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Brașovii, 17 Maiu st. v.
Din Praga ni-se telegrafiază, 

că cu iotă oposițiunea ce o facă 
Cehii tineri proiecteloru de împă
care, comisiunea dietei boeme stă- 
ruiesce cu multă energia, ca se 
se resolveze aceste proiecte de 
lege.

8ituațiunea s’a schimbată în 
adevSrfi prin aceea, că mulțî din- 
tre deputății partidei Cehiloră bă
trâni, în urma agitațiunei, ce ia 
totă mai mari dimensiuni în sî- 
nulă poporului cehă, au începută 
se fiă bănuitori, că punctațiunile 
conferenței de împăcare dela Viena 
nu voră satisface îndestulă drep- 
teloră postulate ale națiunei boeme.

Mai alesă postulatulu, ca limba 
cehică să fiă întrebuințată ca limbă 
internă oficială la judecătoriile din 
districtele cehice, precum și unele 
postulate cu privire la cestiunea 
școlară formeză obiectulu îngri- 
jiriloră și bănueliloru amintite.

După o versiune mai nouă, con
tele Taaffe are de cugetă a călă
tori la Praga cu scopă de a de- 
lătura aceste bănueli și îngrijiri. 
Se asigură adecă, că guvernulă e 
firmă hotărîtu să se țină de punc
tațiunile conferenței de împăcare 
dela Viena, și întră margi- 
nele acestoră punctațiuni voesce 
contele Taaffe să facă unele pro
misiuni positive, ca să liniștescă 
pe Cehi.

Cu alte cuvinte, guvernulă 
crede, că va pute împlini postula
tele în privința limbei oficiale la ju
decătoriile cehe și în privința șcă- 
leloră, fără ca să se schimbe ba- 
sele împăcărei stabilite la Viena. 

Acum însă se nasce altă difi
cultate. Germanii Boemiei la ren- 
dulu loru declară, că nu se pote 
admite limba cehică ca limbă in
ternă oficială, fără ca să se pe
ricliteze postulatulă tu tur oră Ger- 
maniloră privitoră la „limba ger
mană a statuluiEi cțicu. adecă, 
că în Viena s’a accentuată apriată, 
că cestiunile generale de stată 
voră rămâne neatinse, și că con

ferința de împăcare se va ocupa 
numai de cestiunile de limbă 
din Boemia. Numai așa s’au 

învoită Germanii, ca să se sus
țină ordinațiunea privitărela limbi.

Cu ocasiunea acesta se vede, 
că Germanii încă totă n’au re
nunțată la postulatulă loră vechiu, 
ca limba statului să fiă limba ger
mană, postulată alu aspirațiuniloră 
loru suprematiste. Der se mai 
vede și câtă de greu este de a 
stabili împăcarea, ce a primit’o 
guvernulă în programulă său.

Contele Taaffe se pare, că a 
prevăcfută aceste dificultăți, căci, 
precum se scrie, s’a esprimatu în 
cțilele acestea, că pote voră trece 
și trei ani pănă ce se voră primi 
tote proiectele de împăcare.

ADRESA
sinodului parocliialil dela biserica Sf. Nicolae 
din Brașovu cătrii Ese. Sa Părintele MIllONC 
ROMANULU în cestiunea proiectului de lege 

pentru asilurile de copii.

Escelență,
Inaltu Prea Sânțite Părinte Archiepiscopu 

și Metropolis.
De câte-ori biserica nbstra na

țională și credincioșii ei au fostă 
amenințați în interesele loră dog
matice seu culturale, Archiereii 
noștri n’au întârcfiatu unu singură 
momentă a se întrepune pentru 
apărarea turmei loră cuventătore, 
urmândă esemplulu păstorului celui 
bunu, carele ’șl pune sufletulă 
pentru mântuirea oiloru sale. In 
tocmai ca fericiții antecesori ai 
Escelenței Tale, nici Escelența Ta 
n’ai pregetată în momente grele, 
când nori negri amenințau bise
rica nostră multă iubită, a păși 
cu totă hotărîrea pentru apărarea 
ei și pentru scutirea interesloră 
culturale ale credincioșiloru ei. Cu 
recunoscință ne aducemă aminte 
de pașii energici făcuți de ’ Esce
lența Ta și de Episcopii sufragani 
ai dieceseloră surori în anii 1879 
și 1883 pentru apărarea șcbleloră 
năstre primare și medii și pentru 
asigurarea drepturiloră, ce-i corn- 

petă bisericei nbstre asupra aces
toră șcdle, înființate și susținute 
cu atâtea jertfe din partea popo
rului nostru.

Acesta plăcută aducere aminte 
ne îndemnă și ne îndreptățesce, 
Escelența, a păși și de astădată 
cu deplină încredere fiască înain
tea Escelenței Tale, descoperin- 
du-Ți îngrijirile, de care inimile 
năstre suntă cuprinse, și nutrindă 
firma convingere, că acela, care 
la datele mai susă pomenite n’a 
întârziată a se face ecoulu unui 
poporu întregă, nu va pregeta 
nici de astădată a da cuvenita 
atențiune unei cestiunl, care nouă 
ni-se pare de cea mai mare în
semnătate și care, suntemă con
vinși, atinge și interesele nostre 
bisericesc! în modulă celă mai 
îngrijitoră.

Mare îngrijire și mari temeri 
a produsă, Escelență, între cre
dincioșii bisericei năstre proiec- 
tulu pentru asilurile de copii, care 
după cum ne împărtășescă Ziarele, 
a fostă depusă în Z^0!0 trecute 
de ministrulă de culte și instruc
țiune publică la biroulă dietei un
gare și care prin urmare nu peste 
multă va veni la desbaterea le- 
giuitoriloră țării și pote va de
veni chiar lege.

îngrijirea nostră este cu atâta 
mai mare, dedrece noulă proiectă, 
după cum dovedescu deosebitele 
sale disposițiunl, sub pretecste uma
nitare nu urmăresce altceva, decâtu 
continuarea operei începute de ună 
șiră de ani încbce de a înstrăina 
tinerimea ndstră dela naționalita
tea nostră și prin urmare și dela 
biserica nostră.

Sub pretecstă de a îngriji mai 
bine și de a deprinde de timpuriu 
la ordine și la curățeniă pe copiii 
de 3—6 ani ai părințiloră, despre 
cari nu s’ar pute constata, că în- 
grijescu singuri destulă de bine 
de copiii loră, proiectulă în ces- 
tiune nu țîntesce nimică mai puțin, 
decâtă a răpi dela sînulu familiei 
loru pe fragedele odrasle, tocmai 

când desvoltarea loru progreseză 
mai tare, tocmai în timpulu când 
are a li-se imprima timbrulu ce 
voră ave a’lu păstra în întregă 
vieța loră, și în locă de a fi cres
cute în spiritu româfie^ă^un cre
dințe și aspirațiuni românesc!, s§. 
li-se infiltreze câtă se p<5te de tim
puriu veninulu înstrăinării de nea- 
mulă loru, se fiă dresate astfelu, 
încâtă mai târZiu să pbtă deveni 
or! și ce, numai Români și susți
nători ai bisericei năstre române 
gr. or. nu.

Nu se potă calcula nici pe de
parte, Escelență, efectele desas- 
trubse ale noului proiectă asupra 
viitorului bisericei nbstre și alu 
credincioșiloră ei, de cumva elu 
ar deveni în adeverii lege.

Ce e dreptă, în noulă proiectă 
li-se concede și confesiuniloru a’șî 
înființa asilurl pentru copii cre
dincioșiloră loră, der și în aceste 
asiluri copilașii de 3—6 ani suntă 
siliți a învăța, pe lângă limba lor 
maternă, o limbă străină, lucru, 
care nu păte contribui decâtă la 
împedecareadesvoltăriilorpsichice, 
producendă în capetele loră o 
confusiune câtă se pote de păgu- 
bităre. Afară de aceea guvernulă 
își reservă atâtea drepturi în noul 
proiectă asupra asiluriloră confe
sionale, supună așa de tare per- 
sonalulă învățătorescă și pe deo- 
sebiții îngrijitori și îngrijitbre au
torității organeloră sale, încâtă 
nici vorbă nu mai pote fi de au
tonomia confesiuniloră, în ceea 
ce privesce conducerea asiluriloră 
în cestiune.

Nu putemă întră mai cu dea- 
măruntulă în analisa proiectului, 
despre care e vorba, ună singură 
lucru însă ne permitemă a-lă mai 
aminti, din care se pote vedea 
lămurită deoparte tendințele au- 
toriloru proiectului în cestiune, 
eră de altă parte autonomia ce o 
reservă pentru confesiuni acestă 
proiectă.

Anume în §• 36 ală proiectu
lui desă amintită se prescrie:

FOILETONULU „GAZ. TRA.NS.14

(6)

Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Tvxlîa..

Lotar din contră striga mișcată de 
bucuriă: „Să fiă cu putință? Ne întâl- 
nimă aici?44—și când vădu espresiunea 
înstrăinătore în trăsurile omului, ce-lă 
întîmpinâ, dise plecându-se și cu reservă 
„Scusați-ml libertatea; n’am nici ună 
dreptă a presupune, că încă vă mai rea
mintiți de întâlnirea nostră de pe vaporulă 
de pe Rină, cum îmi reamintescă eu. 
Permiteți-ml însă ca să mă recomandă : 
Lotar de Redner.44

Străinulă se înclina ușoră și părea 
că șovăesce, însă bunacuviință îi cerea 
ună răspunsă:

„Numele meu e Paulă Sudramă re
plică elă scurtă.

„E cu putință?14 striga tînărulă re- 
petându-i numele. „Să mi-se împlinescă 
într’adevără dorința ce o nutrescă de 
atâția ani?44

Der fiindă-că străinulă tăcu, con
tinua :

„Eu încă m’am hrănită multă cu 
visulă de a mă face artistă, și dorința 
mea era aceea, la a căreia servitute 
voiamă să mă supună, der a trecută, și 
d-ta însuți ești acela, care mi-ai dată 
motivă la acestă decisiune.44

„Eu?“
„Da! însă nu sciu decă’ți convine 

să mă asculți, vorbindu-țl mai de apr'dpe 
despre acesta ?“

„De ce nu ?“ răspunse artistulă. 
„Decă’ți face plăcere, povestesce-ml pe 
cale. Eu vreu să aruncă o privire peste 
aceste regiuni, mie de multă cunoscute. 
In urmă ne vomă reîntorce. Mie mi-se 
părea calea mai scurtă.“

Tînărulă privi spre Sudram cum 
stătea cu manile încrucișate, rătăcindă 
cu privirea-i seriosă departe.

Radele lunei îi luminau trăsurile fe
ței, care apărea într’o colore de ună 
albă orbitoră, ca și când și ea ar fi cio
plită din frumosa marmoră a artistului. 
Fața însă i-se părea mai înbătrânită la 

lumina intensivă a lunei și Lotar arăta 
numai ca ună copilă pe lângă seriosi- 
tatea lui bărbătescă.

Voră fi trecută pote mai multe mi
nute de când Sudram se adânci în con
templarea sa. Elă pote că-șl uitase de 
presența tînărului, pentru-că atunci când 
era să trecă pe lângă elă, îlă zări ca 
uimită, și nu-’ dise decâtă „așa-deră 
mergem ă ?u

La începută nici unulă din ei nu 
vorbia, și era ceva respingătoră în per- 
sâna artistului, așa încâtă Lotar se simți 
reservată ca nici când în vieța sa. Elă 
nu cuteza să începă vorbirea.

Când erau pe la mijloculă căii, Su
dram îlă privi ca și când i-ar dice: 
„Credă, că d-ta ai voită să-mi faci o 
împărtășire.14

„Nu-i mare lucru ceea ce voescă eu 
să vă spună14, dise Lotar cu o sfială ce-i 
ședea bine. „Vrău să-ți spună numai 
aceea, cum s’a întâmplată, că n’am de
venită artistă. Numele tatălui meu pote 
vă este cunoscută. Elă a fostă delegată 
pe la deosebite curți și în urmă se re

trase la bunurile sale. Dorința lui era 
ca înainte de a primi una dintră aceste 
posesiuni, să mă facă diplomată. Eu 
însă, care încă de copilă am sculptată 
unele mici figuri — talentă eredită dela 
moșulă meu și din partea mamei,— stă- 
ruiamă să mă facă sculptoră.

„Tatălă meu nu numai că avea unele 
prejudețe față cu acestă artă, ci elă 
avea și o părere forte nefavorabilă despre 
dotațiunea mea ca artistă. Se opuse deci 
acestui plană cu energiă și declara, că 
eu nicl-odată nu voiu trece peste câr- 
poceala diletanțiloră. In fine se făcu ună 
compromisă întră noi și la dorința lui 
plecai la universitate, spre a mă iniția 
în sciințele juridice, și pe lângă acesta 
se învoi, ca în decursulă acelui timpă 
să primescă instrucțiune și din sculptură, 
er decă la finea studiiloră mele înclina- 
țiunea mea va fi totă numai spre artă, 
atunci mă va trimite în Italia. Decă nu, 
să rămână pe lângă cariera hotărîtă de 
dânsulă.44

„Din cele spuse de d-ta deducă, că 
diplomația a eșită învingătore44, «fise Su- 
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„Ca în institutele de modelă ală
turate pe lângă preparandiile pen
tru îngrijitorele de copii, la care 
preparandii limba de instrucțiune 
nu este cea maghiară, limba de con- 
versațiune celă puțină într’o jumă
tate a cțilei trebue să fiă cea ma
ghiară. “

Unde mai pote fi vorba sub 
astfelă de împrejurări de autono
mia, de dreptulă de liberă dis- 
posițiune în cele interne a confe- 
siuniloră!

Etă causa îngrijiriloră nostre, 
Escelență, etă pentru ce venimă 
și de astădată înaintea Escelenției 
Tale, rugându-Te, ca în tocmai 
ca în trecută, așa și în rendulă 
acesta, față de proiectulu pentru 
asilurl de copii atâtă de amenin- 
țătoră pentru biserica și nemulă 
nostru, se binevoiesci a Te între- 
pune cu întrega autoritate achie- 
rescă a Escelenției Tale și a stă
rui împreună cu ceilalți Archipăs- 
torl și cu alțl fruntași ai bisericei 
nostre la locurile competente, ca 
acestă proiectă să nu devină lege 
în forma, în care s’a presentată 
de ministrulă de culte și instruc
țiune publică.

In speranță, că rugarea nostră 
nu va rămâne neluată în băgare 
de semă, rămânemă ai Escelenției 
Tale supuși fii sufletesc!.

Brașovfi, 13 Main v. 1890.
Din ședința sinodului parochialu 

dela biserica gr. or. română cu hramulu 
Sî. Nicolae din Brasovu.I

TDTZST -2^B=^A_ZE2_A._

Proiectulă militarii germanii și pressa.
Pressa germană se ocupă mereu de 

proiectulă militarii germanii, pe care 
Moltlte l’a susținută cu energiă în dieta 
imperială germană, și de declarațiunile 
comisiunei însărcinate cu studiarea lui. 
„Post" din Berlină se pronunță cu ore 
care îngrijire față de planurile organi- 
sației militare intenționate de ministerulă 
de răsboiu. ț)iarulă berlineză accentueză 
mai alesă, că în rendulă ântâiu trebue 
elaborată ună plană pentru finanțe, pen- 
tru-că numai așa se voră pute câștiga 
cele de lipsă prevădute în proiectă, căci 
la casă contrară guvernulă germană și 
țera întregă va veni în neplăcuta situa- 
țiă, că pe când de o parte se doresce o 
puternică organisațiă militară, pe atunci 
de altă parte nu se voră pute crea con
dițiile economice și financiare neapărată 
de lipsă pentru punerea în practică a 
proiectului militară.

Pressa și toastulă din Kiîuigsberg.
Cunoscemă supărarea ce a prici- 

nuit’o foiloră rusescl toastulă împăratului 
germană în Konigsberg. Pressa germană 
a declarată enunciațiunile foiloră rusescl 
de o pătimașe isbucnire nejustificată și 

de o rea credință pre bătătbre la ochi. 
Vine acum semioficiosulă rusescă „Nord." 
din Bruxella și accentueză și elă rătăci
rea organeloră rusescl, dicândă, că ră
tăcirea se pote esplica forte ușoră și de 
aceea foile germane der mai, ale „K<jl- 
nische Ztg." nu trebuia să se simță așa 
de vătămată.

Guvernulă rusescă și procesulă Panița.
Lui „Nord." din Bruxella i-se scrie 

din Petersburg, că nici uneltirile acestea, 
întoomai ca și altele, nu voră face pe 
Rusia să’șl schimbe atitudinea ei de pănă 
acum. Rusia va considera și de aici 
înainte de nelegală pe guvernulă bul
gară și față de elă simte „celă mai 
adâncă dispreță." Pe lângă acestea nu- 
mitulă cțiarâ mai susține, oa și alte foi 
rusescl, că prooesulă lui Panița este „o 
mare greșelă a politicei austro-ungare."

Rusia și planulu de împăcare cu Bulgaria
Amă amintită erl, că diplomatulă în 

retragere Taticev nu de multă a tipă
rită o scriere volantă, în care se elice, 
că Rusia n’ar șovăi a sacrifica prietinia 
cu Serbia, decă ar sci sigură, că ea va 
pute ajunge la bune resultate cu Bul
garia. piarulă bulgărescă din Sofia „Svo
boda" se grăbesce a răspunde lui Ta
ticev cJÂcendti, că atitudinea Rusiei față 
de Bulgaria, în genere (fish, în anii din 
urmă nu este caracterisată prin desinte- 
resare și prin urmare lipsesce de totă 
întră cele două state încrederea reciprocă, 
care e basa unei înțelegeri. Ce pri- 
vesce asigurările cerute de politicii ru
sescl, foia lui Stambulov dice urmă- 
tbrele:

„Când o putere așa de uriașă, ca 
Rusia, oare ne-ar pute nimici pe noi c’o 
singură mișcare a degetului celui mică, 
cere dela noi astfelă de asigurări, de ce 
să nu fimă și noi îndreptățiți a întreba 
pe Rusia, în ce chipă gândesce ea să 
ne asigureze neștirbirea nostră ? Noi mai 
multă dreptă avemă a o face acesta, 
fiind-că amă esperiată deja și scimă pre 
bine, cum respecteză Rusia interesele 
nostre. Cum ne va pute ea asigura, că 
nu va veni ună ală doilea Kaulbars în 
Bulgaria și nu va pretinde dela noi o 
supunere orbă și renunțarea la libertatea 
nostră? Rusia nu cere mai puțină decâtă 
armata nostră și portulă Burgas. Ar fi 
de interesă a sci, că ce s’ar alege din 
libertatea năstră, decă armata ni-ar 
ajunge în mâni străine, er Burgas s’ar 
preface într’o fortificația rusâscă de prima 
ordine ?“

Acesta e răspunsulă organului lui 
Stambulov la propunerile Rusiei, care 
cere, ca Bulgarii să cedeze Rusiei por
tulă Burgas, să primescă în fruntea ar
matei loră ună comandantă rusescă, er 
încolo să aibă totă libertatea și totă ne
atârnarea, pe care o potă dori.

țiiarele austro-ungare dau mare im
portanță aoestoră propuneri. Ele nu văd 
într’ânsele decâtă o nouă dovadă, că 

Rusia nu voesce nici acțl cu sinceritate 
împăcarea cu Bulgaria, ba doră adl chiar 
mai puțină decâtă altădată o vre a- 
cesta. După opinia foiloră acestora, im
portanța acestui proiectă de împăcare 
e de aceeași natură, de oare este și în- 
sămnătatea atitudinei, pe care a obser- 
vat’o pressa rusescă față cu Bulgaria și 
cu Austro-Ungaria din incidentulă pro
cesului Panița.

Procesulă Panița.
Pertractarea finală în procesulă Pa

nița continuă. In ședința dela 26 Maiu 
s’a cetită o scrisore a lui Panița cătră 
Kalubkov. Panița declară în acestă scri
sore, că nu se va mai ocupa de aface
rile Macedoniei, pentru că bmenii poli
tici bulgari nu se ocupă de ea ; îndemnă 
apoi pe Kalubkov să nu-i mai scrie ab
surdități. pice mai departe în scrisore, 
că duce o vieță retrasă; că s’a ocupată 
de Macedonia, că guvernulă îi dete mai 
întâiu bani pentru acâstă afacere , der 
că în urmă l’a părăsită.

In urmă s’a cetită protocolulă per- 
chisițiunei domiciliare la Panița. Procu- 
rorulă declară, că perchisițiile nu s’au 
făcută destulă de bine, er Panița i-a 
răspunsă, că nu se pote susține acesta, 
fiindcă la perchisiții a asistată chiar și 
Stambulov.

In ședința de după amedl Kalubkov 
a declarată, că scrisorile sale suntă pri- 
vitore la ună complotă și o revoluția în 
Macedonia, revoluția, pentru care cH00; 
că Stambulov ar fi primită bani dela 
nisce AlbanesI bogațl.

Asemenea și Panița învinui pe Stam
bulov, că ar fi sciută de revoluția ce se 
pregătea în Macedonia. După acestea 
Kalubkov dise, că a scrisă la 1888 lui 
Panița, că o revoluțiă în Bulgaria e 
inutilă, fiindcă Stambulov e pe cale de 
a se înțelege cu Rusia. In altă scrisbre 
Kalubkov dice, că se duce la Sinaia să 
se înțelegă cu șefulă pentru mișcarea 
din Bulgaria.

SCI1ULE PILEI.
• Delegațiunile. Oetimă în diarele din 

Pesta, că delegațiunile voră ține ăstă 
timpă cam trei săptămâni. Votarea bu
getului ministeriului de răsboiu se dice, 
că nu va întâmpina mari greutăți. 
Membrii delegațiuniloră ungare, după 
cum cetimă în „P. Hirlap", voră inter
pela pe ministrulă de esterne asupra stă- 
riloră din Bulgaria și asupra raporturiloră 
esistente întră monarchia austro-ungară 
și Serbia, și e probabilă, că cestiunile 
aceste voră fi discutate cu multă inte
resă în ședințele delegațiuniloră.

* * *
Vaccinare in contra turbărei. Minis

trulă de interne a făcută printr’o adresă 
cătră municipii’cunoscută, că bmenii să
raci, cari suntă mușcațl de câni turbați, se 
primesc pentru a fi îngrijiți și tratați gratuit 

în institutele de vaccinate ale statului, 
decă se dovedesce prin certificată dela 
autoritate, că respectivii au fostă în faptă 
mușoafl de animale turbate și că suntă 
săraci.

* * *
Influenza. Ministrulă ung. de interne 

a trimisă tuturora municipiiloră cble cu 
întrebări, ce se referescă la singuraticele 
momente ale epidemiei de influenza și 
care au să fiă predate mediciloră prac
tici pentru a răspunde la întrebări. Co- 
lele se voră înapoia ministrului pănă la 
finele lui Iunie n. c.

* * *
Schimbare de tergîi. Ministrulă ung. 

de oomerță a conoesă, ca târgulă anu
ală ce se ține la 27 Maiu în Năsăudă, 
de rândulă acesta să se țină la 29 Maiu.

* * *
Biserică nouă gr. or. română se va 

didi în comuna Dolove din Protopopia- 
tulă Panciovei, cu preță de 36.478 fi. 
Construirea s’a încredințată inginerului 
architectă română Adriană Diaconă din 
Bogșa-montană.

* * *
Promovată Ia gradulă de doctorii în 

drepturi la universitatea din Pesta a fostă 
tînărulă Eugenii Mețianii, fiiulă P. S. Sale 
Părintelui Episcopă ală Aradului.

Felicitările nostre.
* * *

0 plângere ni-se trimite din partea 
a 4 locuitori din comuna Nereu (diecesa 
Aradului), cari ne descoperă între altele 
o măsură cam prea rigurosă luată în con
tra concubinatului. Astfelă ni-se spune, 
că fiica unui locuitoră de acolo, fiind-că 
timpă cam de ună ană trăise în concu- 
binată cu ună tînără din altă sată, după 
ce se întorsese acasă, la ordinulă d-lui 
preotă de acolo fu. închisă și, deși era 
cu ună copilă mică la sînă, pănă n’a 
depusă o pedepsă de 200 fi. n’a putută 
fi eliberată, er tatălă fetei, judecată fi- 
indă și elă vinovată, fu pedepsită cu 
25 fi. La olaltă 225 fi. Nu mai amin- 
timă aci neregularitățile în administra
rea baniloră bisericei și alte acte de 
violență, ce ni-se spune, că le-ar fi co
misă d-lă preotă de acolo Ștefană Opreană, 
ne mărginimă a spune numai, oă decă 
suntă adevărate cele ce ni-se scriu, d-lă 
Opreană nu mai pbte spera la stima și 
iubirea credincioșiloră săi, decâtă prin 
o radicală schimbare a purtărei sale. 
Astfelă ni-se spune, că cam pe Ia an. 
1882 se înființase în comuna acesta o 
bibliotecă poporală și ună coră vocală, 
pe cari însă d-lă preotă le-a nimicită 
persecutândă pe învățătorulă G. M., oare 
era inițiatorulă acelora. De 20 de ani 
încoce în Nereu au fostă 6—7 învăță
tori, cari toți în urma persecuțiuuiloră 
preotului au fostă siliți să ia lumea ’n 
capă, deși au fostă învățători buni și 
vrednici, cărora are a le mulțumi po- 
porulă română din Nereu, căci mai toți

dram cu bre care ironiă după ce sfîrși 
tînărulă bărbată.

Lotar ofta, și apoi (jise: „Profesorii 
mei fură îndestulițl cu mine". Ei dioeau, 
că eu eu diligința și perseveranța mea 
ași putea-o duce departe. Mie însă ’ml 
■displăceau totă mai multă laudele loră 
și cu câtă se apropia mai multă mo- 
mentulă hotărîtă, cu atâta mai șovăitoră 
eramă. Cătră finea ultimului semestru, 
mă conduse destinulă în esposiția de 
arte a capitalei nbstre. Acolo văcjui 
grupa de marmoră, lucrată de mâna 
d-tale, numită „ună studiu". Atunci ’ml 
•căcjură, solejii de pe ochi! Totă, ce pănă 
atunci doriamă a ajunge, erau numai ti
puri mbrte de petră. Atunci însă sim- 
țiamă vieță, simțiamă spirită. Nu vreu 
să’țl mai vorbescă de impresiunl, decât 
că ceva mă sgudui și mă învinse. Eu 
alergai la locuința d-tale, pentru a-țl 
mărturisi acbsta și... și pbte încă oeva. 
Vream să vă ceră sfatulă, însă d-vostră 
ați fostă plecată. Așa mă reîntorsei 
•brășl la grupa de marmoră, și în fața 
aceleia, în conștiința propriei mele ne- 

demnitățl, îngropai lungulă visă ală ani- 
loră mei și mă supusei voinței părin- 
tescl".

„Tatălă d-tale îmi pbte fi mulțămi- 
toră", observă Sudram abătută. Ei ajun
seră înaintea otelului.

Lotar se simți aprbpe ofensată prin 
reservatulă tonă ală artistului. Era bre 
omulă acesta așa de nesimțitoră, ca mar
mora din care lucra ?...

„O, d-ta nu poți crede, câtă am su
ferită!" striga tînărulă mișcată.

„Pbte că, credă", fu răspunsulă în 
tonulă celă de mai nainte, „și vorbirea 
mai departe a d-tale mi-ar plăcea s’o 
ascultă. Mi-ar plăcea să sciu, că bre de- 
cisiunea d-tale fu coreotă și că nu’țl 
lipsesce adevărata chemare artistică? 
Adevăratulă geniu pbte despera pe câ
teva momente, der nici odată nu se va 
deslipi de conștiința puteriloră sale fără 
de ună adâncă simțământă de neîndes- 
tulire. Cu ună cuvântă, elă nu pbte ceda. 
Darulă Creatorului e cu multă mai pu
ternică, decâtă vreodată să pbtă fi nimi- 
oită de totă. Der totuși", continuă elă 

cu blândețe, „d-ta ai ună altă talentă, 
prin care poți procura bucuriă celoră 
de-aprope ai d-tale, și care se unesce 
cu chiămarea, ce țl-a ales’o tatălă dtale.
— Acum însă e timpulă supremă, să ne 
ducemă la culcare, cu deosebire eu, 
care mâne în revărsatulă (joriloră trebue 
să plecă".

„Numai ună momenta!" se rugă 
Lotar cu umilință, reținândă pe artistă.
— „Lăsați-mă încă odată să vă vorbescă... 
Eu nu mă potă despărți așa ușoră de 
d-ta. Numesce-ml ună timpă, ună locă".

Vocea lui Lotar avea ună timbru ca
racteristică... Pote că ea îlă făcu, mai 
multă decâtă ouvintele lui, pe artistă, să 
se misce și să ^ică:

„Eu abia potă să-mi schimbă pla- 
nulă. Noi vomă face mâne o escursiune 
de mai multe (jă0 prin văile Rinului și 
ale Tirolului, înainte de a pătrunde mai 
adâncă în Elveția, și abia credă, că să 
ne mai reîntbrcemă erășl aici".

„Pe valea Rinului!" striga Lotar 
însuflețită. „Tocmai acolo voiam să plecă 
și eu mâne cu amiculă meu. Permite- 
ți-ne a vă însoți."

Sudram trăgănâ ună momentă cu 
răspunsulă. Inima tînărului bărbată pal
pita grozavă și era ca sigură, că va primi 
ună hotărîtă refusă dreptă pedepsă pen
tru minciuna de care se folosi în despe- 
rațiunea lui.

In fine răspunse Sudram:
„Nu mă judeca de necomplesantă 

când îți (Jitii, că preferă a fi numai în 
societatea fiicei mele. Pbte ne vomă în
tâlni pe cale; eu speră, că cătră amâcfi 
vomă fi în Alstăten. Așa deră nbpte 
bună!“

Din mijloculă somnului lipsită de 
visuri, fu treejită Wolf prin ună sgomot 
vehementă.

„Unde arde?" strigă elă, sculându-se 
somnurosă.

„Mâne facemă o escursiune pe va
lea Rinului, dimpreună cu Sudram și 
fiica sa!" dise Lotar săltândă. „Iuchi- 
puesce-țl, e însuși artistulă!

„Să-i ia dracu pe toți artiștii, și pe 
aceia ce voră să fiă artiști", răspunse în- 
tr’acestea Wolf și se întbrse pe partea 
cealaltă horcăindă mai departe.
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Boiu ceti și scrie. La 1884 acesta preotă 
s’a dusa la alegerea de deputata și a 
votata pentru deputatula guvernamentala 
etc. etc.

Noi reproducema sub reservă tote, 
acestea, fiindcă n’avema cunoscință mai 
de aprdpe despre cele întâmplate, er de 
altă parte ne mulțumimă cu împrejura
rea, că numitele abusurl sun ta deja ară
tate Prea Ven. Consistoriu din Arada, 
despre care nu ne îndoimă, că va sci 
lua cele mai potrivite măsuri pentru vin
decarea răului.

* ♦
Comunicațiă. Dela 13 (25) Maiu pănă 

la finele lui Septemvre, câta va ține se- 
sonula de băi, trenulă accelerata Nr. 
302 de pe linia Oradea-mare-Clușiu se 
va opri condiționată la cantonulă Nr. 
64 în Igheghia.

* *

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

*
Ce face nedreptatea! Lui „Erdelyi 

Hirado“ i-se telegrafiază din Porcescî, 
că locuitorii acestei comune s’au opusa 
esecutării legii silvanale. Tablele, prin 
care se oprise folosirea pădurei, au fosta 
date josa. In 26 Maiu s’a trimisa mi- 
lițiă la Porcesc!.

Etă urmările, când bietului țărână 
îi e oprita a folosi una băță de lemna 
pentru nevoile lui.

*
* 4:

împușcata. In Ocna Sibiiului a fosta 
împușcata de una finanța una individa, 
care voindă să fure sare din magazinulă 
.de sare, s’a opusa d’a fi arestata, ba a 
lovita chiar pe organulă de siguranță.

** *
Sinucidere. In noptea de Sâmbătă 

spre Duminecă s’a împușcata sublocote- 
nentula de honvedl Iuliu Boer într’o 
grădină din Strada Șevisă în Sibiiu. 
Motivele sinuciderei nu suntă cunoscute.

** *
Unii ursii mare a împușcata în săp

tămâna trecută locuitorula din Brețcu 
Ioana Andorca la Oituză, unde fusese 
surprinsa de ursa pe când tăia lemne. 
Ursula a fosta adusa în sată în triumfa 
și cu lăutari.

** *
Omorulii din Bud-Sân-Mihaiu, comit. 

Sabolciu. Gendarmeria a descoperita pe 
trei ucigași, cari au și fosta arestați și 
duși pentru confrontare la Bud-Sân-Mi- 
haiu. Kornis și soția sa au recunoscuta 
îndată pe tâlharii Sovago și Molnar; 
Taskon’a fosta recunoscuta, der cu atâta 
mai bine îlă cunosce gendarmeria, fi- 
inda unuia din cei mai vestiți hoți, care 
odată a atacata și posta. Ucigașii negă, 
că ei au săvârșită crima. Una ore-care 
Szentkuti a făcuta o deposițiă, că tâl
harii au fosta înainte de săvârșirea omo
rului în localitate, de au luata în ve
dere situația locului

* * *
Fortificarea României. Precum este 

informata „Constituționalulă“, lucrările 

fortificațiiloră dela Focșanl-Nămălosa- 
Galațl voră fi deplina terminate și înar
mate la finele lunei Iulie.

* * *
împrumutul de 16 milione ală pri

măriei din Bucurescl. Subscrierile făcute 
pentru împrumutula comunala la sucur
salele Băncii naționale din județe se ri
dică la suma de 11 milidne, spune „Ro- 
mânia“. Suma totală a subscrieriloră se 
urcă deci la suma de 441 miliâne, adecă 
împrumutula s’a acoperita de 28 ori.

* * *
Clubulii proprietarilor)! La Romana, 

în România, s’a inaugurata în <jiua de 
6 Maiu clubula agricultorilora numita 
Clubulu proprietarilor». Scopula princi
pal al acestei asociațiunl este, ca prin dese 
întruniri și consfătuiri să se potă ajunge 
la tote îmbunătățirile posibile în ramura 
agriculturei.

* « *
Teatru și băi in Brăila. Mai mulți 

comercianțl mari din Brăila au formata 
o societate, pentru a construi în acela 
orașă una teatru și una stabilimentă de 
băi. Comuna încă va contribui la să
vârșirea acestei opere folositore, spune 
„Bukarest“.

* * *
Escursiunea la Berlin)!, Hamburgii și 

la Capulîî nordicii. In urma viului inte
resa ce’la arată publicula pentru acâstă 
interesantă călătoria, biuroulă de bilete 
de drumă de fera din Pesta, care aran- 
giază esoursiunea, e pusa în plăcuta po- 
sițiune de a reduce și mai multa prețu
rile, precum se pote vedâ în programulă 
amănunțita ala escursiunei, care a apă
ruta și care se trimite ori și cui la do
rința esprimată. Grupulă ântâiu, care 
s’a anunțata și se anunță pentru Berlina, 
constă mai cu semă din membri ai vre-unei 
reuniuni de dare la semă, cari împre
ună cu reuniunea din Pesta mergă la 
festivitățile ce le arangiază reuniunile 
germane de dare la semna în Berlina. 
Grupulă ala doilea, care s’a anunțata și 
se anunță pentru Hamburgă, constă din 
cei cari mergă să visiteze vr’o baiă de 
mare. G-rupulă ală treilea, cela mai 
mică, fiindă călătoria mai îndelungată, 
se compune din elita societății, precum 
magnați, învățațl, scriitori ș. a.

* * *
Concerts in grădina Nr. 5 a d-lui Ha

bermann va da musioa militară Dumi
necă în 1 Iunie n. Inceputulă la 4 ore 
după amecjl. Prețuia de intrare e 15 cr. 
Programa concertului va fi variată și 
interesantă.

* * di
Salonult) de stereoscopiă aflătoră în 

casa Nr. 6 din Târgula Sosului în piață, 
care e deschisă în fiă-care di dela 5—10 
sera, a aranjată erl seria a II din tablo
urile ce represintă esposiția din Parish 
din anulă trecută. Singuraticele despăr- 
țăminte ale stateloră, despărțământulă 

moșinăriiloră, sticlăriei, olăriei, mătăsă- 
riei, precum și palaturile de prin China, 
o stradă din Monaco și altele suntă în
fățișate cu atâta precisiune, încâtă celă 
ce n’a visitată esposiția din anulă tre
cută pote să v6(jă în salonulă stereos
copică diferitele lucruri reproduse c’o 
fidelitate admirabilă.

Miilțăinită publică.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subscrisă a- 
duce prin acesta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului.*)

Prin D-lă Leonă Solomonă notară 
cerc. în Drăgușiu s’au colectată dela 
Domnii: Ioană Popă, preotă 4 fi., Spi- 
ridouă Mardană, preotă 1 fi., Solomonă 
Făgărășană, înv. 1 fi., Ioană Făgărășană, 
parochă 1 fi., Nic. Ispasă 50 cr., Zeve- 
deiu Negru 50 cr., Petru Tudoră 50 cr. 
și I. Ursoiu 50 cr., totală 9 fi. v. a. 
Domnulă George Borzea, notară în Vis- 
tea inf. 1 fi., D-lă Ioană Duma, not. 
cerc. în Scoreiu 2 fl.

Prin Domnulă Nicolae Budacă, eco- 
nomă în O. Scârțișoră s’au colectată 
dela Domnii: Nicolae Budacă 1 fi., Vic- 
toră Vulcană preotă 1 fi., Ioană Scoro- 
bețiu, econ. 1 fi., Ioană Oană, înv. 1 fl, 
G-eorge Popă v.-notară 1 fl., Dumitru 
Poparadu 1 fl., Ioană Budacă 50 er., 
Ioan G. Vodă 50 cr., Mateiu Grovu 50 
cr. și Ioană Stoica 30 cr., Ioană N. Vodă 
50 cr.. to'ală 8 fl. 30 cr.

Prin Domnulă George Gavrilă no
tară cero. în Iași s’au colectată dela 
Domnii: George Gavrilă notară cerc. 
1 fl., Isaia Cristiană 1 fl., Iosifă Visoly 
50 cr., Teodoră Visoly, Ioană Micu și 
Sim. Sambetea 70 cr., totală 3 fiorini 
20 cr. v. a.

Prin Domnulă Nicolae Chiornță, 
proprietară în Cuciulata s’au colectată 
dela Domnii : George Boeră, propr. 10 
fl., Nicolau Chiorniță propr. 2 fl., Geoge 
Cantoră, doc. 50 cr., M. Wolf 50 cr., 
G. Halmagy 50 cr.. An. Roșială 50 cr. 
dela I. Ghindea, A.Niciu și C. ButiuSO 
cr., totală 14 fl. 50 cr.

Prin Domnulă George Comăniciu, 
not. cerc. în Veneția inf. s’au colec
tată dela Domnii: George Comăniciu, 
not. 1 flor., Ioană Capătă, înv. 1 florini, 
Sam. Comănescu 50 cr. Ioană Stoica, 
înv. 50 cr., Dem. Barbată 50 cr., Vas. 
Morariu v.-not. 60 cr., George Țepușiu 
50 cr., George Comșia, înv. 40 cr., Zach. 
Socia 50 cr., M. Apfelbaum 63 cr., și 
Ios. Somaniciu 20 cr., totală 6 florini 
23 cr.

Prin Domnulă Iacobă Morară no
tară în Vadă s’au colectată dela Domnii: 
Iacobă Morară 1 fl., dela biserică și Șcdlă 
4 fl., D-nii Tamașiu Popă, v.-not. 40 
cr., Teodoră Cocanu40cr., Lazară Com
șia, înv. 50 cr., Ioană Cocană 50 cr. și 
dela Domnii: Iac. SocacI, Mateiu Ren- 
ghea, G. Renghea și I. Boeriu 80 cr., 
totală 7 fl. 60 cr.

Prin Domnulă Iosifă Burea, not. 
cerc. în Șercăița s’au colectată dela 
Domnii: Iosifă Bulea not. cerc. 1 fl. 
Victoră Popa 50 cr., Nic. Ghircoiașiu 

50 or., G. Bărbată40 cr., Candită Roșoa 
40 or., N. P. Barbată 40 cr., Alese Cio- 
cană 30 cr., M. Licht. 30 cr., Ilie Vrabie 
20 cr. și Ioană Ghircoiașă 20 or., to
tală 4 fl. 20 cr.

Prin Domnulă Aureliană Negruțiă 
not. cerc. în Noulă s’au colectată dela 
Domnii : Ioană Cucu, parochă 1 fl., din 
comună 1 fl. 50 cr., A. Negruțiu 30 or. 
G. Pavelă 31 cr., L. Davidă 30 cr., B. 
Geza 20 cr., V. Bal. Deutsch 40 cr., 
totală 4 fl.

Prin Domnulă Ieronimă Flitter not. 
cerc. în Porumbacă s’a colectată dela 
Domnii: Nic. Calină 50 cr., George 
Mandel 50 cr., dela biserica gr. or. 50 
cr., I. Mandel 20 cr., Ieronimă Flitter 
50 cr., totală 2 fl. 20 cr.

Prin On. Domnă protopretore Ale- 
sandru Bele în Șercaia s’au colectată 
dela Domnii: Alesandru Bele protopret. 
2 fl., George Halmagy 50 cr., Iacobă 
Morară 50 cr., Nicolau Ghircoiașiu 30 
cr., I. Ghinda A. Stoafu, Ilie Chiția, G. 
Boieră, I. Inția, I. Boieră, A. Micu, Ios. 
Bulea, Iacobă Socaciu, M. Rengea â 20 
cr.=2 fl., I. Buta și S. Roșea 20 cr., to
tală 5 fl. 50 cr.

Prin Domnulă Ioană Popiția par. 
în Comâna inf. s’au colectată dela Dom
nii : Ioană Popiția parochă 2 fl., Iacobă 
Copșia 1 fl., I Langa, înv. 50 cr. și 
dela N. Ita, I. Comșia, A. Lancea, D. 
Urdea; M. Contea, N. Lancea, Z. Po
rumbă, Z. Leția, D. Cocișă, I. Socea, G. 
Flori, I. Itu, I. Pora, Ana Georgeicu, 
S. Porița, N. Baltăreanu, G. Simu 1 fl. 
42 cr., George M. Popă 50 cr., George 
Marcu Popă 50 cr., totală 6 fl. 42 cr.

(Va urma.) 
Comitetul» parochialu românii gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomeiu Baiulescu Nicolae Pilția

preș. notară

TELEHG AM.ELE „GAZ. TK AN S.“
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 29 Maiu. Ancheta mi
nisterului de comerțd a hotărîtu, 
să se înființeze o mare societate 
comercială, deocamdată cu unii 
capitală de 2l/2 milidne, care se 
cultive cu deosebire importul)! și 
esportulu.

Praga, 29 Maiu. Comisiunea 
alesă pentru studiarea pactului a 
primita, cu tdtă încercarea de obs- 
tracțiune din partea Cehiloru ti
neri, proiectulu asupra suprave
gherii șcdleloru, care se aduce 
mâne în plenu spre desbatere.

CUNUNIA. D-lă Constantinu Olarii 
și d-șora JRaveca Bogdană se voră cununa 
în 2 Iunie st. n. în biserica gr. or. din 
Sâsoiorl.

«Ltirsuiu pieței SBraașwviă
din 29 Maiu st. n. 1890.

Bancnote rom6nescl Ciamp. 9.32 VBnd. 9.34
Argintii românesc^ - n 9.25 n 9.28
Mspoleon-d’orl - - - n 9.32 n 9.35
Eire turcesc! - - - n 10.59 n 10.64
Imperiali - - . . r 9.57 r 9.62
G'ibinl n 5.45 M 6.50
derie. fonc.„Albina“6u/(1

H r n 5°/o —.■ — »» —.—
Ruble rusesc! - - ■ r 131. ♦ > 132.

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

VI
,,Es klingt das Wort so traurig gar: 

Fahr wohl, fahr wohl auf immerdar!" 
Lotar lui Wolf.

Lindau, ....Septemvre 18...
„Scumpulă meu amică! Abia astăcjl 

m’am reculesă din tumultulă unoră sim
țăminte, spre ați pute scrie. Firesce, câ 
n’a fostă frumosă dela tine a te duce 
așa fără a-țl lua rămasă bună, și dânsa 
— Margareta — s’a mirată forte de 
acesta. Da, de nu eramh întră nisce 
împrejurări plăcute, cari îmi răpeau totă 

■ cumpătulă, țl-așl fi urmată, însă nici nu 
sciamă în ce parte te-ai întorsă, pănă 
în cjiua următore, când țl-am primită li- 
niștitorulă tău biletă. Cum ai venită 
tu însă la ideia de a te ține de-a cincea 
râtă la cară? Din contră, te potă asi
gura, că tu adeseori mi-ai fostă de ună 
ajutoră neprețuită. Insă acuma trebue 
să-ți povestescă, pentru că sunt nece
sitată a mă esprima cuiva, și va 
trece încă multă pănă ne vomă revede, 
dedrece m’am decisă a pleca directă 
cătră casă și acolo a aștepta, să vădă, 

ce va eși cu postulă de delegată: pri- 
mi-lă-voiu, ori ba?

„Tu însă trebue să te împărtășescl 
de fericirea mea. Seu să-i cjicil 6re ne
fericire? Ascultă der:

„Acele 4'1® frumdse dinAlstâten, și 
ou deosebire partia pe înaltulă globă, 
mi-a întărită, precum sci, simțămintele 
cătră Margareta și eu eram firmă de
cisă a nu mă despărți de dânsa fără 
de-a fi sigură de ceva. Insă câtă de cu 
greu îi este unei ființe oa Margareta ! 
Tu aveai totă dreptulh, când diceai, că 
„tunurile necesare la combaterea cetății 
nu se potă folosi din causa terenului ne
acomodată1*.  Ea e încă aprdpe copilă, e 
crescută între împrejurări retrase, în
câtă despre unele lucruri e în ignoranță 
perfectă. Altcum are o mare dotațiune 
spirituală și o cultură estinsă, încâtă pe 
mine, studentă de șese semestre, adese
ori mă ducea pe ghiață. Precum scii, 
mi-am fostă hotărîtă <fiua car® sS mS 
declară, dâr deodată observaiu, că Su- 
dram nu se află bine în societatea n6s- 
tră și se hotărî să ne părăsescă. împre

jurarea, că tu fără vesteai dispărută, fu 
o trăsătură forte nefavorabilă în calcululă 
meu și eu trebui să conducă lupta fără 
de aliată. Astfelă nu-mi succese, precum 
am sperată, să fiu orecum singură cu 
Margareta, deși adese, la suișuri piedișe 
voiamă a-i fi într’ajutorti. Sbura ca o ga- 
zelă înaintea mea, așa că cu greu o pu- 
teamă ajunge. Câtă de răpitore era 
ea în rochia ei strînsă, cu pălăria-i ro
tundă și cu bâta în mână ! Câud ajuu- 
serămă din susă și ne odihnirfimă pu
țină, ea 4ise: „Pe înălțimea urnii munte 
ar suna frumosă ună cântecău. Idria 
asta prea’ml fu scâsă din sufletă pentru 
ca să’i mai potă da saltă inimei mele. 
Eu cântaiu unele melodii din Schuman 
și Schubert, der pe când cântamă, în 
locă de a deveni veselă, deveniam totă 
mai tristă, și când terminaiu cu „dul
cele adiou italiană ală lui Mozart, ea vă4u, 
că simțirile sufletului ,meu făcură să’ml 
tremure vocea, și că ochii mi-se umplu 
de lacrimi. Când însă mi le-am reți
nută, ca să potă vede pe Margareta, 
observai, că și privirea ei era umedă.

Și când fără voiă 'ml îndreptai privirea 
cătră tatălă ei, mă înspăimântaiu de es- 
presiunea trăsuriloră sale. Era ca și când 
ochii lui s’ar țintui adâncă în fiica sa, 
și ar observa ceva în ea, ceva ce’lă făcea 
Bă’i înghețe sângele.

„Nici - odată nu avea elă multă 
roșeță,însă acuma îi îngălbiniră trăsurile, 
buzele lui erau chiar ca ale unui 
morth și groza îi era scrisă pe frunte. 
Margareta nu observă nimică din aceste; 
ea se uită cătră munții Tirolului și îșl 
ținea o mână apăsată pe peptă, cum 
face adese-orl când e mișcată. Altcum 
tote aceste trecură cu multă mai repede, 
de cum îți scriu aici.

„In momentulă acela, c’o espresiune 
de totă schimbată sta Sudram lângă 
fiioa sa, cuprin4endu-o cu mâna, eră 
dânsa îșl ră4ima capulă de umărulă lui. 
Așa stătură ambii mai multe minute cu 
spatele cătră mine, privindă în depăr
tare. Eu mă simțiamă ca afară de mine. 
Când se întorseră erășl cătră mine, ambii 
erau ca mai ’nainte.

(V» urma.)
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PUBLICAȚIUNE
referitore la tacsarea dăriloru mai josu 

însemnate.
Conformă §§. 16 și 18 ai art. de lege 

XLIV din 1883 se face prin acesta la 
toți cunoscută, că listele cu însemnarea 
măsurărei de dări mai josă numite, ce au 
sosită dela onor, direcțiune financiară 
reg. ung., se află espuse la subsemnatnlă 
oficiu de dare orășenescă timpă de 8 
dile, adecă: dela 29 Maiu pănă inclusive 
5 Iunie a. c. dela 8—12 a. m. și dela 3— 5 
ore p. m. pentru a se putea uita în ele 
ori și cine și adecă:

1. Consemnarea repartiției dărei 
pentru pămentă conținendă pe toți pro
prietarii de pămentă.

2. Consemnările conținătore de darea 
pe chiriile de case și pe case după classă.

3. Consemnările de măsurarea dărei 
după venită I și II clasă, conținendă im
punerea de dare a servitoriloră supuși la 
dare, a calfeloră de meserii, a meseria- 
șiloră, cari lucră fără calfe, a diurniștiloră 
ș. c. 1. precum și impunerea de dare după 
clasa a Il-a a proprietariloră de case și 
de pămentă și a capităliștiloră.

4. Consemnările de măsurare a dării 
după câștigă clasa a IV-a conținendă 
amploiații cu salariu anuală seu cu sim- 
briă, precum si aceloră amploiațl de stată 
municipali, comunali și privați, servitori 
etc., cari capătă orecare indemnisațiune.

5. Consemnările de măsurare a dării 
adausului generală de dare pe venită, 
ce se vine după darea de casă și de pă
mentă.

6. Consemnările de măsurare, con
ținendă pe cei obligați la plata de dare 
după dobânda de capitaluri și rente.

Contra dăriloră impuse din aceste 
consemnări de măsurare potă așterne 
eventualele loră recurse la onor, magis
trată orășenescă, adresate cătră on. co- 
misiune administrativă pănă la termenile 
următore: i

1. Acei contribuabili, cari deja în 
anulă trecută au fostă tacsațl cu una din 
mai susă numitele dări în timpă de 15 
dile adecă pănă inel. 12 Iunie a. c.

2. Acei contribuabili însă, cari de 
prima oră apară tacsațl cu una din mai 
susă numitele dări pro anu 1890, în de
cursă de 15 dile socotindu-se dela diua 
în care s’a indusă în lista sa de dare 
respectivele loră datorii. Recursele ce 
voră intra în urma acestoră termine se 
voră refusa necondiționată ca întârdiate.

In fine se provocă toți contribua
bilii, ca să se presents fără amânare la 
oficiulă din locă cu listele loră de dare 
pentru anulă 1890, spre a li-se înregistra 
sumele susă numiteloră îndatoriri de dare.

Brașovti, 27 Maiu 1890.
Oficiulă de fiare orașenesce.

Cursulâ la bursa de Viena
din 28 Maiu st, n. 1890

Renta de aură 4u/n............................. 103.85
Renta de hârtiă5“/n...............................99.75
împrumutata căiloră ferate ungare -

aură................................................. 116.90
dto argintii -......................... 96.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (1-ma emisiune) - • —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate d«
ostil ungare (2-a omisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră tarate da
ostil ungare (3-a emisiune) - - 113.40 

Bonuri rurale ungare ..... 89 —
Bonuri croato-slavone.................... 1C4.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .............................. —.—
Imprumututa cu premiuta ungurescil 137.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.80
Renta de hârtiă austriacă .... 89.05
Renta de argintă austriacă .... 89.75
Renta de aură austriacă ..... 109 45 
LosurI din 1860   139.10
Acțiunile băncei austro-ungar o - - 966,— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 342,25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.40
Galbeni împărătesei.....................................5.57
Napoleon-d'orl......................................... 9.35
Mărci 100 împ. germane .... 57.55
Londra 10 Livres sterlings .... 117.20

SALON STEREOSCOPIC
Piață, Tergulu flosului No. 25.

n-a seriă a esposițiunei dela 
Parisu din anulă 1889 

dureză dela 28 până la 30 Maiu.
Este deschisă în fiecare cji dela 5 6re d. a. pănă la 10 6re 

sera.—Prețulti de intrare 20 cr.
333,7—3 Cu distinsă stimăF. HERB.

N. B. A treia seriă dela 31 Maiu până la 2 Iunie.

Sz. 3288—1890 tkvi. 326,3-1

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

Brasso vâros ârvaszekenek 420—1890 sz. megkeresvenye folytân nehai Stinghe 
Radu, Maria es Stinghe Jânos hagyatekâhoz tartozo vegrehajtâsi iigyeben a 
brassoi kir. torvenyszek teriileten levo Brasso vâros teriileten fekvo a brassoi 
3063 sz. tjkvben Afi-3643 es 3644 hr. sz. ingatlanra es a brassbi 9085 sz. tjkben 
A-j-3812 hr. sz. a. foglalt ingatlanra az ârverest 1800 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1890 evi 
lulius ho 10-ik napjăn delelott 9 orakor ezen tkkvi hatosâg irodâjâban megtartando 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiăltâsi âron aloi is eladatni fog.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlan becsârănak 10%-ât keszpenz- 
ben, vagy az 1881: LX t. cz. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadekkepes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnăl eloleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1890 evi Aprilis ho 16-ân.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosâg.

Mersult trenurilorG.
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

Budapesta—E*redealu Predeald—ISudapesta.
Trenu 
aocole- 

rată.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Tren de 
por- 
s6no

Trenă 
accele
rată

Trenu 
omni
bus

Trenu Trande 
accele
rată. per

sane

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Oradea-mare

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușlu

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdea 
Hidra 
Vmțulu de s 
Aiud
Teiușă 
Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Siglilșăra 
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

susă

Brașovd

Timișă
Predealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

Tren de 
per- 
s6ne

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

10.35
11.02
1123
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.(1
5. 5

7*32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10
7.22
5.52

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

6.10
9.28 

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38 
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

-6.24 
-6.38 
<6.56 
•7.15 
17.48 
F9.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
12.11 
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35 
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
Predealu 
Timișă

Brașovâ

Feldidra
Apața 
Ăgostonfalva 
Homorodă
Hașfalău
Sigliișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Orăciunelă
Teiușu
Aiudă
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișu 
Apahida

Clușlu

susă

I
1

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Răv
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

P. Ladăny
Szolnok 
budapesta

Viena

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.-
7.15
1.40

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

66.45 
:7.06 
<7.22 
•17.37 
:8.03 
=8.24 
?9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.3U
1.40

Trenă 
m ix tu.

8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47

’ 7.30
11.51
9.65

B.-^esta-Aradai-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Bestaj Copșa-mieă.—Sibiiu
j
Copșa-mică
IȘeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Trenă 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenă 
do

Trenă 
do Trenă Trenă 

de
pers. pers. mixt pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34 
10.20 
11.09
11.35 
12.19 
11.59 
12.15 
12.43 
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

□.5.32

2

<6.11

s6.43
Ș7.12

AradO l
Glogovață 
Gyorok 
Pauli șă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zanta 
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Teiușă
Alba-Iulia
Vințulă do 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zanta 
Soborșină 
Berzava 
Oonopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradd

josă

I

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40

«.15
6.05

1.42
2.23

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SibiÂu- ® ® psa-anică

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Lâmneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea - Oșorheiu
___ ii ’
5.35 Beghiuuha săsescis
6.01
6.44
7.25
7.44

Sfimeria(Piski)-IPetr®șeiM ]Petroșenî-Simeria(Piski)

Simeria 
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia 
IBanița 
IPetroșenl

l
6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54'| Petroșenl
12.37 Banițe

1.28 Crivadia
2.23
3.11
3.53
4.25

Pui
Hațegă 
Streiu 
Simeria

4.26
5.12
0.55
6.41 
7:
8.
8.i

Reghinul-săs.

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Begfiaauulu s&seseia-
OșOTheiu-Cucerdea

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Mureșu- Buudoșu-BistrRa Bistrita-Mure șu-SLud®șu

Murășă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

------ il
4.30| Bistrița

' Țagă-Budatelecă
Murășă-Ludoșă

7.27
11.-

0

Notă: Numerii încuadrațl cn linii grdse însemnăză 6rele de nâpte.

JLradu—Tîmișora Timisora—Aradâ5
Aradă
Aradulă nou 
Ndmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișăra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișăra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth- Sâgh 
Aradulă nou 
Aradă

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

3.—
6.4y
9.25

©SîM'ișst—Twrda Turda—® Sas rfișdi

Ghirișă 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghiriști

8.29
8.50

3.19
3.40

Sigfiiișora—Odorbeiu OdorSieiu—®flglaâș®ra
Sighișora 6.05 [Odorheiu 6—
Odorheiu 9.12 feighișâră 8.56

Reghinul-săs 8.25 8.-
|

Oșorheiu <
6.15

10.- 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

SâMaei’âa (Piski)-Um©d.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedăra 3.08

KJnied.-Simcria (Piski).

Uniedăra 9.30
K/eriia 9.56
Simeria 10.15

Tipografia A, MUREȘIANU Brașov.


