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In (filele acestea s’a ținută în 

Roma, precum amă comunicată, 
unu congresu alu păcii, la care au 
luată parte representanțî din tote 
statele.

S’au discutată la acestă con
gresu diferitele cestiuni politice, 
ce ținu ac|I în continuă încordare 
întregă Edropa și cari facă se nu 
se mai gândescă guvernele aprope 
la nimicii altceva, decâtă la spo
rirea forțeloru militare și la for
tificări, la înarmare din’Jreșcetu 
pană ’n dinți.

Asupra cestiunii papale, con- 
gresulă n’a stată se discute multă, 
ci a respinsă unanimă propunerea 
d’a se lucra pentru restabilirea pu
terii lumesc! a Papei. Importanta 
cestiune a neutralisărei Alsației- 
Lotaringiei și cestiunea peninsulei 
balcanice s’au amânată pentru con- 
gresulu viitorQ, ca atunci să se ia 
la desbatere.

De astă dată congresulă a re- 
solvatu întrebarea, că cine se re
guleze cestiunile politice dintre 
state. Unu tribunală de arbitri, 
compusă din representanțî de-ai 
tuturoru guverneloră, va fi. după 
părerea congresului, celă mai bună 
mijlocu d’a aplana neînțelegerile 
dintre guverne'' d’a provede trac
tatele cu clausulă și d’a face se 
intervină puterea militară numai 
atunci, când se opune insistență 
esecutării unei sentințe a tribuna
lului de arbitri.

Țelulă ce-lă urmărescu con
gresele păcii, cari se țină în fiecare 
ană în câte-ună altă orașu, e forte 
nobilă, nu mai încape îndoială; e 
vorba de a se da lumii o pace 
eternă, de a se înlătura resboiele, 
de a se libera contribuabilii dife- 
riteloru state barem! de mare 
parte a sarcineloru ce ’i apasă 
din pricina nesferșiteloru înarmări, 
de a se reda familieloră traiulu 
paclnicu și mângăerea d’a nu se 

despărți tatălu ori fiulă din sînulu 
familiei, pentru ca se servescă ca 
țîntă glonțului, decâtă în celu mai 
estremu casă, când crășl totu nu
mai interesulă păcii, binele gene
rală o cere acesta.

Der pe câtă de nobilă e țelul 
ce-lă urmărescă congresele, pe a- 
tâtă de greu e a ajunge la elă. 
E greu, fiindă-că numerulă aces- 
toru Omeni, cari se adună pentru 
binele omenirei întregi, pentru a 
face se se ’alăture omorurile în 
fața glOnțeloru și a nu se lua 
pânea din gura a milidne de 
omeni din causa enormelorti cliel- 
tuelî cu armatele, e mică în com- 
parațiune cu numărulă ambițioși- 
loru, cari din nenorocire ajungă 
se conducă destinele țeriloră și 
poporeloră.

„Pester Correspondenz11 pri- 
mesce în privința congresului o 
scrisore din Roma, în care se atri- 
bue greutatea esecutării scopului 
urmărită de congresă și exigențe- 
loră politicei și conflictului dintre 
miile de interese ce se încrucișeză.

E adevărată, că grea problemă 
au se resolve congresele păcii, der 
pentru aceea cei cari au luată asu- 
pră-le acestă sarcină, departe sunt 
de a se descuragia, din contră stă
ruințele loru simtă necurmată ace- 
leșî, în rendurile loră din ană în ană 
se înroleză noui aderenți, pentru că 
simtă însuflețiți de măreța ideă, 
de a se da lamei o pace și liniște 
durabilă, popdreloru ușurare de 
sarcini și familiei împuținarea gri- 
jiloră chinuitore.

Infiuința congreseloră în totu 
casulă va fi binetăcetâre der forte 
cu greu voră ave succesă, fiă și 
numai în acele cestiuni, cari mai 
multă amenință pacea generală.

Afacerea Exnietropolitnlni Mihailii.
„Pester Lloyd“ face să reiasă, că 

d-lă Persiani, trimesă extraordinară și 

ministru plenipotențiarii Rusiei la Bel
grade, a primită avisulă din partea 
guvernului său, de a amâna pleca
rea sa în congediu pănă ce mitropo- 
litulă Mihailă va fi reinstalată în func
țiunile sale ierarcliice. Foia oficiosă un- 
gurescă insistă asupra faptului, ca entu- 
siasmulă manifestată în privința acestui 
înaltă | relată nu există decâtă în ron
durile liberaliloră, și adaogă, că sforță
rile mitropolitului spre a subordona Ser
bia influenței rusescl, n’au contribuită 
de locă de a'lă face populară printre ra
dicali.
Legea de asignrare a betruneței si inralidității 

în Germania.
Proiectulă de lege pentru asigurarea 

bătrâneței și a invalidităței, face parte 
dintr’o serie de măsuri protectdre pentru 
muncitorii din Germania, măsuri adoptate 
de parlamentulă germană în urma stă
ruinței principelui de Bismarck și cari 
formeză așa disa tripla asigurare: asigu
rare contra boleloră, asigurare contra 
accidenteloru muncei și asigurarea bă- 
trâneței și invalidităței.

Proiectulă de lege din vorbă tinde 
să asigure o pensiune de retragerea lu- 
crătoriloră de ambe sexe, cari nu câștigă 
mai multă de 2000 mărci (2460 franci) 
și cari au trecută vârstă de 70 ani, seu 
în casă de invaliditate fără condiție de 
verstă. Numerulă lucrătoriloră, de a 
căroră sortă se ocupă acestă proiectă 
de lege, se urcă la vre-o 14 milione.

Acestă asigurare este esențialminte 
obligătore. OrI-cine nu este proprietară, 
neguțătorii seu nu esercită vre-o carieră 
liberală, va trebui să porte la sine și 
unu libretă, în care patronală va trebui 
în fie-care săptămână să fixeze timbre 
de asigurare pentru suma la care se 
urcă cotizația săptămânală.

Pensia căpătată la 70 de ani este 
de 120 mărci (147 fr. 60) ne ană cu 
condițiă ca lucrătorulu să fi fostă afili
ată timpu de 30 ani. Fiă-care ană tre- 
bue să cuprinclă 300 dile de muncă ; di- 
lele ce lipsescă dintr’ună ană, voră 
trebui să fiă înlocuite cu altele din anii 
următori. In casă de invaliditate supra- 

venită în urma vre-unei bole, pensiunea 
este celă puțină de aceeași țifră, orl-care 
să fi fostă durata afilierei. Ea se ridică 
proporțională cu anii de muncă și de a- 
filiere și pote atinge celă multă suma de 
250 mărci (307 fr. 50.) In casă de in
validitate parțială pensiunea este regu
lată proporțională. Pentru femei ea este 
în tote cașurile de două treimi din'ceea 
a bărbațiloră adecă de 80 mărci (98 fr. 
40) pentru casă de bătrânețe.

Sarcinele acestei asigurări trebue 
să fi suportate pe treimi de lucrători 
pe patronă și de stată. Proectulă pre
vede, că deocamdată o cotisațiă anuală 
de 18 mărci (22 fr. și 15) din partea lu
crătorului ar permite ca sistemulă să fiă 
pus în vigore. Acesta ar însemna, că 
din salariulă fiă-cărui muncitoră, s'ar re
ține săptămânală 10 phennige și jumă
tate (13 centime), patronulă și statulă ar 
face fiă-care ună vărsămentă egală cu 
cotisația lucrătorului. Pentru timpulă 
câtă asiguratulă va fi în serviciulă mi
litară, statulă se însărcineză cu sta
bilitatea cotisației anuale de 18 mărci.

AdministrațiunI regionale îmbrăți- 
șândă pe toți lucrătorii fără deosebire de 
profesiune, cari locuescă ună stată par
ticulară seu o provincia prusiatiă, voră 
fi însărcinate să strîngă și să adminis
treze reținerile lucrătoriloră și subven
țiile patroniloră. Statulă se va mărgini 
în a da în fiă-care ană printr’o aloca- 
țiune bugetară a treia parte din pensiu
nile ajunse la scadență. In capulă flă
căruia din aceste case regionale de asi
gurări va fi ună corpă de funcționari 
asistată de delegați aleși de cătră pa
troni și lucrători, der puși sub prive
gherea oficiului imperială de asigurări. 
Administrația posteloră slujesce ca ban- 
cheră ală acestoră case.

Statulă prin acestă proiectă ’șl im
pune o sarcină anuală de 195 milione 
fr. Acestă sumă va servi spre com- 
plectarea peusiuniloră statornicite pen
tru lucrători prin proiectulă de asigurare 
de care actualminte se ocupă parlamen
tulă din Berlină.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Câți de iute 'mi trece vremea...
Câtă de iute’ml trece vremea când pe- 

[trecil cu tine ’n față.
Ciasu’ml pare o minută; diua ’ntregă’ml 

[pare ciasă;
Și în pieptă simțescă că’ml bate o mai 

[repede vieță
Și’să mai tînără; mă simță tînără ascul- 

[tândă iubitu'țl glasă.
O, ce iute’ml trece vremea când petrecă 

[cu tine’n față.

Der nu sciu de ce atâta aiurită ca<[I pe
[gânduri, 

Și răsuflulu țl-se pare greu, și capulă și 
[mai greu, 

Câtă îlă lași pe cotă ; și ce'țl spună eu 
[în trei și patru rendurl 

Nu ’nțelegl; nu pari stăpână nici pe în- 
[suș! gândulă teu. 

Eu nu sciu de ce atâta aiurită cădi pe
[gânduri.

De te chemă pâu’ la Socrate să vedemă 
[că ce mai face

Pusă de lume între ziduri, căci voia să’i 
[facă bine;

S’admirămă cum răutatea lumii rele elă 
[o tace —

Tu nu vii, țl-e greu, și-ți vine să zim- 
[bescl, și rîdl de mine

Că te chemă pân’ la Socrate să vedemă 
[că ce mai face.

Și atunci așa frumdsă’ml pari, câtă soță 
[n’ai pe lume.

Eu lasă gura să vorbesce fără rostă orl- 
[ce povești ;

Tu luândă asta pe semă, hohotescl, mă 
[strigi pe nume, 

Și furată însumi de visuri, tu treejită, 
[mă trecjescl.

O, atunci așa frumosă’ml pari câtă soță 
[n’ai pe lume.

Minte ai, mă îuțelege ce-am voită prin 
[aste șire.

îndoiala ce simtă încă fă să nu o mai 
[simțescă,

Căci e prea de totă greu traiulă, când 
[mereu ești scosă din fire, 

Și’ngrijirî nestempărate veclnică sufletu’țl 
|muncescă.

Minte ai, mă înțelege ce-am voită prin 
[aste șire.

Vnwile Stoianu.

Poesii poporale
culese <le Iuliu Moldoiiantl. 

De ar da Dumnedeu să deie 
Care-i cu năcazu se pieie 
Să rămână cui-i bine 
Se se sature de lume

Că și eu m’am săturată 
Dă năcază și supărată.*
Frundă de goronft crengosă 
Mă tăcuși maică frumosă 
Neamțului de bună folosă... 
Măicuță sufletulă meu 
Du-te pănă la birău 
Și umblă de rendulă meu.
— Fost’am den eu fistulă meu 
Der șl a pusă gândulă pe tine 
Să te ieie dela mine...
— Decă maică-i lucru așa 
Cose-mi mie o cămașă 
D’a mi-o cose cătănescă 
Nemțulă să te pomenescă 
Și ml-o spală ’n lăcrămele 
Și ml-o uscă ’n gândurele 
Și la mine o trimete
Pe șueru vântului 
Prin fundulă pământului.

*
Mă ’nsuraiu vera pe ploie 
Și luaiu o unguroie, 
Mă duseiu cu ea la fenă 
Și-mi puseiu mâna în sînă 
Șl-o aflaiu, că-i de Română.

*
De-ai fi lele Sâmbăta 
Precum escl Dumineca 
Nu ți ar peri cânepa 
Cea de veră netopită 
Cea de iernă ne’mblătită.

* 

Sco ă mândră, dă-ml de cină, 
Baiu*) că apa-i la fântână 
Și mazerea-i în cămară 
Nu vine singură ’n olă.
— Ia, colo-i ola cu prune 
Placă bărbate și-ți pune.

*
Câte fete’să cu cojocă 
Tote-așteptă să le jocă.
— Jucale-oră și ciorele 
Că mă doră piciorele.*
Care fat.ă-i mai măreță 
Nu plătesce-ună ou de rață,
Oulă de l’ai biciuli**)
Nici atâta n’ar plăti.*
Puse lelea fire ’n șură 
Nu-i ajunse bătătură,
Bătură cu ce putură 
Cu canurl de lână sură.

*
Cui-’i voia se se ’nsore 
Tragă cisme în picidre, 
Iasă-afară și gândescă
Cu cine să se vujescă*).*
Vai de mine ce-am făcută 
Trebui -mi-ar capulă ruptă, 
Și sdrobită ca la gândacă 
Ce -am făcuta să nu mai facă.

*1 Necaziî.
**) Prețui.
*) Potrivescă.
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Uniunea americană.
Congresulă Stateloră-Unite nord-a- 

mericane a primita jilele trecute unti 
proiecta de lege, care propune să se 
primescă în Uniunea americană patru 
state nouă: Montana, Washington, Do- 
cota de norda și de suda. Precum se 
anunță acuma din New-York, fiă-care 
din aceste state, cari voră intra în Uni
une, a alesa în 14 1. c. o delegațiune, 
care se va întruni în 4 Iunie spre a 
redacta o constituția. Acestă constituția 
va ave apoi să se primescă prin plebis- 
cita la 1 Octomvre și după ce s’a în
tâmplata acesta, vora fi primite acele 
patru staturi în Uniunea americană, care 
va număra atunci cu totula 42 de state.

Serbii și Bosnia.
Organula liberala serbescă „Srpska 

Nezavisnost" salută cu bucuriă scirile 
aduse de diferite foi streine, cumcă în 
Bosnia și în Herțegovina s’ar fi întâmplat 
în timpula din urmă ca să se distrugă 
drumuri, căi ferate, telegrafele și alte 
obiecte ale erarului, și cumcă s’au să
vârșită acte violente din partea popora- 
țiunei în contra a diferiți funcționari, 
cjicândă că aceste scirl semnaleză „înce
perea unei desvoltărl a mișcării națio
nale, care promite succesă". Totodată 
numita fciă atacă cu multă înverșunare 
Austro-Ungaria și administrațiunea ei în 
provinciile ocupate. Se plânge, că so
cietatea de navigațiune cu vapflre pe 
Dunăre a refusată de a da corăbii pen
tru primirea metropolitului Michailă și 
dice că Austro-Ungaria a dovedită în
destulă prin acesta, ce amicițiă nutresee 
pentru Serbia. Der Serbia nu va uita 
acestă amicițiă austro-ungară.

„Velica Serbia", relatândă câte-va 
informațiuni ale „Agenției Havas", im
pută în termini forte aspri autoritățiloră 
austriaco măsurile de rigore ce iau față 
de populațiunile din Bosnia și Herțego
vina, deja supuse altă-dată din timpulă 
Turciloru, unui jugă tiranică, der cari 
adl regretă acestă jugă.

Abdulu Hamid și Wilhelm II.
„Corresp. de Pesta11 i-se scrie din 

Berlină, că Sultanulă Abdul Hamid a a- 
dresată împăratului Germaniei rugarea, 
ca pe când se va^reîntorce dela Atena 
să-i facă înalta onore de a-lă visita la 
Constantinopolă. E probabilă, că împă- 
ratulă "Wilhelmă va urma invitațiunei 
Chalifului. Visitele împăratului german 
în Anglia și în Constantinopolă însemnă, 
cjice numita fi lă, o nouă fașă în politica 
Hohenzolerniloră, deși Bismark asigură 
mereu, că este indiferentă față cu cele 
ce se petrecă în peninsula balcanică. 
Prin restabilirea de excelente relațiunl 
personale cu bunică-sa regina Victoria 
a Angliei și cu Sultanulă, împăratulă 
"Wilhelm va dobândi, se crede, o apro- 
piare a Angliei și a Turciei de liga de 
pace și acesta, dice „Coresp. de Pesta", 
va contribui numai la întărirea political 
de pace a monarchiei nostre.

SC1R1JLE VILEI.
Statute neaprobate. Ministerulă de 

interne ung. cu resoluțiunea ddto 25 
Aprilie a. c. st. n. Nr. 36,382 nu a 
aflată de bine a provede cu clausulă de 
aprobare statutele pentru proiectata socie
tate româna de lectură din Făgetu și jură 
din motivulă, că în Făgetă ar mai esista 
o asemenea societate maghiară. — Der 
ce au Românii cu societățile ungurescl? 
Românii din Făgetă să nu stea cu ma
nile în sînă, ci să ceră respectarea celă 
puțină a legii de naționalitate.

* * *
Revoltă țărănesoă. In comuna Eli- 

senheim din Torontală a fostă o re
voltă. Locuitorii răscumpăraseră dela 
erară nisce pământă, care era încă 
arendată. Condițiunea era. să respec
te țăranii acâstă stare pănă la espi- 
rarea arândii, er arenda să o încaseze [ 
comuna. Deși arendașulă George Muc- 
salovă, ună omă forte neiubite în co- j 
mună, îșl plătea regulată arânda, țăranii 

se vorbiră să între cu puterea în pose
siunea câmpului respectivă. Se dusără 
noptea pe câmpă, care era deja sămenată 
de Mucsalov, îlă arară încă odată și-’lă 
sămănară cu sămânță de primăveră. 
Mucsalov cu ajutorulă brachială ală 
autoritățiloră fu pusă eră în posesiunea 
locului. Pe când comisiunea cu 8 jan
darmi era încă pe câmpă. țăranii se du
seră înarmați cu bâte și cu arme de 
focă, împușcară asupra gendarmiloră și’i 
insultară La ordinulă conducătorului 
loră, gendarmii deteră câteva focuri în 
aeră. Acesta ațițâ mai tare pe țărani, 
cari răniră prin împușcături pe doi gen- 
darml. Acum aceștia împușcară în mul
țime și patru țărani căcjură morțl, er 
șepte fură răniți. S’a adusă apoi din 
Beclchereculă mare armată. Dintre ță
ranii răniți au murită trei.

* * *
Maialulti școleloru române. Școlele 

române centrale și-au ținută erl, Luni, 
maialulă loră ca de obiceiu în Stejerișă. 
Petrecerea a fostă favorisată de ună 
timpă prea frumosă. A luată parte 

i lume multă din tote clasele și naționa
litățile.

*A A
Secția română dela Esposiția din Parisu.

0 telegramă dela 17 Maiu comunică din 
Parisă : Deschiderea cârciumii românescl 
la Esposiție a avută locă a<jl; ună ban
chetă a fostă oferită de cătră principele 
George Bibescu, directorulă esposiției, 
miniștriloră Stateloră-Unite și Serbiei 
și comisariloră străini. Imensă succesă 
pentru fetele românce, lăutarii, costu
mele, vinurile și pentru architectură ; 
tote mesele au fostă luate cu asaltă; 
serbarea, plină de veselie, a ținută pănă 
la 11 sera. Directorulă generală a ma
nifestată deplina sa satisfacțiă pentru 
organisația părții române; elu a afirmată 
că cârciuma românescă oferă o notă 
unică în Exposiție și a însărcinată pe 
principele Bibescu să transmită felicită
rile sale comitetului. Secțiunea Arteloră- 
Frumose e terminată; secțiunile indus
triei și agriculturii voră fi gata peste 
optă dile, și se voră găsi de sigură 
demne de România.

* * *
Regina-mamă a Bavariei a murită. 

Ea era fica prințului Vilhelm ală Prusiei 
și mama regelui Ludovică II, care s’a 
sinucisă aruncându-se în apă la 1886, 
și a actualului „rege" Oto, care e ne
bună.

*
Postii de magistru poștalii e de ocu

pată, pe lângă cauțiune de 100 fi. și 
contractă, în Preșmeru, comit. Brașovu
lui. Lefa 150 fi. pe ană, 40 fi. cheltuell 
de cancelariă, 18 fi. cheltuell de distri
buire și ună paușalu de espedare, ce 
se va hotărî ulterioră. Petițiile se adre- 
seză la direoțiunea poștală din Sibiiu.

** *
Focii. In Hăghigă (Hidveg) au arsă 

75 stânginl de paie ai contelui I. Nemes. 
In Mergindală au suferită șepte economi 
o pagubă de 1443 fi., au a^să și mai 
multe animale de casă. Paguba a fostă 
asigurată.

** *
Escroculii Androniou, celă cu apa de 

aură, a fostă prinsă în Alba-Iulia de 
cătră sub-locotenentulă Alexandrescu din 
jandarmii pedeștri și ună agentă de 
polițiă, cari îlă urmăriau de câteva luni, 
scrie „Naționalulu" din Bucurescl. Es- 
croculă deschisese în acelă orașă ună 
felă de cârciumă sub firma: „la Olteanu". 
S’au făcută cuvenitele demersuri pe lângă 
autoritățile austro-ungare spre a fi extră
dată.

♦* *
Jude omoritti. Judele din Gyala, N. 

Vazay, a fostă omorîtă pe șoseua Beiu 
șului și jefuită de 500 fi.

Din Carașîi-Severinu.
(Urmare și fine.)

La mulțămita monarcliului: „Cătră 
poporele mele" pentru condolința espri-

mată pentru perderea fiului, a moșteni- 
toriului de tronă Rudolfă, s’a întâmplată 
acelă incidență neplăcută că mulțămita 
monarcliului nu a fostă tradusă pe ro- 
mânesce și așa comunicarea mulțămirei 
trebui sistată la mijlocă, deși Dr. Avra- 
mescu, pe care l’a însărcinată Ilust. Sa 
d-lă comite supremă ca să facă tradu
cerea ex abrupto, șl-a dată, pe lângă 
marea desteritate și harniciă, totă posi
bila silință, der ad imposibilia nemo obli
gator. Onore unuia, rușine altuia!

Continuându-se ordinea dilei, la re
munerarea vicepreședintelui dela sedna 
orfanală Asboth și a asesorului G. Ru- 
deu cu 300 fi. v. a. respective 200 fi., d-1 
adv. Fabiu Rezeiu a motivată contra
propunerea susținută și de alțl membri, 
care însă nu s’a primită. Apoi au urmat 
alegerile la cari maioritatea s’a purtată 
ca și totdeuna.

In ședința din acea cji după amâdl, 
venindă causa gimnasiului din Lugoșă 
la ordinea dilei, d-lă M. Besană propuse 
a ruga ministeriulă ca să primescă fon- 
dulă acestui gimnasiu și să prefacă gim- 
nasiulă din Lugoșă în gimnasiu de stată, 
căci numai așa se va pute ridica la 
nivoulă de cultură ală celorlalte gimna- 
sie din țâră. D-lă Brediceanu sprijinesce 
acestă propunere cu acelă adausă, cum 
că „limba de propunere sâ fiă limba ro
mână". Motivele acestui ameudamentă au 
fostă, că fondulă acestui gimnasiu e în 
cea mai mare parte compusă din contri- 
buirile Româniloră, că ne fălimă a trăi 
în „egală îndreptățire", că nici unde ca 
în Ungaria ar ave naționalitățile parte 
la bunătățile vieții publice — apoi ca 
aceste laude sâ nu râmână frase gole — 
ecă prilegiulă celă mai bună a dovedi 
„egala îndreptățire" în faptă, deci a da 
și Româniloră ună gimnasiu de stată cu 
limba de propunere română, căci Ma
ghiarii au două universități și tote gim- 
nasiile de stată din țeră cu limba de pro
punere maghiară. Se cuvine Româniloră 
acestă mică dreptă, decă voirnă să fiă 
egali și la bunătăți, precum suntă la 
dare de bani și sânge. Eră din punctă 
de vedere ală culturei citeză cuvintele 
lui Franciscă Deak, carele a întemeiată 
constituțiunea în care trăimă și care a 
cjisă: „că e absurditate a înființa gim- 
gimnasie cu limba de propunere diferi- 
tore de limba maiorității populațiunii și 
acesta e hotărîtă în detrimentulă pro
gresului culturală". — In comitatulă 
nostru 9O°/0 a poporațiunii fiindă Români, 
avemă dreptă a cere ca în gimnasiulă 
din Lugoșiu limba de propunere să fiă 
cea română.

Vicecomitele și apoi cornițele su
premă nu combată de felă cererea justă 
a d-lui Brediceanu, ba d-lă Besană o 
află de discutabilă, der mai nainte să 
putemă pune mâna pe d-lă ministru, ca 
să primescă în regiulă statului gimna
siulă ; atunci vomă reveni la întrebarea 
limbei. — D-lă Brediceanu insista ca 
propunerea sa să se pună la votă. Se 
înțelege, ea nu fu primită

Intre celelalte obiecte supuse per
tractării : bugetulă orașului Lugoșă cu 
magistrată regulată s’a statorită pro 1889 
cu 75,000 fi. față cu 33,000 fl. de pănă 
acum. — In Reșița s’a decisă a se mai 
înființa o farmaciă (apotecă.)

Sinodulu eparchialu aradanu.
Ședința F, 19 Aprilie 1889.

Se continuă raportulă comissiunei 
școlare cu privire la raportulă senatului 
școlară din Oradea-mare. Sinodulă ia la 
cunoscință :

că acestă senată a ținută 7 ședințe 
în decursulă anului 1888, și sub 225 nu
meri a resolvită tote obiectele avisate 
prin statutulă organică la competința sa, 
că pe teritorulă consistorului din Oradea- 
mare suntă 238 de șcâle, provădute cu 
215 învățători, er 23 de stațiuni învăță- 
torescl suntă vacante, 118 învățători au 
cualificațiunea cerută de lege, er 97 nu; că 
73 învățători suntă aplicați numai în modă 
provisoriu.

Cu privire la frecuentațiunea școlară 
se constată, că pruncii obligați la școla 
cuotidiană au fostă în decursulă anului 
1887/8: 15.366, er la școla de repeti- 
țiune : 5030, dintre cari au cercetată 
școla cuotidiană regulată 7086, er școla 
de repetițiune 381 ; la esamenă au fostă 
de față și au arătată progresă în instruc
țiune în școla cuotidiană 5600, er în școla 
de repetițiune 120.

Sinodulă la propunerea comisiunei, 
luândă aceste date la cunoscință aviseză, 
consistoriulă să elaboreze ună regula- 
mentă pentru visitatorii de școlă, care 
regulamentă să-lă subșternă proximei 
sesiuni sinodale pentru a se pute regula 
câtă mai bine frecuentațiunea școlară.

Arătarea consistorului, că la școlele 
streine au frecuentată anulă trecută pre
legerile 726 de elevi de ai noștri, și că 
toți au fostă instruițl în doctrina religi- 
unei, se ia la cunoscință.

De asemenea se ia la cunoscință ra
portulă consistorului despre visitarea șco- 
leloră, despre ținerea conferințeloră în- 
vățătorescl, despre ameliorarea dotațiu- 
nei învățătorescl în 6 comune, despre 
pașii întreprinșl pentru deplinirea sta- 
țiuniloră învățătorescl vacante, și des
pre resolvirea causeloră disciplinare’învă- 
țătorescl.

Se pune la ordinea dilei raportulă 
comisiunei epitropescl despre raportulă 
consistoriului diu Aradă, ca senată 
epitropescă. In specială se ia la cu
noscință, că la acestă senată au incursă 
1151 essibite în decursulă anului 1888 
și pe lângă cele rămase din alțl ani 
s’au resolvită 1222, că s’au revădută 
1257 rațiocinie bisericescl, școlarie și 
fundaționale, că s’au dată oficieloră pro- 
topresbiterall învitațiunile necesarie pen
tru rectificarea cărțiloră fundarie ale rea- 
litățiloră bisericescl și școlare, unde s’a 
aflată acesta de trebuință, că s’a cum
părată o casă de arendă în piața pesce- 
lui cu suma de 15.085 fl. 50 cr. că s’a 
adoptată de nou casa de arândă a fon- 
duriloră diecesane din piața Tokoly din 
Aradă, că s’a revăcjută și aprobată ra- 
țiociniulă mânăstirei Hodoșă-Bodrogă, 
că s’a încassată competința de 50 pro
cente dela societatea de asigurare după 
premiile încasate din asigurarea reali- 
tățiloră bisericescl și școlare conformă 
contractului încheiată cu acâstă socie
tate.

S’a censurată și aprobată rațioci- 
niulă fundaținei „Elena Ghiba Birta", 
ală fundațiunei „Zsiga" din Oradea-mare 
și ală tipografiei diecesane, s’au între
prinsă pașii de lipsă ^pentru pertractarea 
lasamentului „Teodoră Papă" din Lu
goșiu, și s’au făcută disposițiunile nece
sarie pentru înactivarea acestei fuuda- 
țiunl.

Sinodnln eparchialu din Caranseheșn.
Convocata pe Dumineca Tomii, 16 Aprilie 1889.

Ședința a IV-a, 18/30 1889.
Presidiulă presentă următorele e- 

sibite:
Petițiunea preotului Ioană Stefă- 

nescu din BerinI pentru de a i-se da pe 
trei ani în folosință sesiunea redusă de 
acolo. Se transpune comisiunei finan- 
ciale.

Petițiunea preotului Luca Lazarescu 
din Ferendia pentru de a i-se da în fo
losință sesiunea redusă. Se transpune 
comisiunei financiale.

Presidiulă pune la ordinea cjilei con
tinuarea desbaterei asupra bugetului a- 
nului 1890.

Sinodulă voteză bugetulă pe anulă 
1890 cu venitele de 32.768 fl. 90 cr.

In legătură cu votulă sinodului a- 
supra bugetului:

a) La propunerea comisiunei sino
dulă cu privire la reducerea anticipa- 
țiunei diu convenția episcopescă dela 
6306 fl. 23 cr. v. a. la 4000 fl. cuprinsă 
în posițiunea a 5-a a veniteloră din bu
getulă diecesană: Sinodulă află acâstă 
reducere întemeiată pe esperiența, că din 
convențiunea episcopâscă e o dotațiune 
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personala a episcopului și dreptulă de a 
incassa e dreptulă lui, era sinodulă nu
mai din înlesnire a anticipații episcopu
lui suma pusa în bngetă fără a strămută 
natura și modultl de încassare ala con
venției, deci sinodula presenta luanda 
în acesta înțelese decisula sinodului e- 
parchiala din 1881 Nr. 109, induce în 
bugetula său 4000 fl. v. a. ca anticipa- 
țiune pentru Archiereu, îndreptăținda 
epitropia diecesei a solvi în rate lu
nare Archiereului acesta sumă și fă- 
ceuda în numele episcopului încassarea 
convențiunei, și dispune totodată ca 
din suma incursă să detragă mai 
nainte anticipațiunea de 4000 fl. v. 
a., — er ce va incurge din convenția 
episcopescă pre 1890 mai multa de 
4000 fl. o va preda Arcliiereului, în fine 
suma ce va incurge din convenția res
tantă dela 1882 inclusive 1889 o va 
așe4a-o în cassa diecesană pentru de- 
plătirea datoriei de 8749 fl. 99'j cr. 
v. a. făcută la fondulă generala admi
nistrativa.

b) Referitora la ajutorulft de stata 
de sub posițiunea 8 a veniteloră din bu
getula diecesana, deputatulă Vincențiu 
Babsșiu accentuânda că ajutorulă de 
stată s’a micșorată dela 10,000 fl. de o- 
dinioră la 854>0 fl., propune și sinodula 
decide :

Vădândă cu întristare, că de câțiva 
ani încoce, suma subvențiunei de stată, 
de care s’a împărtășită diecesa nostră 
cu anuali 10,000 fl. din rubrica buge
tului țării sub titlulă „pentru scopurile 
bisericeigr. or.“ succesivminte ni-se scade 
încâtă a ajunsă deja la suma redusă de 
8550 fl. v. a. făr’ a ni-se espliea causa 
acestei reduceri; considerândă că acesta 
ajutoră de stată la noi întregă a fostă 
elocată în bugetă pentru scopurile de 
administrare și cultură bisericescă, pre 
ce multă se înlesnea și înainta vieța 
bisericescă, când prin detragerl ni-se 
aduce mare împedecare în desvoltarea 
activității bisericescl, atâta de nece
sară și salutară pentru poporă și 
stată:

Venerabilulă consistoriu să fiă în
sărcinată a se pune în raportă cu V. 
consistoriu din Aradă spre acesta scopă, 
ca să afle, decă se facă asemenea re
duceri și pentru aceea diecesă, și decă 
d’acolo s’a întreprinsă ceva pași pentru 
împedecarea aceloră reducțiunl și cu ce 
resultată? apoi la casă decă din acea 
parte nu sar fi făcută nici o încercare 
spre împedecarea reducțiuniloră și decă 
necesitatea s’ar simți ca și la noi, să 
propună o pășire solidară la Inaltulă gu
vernă și eventuală la Maiestatea Sa, er 
decă în solidaritate nu s’ar pute, atunci 
ală nostru consistoriu singură să între
prindă indigitata cale petițională.

Presidiulă pune la ordinea cj’lei ra- 
portulă comisiunei speciale. La propu
nerea comisiunei:

Sinodulă diecesană considerândă, că 
din inventarulă după decedatulă Epis- 
copă Ioană Popasu nu se vede, că fou- 
dulă instructă diecesană ar fi conscrisă 
după dreșl-care însemnare, din carea să 
se vedă că fondulă instructă cum s’a 
întemeiată, considerândă că: de după 
starea inventarului, — afară de fondulă 
instructă — lăsămentulă decedatului 
episcopă pusă cu suma 1200 fl. v. a. ac
tivă apare forte mancă.

Der și altcum considerândă, că este 
reclamă publică, cumcă cu ocasiunea fa
cerii inventarului s’ar fi comisă iregu
larități prin lăsări afară a unoră obiecte 
care altcum se țină de lăsămentă, decide 
ca inventarulă să se dea consistoruli.i 
respective senatului epitropescă cu în
drumarea ca cu atragerea și a fiscului 
consistorului să întregescă inventarulă cu 
totă posibila esactitate, și astfelă inven
tarulă întregită să-lă subșternă proxi
mului sinodă eparchială.

Comisiunea școlară dă cetire rapor
tului generală ală senatului școlară pro 
1888 și la propunerea aceleia:

Sinodulă îlă ia la sunoscință der cu 
următorele înviațiunl:

a) în viitoră să se arete, că în cari 
protopresbiterate s’a constatată mai bună 
sporă și resultată mai bună în învăță- 
mentulă șcdleloră elementare poporale; 
b) în cari protopresbiterate au fostă mai 
bine inspecționate școlele confesionale 
de protopresbiterl ca inspectori școlari 
districtuali; c) să se facă amintire și de 
grădinile de poraărită școlare.

Totă comisiunea școlară raporteză 
asupra arătării lui Nicolae Bou și alțl 
70 consoțl din Iabuca făcute în contra 
procederei protopresbiterului Verșețului 
la predarea școlei din Iabuca — la pro
punerea comisiunei sinodulă decide: Să 
derivă consistorului diecesană spre grab
nică resolvire în legătură cu anteactele 
intrate la acelașă consistoră totă în o- 
biectulă acesta și restituirea liniștei și 
a păcei pe calea, carea o va afla mai 
corăspuncjătdre împrejurăriloră locale și 
intereseloră bisericescl-școlare.

Totă comisiunea școlară raporteză 
asupra rugării comitetului parochială din 
Răcășdia pentru delăturarea învățătorului 
substitută Ilie Iana și întregirea postului 
în modă definitivă prin alegere; la pro
punerea comisiunei sinodulă decide : Ru- 
garea să derivă consistorului diecesană 
spre competentă resolvire în înțelesulă 
statutului org. și a regtilamenteloră e- 
sistente.

Comisiunea petiționară prin rapor- 
torulă ei Dr. Iuliu Olariu raporteză a- 
supra rugării preotului din Ticfanitdă 
mică Manase Popescu pentru ună aju
toră de bani pe 2 ani â 100 fl. Se de
rivă consistorului diecesană spre posibilă 
împlinire.

Totă raportoriulă comisiunei petițio
nare raporteză asupra rugării preotului 
din Plavișevița Nicolae Găina pentru 
ună ajutoră de bani. Să derivă consis
torului spre compotentă afacere.

Totă raportorulă comisiunei peti
ționare raporteză asupra petițiunei mai 
multoră credincioși din Unipă pentru 
ună ajutoră în bani de 150 fl. Se derivă 
consistorului diecesană spre ulterioră a- 
facere.

Totă raportorulă comisiunei peti
ționare raporteză asupra rugării preo
tului Ioană Alexandrescu din Clopodia 
pentru ună ajutoră de bani de 80 fl. 
Se derivă consistorului diecesană spre 
competentă afacere.

Literatură.
Invitare de prenumerațiune la opulă: 

„Din trecutulu Silvaniei.“ Legendă de 
Victorii Russu, Gherla. Edițiunea Can
celariei Negruță, 1889.

Subiectulă căruia e luată din secu- 
lulă ală IX-lea, din unulă dintre | cele 
mai obscure, mai negurose timpuri și 
ilusțreză, într’ună stilă poetică, dulce și 
frumosă, ună episodă istorică așadicend 
întregă. Scopulă evidentă ală autorului 
e, ca împreunândă „Utile cum dulci" în 
opulă său, să facă pe totă sufletulă, pe 
totă Românulă, ce scie numai ceti: să 
se ocupe și cu „Trecutulă Româ- 
nilorău, nu numai cu lucruri efemere! 
să vădă, că cine au fostă străbunii, 
prin câte vicisitudini au trecută și 
cum s’au conservată urmașii loră actuali 
pe aceste plaiuri romantice ale strămo
și loră ca și generațiunea sucrescentă vi- 
itdre încă să se inducă ăstă-modă quasi 
pe nesimțite în frumosulă der greulă 
studiu ală „Istoriei naționali1*, cu ună 
cuvântă: să facă prin cetirea acestui op ă 
pe totă individulă, ce se numesce cu 
fală pe sine Română, să aibă plăcere și 
tragere de inimă spre totă ce privesce 
trecutulă, spre scrutări și cercetări, spre 
studii seriose, mai vertosă archeologico- 
istorice neîndoiăse, ce atesteză domina- 
țiunea romană atâta de clară în aceste 
părți.

Opulă conține : Dedicațiunea, prevor- 
birea, escursiunea, păstorulă, privighiă- 
torea codrului, pe ruinele unui castru și 
castelă străvechiu, ună bujoră de copi- 
liță, geniulă nopturnă, învocațiunea, fur
tuna, lilia Silvaniei, o nopte în Salnecă, 
jocuri naționali, distrageri și revelațiunl, 

concertulă, lasigii, care’n-cătrău, soriora 
floriloră, o legendă din bătrâni, despăr
țirea, dorulă, sibila, morbulă, revederea, 
lupta, odinioră și acum și reîntorcerea ; 
și consistă mai din 11 cole în țipară pe 
hârtiă fină și cu litere nouă.

Se pote procura cu 1 fl. v. a. dela 
„Cancelaria Negruță“ din Gherla (Sza- 
mosujvar) său dela autorulă din Clușiu 
(Kolozsvâr).

Ficgrama
pentru primirea A. S. H. Principelui Fer
dinand alu Ilomâniei, moștenitorii presump- 
tivit alu Coronei, ca membru ală Senatului.

Marți, 9 Maiu, la orele 2 după a- 
miadl, A. S. R. Principele Ferdinand 
ală României, moștenitorulă presumptivă 
ală Corănei, va merge la Senată spre 
a-’șl lua loculă de senatoră de dreptă, 
potrivită art. 83 din Constituțiune.

Cu câteva minute înainte de orele 
2, M. S. Regina sosesce la Senată spre 
a asista la ședință. Maiestatea Sa va fi 
întâmpinată de o comisiune alesă din 
sînulă Senatului, de d-nii miniștrii și de 
casa regală, și apoi va fi condusă la 
tribuna care-’i este pregătită.

La sosire la palatulă Senatului, A. 
S. R. principele Ferdinand va fi întâm
pinată de o comisiune alesă din sînulă 
Senatului, precum și de consiliulă de 
miniștri.

Alteța sa regală, după ce va face 
intrarea în sala ședințeloră, va fi condusă 
la scauuulu ce-’i este reservată.

D-nii miniștrii ocupă o bancă minis
terială.

D-lă generală I. E. Florescu, preșe
dintele Senatului, va adresa Alteței Sale 
Regale o alocuțiune, la care principele 
va răspunde.

După ridicarea ședinței Maiestatea 
Sa Regina și Alteța Sa Regală voră fi 
reconduse cu același ceremonială, care a 
presidată la sosirea Loră.

0 gardă, aședată în fața Palatului 
Senatului, pe piața statuei lui Mihaiu 
Vitezulă, va da cuvenitele onoruri mi
litare, atâtă la sosirea câtă și la plecarea 
M. S. Reginei și a A. S. R. Principelui.

La acestă ceremonie voră fi față 
câte o delegațiune a înalteloră curți de 
casațiune și de compturl, înalții demni
tari ai Statului și d-nii generali ai gar- 
nisonei Bucurescl.

Biletele de intrare în sala ședințe
loră pentru acestă di se voră da d-loră 
senatori prin președința consiliului de 
miniștri.

Biletele pentru tribuna diplomatică 
se voru da de cătră d-lă ministru ală 
afaceriloră străine, care face și invita- 
țiune d-loru representanțl ai Puteriloră 
străine spre a asista la acestă solem
nitate.

Biletele pentru celelalte tribune se 
voră da prin președința consiliului de 
miniștri.

TELEGRAMELE„GAZ. TRANS*.
(Serviciulfi biuroului de coresp. din Pest)

Berlină, 21 Maiu. In toastul u 
ce l’a ținutu erî la masa de gală 
dela prințulu regentă din Braun
schweig. cjise împeratulu, că speră, 
cumcă îi va fi dată se conducă 
Germania în pace și în liniște pe 
drumulă, ce i-l’a desemnată moșu- 
seu.

împodobirea stradeloru în o- 
ndrea regelui Italiei se face atâtă 
de măreță, cum n’a fostă primită 
niciodată în Berlină vre-ună prin
cipe.

La prâncjulă parlamentară șî-a 
scusată Bismark pășirea sa în 
contra liberaliloră.

Goschenen, 21 Maiu. Regele 
Italiei a sosită la amecji aci. A 
fostă salutată de președintele con- 
federațiunei.

DIVERSE.
Venus cea dulce. In esposiția din 

Parisă în despărțământulă americană se 
află între obiectele cele mai vrednice 
de văcjută o statuă a lui Venus de Milo 
în mărimea originalului, der numai din 
ciocoladă. Ună soldată — Yankee—fru- 
mușelă ține pază lângă deiță și nu lasă 
ca adoratorii pre zeloși ai ei să se apro
pia de picibrele ei cu buzele. Pe pos- 

tamentă ar trebui să fiă scrisă: E oprită 
de a linge.i

Inebunitii de bucuriă. Din Pola se 
scrie, că acolo ună tânără sub-locote- 
nentă de marină, cornițele Friderică 
Messey, a înebunită de bucuriă. Etă 
cum i-a venită nebunia: Elă servea pe 
vasulă „Don Juan d’Austria". Nu de 
multă a fostă însă distinsă d’a fi numită 
în serviciulă ducelui Ioană. Acesta l’a 
făcută atâtă de fericită, încâtă d’aci în
colo nu s’a mai gândită decâtă l’a feri
cirea lui, fecea cele mai înalte planuri 
și visuri, încâtă în cele din urmă îlă 
apucase o adevărată grandomaniă, îșl 
închipuia, că va ajunge mare de totă. 
Grandomania crescândă, l’a înebunită cu 
desăvârșire, încâtă a trebuită să fiă dusă 
la Viena, la casa de sănătate.

Bani albi pentru dile negre. Trei 
șvabi economi din Bănată se disputau 
în dilele acestea despre cei trei sânțl 
numiți de ghiață ai loră : Pancrațiu, Ser- 
vațiu și Bonifațiu, cari la începutulă lui 
Maiu vechiu ală nostru în anulă acesta 
în locă de ghiață și brumă au adusă o 
căldură de 18° R. Celă dintâiu șvabă, 
optimistă dela natură, sălta de bucuriă 
susținândă că vomă avea ună ană de o 
forte bună recoltă.

„Am scăpată de cei trei sânțl pe
riculoși, totulă este mântuită, sămențu- 
rile stau forte bine.u

„Fugi de aci, nu mai vorbiu, răs
punde ală doilea șvabă, ună fantastă, 
„eu nu credă în acestea, înainte cu doi 
ani la acești sfinți eră a fostă timpulă 
frumosă, și totuși cătră finea lui Maiu 
o brumă ghețosă ne-a opărită sămânțu- 
rile, viile și fructele pomiloră. Invățații, 
doctorii și profesorii inventeză câte tote 
de’țl stă mintea în locă, der nici unulă 
n’a aflată ună mijlocă, prin carele să 
scutescă pe bietulă economă de brumă, 
vijelii și ani de recoltă rea. Eu nu țină 
la d’ande d’astea nimică.“

Ală treilea șvabă, ună omă treză 
și liniștită, asculta la discursulă celoră 
doi fără 6ă vorbescă. Cei doi, năcăjiți 
pe elă, că nu vorbea, îlă provocară să-și 
dea și elă părerea. Elă le răspunde 
limpede următorele:

„Eu ml-am împărțită de multă lucrulă 
așa, că mie nu-mi strică multă nici 
bruma, nici seceta, nici grindina seu 
petra. In vre-o câți-va ani buni, cari 
mulțămită lui Dumnedeu se succedeză a- 
deseorl, îmi adună atâta, încâtă am cu 
ăe să trăescă cu soția, copii și glotele 
mele în ună ană rău, ce ar urma celoră 
mai bunl.“

Va să efică șl-a adunată bani albi 
pentru dile negre.

Cursul îi pieței Brașovfi
din 21 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.28 Vend. 9.30
Ajginttl românescîl - n 9.35 n 9.28
Napoleon-d’orI- - - „ 9.34 n 9.35
Lire turcesc! - - - M 10.50 H 10.58
Imperiali - - - . R 9.50 n 9.58
GalbinI „ 5.50 n 5.56
Scris, fonc. „Albinau6’/0 „ 102.— n _ '_

n r n 5»/0 „ 98.59 H 99—
Ruble rusescl - - . , 124— 125.
Discontula ... - 61/,—-8% pe ana.

Cnrsnlfi la barsa de Viena
din 20 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0...............................102.60
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 97.45
Imprumutula căiloră ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilora ferate de

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

osta ungare (3-a emisiune) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - _
Bonuri cu clasa de sortare - - . .
Bonuri rurale Banattl-TimișU - - -
Bonuri cu cl. de sortare - - - _
Bonuri rurale transilvane - - - -
Bonuri croato-alavone ----- 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credita austr. 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 
Mărci 100 împ. germane - - - -
Londra 10 Livres sterlinge - - - -

100—

117—

112.25
105.10
105.10
105.10
105.10
105.10
104.50 
904— 
381— 
309.76

5.58
9.35’/,

57.45
117.70

Editoră și Redaotoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE
referitori» Ia următorele niesurî de dart*:

în puterea §§■ 16 și 18 ai art. de 
lege 44 din 1883, se aduce la cuuoscință 
publică, cumcă conspectele măsurărei dâ
rei pro 1889, trimise de inclitulă inspec
torii reg. de dare și anume .•

1) Couspectulă reparțiunei dârei de 
pămentă dela toți posesorii de pămentă;

2) Conspectele de măsurare, conți
nendă darea după chiria de casă și da
rea după classele de cassă ;

3) Conspectele măsurărei dârei de 
agonisittl de clasa I, II, conținăndă da
rea pentru servitorul^ supusă dârei, da
rea pentru meseriași fără calfe, darea 
diurniștiloră etc.; mai departe conspec
tele dârei posesorilorti de casă și de pă- 
mentu de a II classă ;

4) Conspectele asupra dârei de ago
nisită de a ÎII classă statorite, conform 
art. de lege 44 din 1883 §. 11, dinpre- 
ună cu arunculă generală asupra dârei 
de venită pe durata de 3 ani pentru in
dustriași, meseriași, neguțători etc. etc.;

5) Conspectele măsurărei dârei de 
agonisită de a IV classă, conținendă func
ționari cu ună salariu anuală, seu cu 
plată, seu acei cari capătă o pensiune 
seu gra'ificatiune ; mai departe: amplo- 

iații și servitorii de stată, municipali, 
comunali și privați etc. etc.

6) Conspectele măsurărei aruncului 
generală a dârei de venită după darea 
de casă și cea de pămentă ;

7) Conspectele de măsurare, conți
nendă darea după carnetele dela capitale 
și darea după rente ;

8) Conspectele de măsurare suple- 
mentare pro 1889, conținendă filialele de 
afaceri înființate s«u schimbate în decur- 
sulă anului 1888, și a’, tuturoră celorlalte 
întreprinderi, cari aducă folose, aparți- 
nătore dârei de agonisită de a III classă;

9) In fine conspectele de măsurare 
a dârei asupra aceloră întreprinderi și 
reuniuni, cari suntă îndatorate a’șl pu
blica socotelile — se află la subscrisulă 
oficiolată în decursă de 8 (țile, adecă din : 
18 inclusive 25 Main a. c. înainte de prănețu, 
dela 8—12 ore și după prănițu dela 3—5 
ore, spre examinare din partea fiecărui.

In contra dârei statorite în aceste 
conspecte de măsurare sub Nr. 1, 2, 3, 
5, 6, 7 și 9 se potă așterne eventualele 
recurse la inel, magistrată orășănescă, 
adresate comitetului administrativă.

1) Recursele din partea aceloră su
puși dârei, cari în decursulă anului tre
cută au fostă supuși uneia din speciele 
amintite de dare,— au ca să se așternă 
în decursă de 15 ițile i. e. până inclusive 
3 Iulie a. c.

2) Recursele din partea aceloră c n- 
tribuabill, cărora în decursulă anului 1889 
pentru prima oră s a prescrisă una din 
speciile amintite de dare, — au ca să 
se așternă în decursă de 15 ițilc, incependu 
cu tțiua introducerei dărei lorii în libelulă 
pentru solvirea dârei.

Recursele așternute după termicele 
amintite se respingă ca recurse întărdiată 
așternute.

Se aduce mai departe la cunoscința 
generală, cumcă pertractările comisiunei 
măsurărei dârei defipte pentru an. 1889 
se voră ținea în casa sfatului din piață 
dela 27 Maiu până inclusive 1 Iunie a. c. 
în următorea ordine :

In 27 Maiu : dulgherii, măsarii, sculp
torii de lemnă, moșele, tinichigii, cură- 
țitorii de mațe, fabricanții de corde, bir
jarii, papucarii, cismarii, strungarii, foto
grafii, pictorii, friserii, cărătorii de nâsip, 
cărăușii, speditorii, fabricanții articoleloră 
de lemnă, turnătorii de gipsă, pălărierii, 
posesorii caseloră de prostituțiune și ro
tarii, dela punctă 1 — 55 ală conspectului 
de măsurare ;

In 28 Maiu : Comersanții și sfârnarii 
dela punctulă 56—91 din conspectă ;

In 29 Maiu: cârciumarii, cafegii, dă
tătorii de costă și birtașii dela punctulă 
92—149 din conspectă;

In 31 Maiu: făurari, didarl, petrarl, 
tipografi, morari, măcelari, afumătorl, 

orologierl, brutari, schimbători de parale, 
pilarl, croitori, cojocari, țesători, instruc
tori, privați, advocațl, agențl, antrepre
nori, musicanțl țigani, venijătorl de zar
zavaturi, vencjătorl de vechituri, arendași 
de birturi, de berării, de redoute și de 
pămentă dela punctulă 150—204 din con
spectă ;

In 1 Iunie: întreprinderile și reuni
unile pentru așternerea publică de soco
teli induse ulterioră în conspectele de 
măsurare.

Totă asemenea se pote examina la 
subscrisulă oficiolată conspectulu asupra 
ordinei pertractăriloră dărei și fiecărui 'i 
stă în dreptă, ca atâtă pentru sine câtă 
și pentru alții să ’șl facă observațiunile 
asupra respectivei dări.

Astfelă de observațiunl se potă aș
terne scripturistice în decursulă aminti- 
teloră 8 dile i. e. din 18 — 25 Main a. c. 
inspectoratului reg. de dare, mai târijiu 
însă comisiunei măsurărei de dare.

Spre scopulă prescrierei dărei pro 
1889 se provocă în fiue toți acei supuși 
dărei, ca să se presenteze cu libelele de 
dare la subscrisulă oficiolată de dare.

Brașovă, în 15 Maiu 1889.

Oficiolatulu orășenescu de dare.

Avisu d-lortL abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

Domnii, ce se abonezi din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutu tuturora D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțl numeri pentru complcctarea colecțiuniloru 
„Gazetei". precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
b) ,

d) „

Brașovă la Reșnovă-Zcmesci-Branu : 12 ore 30 m. după amecjl. 
,, ,, Zizină: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute năptea.
„ la Fâgărașu- 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zerncscl-Brană la Brașovă: 10 ore înainte de amecjl
b) „ Zizină la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sicuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașă la Brașovă: 2 ore dimineja.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate (le stătu r. u. valabilii diu 1 Iunie 1888.

Budapesta—^redealfi E’redealii — Budapesta
Tren de. Trenu Trenu T 

per- .arcele- om ni- 
sone ratu bus

7.40
8.-|
2 _ 3.1< h

Viena

Szolnok 11.06 4.05 . B 9.38
P. Ladâny 2.02 5.47 5.39 12.02

iOradea-mare : 4.18 7.01 s .|f, 1.51
1 7.11 9. ÎS 2.11

Vârad-Velencze 927 2.19
Fugyi-Vâsârheli 9.44 2.32
Mezo-Telegd 7.41 10 21 2.55
Rev 8.10 11.38 3.38
Bratca 12.16 4.01
Bucia 12 54 4.23
Ciuda 9.04 1 57 4.49
Huiedin 9.34 3 1 1 5.31
Stana 3.4< • 5.40
Agbiriș 4 16 6.12
Ghirbfcu 4.36 6.24
Nădâșel 4.58 6.38|

o, • 1 10.34 5.26 6.56Clușiu |
15 7.15’

Apahida 11 34 7.41
Gliiriș 12 15 9.18
Cucerilea 1.30 10.-
Uiora 1.37 10.09
Vințulă de susu 1J5 10.19
Ai ud 2.i )7 10 48
Teiusu 2.26 11.551
Crăciunelu 3 11 12.34
Blasiu 3 24 12.52
Micăsasa 3.54 1.34
Copșa mică 4.1 '9 2.19'
Med iașu 4.21 2.46
Elisabetopole 5.11 3.31
Sigliisora 5 46 3.59,
Hasfaleu 6 12 4.32
Ho mo rod ti 7.32 6.53
Agostonfalva 8 17 7.21
Apatia 8 37 8.23
Feldiora 9 OG 9.02

I f» 45 9.52
Brașovu 1 5.5

1* red ralu
EucurescI

BucurescI
(j Prcdealu

Ti mișu

Brașovu

‘eldiora
.pata

ghișora

;a mică

Elașiu 
CrăciunelCl

Tren de 
per- 
s6nc

Trenu
accele- Trenu 
ratu mixt

Trenti 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Aiudă
Vințulă de susu 
Uiora
Cucerdea
Gliirișil
Apahida

Clușiu

7.30
1.14
1.45
2.32

“Tio
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

Viena
■IB ud itprMdt
Szolnok

Aradu
i
IGlogovațu 

Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipi 
iConop 
Beizava 
Soborșină 
|Zamu 
iGurasad.. 
îlia 
Branicica 
-Deva 
Simeria (Piski) | 
Orăștia 
Șibotă 
'Vințulu de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

-ova
I

2 17
2 37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

5.32

S.-Ji • 9.05
11.20 12.41
4 lG 5.45
4 30-
4.43
5.07
5.19
6.41'
f, < >;1
6 2H
7.25
SOI
S.34
S55
9 19
9.51

1035
1 1.09
1 1.39
12.12
12.29

1.16

2.- Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințulu do josu 
Șibotă 
lOrăștia11.

g ] țlSiineria (Piski)
6.3S
6.61
7 10
7.37
7.55
8 42'|®°^or:?'n^
9 12 Berzava
9Conopă
9 Radna-Lipova

10 17 faulișu
10.42
11.07
11.37
12.
12.29
12.46

1.26

Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
Ziimu

Gyorok
Glogovaț.

Aradu

Szolnok
ItuilagieHt a

Viena

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.-
3.—

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13

1.42
2.32

11.-
11.21

Tren 
mixt Copșa-mică 2.29 4.35

Seica mare 3.02 5.06
, Lomneșă 3.46 6.45

Ocna 4.18 "6Ă7
'Sibiiii 4.42 6.40

SHatiai-Copșa-an ieă

Sibiiii 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.21
Ldmne.șîi 9.45 10 50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-inică 10.49 11 45

Ciiccrdrn -Oșorheiu
5.50 GSejsB»imoSii siinescu 

“6Â3.-----------
! 6.38' .

719 eZ
7.38 ,
6-2C>M 

| Iernută
Sănpaulă

_____  Mirașteu

ShneriațPiski)-BBetrose>ii BBet aoșeni-Sinacria(Piski> oșorheiu

N ădășelu 
Gîhrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Cilicia 
Bucia
Bratca 
Rev
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

6.11

6.43.
7.12

7.51
8.17

I’. I.adăny
Szolnok
•<>■<1 >>( n

Viena

8.42
8 47

10.08

ti .13
2.60

Timișăra—Aradii

6.47' 2.42 PctroșenI 9.36 4.26
7.40, 3.25 Banița 10.17 5.12
8.51 4.16 Crivadia 10.58 5 56

lO.Oib 5.11 pui 11.42 6.41
11.02j__O£8 HațegQ 12.23 7.26
11.50; 6.40|Streiu 1.12 8.14
12.3O| 7.12|Siincria 1.51 8.50

Be^hinutii sîisescn 
Oșoiahei«i-(?iicei’dea

8.— Sinievia
8.3b'iStreiu
9.02Hategă
9.32 Pui

10.11 ICrivadia
10.51 -Banița
1^.16 IpetrosenI
12.50:1------- :—
l'19! Aradu— Timisua-a
2.-
3.04” 1
3.36Aradă 6.05 1
3.o2 Aradulă nou 6.33 ~i
4.03 Nemeth-Sâgh 6.58 I
4.47 IVinga Ț 29 '10.50'_____ „

1.331 7.30 Orczifalva
3.29 ~3*1*5 Merczifalva

T45 Ti,,,b6rn

5.48 Tlinișora 
7x19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sagli 
Aradulu nou
Aradu

Bnresii-B.iidoșu-BisteMa BiMrița-ÎVSureMi-Eiidașrt

Murășu-Ludoșă
Țagu-Budatelecu
Bistrița

I 4.40j Bistrița
g 09 Țagu-Budatelecă 
____Muiășă-Ludoșă

9.4 I
1.11

Inied.-Siineria (Piski)

5.381
9.161

Odor: «iu

Simeria (Piski) 
iCerna
Vniedorn

Notâ: Numerii încuadrațr cu linii grose însemneză drele <le ndpte.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.67 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 6.13
6.— 4.58
7.56

Mirașteu
Sânpaula

_ Iernuta
M. Bogata 

no'jLudoșU

Oșorheiu I
8.35

10.20
i 6.56 12.15

7.16 12.35
7.40' 12.58
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18
9.40 2.46

[©fsucria l’.-ki -1 gtir<9

< niedârn
-erna 
Simeria

I1 w «IB.-EPesta-Aradu-Teius Tcius-Aradu-B.-Pesta Copsa-inieii—Sibiiii ’i ■> * ’


