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In privința oficieloru cărțiloru 
funduare, legea de naționalitate 
dispune, ca decă dorescă păr
țile private să dea atâtă hotărî- 
rea, câtă și estrasele în limba ofi
cială a statului, ori într'una din lim
bile protocolare ale acelei jurisdicțiurii, 
pe alu cărei teritoriu se află ofi- 
ciulă cărțiloru funduare.

In contra acestei disposițiunî, 
oficiile cărțiloru funduare dau nu
mai liotărîri și estrase maghiare. 
Ba noua ordinațiune în privința 
cărțiloră funduare nu numai a 
trasă cu condeiul ă peste legea de 
naționalitate, ci pretinde, ca orî-ce 
documentă se fiă în limba ma
ghiară, altfelă nu va face întabu- 
larea.

De asemenea nu se ține în 
semă nicăir! acea disposițiă a legii 
de naționalitate, ca tribunalulă de 
întâia instanță se dea liotărîrile 
și sentința curții de apelă fiăcărei 
părți singuratice și în limba în 
care cere partea, întru câtă acestă 
limbă este limba oficială (dovadă 
că judecătoriile de instanța ântâiu 
nu s’au cugetată ca maghiare) ori 
o limbă protocolară a jurisdic- 
țiunii.

Nu mai puțină e călcată în 
piciore disposițiunea legii de națio
nalitate. ca autoritățile bisericesc!, 
chiar și cele mai înalte se se pbtă 
folosi față cu jurisdicțiunile de 
una din limbile protocolare ale 
jurisdicțiuniloru respective.

Și cu tote astea, și fișpanii și 
inspectorii școlari refusă a primi 
hârtii în limba maghiară.

Cu totulă desconsiderată e 
disposițiunea legii de naționalitate, 
ca ministrulă instrucției publice 
se îngrijesc,ă a se cultiva cetățenii 
fiecărei naționalități, unde locuescă 
în masse mai mari, în institute 
de învețămentu ale statului în 
limba loru maternă, pănă la pra- 
gulu universității.

Ce vedemă înse pretutindenea 
unde poporațiunea nemaghiară e 
în massă compactă, n’a înființată 
statulă decâtu totă numai școle 
maghiare

Trecendu la administrațiune, 
tbia săsescă vede, că acesta e în- 
credințătă, cum e la Ternava-mare 
și la Bistrița, unoru fișpanl nedes
toinici. Fișpanii, și Bethlen și 
Banffy suntă dușmani poporațiunii 
comitatului, îșî permită totă felulu 
de încălcări de drepții și abusuri, 
provocândă în poporațiune pe cji 
ce merge totă mai mare amărî- 
eiune și nemulțămire.

Instrucțiunea limbii maghiare 
în șcblele poporale se pretinde 
mai multă decâtu prescrie, legea, 
căci ordinațiunile ministeriale, de 
pildă cea în privința nu mărului 
oreloru, a dispusă 17 bre pe săp
tămână în classa inferioră a unei 
școle poporale cu două classe. 
Urmarea e decăderea învățămân
tului.

învățătorii, cari după lege nu 
suntu îndatorați la instrucțiunea 
limbei maghiare, suntu amenințați 
cu destituire, decă nu-’și însușescă 
limba maghiară. Așa s’a întâm

BrașovO, 15 27 Maiu 
’ Cetitorii noștri îșî aducu de 
sigurii aminte de cuprinsulu unui 
articulu din r|iarulu „Grazer Ta- 
gepost,“ care vorbea despre per- 
secuțiunile, la care suntu espușl 
Sașii din partea regimului ungu- 
rescu. La acestii articulfi găsise 
cu cale foia tiszaistă, „Pester 
Lloyd11 — spre a combate afir
mările articulului foiei germane, 
— să comunice că, de persecutați 
ce suntă Sașii, „matadorii aces
tora din dicta ungurescă suntu a- 
prope de încheiarea păcii cu gu
vernului1

Unu deputată sasu din Ardeiu, 
care nu face parte din nici una 
din cele trei partide ale dietei 
unguresc!, iniratu de aserțiunea 
foiei tiszaiste, se grăbi a adresa 
acesteia o scrisore în care-i dete 
cea mai formală desmințire cji- 
cendu: „....Spre părerea de reu a 
deputațiloru sași nu s’a fâcutu ni
micii pănă în momentulu de față, 
ce ar pute îndemna pe aceștia 
se-șl schimbe atitudinea loru față 
cu guvernulă.11

Deputatulfl sasu spune, că gra- 
vaminele Sașilorîî nu suntu luate 
din ventil, ci suntu forte bine cu
noscute, pentru că s’au arătată în 
dietă, prin pressă, în diferite pe- 
tițiunl și representațiunl.

Foia guvernamentală, cu tote 
astea, face pe „nem tndotnu — cum 
se ițice pe la noi spre a se arăta 
cum îșî ține Ungurulă cuventulă 
— și se preface că nu-șl aduce 
aminte se fi cetită undeva grava- 
minele Sașiloră în formulare clară 
și precisă.

Foia națională săsescă din Si- 
biiu răspunde la rnem tudom“ al 
foiei tiszaiste arătând șepte puncte, 
cele mai mai principale din gra- 
vaminele Sașiloră.

Inteiulu gravamenă e, că legea 
de naționalitate nu se mai respectă. 
Acestă lege prescrie, ca organele 
municipale se se servescă, în comu- 
nicațiunea loră cu comunele, în
trunirile, reuniunile, institutele și 
privații, după putință de limba a- 
cestora; și cu tote astea, chiar și 
acolo unde e „posibilitate11, co- 
municațiunea oficială e aprope 
magliiarisată. Mai dispune legea 
de naționalitate, ca comunele în co- 
municațiunea loră cu municipiulii, 
cu organele lui, cu guvernulu se se fo- 
losescă de limba oficială a statului 
ori de propria lorii limbă de afaceri.

Ce a făcută înse de pildă fiș- 
panulă Gabriel Bethlen dela Târ
nava mare? A impusă orașului 
Sighișora se se folosescă, în co
respondența sa ofială cu comita- 
tulă, de limba maghiară. Cererea 
orașului d’a i-se respecta dreptulu 
seu n’a fostă luată în semă.

O altă disposițiune a legii de 
naționalitate e, ca în procesele ci
vile și criminale la judecătoriile de 
întâia instanță se se observe în pri
vința limbei procesuale și a limbei 
sentinței usulu de pănă acum (limba 
părți lorii ;. Cu tote astea, judecă
toriile de întâia instanță, fără a 
mai vorbi de celelalte, s’au ma- 
ghiarisatu.

TA TRANSILVAN
AXTOTiV LII-

plată cu învățătorii cari șl-au fi
nită studiile înainte de 1872.

Fbia națională săsescă mai a- 
dauge la acestă colecțiune de 
gravanime, despre care tăia un
gurescă se preface că „nu scie 
nimicu11, că s’a împedecată uni
versitatea săsescă de a dispune 
de averea ei, punend’o guvernulă 
se dea bani și se plătescă pentru 
scopuri, ce universitatea nu le-a 
avută nici odată în vedere; că 
li-s’a făcută ilusoriu prin legisla
tivă dreptulu de proprietate, uni
versității și orașului Brașovu, a- 
supra moșiiloră nobilitare posedate 
hotărîndu dieta ungurescă, că le
gea urbarială nu se pbte aplica 
asupra moșiiloră nobilitare ale 
Sașiloră și așa se li-se ia arnbi- 
loră posesori proprietatea privată! 
Nici pănă acjl nu li-s’a dată pro- 
prietanloră despăgubirea de <je- 
ciuelî pentru aceste moșii.

In neputința loră de a răsturna 
afirmările foiei săsesc!, întemeiate 
cu legea în mână, foile unguresc! 
au tăcută; numai foia bugetară 
„Kolozsvar4 a găsită cu cale a 
îndruga câteva vertjl și uscate, 
mărginindu-se numai la gravami- 
nele ce privescă universitatea, și 
ițicândă că administrația acesteia 
e rea, fiindcă pentru ună venită 
de 177,05011. costă administrația 
22,000 fl., pe când administrațiu- 
nea statului rom. cat. cu ună ve
nită de 2,352,000 fl. costă numai 
8,959.

Tote bune, se ițicemu că așa 
e cu administrația venituriloru uni
versității săsesc!, der cum rămâne 
cu călcarea legii de naționalitate, 
cu legile și cu ordonanțele de ma- 
ghiarisare ?

La acesta tace mulcomu fbia 
ungurescă, pentru că în fața do- 
vecjiloră aduse despre nedreptăți- 
rile și încălcările, ce se se săvâr- 
șescă de regimu și de organele lui 
în detrimentulu naționalitățiloră, 
e în nepuțință de a mai <|ice unu 
cuvântă.

2DI3ST JL.
Hulpavii și Țarulfl.

„Pester Lloydu publică, ună articolă 
inspirată de ministrulă afaceriloră străine 
asupra ultimeloră serbări dela Burgas, 
cu ocasia inaugurării lucrăriloră liniei 
ferate, care va lega Sofia cu Marea Negră. 
Autorulă articolului face se reiasă, ca o 
trăsură caracteristică, lipsa orî-cărui toastă 
în onărea Țarului liberătoră, pe când 
s’au ridicată toaste în onorea reginei 
Victoria și a Sultanului.

Acestă faptă, dice autorulă oficiosă 
ală articolului, păte fi considerată ca 
ună răspunsă la încercările de împăciuire 
întreprinse de cătră Rusia, care ceruse 
ca principale condițiunl depărtarea prin
cipelui Ferdinand și o atitudine ostilă 
față de Turcia.

Șaliulu Pevsiei în Petersburg^.
Șahulă Parsiei a sosită în 24 Maiu 

în Petersburgă și a fostă primită acolo 
cu mare pompă. Impărătesa și marele 
ducese au primită pe Șahulă Persiei în 
palatulă de ernă. După ce Șahulă a 
făcută visită mai multoră membri ai 
casei împărătesei, s’a dată în palatulă 
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de ernă ună prândă de gală, la care au 
luată parte Impăratulă și Impărătesa, 
membrii familiei împărătesei, Șahulă, prin
cipele Nichita alu Muntenegrului, cu prin- 
țulă moștenitoră muntenegrenu Danolo 
și cu fiicele sale, suita Șahului, amba
sada persiană, miniștrii și mulțl demni
tari ai statului. La masă Șahulă a șe- 
dută la drepta, 6r prințulă Nichita ală 
Muntenegrului la stânga împărătesei. 
Țarulă a ridicată ună toastă în sănătatea 
Șahului. Toastulă a fostă acompaniată 
de 21 salve de tună, date din fortăreța 
Petru și Pavelă. Șahulă a toastată pen
tru impărătesa.

Alocnțiunen Papei.
In 24 Maiu a. c. s’a întrunită în 

Vaticană consistoriu. Papa a rostită o 
alocuțiune, care e ținută într’ună tonă 
vehementă. Nu se scie, decă se va da pu
blicității. Leone XIII s’a plânsă în acestă 
alocuțiă asupra politicei guvernului ita
liană și despre aceea, că guvernulă ita
liană tolereză manifestațiile vătămătore 
pentru scaunulă pontificală. Papa a 
făcută alusiune aici la apropiata desvă- 
lire a monumentului lui Giordano Bruno. 
De altă parte Pontificele a dată espre- 
siune mulțămirii sale asupra manifesta- 
țiiloră congreseloră catolice în diferitele 
state, prin cari se ține în curentă ces- 
tiunea privitore la libertatea scaunului 
papală. In 24 sera au plecată din Roma 
trimișii din garda nobililoră, cari au fostă 
însărcinați de a duce baretulă (pălăria) 
noiloră cardinali străini, cari au fostă 
numiți în consistoriulă din acea di.

Convorbiri importante.
Corespondentulă diarului francesă 

„Le National11 a avută dilele aceste mai 
multe convorbiri importante cu d-lă L. 
Catargiu, P. Cârpă, G. Cantacuzino, 
Hitrovo. D-lă Dubais dorea să vedă pe 
d-lă Ionă C. Brătianu, der acestă între
vedere n’a putută ave locă. „Epoca11 
reproduce forte prescurtată părțile cele 
mai interesante ale intervievuriloră co
respondentului francesă, cari suntă ur- 
mătorele: *

D-lă Dubail întrebândă pe d-lă L. 
Catargiu, președintele consiliului de mi
niștri, decă crede că va pute merge cu 
Camera actuală, d-lă Catargiu a răspunsă 
că va căuta să mergă, și decă Camera 
ar arăta sentimente prea rebele, o va 
disolva și va face alegeri la tomnă. D-lă 
Catargiu a asigurată pe d-lă Dubail că 
alegerile voră fi în favorulă partidului 
dela putere și că celelalte fracțiuni mici 
și cu puțină importanță nu voră pute 
ave celă mai mică succesă. De aceea 
der, a disă d-lă Catargiu, voiu ruga 
Camera să nu fie atâtă de ostilă, căci 
nimică nu mă va opri pentru a disolva 
și disolvarea o posedă. Cu noua Cameră 
ministerulă meu va fi pe deplină forti
ficată.

Corespondeutula francesă a intero
gată apoi pe d-lă Catargiu asupra po
liticei exteriore a cabinetului său și în 
specială asupra relațiiloră României cu 
Austria și Rusia. Președintetele consi
liului a răspunsa că nici o modificare 
nu s’a făcută în politica nostră exterioră. 
Vomă căuta a nu supăra pe nimeni și 
a fi amici și Austriei și Rusiei. Ar fi 
o mare imprudență pentru ună Stată 
mică ca ală nostru să aibă înclinări spre 
unulă seu spre celalaltă dintre vecinii 
noștri, a adăugată d-lă Catargiu.
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In fine corespondentul^ fraucesă, 
înainte de a se retrage, pune d-lui Ca- 
targiu următorea ÎDtrebare: „Ce credeți 
de d-lă Cârpă'?** „Der d-sa nu conteză, 
c’est un petit monsieur sans importance', a 
răspunsă rîcjendă d-lă Catargiu.

♦
Câta credeți că va dura actualulă 

cabinetă ? întreba pe d-lu Carpii d-la 
Dubail.

„Sm 8 dile, seu șese luni**, răspunse 
d. Carpa.

Apoi d. Carpa a expusa corespon
dentului traucesQ peripețiile veuirei și 
căderei cabinetului junimista dela pu
tere , precum și neputința absolută a 
d-lui L. Catargiu de a conduce carula 
statului pentru una timpa mai lunga, 
după părerea d-sale.

*
Directorulu „Voinței Naționale1* d. 

G. Cantacusiuo-Rifoveanu a lăudata par- 
tidula colectivista (adecă partidula lui 
Iona Brătianu) spunendă, că e singurula 
care are vitalitate, disciplină, și repre- 
sentă idei și principiurl, er nu persone. 
D. Cantacusino a disă, că deslegarea si- 
tuațiunei depinde de atitudinea liberali- 
lora disidențl ai d-lui Dimitrie Bră
tianu.

Ministrula plenipotențiarii ala Rusiei 
d. Hitrovo a fosta de o mare modera- 
țiune și de o prudență exemplară asupra 
afacerilora interiore ale României, dice 
d. Dubail. D-sa mai ânteiu a disa, că 
crede în durata cabinetului actuala cu 
tote că ela întâmpină mari obstacule. 
După d-sa tote se voră arangia în cu- 
renda, așa încâta doinnula Catargiu va 
pute rămâne la putere pote mai multa 
de 4 ani.

Fortificațiunile, d. Hitrovo nu le 
găsesce în folosula țării. Ele, a cjistl 
d-sa, sunta inutile. Nimeni nu va ataca 
România ; și după d-sa ar fi tăcuta multa 
mai bine să cheltuiască milionele ei pen
tru alta scopă. Der încă odată repeta, 
a cjish d- Hitrovo, că aceste păreri sunta 
personale și nu vi-le spună decâta fiind
că ați insistată să scițl opiniunea mea 
asupra fortificațiunilora.

_
„Naționalului din BucurescI, orga- 

nula d-lui Catargiu, scrie următorele des
pre scopula călătoriei diaristului francesa 
și impresiunile, ce le-a primita:

ț)ilele din urmă d-la Dubail, cores- 
pondentula diarului „Le National^ din 
Parish, a fosta în BucurescI, venindă din 
Bulgaria și Serbia, și pretutindeni a inter
vievata personagiele însemnate.

Scopula acestei călătorii este urmă- 
torula : In urma schimbăriloră de guvern 
întâmplate în Serbia și România, lumea 
politică din Francia șl-a închipuita, că 
evenimentula se datoresce numai unei 
influințe exteriore și adecă influenței Ru
siei, și că nu căușele interne au avuta 
o înrîurire hotărîtdre ; pentru aceea dia- 
rele francese au dorita să fiă puse cu 
desăvîrșire în curentulă situațiunei din 
orientula Europei. La Sofia d, Dubail a 
văduta mai multe personagii de frunte, 
între cari și pe prințula Ferdinandă, cu 
care a avuta o lungă convorbire.

Impresia generală, culesă de d. Du
bail și pe care o va comunica cjiarului 
său, este că schimbarea guverneloru în 
Serbia și România se datoresce esclu- 
sivamente curentelora populare din amân
două țările și că atâtu venirea radicali- 
lora îu Serbia, câta și a conservatori- 
lora în România, nu însemneză o vic
toria a iconarilora și jugănariloru, cari 
au ajunsa spaima celorO dela „Demo
crația^

Camera nostră a făcuta o forte bună 
impresiune asupra cjia.ristului parisiana. 
Atâta ținuta, câta și atitudinea deputați- 
lorh, câta și chipula în care se urmeză 
desbaterile l'au făcuta să declare, că a- 
cesta’i una parlamenta cu totula occidental 
și fi rte multa deosebita de parlamentele 
serbe și bulgare, a cărora aparență este 
cu totula orientală.

Dintre monumentele nostre publice, 

palatula Atheneului i-a plăcuta cu deo
sebire, declarânda,Jcă una asemenea mo- 
numenta ar face cea mai bună figură 
chiar la Parisă.

De aci d. Dubail era hotărîtă ca să 
mergă în Vestfalia, apoi îu Silesia și în 
sfârșita în tote provinciile germane, cari 
sunta bântuite mai multa de grevele 
uvriere. D-sa va merge acolo, atâta ca 
representauta ala diarului său, câta și 
ala diarului americana New-Jork-He- 
rald.

SCIRLLE BILEI.♦
„Associațiunea națională aradană pen

tru cultura poporului românu“ a alesă cu 
unanimitate de președinte ală adunării 
generale, pentru noulă periodă de 3 aul, 
pe P. S. Sa D 13 episcopă Ioană Me- 
țiană, de vice-președinte I. pe Sigis- 
mundă Popoviciu, preș. trib, din Solnoch, 
er de vice-preș. II pe Jeroteiu Beleșiu, 
vicară episcopescă în Oradea-mare. Asso
ciațiunea a numărată în anulă trecută 
71 membrii ordinari, 19 fundatori și a 
dispusă de o avere de 2404 fl. 27 cr.

* * *
Tarifulă după zone. Consiliulă de 

miniștri a primită definitivă propunerea 
ministrului de comuuicațiune Baross, de 
a se introduce tarifulă după zone pe 
tote liniile căiloră ferate de stată. 0 
comisiune a ministerului de comuuica
țiune a stabilită tarifulă și tipăriturile 
aceluia sunta deja sub presă. In sensulă 
acestui tarifă, care va intra în vigore 
dela 1 Augustă n. c., dela Clușiu până 
la Budapesta suntă 4 zone, cea dintâiu 
de 50 chilometri, a doua de 150, a treia 
de 300 și a patra de 500 chilometri. 
Dela Clușiu pănă la Budapesta prin 4 
zone, prețurile de călătoria suntă : cl. I ' 
10 fl., cl. II 7 fl., cl. III 4 fl. Brașovulă 
este îu a cincea zonă; dela Brașovă 
pănă la Budapesta prețurile suntă: cl. I 
13 fl., cl. II 9 fl. și cl. III 6 fl. Dela 
orl-care stațiune dintr’o zonă pănă la 
orl-care altă stațiune din altă zonă pre
țuia e unulă și acelașă. Ministrula 
Băross arc de gândă să introducă, după 
câtă îi stă în sfera sa de activitate, ta
rifulă după zone și pe alte căi ferate. 
Așa în dreptulh de concesiune ce s’a 
dată de curândă liniei ferate Deșiu-Zelau 
se dice apriată, că acestă cale ferată 
are să primescă tote schimbările ce se 
voră face la liniile căiloră ferate de 
stată.

* * *
Strada Pavelă in Oradea-mare. Ce- 

timă în „Familia*': pilele trecute s’a 
presentată la P. S. părintele episcopă 
Michailă Pavelă o deputațiune a ora
șului Oradea-mare, care, în frunte cu 
primarulă Fr. Sal, a mulțămită II. Sale 
pentru generosulă dară de 10,000 fl. fă
cută orașului pentru a înlesni procurarea 
de apă bună de băută ; împărtășindu-i 
totodată, că dreptă recunoscință, repre- 
sentanța orășenescă a decisă, ca „Strada 
de mijlocă**, de lângă reședința episco
pescă, de-acuma înainte să se numescă 
„Strada Pavelă1*, și rugâudu-lă să nu 
refuse acestă distincțiuue. P. S. S. a 
mulțămită pentru onorea ce i-se face 
și a asigurată pe membrii deputațiunei, 
că și’n viitoră va îngriji de progresulă 
orașului, ală cărui cetățenă este. Intr’a- 
ceste pe fosta „Stradă de mijlocă" s’a 
afișată inscripțiunea nouă: „Strada Pa
velă.**

* * «
Constituționalismu maghiarii. Din Sâ- 

toralya-Ujhely se scrie următorele cu 
datulă de 21 1. c.: Deputății Bernat, 
Kass și Vâlyi facă propagandă personală 
în întregă cerculă electorală pentru can- 
didatulă oposiției. Erl s’a întâmplată la 
Caso o bătaiă și unu măcelă mare între 
ambele partide, și unu aderentă ală par
tidului guvernamentală a fosta omorîtă.

** *
10 Main in Parisă. Ună Te-Deum 

s’a celebrată în 10 (22) Maiu la biserica 
românescă din Parisă cu ocasia aniver
sării încoronării regelui Carolă ală

României. Ministrula României dom- 
nulă Alexandri presida la ceremonia, 
avendă alăturea de densulă pe domnii 
Bengescu și Pătrașcu. Mulțimea era 
numărosă. Ofițerii români și membrii 
coloniali! asistau la oficiu. După amâijl 
a fostă recepțiune la d-lă Alexandri și 
audițiune de lăutari, cari au executată di
ferite bucăți. D lă Alexandri a ridicată 
ună toasta pentru Francia și pressa fran- 
cesă, pentru gloria marei națiuni, tot- 
deuna ilustră, admirată, de temută, os
pitalieră.

V* *
Contrabandă cu fete. In anulă tre

cuta poliția din loch pedepsise cu 25 fl. 
și 3 dile arestu pe ună individă de aci 
pentru contrabandă cu fete în România. 
Acesta sentință a fostă întărită de ins
tanța a doua. Pedepsitulă făcu apelă 
la ministrula de interne, care însă a ri
dicată pedepsa la 300 fl. și 2 luni închi- 
sore.

** *
Din Bucovină. „Academia ortodoxă11 

din Cernăuți șl-a ținută conferința sa 
solemnă și a avută bună succesă. Au 
luată parte, pe lângă ună publică nume
roșii și alesă, Escelența Sa bar. Pino, 
guvernorulă țârii, precum și Prea cuvio- 
șiile loră archimandriții: Ciupercoviciu, 
Calinescu și Cobuz. înaltă Preasânția 
Sa părintele metropolită Dr. Andreeviciu 
Morariu petrece în Viena, unde ia parte 
la conferințele senatului imperială.

*• *
Escursiunea statului majoru generalu. 

Din Crosno în Galiția se scrie cu data 
de 20 Maiu n.: Orășelulă nostru se pre- 
gătesce a primi pe archiducii Albrecht 
și Frideric, cari sosescu în dilele acestea 
aici, însoțiți de ministrula de resboiu 
fzm. br. Bauer și de șefulă statului ma
joră generalu fzm. br. Beck cu 20 de 
oficerl, în escursiune de stată majoră 
generalu. ** *

Stațiune mărită. In urma construirii 
fabricei de zachară de lângă Bodă, sta
țiunea cu acestă nume a căii ferate a 
fostă mărită. La 21 Maiu s’a făcută 
inspecția administrativă a liniei pănă la 
fabrică.

Sinodnltt eparchialn din Caranseta.
Convocată pe Dumineca Tomii, 16 Aprilie 1889 

Ședința VI, 19 Aprilie 1889.
La propunerea raportorului comi- 

siunei financiare despre ștergerea unei 
sume de 882 fl. 17 cr. din partea debito
rului I. Panaiotă respective a Dr. Ioană 
Maioră din Lugoșă, sinodulă ia urmă- 
torulă condusă : fiindă ștergerea pe de
plină motivată, sinodulă eparchială o în- 
cuviințeză, reservându-șl însă dreptulă 
de regresă față de diecesa aradană.

Se presintă raportulă consistoriului 
diecesană despre cumpărarea unei case 
în Caransebeșă, în preță de 13,015 fl. 
carele se propune a se lua spre soiință.

Petițiunea preotului din BerinI loan 
Stefănescu în causa predărei sesiuuei pa- 
rochiale reduse în folosința sa pe 3 ani 
cu o arendă auuală de jumătate din pre
țuia de pănă aci, se derivă consistoriu
lui diecesană la propunerea referintelui 
comisiuuei financiare spre competentă 
pertractare. — Se primesce.

Preotulă din Ferendia Luca Lăză- 
rescu se rogă spre a i-se da sesiunea 
parochială redusă pentru îmbunătățirea 
dotațiunei sale. La propunerea comisiu- 
nei sinodulă decide: a transpune peti
țiunea cons. diec. spre competentă per
tractare.

Față de petiția protopresbiterului 
Alexandru Ioanoviciu din Jebelă, în care 
se rogă a se lua în bugetulă diecesei 
intrega sumă de 200 fl. ce-i compete ca 
paușalu protopopescă, la propunerea co
misiuuei financiare sinodulă ia urmă- 
torulă condusă:

Paușalulă protopopului petentă este 
luată în bugetulă pro 1890 în suma în
tregă și decă petentele va provedea și 
agendele, ce pănă aci le îndeplinesce un 
comisară consistorială, atunci, precum de 
sine se îuțelege, suma de 50 fl. ce-i pri- 
mia comisariulă din paușalulă de 200 fl. 
încă are a se distribui petentelui.

Asupra rugărei comisiunei biseri- 
cescl, din Varadia, de a i-se erta din partea 
sinodului eparchială suma de 200 fl. ce 
s’a dată comunei petente ca împrumută 

din fondurile diecesane, se face propu
nerea, a-se deriva acestă petiție consis
toriului diecesană spre competentă per
tractare. Sinodulă primesce propunerea 
comisiunei financiare.

Rugarea preotului din Birda Ioană 
Ionescu pentru de a i-se da spre folo
sință sesiunea parochială redusă cu pre
țuia de jumătate din venitulă catastrală, 
la propunerea comisiunei financiare si
nodulă otăresce : a o deriva consistoriu
lui diecesan spre competentă pertractaiu-

Raportorula comisiunei speciare 
deputatulă Constantină Rădulescu refe
rând ă asupra propuuerei deputatului 
Ioană Roșu ca alinea 2 din § 8 din re- 
gulamentulă pentru administrarea și con
trolarea averei diecesei să se modifice 
într’acolo, ca cumpărarea vre-unei rea
lități din partea Consistoriului ca senată 
epitropescă să devină perfectă numai 
după aprobarea aceleia din partea con- 
sistorului plenară propune, ca alinea- 
tulă 1 ala regulamentului să se întregescă 
în următorulă chipă :

„Si pe basa acestoră date, cu atra
gerea fiscului consistorială compunendă 
contractulă, îlă așterne consistorului ple
nară spre aprobare, și când ar fi a se licita 
la vre-o realitate asupra condițiuniloră 
e a se precousulta în consistoriulă ple
nară.“

Față de propunerea comisiunei de
putatulă Coriolană Bredicenă propune 
și sinodulă decide următorele: Propune
rea deputatului Ionă Roșu țintindă schim
barea unei disposițiuul din regulamen- 
tulă pentru administrarea și controlarea 
averei diecesei, aceea se transpune Ven. 
Cons, diecesană cu inviațiunea, ca atâta 
în meritulă propunerei, câtă și ală even- 
tualeloră scăderi esperiate, să presinte 
sinodului proximă eparchială propuneri 
detaiate, eră și pănă atunci sinodulă ac
tuală sisteză cumpărările de realități.

Comisiunea petiționară la petițiunea 
preotului din Gherbovăță Maximă No- 
vacovicl, în carea cere ună ajutoră pro
topopescă, la propunerea comisiunei 
de bani, propune și sinodulă decide : a 
se deriva acestă rugare Consistorului 
diecesană spre posibilă luare în con
siderare.

Comisiunea bisericescă prin rapor- 
torulă ei Dr. George Popoviciu presintă 
petiția învățătorului din Comorisce, Teo
dor Feier, prin carea se rogă e se de
cide luarea procesului său divorția’ă dela 
scaunulă protopopescă ală Vârșețului și 
a se însărcina cu întregirea și finirea lui 
scaunul protopopesc al Caranșebeșului,— 
propune: a se deriva acestă rugare Con
sistoriului diecesană spre competentă 
afacere. —Propunerea comisiunei se pri
mesce.

Totă acelașă raportoră la rugarea 
mai multoră locuitori din Petrovoselo, 
pentru resolvirea protesteloră și rugări- 
riloră, subșternute Consistoriului diece
sană propune: a se deriva Consistoriu
lui diecesan spre competentă afacere.— 
Se primesce.

La rugarea mai multoră parochienl 
din Orșova-veclie pentru de a se dispu- 
ue esmiterea unei comisiunl îuvestigă- 
tore spre a cerceta mai rigorosă mai 
multe abusurl și fără de legi comise, co
misiunea bisericescă propune și sinodulă 
decide, a transpune rugarea consistoriu
lui diecesanU spre competentă pertrac
tare.

Asupra petiției preotului din Topleță 
Ștefană Pavloviciu pentru repunerea sa 
în oficiu, la propunerea comisiunei sino
dulă decide : a se deriva Consistoriului 
diecesan spre competentă afacere.

Raportorulă comisiunei financiare 
subșterne sinodului eparchială ordinariu 
a anului 1889 diurnele și viaticele depu- 
tațiloră eparcliiall în sumă de 1007 flo
rini 96 cr. și cere încuviințarea acestei 
sume.

Sinodulă aprobă spesele cuprinse în 
conspectă cu 1007 fl. 97 cr. autorisândă 
cassa a solvi la respectivii domni depu- 
tațl sumele specificate în conspectă.

Terminându-se agendele sinodului 
acestuia, Prea Cuvioșia sa părintele pro- 
tosincelă, ca președinte al sinodului epar
chială, mulțămindă în termini călduroșl 
și aleși deputațiloră sinodali pentru ze- 
lulă și activitatea cu care au binevoită 
a concurge la resolvarea multoră afaceri, 
prin care se tinde la promovarea lumi
nării și a binelui poporului și a bisericei 
nostre, — declară de închisă sesiunea a 
doua a periodului VII ală sinodului nos
tru eparchială.

Deputatulă Mihaiu Popoviciu în nu
mele deputaților sinodali aduce viuă mul- 
țămire Prea Cuvioșiei Sale părintelui 
protosincelă pentru spiritulăconciliatoră, 
ce s’a dovedită în sesiunea acesta între 
deputății sinodului, ce este a se atribui 
mai cu seină președintelui, carele în cu- 
ndscere deplină a caseloră puse la or
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dinea cjilei și a împrejurăriloră din acestă 
diecesă, cu tactti, esperiență și multă în- 
țelepicune a condușii ședințele sinodului 
actuală: deci bucurându-se, că pe tim- 
pulă văduviei acestei eparchii, a cădută 
sortea pe Pre Cuvioșia Sa de a duce 
acestă sarcină onorifică, între vii urări 
de ,să trăescă Prea Cuvioșia Sa Părin
tele protosincelti Filaretă Musta“, depu
tății sinodului eparchială părăsescă sala 
ședințelor^.

0 scrisore poetică.
M. S. Regina României Elisabeta a 

adresată directorului dela „Rei'«e fcli- 
breenne'i următorea scrisore :

Domnule,
„Am citită c’o vie emoțiune pagi- 

nele ce ’ml-au fostă dedicate din revista 
d-vostre. Ele n’au făcută decâtă să re- 
îuoiască părerile mele de rău, că n’am 
putută să facă aripi, pentru a mă găsi 
în mijloculă tuturora aceloră poeți atâtă 
de simpatici ș’atâtă de plini de căldură! 
Am fi făcută să reînvie evulil mediu fără 
greutate, pentrucă timpă nu există. Elă 
este o invențiune a nostră, ăștia efemeri 
oțelițl, cari trecemă peste apă, credendă 
că trecemă malulă. Din punctulă de 
vedere ală lui Arcliimede, nu e nici 
timpă, nici spațiu și nu e vorba decâtă 
d’o 6re-care doză de imaginațio pentru 
a fi fostă pretutindeni. Am fostă printre 
d-v6stră cu totă sufletulă. Numai acei 
cari au inventată sărmanele regine nu 
înțelegă pe Archimâde! Ei au luată bu
căți de creione roșii și au strioată glo
bulă prin totă felulă de linii pe cari 
le-au numită frontiere, limite, margini, 
tote cuvinte fantastice, cari nu există 
pentru poetă! Der pentru regine! Ecă 
pentru ce nu voescă să fiu regină decâtă 
a unei republice.

„Așteptândă acestă di fericită, pri
miți mulțămirile mele, rugându-vă a 
simți emoțiunea vocei mele prin aceste 
linii reci și neîndestulătore.

(ss) Elisabeta.

Udo vestitn procese in America.
piarele americane anunță urinătorele: 
Mr. Washington Irving Bishop, mult 

cunoscutulă cetitoră de gânduri și pres- 
tidigitatoră, pe când se afla în clubulă 
Lamb, în mijloculă unui publică nume
roșii, căutândă a ghâci ună cuvântă ce’l 
cugeta o personă, cădii deodată la pă- 
mentă și fu apucată d’o catalepsiă histe- 
rică. El fu adusă acasă la elă și pusă 
în pată, unde îi se dădură îngrijirile me
dicale. In urma acestoră îngrijiri elă 
îșl veni în fire, der la orele 4 de dimi- 
neța avu ună nou accesă de catalepsie 
și cu totă întrebuințarea de baterii elec
trice, starea lui deveni din ce în ce mai 
rea și la orele 12 a. m. îșl dete cea din 
urmă a lui suflare.

Soția lui Bishop pretinde acuma, că 
soțulă ei a fostă ucisă de medicii, cari 
s'au aruncată asupra cadavrului, ca nisce 
corbi flămândl, să-i facă autopsia.

Ca dovadă aduse aceste analdge ce 
i-s’aă întâmplat soțului ei în mai multe 
rânduri și din a căroră cause se părea, 
că e mortă. Intr’o 4> cădii într’ună acces, 
care dura 48 de ore.

Medicii însă darnici, ca prin pose
siunea creerului soțului ei pentru inte
rese științifice, s’au grăbită sâ-i facă 
autopsiă, cu tote că elă era viu. Ea mai 
dice, că nici una din rudele predigista- 
torului n’a avută măcară timpulă nece
sară sS vie și să oprescă pe doctori în 
zorulă loră de a diseca trupulă.

însuși Irving Bishop, când era încă 
în vieță, spunea și a scrisă chiar prin 
testamentă, că doresce ca după mdrtea 
lui sâ nu-lă disece, căci se păte întâm
pla sâ nu fi murită pe deplină, după 
cum de esemplu s’a întâmplată în ca- 
sulă de față.

Doctorii îșl justifică pripirea și gră
birea loră, 4'cendă că creerulă lui Bis
hop presintă pentru sciința medicală ună 
interesă din cele mai mari.

In urma cercetăriloră, ce s’au făcut, 
s’a constatată că mai toți membri fami
liei decedatului prestidigistatoră suferă 
de accese cataleptice.

Muma cetitorului gânduriloră ome
nesc! <jice în acestă privință:

nȘi eu sunt aplecată la [asemenae 
atacuri, ca și fiiulă meu, ce suferea des 
de ele. Cădi într’o stare că audă și vecjă 
tote, der ca nu pot vorbi și nici a mu 
mișca. Suntă deja acum câțl-va ani, de 
când mi s’a întâmplată sâ cadă într’o 
asemenea letargiă, neputendu-mă scula 
mai bine de 6 dile. Vedeamă cum mi
se făceau pregătirile de îmormentare, 
der nu mâ puteamă mișca. Ceea ce însă 
mă scăpa fu îndărătnicia fratelui meu 
mai mare, care se ruga de mulțime să 
nu mă îngrope. Steteamă întinsă și as- 
cultamă tote. A șeptea di mi-am reve
nită în fire, der frica ce am simțit’o 
a lăsată urme neșterse în sănătatea 
mea“.

După câtă se vede, doctorii au pă- 
țit’o și încă cum ? Soția prestigitatorelui 
cere nu sciu câte sute de dolari dela 
muniții doctori, plusă ca să fiă condam
nați la pedepsă după legea penală, pen
tru omoră involuntară și prin nedibăciă.

Literatură.
Familia, diară beletristică literară, 

apare în Oradea-mare în fiă-care Dumi
necă și costă pe ană 10 fi. seu 25 lei, 
pe ’/4 ană 2 fi. 70 cr. Redactoră și 
editoră: losifil Vulcanii. — Nr. 20 dela 
14 (26) Maiu nou conține : Moștenitorulă 
tronului română (textă și portretulă 
lui); In sneurișă (novelă), del. V. Paș- 
cană ; Trei parale, de Th D. Speranția; 
Pacea dela Pozarevacă. de 0. Lugoșianu; 
Curieră literară, de Ioană Russu ; Țiga- 
nulă la nașu-său, de Gr. Sima ală lui 
Ionă; Din vieța de BucurescI (Repre- 
sentațiunile d-nei Indică) de A. C. Șoră; 
Literatură și arte ; Teatru și musică; Ce 
e nou?; Posta Red.; Călindarulă săptă- 
mânei.

Amiculu Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cole, 
și costă pe ană 4 fi., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Ncgruțiu. — N-rulu 10 dela 15 Maiu 
conține : Cugetări despre valdreași des- 
voltarea caracterului (urmare), de Dr. 
Gr. Silași ; Influința mândriei [novelă ori
ginală], de Paulina C. Rovinară ; Pițu- 
lucă (ilustrațiune) ; Tote-șl au menirea; 
Ce-i mai frumosă [poesii], de Georgiu 
Simu ; Minunea minuniloru, novelă (ur
mare); Prin morte la victoriă (comediă 
într’ună actă), localisată de Irina Sonea 
n. Bogdană; Diverse. Bibliografiă.

Convocare.
In sensulă conclusului comitetului 

nostru dela 14 Februarie n. a. c. despăr- 
țâmentulă ală XVII alu Associațiunei 
trans, pentr. liter, rom. și cult, poporu
lui rom. îșl va ține adunarea sa gene
rală din âstă ană la 11 Iunie w. a. c. 
10 orc a. m. in comuna IdicelH, la care 
adunare suntă îuvitațl toți membrii des
părțământului, precum și toți doritorii 
de progresarea literaturei și culturei po
porului română, cu atâtă mai vertosă, 
fiind-că în acea adunare se voră de
cerne unele premii și se voră ceti di- 
sertațiunl.

Programa se va împărți în fjiua a- 
dunărei.

Comitetulă despărțământului XVII.
IlcghinU, la 26 Maiu n. 1889.

Patriciu P Barbu Dr. Ale». Todea m. p.
directorii. cassarti.

Severii Barbu m. p. 
secretară.

TELEGRAMELE„OAZ.TRANS«.
(Serviciuri biuroului de coresp. din Pest)

Berlinu, 27 Maiu. Regelo Um
berto împreună cu prințulu moș
tenitorii alii Italiei au plecată la 
9 ’/2 sera incognito de aici. De a- 
ceea n’a fostă nici gardă de onore 
la gară. Regele Italiei îșl luă ră
masă bună dela Imperatulă în 
modulu celă mai cordială. Impe- 
ratulu a dată mâna de repețite- 

ori ministrului Crispi. La plecare 
mulțimea, forte mare, a eruptă în 
strigări de „ura!“

Roma. 27 Maiu. Ministrulu- 
președinte Crispi a adresată cătră 
representanții Italiei în străinătate 
o circulară telegrafică, în care des- 
minte categorică, că Regele Um
berto are intențiunea de a petrece 
pe împăratulă Germaniei la Strass- 
burg. Foile de sera declară una- 
uimu, că acestă scire a fostă scor
nită numai ca o manevră de bursă.

Belgradu,27 Maiu. Partida pro
gresistă a ținută întrunire, care a 
fostforte iritată și turburată. Popo- 
rulă a insultată adunarea arun- 
cândă cu petrii asupră-i, precum 
și asupra gendarmiloră, cari au 
dată focă. Au fostă mai mulțî 
răniți. Guvernulă a luată măsurile 
cele mai energice.

Kladuo (Boemia), 27 Main, piua 
de ieri a fostu liniștită cu tbte că 
lucrătorii s'au adunată toți la unu 
locă cu femei cu totă. Negociă- 
rile de împăcare se continuă.

DIVERSE.
Unii bătrânii de 116 ani. Iu comu

na Hârlău, județulă Botoșani, — i-se scrie 
„ Românului “ — muri dilele trecute be- 
trânula preotă Lupușoră, în etate de 
116 ani. Toții în acestă di muri și pre- 
otesa lui, de aprope 90 de ani. Dânșii 
câtă erau în vieță nutriau viuă do
rință și se rugau mereu, ca să moră și 
să fiă îmormântațl chiar în aceeași (ți-

După câtă se vede, dorința le fu 
îndeplinită. Preotulă muri mai înteiu 
dimineța, și-apoi preotesa, de durere, se 
vede, îșl dete ultima suflare, chiar peste 
ună ceasă. Fiiulîî loră, care e institutor 
la Neamță, fu încunosciințată îndată și 
a doua di și sosi în Hârlău spre a asis
ta la ultima îngrijire ce trebui să ședea 
părinților^ săi. In acestă scopă se a- 
duuaseră mai bine de 10 preoți din comu
nele învecinate cu orașulă Hârlău, cari 
oficială serviciul!! lugubru. O mulțime 
mare, mai totă orașulîi, se grăbi a în
soți la mormânt!! rămășițele mortuare 
ale acestora doi bătrâni, cari erau iu
biți și venerați și de micii, și de mare. 
Preotuhi Lupșoră era ună esemplu de 
onestitate, ună model0 de virtute și po
seda o inimă curată îngerescă. De câte 
ori, credeți iubiți cetitori, nu ne strîngea 
acestă bătrâna venerabila, pe noi cești 
mai tineri, să ne spuie de pe vremile 
ce le-a apucată elă. Ah, să-lă fi vâdută 
și audită cu ce entusiasmă și focă ne 
spunea de pe vremea Turciloră, de pe 
vremea Volintiriloră și din epoca cea 
neagră a României, din vremea domniei 
Greciloră la noi în țeră. Ne mai spunea 
cum era vieța în vechime, cum mijlocele 
de traiu erau mai ieftine și se câștiga 
și mai ușoră. De multe ori nu-mi venea 
a-lă crede când începea să-mi spue că’șl 
aduce aminte de acele timpuri, când o 
vacă să vindea cu trei franci, ună vițelă 
cu ună leu și optă, o pâne 4 parale ; 
er o oca de vină prima de Cotnari, — 
fain, cum îi dicea elă — cu 2 parale. 
Der ce folosă, ne adăuga elă,

Deci pânea-i mare, —
Și nu mai potă de supărare, 

și parcă bătrânulă ar fi voită să spue 
împreună cu poetulă i opnlară :

Cine a îndrăgita streina 
Mânca-i-ar inima cânii, 
Casa pustia 
Femeia văduvia 
Și copiii nemernicia.

Și cu câtă ne spunea, și cu câtă se 
înfierbânta frumosă-povestitorulă, cu a- 
tâta îmi plăcea să-lă ascultă mai multă. 
Der acuma? Acuma nu mai e între noi, 
elă s’a dusă pe același drumă bătută de 
atâția și atâția; ni-a rămasă dela elă, 
ce-i dreptă, numai o amintire dulce, 
care nu se va șterge din memoria 
nostră.

Statua lui Bruno Giordano. In luna 
viitdre, la 10 Iunie, se va inaugura pe 
Campo de Fiorin, la Roma, statua re

numitului Bruno Giordano. Statua va fi 
ridicată totă în acelă locă unde la 1600 
Giordano a fostă arsă de viu. Deja se 
facă pregătiri pentru ca acestă solem
nitate să se făcă cu cea mai mare pompă. 
Discursulă de inaugurare va fi rostită 
de profesorulă Bovio, er cu o di mai 
înainte de inaugurare <1. Trezza, profe- 
soră [dela Florența, va țină o confe
rință asupra vieții lui Giordano, descri- 
indă totodată] și operile și întrega lui 
carieră și sfârșită de martiră. Statua 
este făcută din marmură albă de cătră 
sculptorulă renumită Hector Ferrari și 
și se cjiee, că artistulă dă prin acestă 
statuă lumei una dintre cele mai reușite 
cap’o de operă.

Giordano Bruno, filosofulă, a fostă 
precursorulă sistemeloră nouă ateistice. 
Elă a trăită în secolulă ală 16-lea, s’a 
născută la Nola în Italia, a fostă domi
nicană, der a trebuită sâ fugă din țeră 
din causa păreriloră sale eterodoxe, la 
1580 se născu certă între elă și calvi- 
niștl în Geneva. După aceea Giordano 
Bruno ținu prelegeri în Parisă, merse 
apoi la Londra, ținu în Wittenberg pre
legeri dela 1586—88 și se întorse la 
1592 în Italia unde la 17 Febr. 1600 a 
fostă arsă pe rugă în Roma, ca eretică. 
Cele mai însemnate scrieri ale sale suntă 
cele metafisice între carl „della causa 
priucipio edunou (Veneția 1584; „del 
infinite universi e mondi (Veneția 1584).

0 nestimată. La esposițiunea din 
Parisă figureză ună diamantă enormă 
botezată Imperialula. Provine din oc
nele din suduia Africei, de unde fu es- 
trasă în 1885. Minunatulă diamantă, 
pe care l’au comparată cu vestitulă 
Ko-I-Noor ală coronei Engliterii și cu 
Regentulă coronei franceso, în momen- 
tulă acesta, depusă la Luvru, este pro
prietatea mai mnltoră exposauțl. După 
dorința exprimată de mai mulțî giuvaergii 
din ParisO, o comisiune, presidată de d. 
Saglio, membru ală institutului, s’a trans
portată la Luvru și a comparată Impe- 
rialulă cu Regentulă. Comissiunea a 
constatata, că nestimata adusă la expo- 
sițiune e mai mare și mai grea decâtă 
Regentulă. Este asemenea și de mai 
bună calitate. In Inventarulă pietreloră 
prețiose din 1791 prețuia Regentulă cu 
12 milione de franci. Se pote deci a- 
tribui Imperialului o valore aproxima
tivă dela 15 pănă la 18 milione.

Cursulu pieței Brașovfi
din 27 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.40
Arginta românesca - n 9.35 n 9.37
Napoleon-d’orI - - - n 9.38 R 9.40
Lire turcescl - - - n 10.58 n 10.62
Imperiali - - - . n 9.58 n 9.62
GalbinI . r 5.50 M 5.58
Scris, fonc. „ Al bina" 6“/„ „ 102.— n _

« n n 5‘7o n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 125. 126.
Disconturi - - - - 61/,—-8% pe anii.

Cursulâ la bursa de Viena
din 25 Maiu st. n. 1889.din 25 Maiu st. n. 1889.

Renta de aurU 4%........................ - 102.20
Renta de hârtii 5°/0..........................97.35
împrumuturi căiloră ferate ungare - 142.
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căilor!! ferate de 

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

ostil ungare (3-a emis-une) - - 112.75 
Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105.10 
Bonuri cu cl. de sortare - - . . 105.10 
Bonuri rurale transăvane - - - . 105.10 
Bonuri croato-slavone.....................105.___
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 128.
Renta de hârtia austriacă .... 85.95
Renta de argintă austriacă - - - . 86.15
Renta de auri! austriacă........................ 109.40
LosurI din 1860 ............................... 144.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 909.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5,60
Napoleon-d’orI.......................................... 9.391/,
Mărci 100 împ. germane - - - . 57.90
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.30

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Bere de Schwechat, Mărzenbier.

Spre a satisface dorinței esprimate din 
partea multora, voiu servi în RESTAURAN- 
TULF FLEISCHER încependă de Duminecă 
în 26* Jlaiu a. c. dilnicu numai

Bere de Schwechat, Mărzenbier. 
facă cunoscută onor, pu- 
este arangiată ca grădină 
și că se pote folosi de

Totu-odată 
blicu. că curtea 
a resiaurațiunei 
ospețl.

Asemenea

_ Ad- 1571—1889. '
tkvi.

Arveresi hiraetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Furnica Oprea Nicolaie vegrehajtatonak Măzgăreanu George s neje sziil. Spu- 
derca Parascliiva vegrehajtâst szenvedo elleni 222 Irt. 40 kr. tokekdveteles es 
jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. torvenyszek teriileten Bras- 
soban fekvo a brassoi 3618 szâmu telekkdnyvben A-|-4664 es 4665 hr. szâm 
alatt foglaltt ingatlanokra az ârverest 1200 frt. ezennel megâllapitott kikiăltăsi 
ârban elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok az 1880 evi Iunius luj 4-ik napjăn 
dileliitt lOorakor alolirt telekkonyvi hatosâg hivatali helyisegeben megtartando nyil- 
vânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is el fognak adatni.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lOn/0-ât vagyis 
120 forintot keszpenzben, vagy az 1881 evi,LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitottes az 1881 evi novemberhd 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a bird- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso 1889 evi Februar ho 20-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Avisu i-loru abonați!

recoinandu cuina mea re
cunoscută de bună pe lângă tarifă de mân 
cări cu ]>rețurl în modu însemnahi reduse 
și ine rogu de binevoitorul!! concursă.

XiSF* Bere de Schwechat,

Cu distinsă stimă,

Ștefan Brezlmayer

Rugăm pe d-nii abonați ca ia reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și nuraerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată faceinu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Dela
b) ,
6 n 
d) „ 
e>

A. Plecarea posteloru.
Brașovu la Reșnovu-Zernesci-Branu : 12 re 30 m. după amedl. 

.. ,, Zisinu: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S Georgi] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ la Făgărașu- 4 ore dimineța.
n la Săcele: 4 ore dimineța.

Mersul!! trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

lBuda pe*t a—Predea 1 ia SBredealu — Btudapest a DS.-^e^a-Aradu-TeiușTeiuș-Aradfi-BS.-Pesta (opșa-inică Siltiiii
Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Tron fi
mixt

|Trende Trenă 
per- accele- 

j s6ne ratu
Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

| Trenă 
deTrenă

I pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladany

I
Vârad-Velencze I 
Fugy i-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
NădSșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
TJidra 
Vințulă de 
Ai ud
Teiușii 
Crăciunelu
Bl ași u 
Micăsasa
Copșa mică
Mediasii
Elisabetopole 
Sighi șura 
Hașfaleu 
Homorodu
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

730 2.-
11.06 4 05 

I 2.02

4.18
5 17 
ToT 
7.11

I

I

susu

Ti mișu
I*redenlii

BucurescI

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
C 18

Timișă

Brașovd

7.301
1.14
1.45
2.32

Viena
Hudapesta
Szolnok

I
I

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișăra 
Elisabetopolo 
Mediașu

Micăsasa
Blașiu

9 38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6 38|Orăciunelil
6.56 Teill?u
7 )5 Aiudă
7.41 Vințulu de susti
948

10 -
10.09
10.19
10.48;
11.55
12.34

Ulora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida

Clușiu

Nădășelil
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșă
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.501 Bucia
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
Vârad-Velencze

I
I

I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

I*. Ladăny
Szolnok
IliiilnpeHt u

Viena

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

VIiir7‘sii-3jiidosii-BiMrifaț • •

Murjșfl-Ludoșă
ȚagU-Budatelecă
Bistrița

7.10
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.—

Aradu

GlogovațU 
G-yorok 
iPaulișii 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
iSoborșină 
Zamti 
Gurasaik.
Ilia 
Branicica 
Deva 
Sinicria (Piski) 
Orăștia
Șibotii
Vințulu do joșii 
Alba-Iulia 
ITeinșn

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

|U.1O
8.20

11.20
4.10
4.301'
4.43 

( 5.07 
; 5.19 
, 5.41

6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19 

' 9.ol 
î 10.35

11.09
11.39
12.12

> 12.29 
: 1.16

9.05 Alba-Iulia
12.41 Vințula de
5.45 Șibotii 
g Orâștia 
g j țț Sinicria (Piski)
6 38 Pevag £1 Branicica 
7.1olIUa
7 37lGurasada
7^55 ZamU

Soborșină 
Berzava
Conopă 
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok 
Glogovaț.

7.37

8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Aradd

josti

Szolnok
Budapesta

Viena

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13

Tmbî Copșa-mică 
_ _ __ -Șeica mare

1 ^^J^omneșă
2.32 Ocna

Sibiiu

11.-

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6?17
6.40

Sibiiii-Copșa-micii

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșn-nileă ,10.49 11.45

Cucerdea -Oșorlieiii
5.50 Regțliiuulu săsescii

Sinicria (Piski)-B’eiroșens Petroșeng-Simeria (Piski

8.42
8.47 10.50

10.081
11.51

1.55

1.33i
3.29

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.0‘
3.36|
3.53
4.03 N6meth-Ssigh
4.41 Vinga
7 30 Orczitalva 

~3^5 Merczifalva 
777— Tiniișiira

iSimeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivatlia
Banița 
iPetroșeni

6.47 2.42 Petroșeni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 |Crivadia 10.58

10.02 5.11,Pili 11.42
11.02 Hațega 12.23
11.50 6.4O|Streiu 1.12
12.30 < ll“|Simeria 1.51

Arad ii — Tiinisora
'4....
' A i ndii

!| Aradulă nou

BBistg-ița-iVnurcsii-Aiidosig

4.40| Bistrița
8.02 Tagti-Bndatelecfi
____MurSșu-Ludoșu

I 4.26
' 5.12

5.50 
^6.41

7.26
8.14
8.50

Timișora Aradu

6.05 5.48 Tiniișdra
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
AradulU nou 
Aradft

Regliiuulu siiseseir 
Osorlieiii-Cueerdea

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutu 4.43 11.57 5.11
Sânpaulă 4.58 12.12 5.28
'lirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu j 5.40 12.55
4.58

6.13
6.—

Reghinul-săs 7.56 7-

Mirașteu 
I IjSân paulii

6.25 5.—| Iernut.il
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11

6 i>2
6.32
7.02
7.23
8 01
q 17

M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

Reghlnul-săs.

I
IOșorhelu

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22

| 9.40 2.46 12.50

9.41
1.11

6.05 Oilorheiu
9.45'Sighiș6ră

Sinicria (Piski)
Cerna

, Cniedora

oignișora
Odoi-heiu

Simeria (Piski)-Vnied.

2.18
2.39
3.08

Vnied.-Simeria (Pisk )

Notă: Numerii încuadrațl cu linii groso însemnezi orele de nopte.

Tip-g aja A. MUREȘIANU, Brașov,!.

l niedora
. erna

9.16 Sinierin

9.36
9.50

11. 0

Iernut.il

