI cei ce fugea, decă 
vedea că e primejdia de a fi loviți, mai 
bine se întorcea de pe la jumătate îndă
rătă decâtă să fugă înainte și să fiă lo
viți. Decă isbutea cei din gaură să bată 
fite-șl care pila și apoi să fugă,

începea eră să bată fie-care și apoi să 
fugă, și jocu mergea totă așa pănă se 
întâmpla „de-i scotea“ ; și-i putea scote 
în două chipuri: îi scotea când unu ori 
altu din cei de afară putea să prindă în 
mâni ori și cu pălăria, ori cu căciula, se 
prindă adecă pila din bătute, adecă pănă 
nu mânca pămentă; der de obiceiu cei 
de afară avea grijă să apuce pila și se 
lovâscă cu ea pe unu ori pe altu din cei 
din gaură pe când fugea dela țâlă la semn, 
ori dela semnă îndărăt!!; decă era odată 
ajunși la țâlă ori la semnă, atunci nu 
mai putea să dea în ei.—Ce grije era în 
toți și de o parte și de alta, când de 
bătută nu mai era decâtă unu, eră cei
lalți toți era de fugă. Atunci să fi vă- 
c}ută câtă grije avea acela ca să-i dea 
pila bine, pentru-că și [celă ce da pila, 
decă putea, îi mai înșela de le da pila 
ori prea susă ori prea josă, ori ll-o da 
răsucită și cine era de bătea. decă nu 
vrea nu bătea, pănă nu i-o da bine de-i 
4icea: „nu e bună, dă pila bine“, și a- 
tuncl trebuia să dea pila bine și o da 
așa că o lua cu-o mână, cam în verfitlă 
degeteloră, și o sălta adecă o arunca în 
susă cam pănă în dreptu ochiloră ca să 
vie bună de bătută și câtă o arunca, iute 
trebuia să-și ia mâna ca să nu-lă lovescă 
peste degete. — Decă celă ce da pila 

atunci îluatunci | nu voia să o dea mai bine,
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Premii (lela esposiția to Craiova.
Alaltăieri sosi din BucurescI la adresa 

d-loră Gr. Moiană și C. Mușlea următo- 
rele diplome și medalii ea premii pentru 
espunerile dela esposiția din Craiova de 
astăveră:

1) O mcdalid d< aurii cu diplomă pe 
numele d-loră G. Moiauii și Când. Mux- 
lea pentru diferite producțiunl de ga- 
lantăriă, de împletituri de nuele etc.

ii O medaliei de argintă cu diplomă 
pe numele d-lui Iacubă Mureșianit pen
tru composițiuni musicale.

O medalia de argintă cu diplomă 
pe numele d-lui G. Moiană pentru ma- 
nualulii „Economia câmpului și grădină
ritului

4. O medalia dc bronz cu diplomă pe 
numele d-lui Iosifu Moiană pentru con
fecționarea rameloru (sculptate în lemnă).

Atâttî medaliile câtă și diplomele 
suntă forte frumoșii și elegantă esecu- 
tate. Medaliile au pe aversă emblema 
societățiloră cooperative din țeră: sem
nele industriiloră, căciulă de curcană și 
sub acesta două mâni încleștate, simbo- 
lulă frățietății, la margine cu inscripți- 
unea: „Societatea cooperativă a cons- 
tructoriloră și meseriașiloră români“, er 
pe reversă se cetesce inscripțiunea „Con- 
cursulă generală-anuală 15 Augustă 1887. 
Craiova“. In mijlocă într’o carte deschisă 
suntă înscrise devisele: „Toți printr’unulă 
și Dumnedeu cu noi“ — „Te înalț! prin 
muncă și cultură.u — Diploma pentru 
medalia de aurii are câmpă verdiu mai 
deschisă, cea pentru medalia de bronză 
câmpă verdiu închisă, er cea pentru me
dalia de argintă câmpă cam gălbuiu.

Camera <le comerciu și industria 
din Brașovu ne trimite spre publicare 
următorulă apelă:

In înțelesulă țj-lui 9 punctă 6 ală 
articulului de lege XV din 1882 (conven- 
țiunea internațională contra filoxerei), in
stitutele botanice și pomologice, școlele 
și grădinile de pomi din patria, cari se 
ocupă cu vendarea de plante vii și voescă 
a-sl estinde și in afară acestă vendare, suntă 
a se esamina din timpă în timpă decă 
corespundă cerințeloru §-lui 3 ală con- 
vențiunei; cele ce se voră afla în con
sonanță cu aceste cerințe, voră fi induse 
într'ună catalogă, care se va ține în evi
dență.

Camera comercială și industrială de 
aici din Brașovă a fostă provocată ofi- 
ciosă a compune o listă în cerculă acti
vității sale (comitatulă Brașovului, Trei- 
scauneloră, Ciucului, Odorheiulă, Tema- 
vei-marl, Sibiiului, Făgărașului,) care listă 
si5 cuprindă numele aceloră persone și 
firme, cari au de scopă vinderea de 
plante vii în țerile streine. Deci cei in
teresați în acestă causă suntă rugați a 

schimba cu altu dela moră. — Alte ori 
se ‘ntempla și mai rău de bătea toți câți 
era în gaură pila de câte trei ori și nici 
unu nu o putuse bate așa ca se potă ci
neva fugi, încâtă nu mai era cine se bată 
și de fusă era cu totii. Atunci era atunci. 
Din câți era afară o parte se așeja din 
depărtare în depărtare unu de altu pe 
totă întinderea pană la semnu de fugă, 
și începea să plimbe pila dela unu la 
altu. Pe când ei o plimba, din cei din 
gaură, care șcia să fugă mai iute și scia 
și se se ferescă mai bine, fugea, și de-i 
lovea, îi scotea pe toți afară din gaură, 
er de nu-i lovea, fugea și îndărătă și bă
tea eră pila și o bătea, de putea, bine, 
de ajuta și la ceilalți să fugă.

Așa se petrecea Duminecile și săr
bătorile câtă ținea vremea frumosă de 
primăvara, câtu se svânta, și pănă tomna 
când da ploile. Altă dată cu de-astea 
petrecea, de rîdea lumea și nu se prea 
scia de cârciumă și mai puțină se scia 
de cărți să le bată, ca acuma, totă diu- 
lica și totă nopticica. Altădată și omenii 
era mai buni și mai bune era și vremu
rile. Acum s'au schimbată și vremurile 
și omenii. Fetele, feciorii, muerile și d- 
menii nu mai suntă ca altădată; toți s’au 
schimbată, numai eu am rămasă ecă totă 
așa cum mă vedl, totă în ăle bătrâneșcl.u

G. I. Pitișu. 

împărtăși, cu totă graba, subscrisei camere 
comerciale și industriale următdrele infor- 
mațiuni: 1. Numele seu firma, 2. locu
ința, 3. loculă stabilimentului, 4. numi
rea specială a aceluia (precum: scdlă de 
pomi, grădină, casă caldă etc ?); 5. mă
rimea aceluia în metri J2]; 6. de se află 
seu s’a aflată acolo și viță de viă ? și, 
în casulă din urmă, când s’a stârpită? 
7. Câtă de departe este cea mai apro
piată plantațiune de viță? (mai puțină 
seu mai multă decâtă 20 de metri ?)

Brașov ă, 30 Maiu st. u. 1888.
Camera comercială și industrială.

O xiotă rusescă.
D-lă de Nelidoff a remisă la 31 Maiu 

o notă relativă la regularca indemnității 
resboiului turco-rusescă. Iată analisa a- 
cestei note :

După învoiala dintre ambasada Ru
siei și Portă, Turcia contractase obliga
țiunea de a asigura ore-carl venituri 
pentru a plăti indemnitatea de răsboiu 
prin anuități și decă aceste venituri n’ar 
fi îndestulătore, Porta se angajase a plăti 
suma cuvenită asigurândă alte venituri. 
Inse, seu că aceste venituri n’au produsă 
atâtă câtă se pretindea, seu că o parte 
ar fi fostă deturnată într’ună chipă ar
bitrară de autoritățile turceșcl, faptă este 
că anuitățile nu fură nicl-o-dată plătite 
peste totă și că rămășițele grămădite se 
urcă la aprdpe 650,000 lire turceșcl.

Resultă din faptulă acesta, că învo
iala dela 1882, deveniudu de faptă nulă 
în urma neexecuțiunei sale de cătră Portă, 
guvernulă meu — dice ambasadorulă — 
mă întrebă ce mijloce propună eu pen
tru a ajunge la obținerea plăței.

înainte de a ajunge la mijloculă es- 
tremii de a cere ună controlă eficace a 
venituriloră concedate Rusiei, D. de Ne
lidoff cere Porții să-’i indice măsurile ce 
ea va lua pentru a ține obligațiunile sale 
cătră Rusia; apoi d. Nelidof aflândă că 
guvernulă otomană e pe punctulă de a 
încheia ună împrumută și de a’i afecta 
veniturile încă libere, trebue să prevină 
Porta de acum, că ea n’are dreptulă de 
a’lă face înainte de a fi garantată plata 
despăgubirei rusescl pentru că, după tra- 
tatulă dela Berlină, numai creanțele Bond- 
holderiloră trecu înaintea indemnității 
rusescl.

D. de Nelidoff îndemnă deci pe Portă 
să’i dea câtă se pdte de repede ună răs
punsă satisfăcătoră, pentru a nu sili pe 
Rusia a da acestă demersă publicității, 
ceea ce ar pute să pricinuiască Porții se- 
riose încurcături financiare.

Cercurile diplomatice credă, că nota 
d-lui de Nelidoff va ave ca efectă îm
piedecarea împrumutului proiectată: cer
curile financiare credă din potrivă, că a- 
cesta va grăbi încheierea împrumutului 
și că Pdrta va răspunde prin faptulă îm
plinită ce resultă din angajamente ante- 
ridre notei d-lui Nelidoff.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Berlinu, 7 Iunie. — Despre crisa 

interiors nu s’a mai raportată ni
micii nou, der semnele se mărescu, 
că Puttkammer va remâne la pos
tulă seu. Legea asupra prelun- 
girei periodului legislativă nu se 
va publica deocamdată.

Zanzibaru, 7 Iunie. —Consululă 
Italiei a luată josă stegulă italiană 
de pe palatulă ambasadei și a în
treruptă relațiunile cu Sultanulă 
din causa vătămării Regelui Italiei. 
Se așteptă o corabiă de resboiu.

întâmplări diferite.
Monstru. Femeia Ileana C’ostache 

Ilie, din comuna Boldești, județulă Pra
hova, în (jiua de 7 Maiu curentă a năs
cută o fată lipsindu-i buza de susă și 
cerulă gurei, în locă de nașă are o mică 
limbuliță. Deși pănă acum trăeșce încă 
der respiră greu și nu pbte suge, nu- 
trindu-se cu lapte, care i se tornă cu 
lingura pe gâtu.

Sciri polițienesî.
Alaltăeri sera pe la 9 ore ună bă- 

iată din șc.ola normală și umilă din gim- 
nasiulă inferioră au ruptă ună pomișoră 
din pareulă de dinaintea școleloră evan- 
gelice de fete. Băeții au fostă surprinși 
de cătră ună trecâtoră. Poliția a făcută 
arătare la autoritățile școlare, la cari a- 
parțină acești copii. — ErI dimineță i s’a 
furată locuitorea Susaua Mechels, o pungă 
cu vre'o 10 fl., lângă fântâna din ter- 
gulă inului. Suspițiunea cade asupra 
unui vizitiu, care încă se afla la fântână.

Și în anulă acesta, cu ocasiunea târgu
lui de vite, s’a avisată pentru vinderea 
cailoră de rassă loculă de eserțiru de 
lângă casarma negră.

DIVERSE.
Cei mai bogațT omeni din Englitera 

și Statele-Unite. — „Revue des deux Mon- 
desu clasifică ast-felă pe cei mai bogațl 
omeni din Englitera și Statele-Unite:

Numele și naț. Capitală Venit an. 
Jay Gould, am. 1,375,000,000 70,000,000 
J. W. Mackay,

amer. . . . 1,152,000,000 62,500,000
Rotschild englez 1,000,000,000 50,000,000 
J. Vanderbil am. 625,000,000 31,250,000 
C-P. Jones, am. 500,000,000 25,000,000 
Ducele de West

minster engl. 
John. J. Astor

amer. . . .
W. Stewart am. 
Gordon Bennet

400,000,000 20,000,000

250,000,000 12,500,000
200,000,000 10,000,000

amer. . . . 150,000,000 7,500,000
Ducele de Sut-

therland engl. 150,000,000 7,500,000 
Ducele de Nor

thumb erlandă 
englez . . . 125,000,000 6,250,000 

Marquis de Bute
englez . . . 100,000,000 5,000,000

Originea târgului Moși lorii.— Pe tim- 
pulă invasiunei Daciei de cătră Barbari, 
tradițiunea spune, că odată unii din a- 
ceștia, și anume Tătarii, cu care Românii 
avură dese ciocniri, au venită pănă asu
pra capitalei BucurescI, așe<jendu-se lângă 
marginea orașului chiar în loculă unde 
se face astădl tergulă. Orășenii împreună 
cu căpitanulă oștirii dorobănțeștl, s’au 
sculată se-șl apere vetrele și întâmpinară 
pe inamică chiar în tabăra loru. Aci ținu 
o luptă sângerosă, din care Românii e- 
șiră învingători, distrugendă cu totulă 
tabăra inamică, și alungândă pe cei scă- 
pațl de ascuțitulă săbiei peste marginile 
țării. Măcelulă fuse mare în câmpulă 
luptei. După victoria și după alungarea 
Barbariloră, veniră părinții și rudele lup- 
tătoriloră ce căduseră în bătaie, le strîn- 
seră rămășițele și le plătiră datoria cea 
din urmă a înmormântării. Aci nu era 
pompa de îngropăciune a unui singură 
omă; fiecare familiă, fiă-care cetățeană, 
avea a plânge mortea vre-unui membru 
ală familiei sale, și a-i mulțămi pentru 
salvarea patriei. După terminarea aces
tei pompe, aceeași datoria de regretă și 
de recunoscință, readuna totă capitala 
pentru pomenirea de trei, de nouă dile, 
de șese săptămâni și de ună ană. Apoi 
în fie-care ană se făcea acea adunare de 
poporă, fără însă a se simți acea durere 
dela începută, care se simțea în primele 
dile ale repausării celoră morțl. Unde e 
adunare multă de poporă acolo con
curgă și neguțătorii cu mărfuri necesare 
la ocasiune.

Aci se aduna capitala spre pomeni
rea braviloră martiri și apărători ai țâ
rei. Din profunda antichitate, pomenile 
Româniloră se facă cu die și cu străchini, 
cu donițe, cu ulciore, cruci și pietre mor- 
mentale și cu altele asemenea. Din ană 
în ană se înmulțiră venejarea unoră ast- 
felă de lucruri, pentru-că omenii înce
pură a cumpăra nu numai pentru pomană, 
ci și pentru trebuințele casei de peste 
ană, care fiindă mai numerose și mai 
felurite, începură a se ivi și alțl neguță
tori cu alte deosebite articole, precum: 
hambare, lopețl, copăi, ălbii, căldări, cose 
și altele; și așa pomenirea morțiloră fă- 
cendu-se regulată pănă la șepte ani, ca
pitala și neguțătorii se deprinseră cu a- 
cestă adunare și astfelu rămase obiceiulă 

a se ține în acestu tergă anuală și după 
trecerea celoră dintâiu șepte ani și a al
tora în urmă. Apoi fiind-că incursiunea 
Tătariloră se întâmplase cam pe la în- 
ceputulă primăverii, se cam apropia de 
Sâmbăta morțiloră ce o prescrie biserica 
spre pomenirea celoră repausațl de veci, 
moși, strămoși, părinți și frați ai noștri. 
Deci se decise aniversarea acestui tergă 
a se face în săptămâna dinaintea Rusa- 
lieloră, și astfelă avemft pănă astădl ter
gulă Moșiloră, sărbătorită în tote ora
șele țârii cu multă pompă ca una ce este 
cea mai mare și mai veche dintre săr
bătorile nostre naționale.

(„Lumina pentru toțl“).

NECROLOGU.
Hermina Moldoveană n. Mânu ca 

soțiă ; Valeriu, Vasiliu și Melania ca fii, 
Vasiliu Moldoveană parocliă gr. orientală 
în Sânmihaiulă inferioră cu soția Nas- 
tasia Moldoveană născ. Popă ca părinți, 
Demetriu Mană, cu soția Sofia Mană n. 
Deacă ca socri, în numele loră și a nu- 
măroseloră rudenii cu inima sfâșiată de 
durere anunță: că iubitulu tată, respec
tive fiu și ginere

Anania Moldoveana
advocată.

lovită de apoplexie în 5 1. c., sera la 
10 ore, a decedată în Domnulă, în ală 
43-lea ană ală vieții și ală doilea ală 
fericitei sale căsătorii de a doua.

Rămășițele pămentescl se voră trans
porta în 7 1. c. la 3 ore p. m. la Sân
mihaiulă inferioră, unde se voră aședa 
după ritulă gr. orientală spre odichna 
eternă în mormentulă familiară.

Fiă-i țărîna iișoră și memoria bine
cuvântată.

Turda, 6 Iunie 1888.

C’ursulu pieței Brașovu
din 7 Iunie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump 8.46 Vend. 8.4b
ArgintU românesc u . „ 8.40 r 8.44
Napoleon-d’orI ... „ 10.— 10.02
Lire turceșcl ... „ 11.30 ii 11.35
Imperiali........................ „ 10.30 !■ 10.35
Galbinl........................ „ 5.89 >’ 5.92
Scris, fonc. „Albina1* 6% ,. 101.— H

n >1 n ° /o ji 9S.— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 106.- r 107.—
Discontula .... G’/2--S’o pe anu.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 6 Iunie st. n. 1888.

Renta de auru 4’/0.................... 99.10
Renta de hârtia 5%.................... 78.05
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.40
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare........................... 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.50
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă ...........................................99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 124.25
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................... 123.75
Renta de hârtia austriacă .... 79.50
Renta de argintă austriacă .... 80.65
Renta de aură austriacă.......................110.20
LosurI din 1860 ................................. 137.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 865.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 224.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 286.40
Galbeni împărătesc! ....................... 5.94
Napoleon-d’orI..................................... 10.01
Mărci 100 împ. germane........................ 61.90
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.20

Bursa de BucurescI.
Cotă oficială dela 23 Maiu st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5"/0.................. 90— 91.—
Renta rom. amort. 5u/n . . . 91.',, 92?/2
Renta convert. 6°/0................... 89.L 90.—
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 35.- 38. -
Credit fonc. rural 7"/0 . . . 105.— 106.—

n „ n 5°/o • • - 89.3„ 70. >/.
„ „ urban 7°/0 .... 107.— 107?/.

6°/n n , o • • 98.- 99.—
„ „ „ .... 85. '1, 86.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220.— 225.—
Ac. de asig. Națională. . . . — —.—
Aură contra bilete de bancă . 16.’/, 17.—
Bancnote austr. contra aură. .. 2.— 22.—
Aură contra argintă seu bilete 16.— 16?/,
Florină valore austriacă . . . 2.01 2.

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centrală: VI. Waitznerring 57. Despărțementulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696 1699. 
MAȘINELE DE SfiMENATU

„TRIUMPH11
patentate ale lui Schlick

(’ea mai mare distmețiune:
Diploma de onore de aurii la concurența internaționalii

de pluguri în Hatvas.

W
8D
I
«Y vwVVuV

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui 
Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii 
dinteiu. Medalii de auru și încă alte trei dis- 
tincțiunl.

Pluguri originale pentru o bra dă ale lui 
Schilck- și Vidats. pluguri pentru sapă și mo- 
șoroie. Extirpatore etc.

PKBȚUKIkE CJEkE HAI FFTIAE.

v vu I

LT. 2476 Eî 1888. Publicațiune
re/eritore la următorcle măsurări de dare :

în puterea țjțj. 16 și 18. ai art. de lege 44 din 1883, se aduce la cunos- 
ință publică, cumcă conspectele măsurărei dărei pro 1888, trimise de inclituhl 

inspectori reg. de dare, și anume :
1>. Conspectulu reparțiunei dărei de pămentă dela toți posesorii depămentă;
'2). Conspectele de măsurare, conținendfl darea după chiria de casă și darea 

după classele de casă;
3î. Conspectele măsurărei dărei de agonisita de clasa I, II, conțindndU darea 

pentru servitorulu supusa dărei, darea pentru meseriași fără calfe, darea diurniț- 
tiloră etc; mai departe conspectele dărei posesoriloră de casă și de pămentil de 
a II classă;

4) . Conspectele asupra dărei de agonisita de a III classă statorite, conformi 
art. de lege 44 din 1883. §. 11, dinpreună cu aruncultt generalii asupra dărei de 
venita pe durata de 3 ani pentru industriași, meseriași, neguțători etc. etc.

5) . Conspectele măsurărei dărei de agonisiți de a IV classă, conținendO 
funcționari cu uni salariu anual, seu cu plată, seu acei cari capetă o pensiune 
seu gratificațiune; mai departe: amploiații și servitorii de stată, municipali, co
munali și privați etc. etc.

6) . Conspectele măsurărei aruncului generali a dărei de venit după darea 
de casă și cea de pămenti;

7) . Conspectele de măsurare, conținendu darea după carnetele dela capitale 
și darea după rente: — se află la subscrisulu oficiolata în decursă de 8 dile, adecă 
din: !)—!<> Iunie a. c. înainte de prdndii dela 8—12 ore după prăiulă dela .9—.5 
ore, spre examinare din partea fiecărui.

în contra dărei statorie în aceste conspecte de măsurare se poți așterne 
eventualele recurse adressate cătră inclituhl comiteti administrativa, la sub- 
scrisulă magistrata, și anume:

1). Recursele din partea acelora supuși dărei, cari în decursulu anului 
trecuta au fostă supuși uneia din speciele amintite de dare,— au casă se așternă 
în decursă de 15 dile i. e. până inclusive 24 Iunie.

*2). Recursele din partea acelora, cari pentru prima oră se supună în anulă 
acesta uneia din speciile amintite de dare, — au ca să se așternă în decursă de 
15 dile, începe,ndii eu diua inducerei dărei lorii în libelulă pentru solvirea dărei.

Recursele așternute după terminele amintite se respingă ca recurse întâr
ziată așternute.

Spre scopulu prescrierei dărei se provocă tote partidele supuse dărei, ca fără 
întârdiere să se preseuteze la subscrisulă oficiolata cu libelele pentru solvirea dărei.

Brașovă, 2 Iunie 1888. Oficiulu orășenescu de dare.
------------------------------------------- ————----------------------------------j------- ------

12.3-2

fi

In măcelăria de sub Sfatu
se vinde dela 2 Iuniu n. a. c.

Carne de vita cu 32 cr. kilo
Calitate bună și măsură dreptă.

77.2-2

Garnituri de 
tur! de treierată

Mori pentru

treierată cu vaporă, 
cu vertejă (Gopel). 
curățită, Mori pentru măci

nată, Mașină pentru preparare de nutrețu etc. I
* )

Picăturile de stomacbu Mariazeller, 
care lucră escelentu în contra tuturoru 

boleloru de stomachu.
Neîntrecute pentru lipsa 

de apetitâ, slăbiciunea sto- 
machului. respirațiunea cu 
mirosi! greu, umflare (ven
turi), răgăelă acră, colică, 
cataru de stomachs, acrelă. 
formarea de petră și năsipti, 
producerea escesivă de fleg
mă, gălbinare, greață și vo- 
mare. durere de capU (decă 
provinedela stomacnu), câr
cei la stomachti, constipa-

•K /

■■1 ■

Scbutzmarke. < _ ______ ...
țiune seu încuiare, încărcarea stomachtuui 
cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe 
de splină, ficații și de baemorhoide. — Pre
țuia unei sticle dinpreiină cu prescrierea 
<le întrebuințare 35 cr., sticla îndoită 
mare <>0 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.
Picăturile de stomachu Mariazeller nu 

suntu unii remediu secreții. Părțile conți- 
nătdre suntft arătate în prescrierea de în
trebuințare, ce se află la fie-care sticlă. 
Veritabile se află mai in tote farmaciile.

Avertisment A! Picăturile de stomacliu 
Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori.—Ca sciunu, că suiitA veritabile, 
servesceînvClitorea roșia provedută eu marca 
de. protect.iune de. mai susrt, și afară de 
acesta pe fiecare prescriere de întrebuin
țare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se 
fie arătată, că acesta s’a tipăritu în tipo
grafia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: BrașnvA, farmacia 
Franz Kellemen, farmacia. \a ,.Biserica Albă": 
farm. [. Goos: farm. Iul. Hornung; farmacia 
F. Iekelius W-ice; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert.
Băile Tușinidu: farmacia Alex. Dobuy. (’«-

de

Mlialmfl: farm. Ed. Melas, farmacia X 
Feltliără: Marienbui’g), farm. 1117. Schneider. 
HU - ■
Sz.
Bai

Făgărașil: farm. r. Bildner, farm. Hermann.
Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm. 
Ba rabd# Fer. 13,52—18

PUBLICAȚIUNE.
Se publică prin acesta că pe diua 

2 (14) Iuniu a. c. se vorti vinde prinde
licitațiune publică 7107 tulpini de bradil 

■ circa 5000 metri cubici din pădurea așa 
numită „Măgura11 din Zeme.șcl, proprie
tatea bisericei gr. or., în depărtare de '2 
Icliilometri dela comună și anume: pe 
,basa conclusului comitetului parochială 
aprobată de venerabilul^ consistoriu ar- 
chidiecesanu precum și de autoritățile 
Apolitice.

Prețuit! de strigare va ii 2 fi. < doi 
floriul) v. a. de metru cubicu: er condi- 
țiunile speciale se poți vede oricând în 
(cancelaria epitropiei parochiale.

Concurența voril ave a depune unu 
vadiu de 500 fl. v. a. în bani seu hârtii 
Ide valore.

Zcrncsci, în '28 Main 1888.
71.3-2 Epitropia parochialâ.

Numere singuratice 
din ..Gazeta Transilvaniei"2/

â 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
breclit & Zillich.

Trenulti
Trenulti

Trenulu

Trenulti
Trenulti

Treimii

■n 
b) 
f)
V
')

Dela
fl 

n 
r 
n

de persone Nr. 307 : 
niixtft Nr.

2.

mixta Nr.

Sosirea si oferea troimrilorfl și postolorn în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor»:

I. Dela Brașovu la Pesta:

7 ore '20 de minute sera.
315: 4 ore 01 minută dimineța.
Dela Brașovu la Bucuresci:

318: 1 oră 55 minute după amedl.

Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr.

2.
mixta Nr.

ii.

A.
Brașovu la

fl
n
fl
a

n 
în 
la 
la

316: 9 ore 5'2 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu :
317: '2 ore 3'2 minute după ameții.

Plecarea poștelor»:
Itepiovă-Zcrnesci-Brană: 1'2 ore 30 m. după amedl 
Zizinit: 4 ore după amec|I.

Secuime |S. GeorglJ: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgăraș): 4 ore dimineța.
Săeele: 4 tire dimineța.

Sosirea posteloru:
•i) 
l>) 
•-)
d) 
>')

B.
Beșnovu-Zcrncsci-Branu la Brașovu: 10 bre înainte de amedl. 

„ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
Din Săcuime, la Brașovă: 6 ore sera.

„ Făgărașu la Brașovu: '2 ore dimineța.
„ Săccle la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Dela

Tipografia A. MUREȘIAN U Brașovfi.


