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Brașovu. Februarie 1888.
l’ublieămu adl într’altu locil 

ală fliarului mul articulil. care cu
prinde informat imn pentru con- 
rribuabilî cu privire la așa nu
mita ..competentă echivalenta’1, ce 
datori suntii se o plătesca statului 
fmidațimiile. institutele, bisericile, 
(•omunele, asociatiunile. societă
țile și fote corporațiimile pentru 
averea lorii mobilă și imobila.

Este necesarii ca publiculu nos
tru se tiă câtil se pote mai bine 
informată în 
pentru că 
unu lungii ș 
\ ediții. că 
buabililora

niulu de a respinge ori-ce obiec- 
tinne, orî-ce recursă, deeă obiec- 
țiunea și reeursulă nu are protec- 
t.oră. Autoritatea superioră. copi- 
eză sentința forului primă și prin 
acesta nedrejitatea e autentieată.11 

'fote acestea le -spune „Pești 
Naplo® înteineiându-se negreșitu 
pe nenumerate fapte. 1 ier ceea ce 
apare ciudatîi din parte’i este ape- 
lnlă .................... ■ ■ - -
spre

cestiuiri <le dare, 
o espericiiță tristă, de 
șiră de ani ne-a do- 
nedreptăt i r i le e on tri- 

provinn în mare parte 
din lipsa de informaținiii a par- 
tieulariloră în ceea e.e privesce 
legile și ordonanțele financiare, 
ciu’e fâeendu-se și publicandn-se
totil numai în limba nngurescă, 
simtă pe lângă acesta neînțelese 
de massele poporațiunei nenia- 
gliiare.

La capitululu acesta durerosu 
a scrisă de curendil foia nngurescă I 
„Pești Naplo” unii articula forte 
semnificativă pentru stările de sub 
regimulil actuală.

Vorbindu despre contribuabili 
si despre datoria lom cătră stătu, 
immita fbiă atinge și corda patrio
tismului si a junge la unii resultatil 
torte rușinătoril pentru sistemulil 
ungnreseu de esploatare.

°„Pesti Naplo1',. căruia îi place 
se aducă ca esemplu stările din 
Anglia, unde se găsesce în ade- 
veră multu patriotisme și multă 
aplecare spre jertfă la cetățeni, 
der unde este și altă admiinstiatiă-, 
nu ca cea „asiatică1- dela noi.
se întrebă :

„()re pentru ce nu este și la 
noi ea în statele apusene ale Eu
ropei. unde cetățenii contribuabili 
de bună voia se insinuă, la casă 
decă au plătită mai puțina- dare 
decâtă ar fi trebuită, procurândă 
prin acesta statului venite de mi- 
lione?" „ ...

Tfespunsulă ce și-lu dă foia un- 
giiri'scă la acestă. întrebare este 
următorulil:

„La noi, lucru durerostl. con
tribuabilii n’au acestă consciință 
de înaltă cultură : der mi-i mirare, 
de vreme ce nici oficiile <le daie 
nu o au.*1

„Așa e, și aedsta este încă și 
mai rău, deorece în prima liniase 
cuvine, ca statală se fiă stricta 
(■onsciențioșă și se nu pretinflă 
dela cetățeni nici ună cruceră mai 
multă decâtă îi competc visteriei 
după dreptate’1.

„La noi este altă sistemu. Au 
stricta legalitate, dreptate și echi
tate este directiva, ci msuința de 
a proba pănă la gradulu supremă, 
că ore nu cumva s’ar pute piofita 
de neesperiența. neoriențarea ori 
de negligența contribuabilului de 
a plătî la termină, esploatându-lă 
in tâvorulă visteriei pian preten- 
siiml, cari sen cănu suntii la locu 
ori nu esistă. seu că le-a. plătită 
odată , seu făcendu-i-se o îndoită 
repartiția ori pretensiunî mai mari 
decum ar trebui după dreptate.-1

La perceptorată și la direc
țiunea de finanțe se practică siste-

ce-lti tace la patriotisniă, 
a se îndrepta neajunsurile 

ile care vorbesee... Qicemii ciudatu 
lucru, pentru că trăimu întrunii 
timpii când „patriotismulu" și ..pa
triciii ” se găsescfi pe tete cără
rile, de nici nu te mai pofl mișca 
de ei.

Cum va ii cu acestu soiu de 
.,patriotî“ nu vremii sS cercetămil 
de rendulil acesta, ajunge că foia 
nngurescă nu pune nici unii prețu 
pe bunăvoința lorii de a jertfi 
pentru patriă și constată, că pe 
când ei pentru persona lorii fugii 
de contribuțiă și de adevăratele 
jertfe datorite patriei lorii, împingi! 
sarcinele jie grumazulil poporului 
câtil numai potîi, fără milă că 
este nedreptățitu și esploatatu.

ordine de lucruri regulată in Bulgaria, 
de îndată ce Bulgarii înșiși în mma că
derei prințului voră da semnalulu res- 
cblei contra guvernului ilegală actuală. 
Acestă. intervenire n ar mai ave atunci 
caracterulă unei presiuni exercitată asu
pra poporului bulgară, ci ar fi conside
rată. ca o simplă niesură de polițiă.

Acesta ar fi. se crede, sensuhl în 
care cabinetulă rusă ar înfățișă cestiunea-, 
der, o repetămă, n ar put.e fi propuneri 
formale, pe câtă vreme diferitele cabi
nete, îndemnate de Germania, nu s ar 
pronunța favorabilă asupra cestiunei unei 
intervenirl armate din partea Rusiei.

sciklle im lei.
Precum spune „Gyulafehervar”, esistă 

intențiunea d’a se transfera reijimentulii 
,2 de infanteria, din Brașovă pentru cât 
va timpă la Vima, și în locu i d a se a- 
duce regimentulă t>2 de inf., care se 
află actualmente în garnisona din Alba- 
Iulia.

Se spune, că lângă Pamidil. comit. 
Oderheiu, a fost atacată posta de nisce ne- 
cunoscuțl și jefuită de vr o 3000 fl., 
gendarmulă dată pentru pază 
împușcată. '........   -..... - -

Rusia și Cestiunea ‘bulgară.
„Agenției Havas“ i se comu- 1 

nică din Viena. pe cale indirectă, 1 
următorele; 1

0 întreținere ce cornițele Kalnoky a. a- 
vutil cu prințulă de Reuss și sosirea la 
Viena a d-lui de Novikofl, fostă amba
sadorii ală Rusiei la Constantinopolă, 
serv-escă adl de basă șc-iriloră puse în 
circulația în privința unei apropiate des
chideri de negocieri, în cestiunea bulgă
rească.

Se dice pe lângă acesta, că cornițele 
SuvaloflT a vorbită în acestă sensă comi
telui Herbert de Bismaxck. și că. în în
trevederea sa cu cornițele Kalnoky, prin
țulă Reuss a. făcută cunoscută ministru
lui austro-ungară brecarl disposițiunl ale 
guvernului ruse.scă, care ar permite de 
a. se spera ună schimbă de idei.

Contrarii acestoră svonuri, se con
tinuă a se afirma la ministerulă aface- 
riloră streine și la ambasada Rusiei, că 
nu e nirnică nou în situațiune. Din am
bele părți cu fote astea se lasă a se în
trevede. că se așteptă la ore-carl nego
cieri ce ară fi începute între Berlină și 
Petersburgă, der cari n ară lua caracte- 
rulă de negocieri formale decâtă numai 
decă cabinetulă rusă ar ave asigura
rea positivă a. unei acceptări, în princi
piu, de cătră puterile interesate.

Se dice — sub reservă. — că cabi- 
netulil din Petersburgă ară presinta. de 
astă dată o programă concepută în a- 
cestă sensă : Proclamațiunea căderei prin
țului Ferdinand, de cătră puterile sem- 

• natare ale tratatului dela. Berlină. împre- 
i ună cu Turcia.

Acâstă sat.isfacțiune obținută, Rusia, 
s’ar mulțumi să aștepte evenimentele din 
Bulgaria; acum celă puțină și ea ar 
crede că ar ave motive temeinice de 
a nu se îndoi de aceea, că elementele 
favorabile eansei sale s’ar mișca și ar fi 
destulă de puternice pentru a sancționa 
decisiunea. solemnă a Puteriloru. Dei 
în orî-ce casă, Rusia menține că este 
indispensabilă ca o forță armată, rusescă. 
ală cărei efectivă ar fi fixată întrunii a- 
cordă comunii și cu ună mandată scurtii 
si limitată, se asiste la restabilirea unei

er
1 a fostft 

Vizitinhl a luat’o la sănătdsa.

din (’litșitt surprinse doi co- 
1 I a,ni, tocmai pe când se 
deschidă mul micii galantar,

Poliția 
pii de câte 
încercau se 
ca se fure din elu prăjiturile (cocâturilei 
ce erau espuse acolo.

Mai vreți justificare pentru esistența 
Kulturegyletului ?

D-lu Dr. hxiuâ medică de re-
regimentu în reg. 31 de. intanteriă, 
transferată în loealulă d-lui 1)>'. 
Zcrbes totă din acelașă regimentti.

* &
lncăldindu-se pe di ce merge 

mea, ar fi cu cale sâ> se acvireze 
multe puteri lucrătore pentru ctirățimi stm- 
delorit Brașovului. Unele strade par că sunt 
nisce lacuri, peste cari abia poți trece, 
și sera erășl înghiață. Activitate mai 
grabnică și mai energică n’ar strica.

$ *
D-lă Constantinii (reoiyescii. absol

ventă alu conservatorului din BucurescI, 
în dimnulu său cătră Milană unde va 
căuta să se perfecționeze în arta musi- 
cală. s’a oprită în Brașovă probabilă 
în scopă de a da tină concertă. D-lă 
Georgescu, care e baritonistă. e toto
dată și compositoră și are frumose com- 
posițiunl musicale.

e
Peter

vre-
mai

în Stoicenl, Alexandru Bodea preotă în 
Rogozil și Ionii Martonu preotă în Robia, 
er învățătorimea prin d-nii: Alesiu Lațișă 
înv. prim. în Lăp. ung., Va-siliu Re- 
breanu, învăț, secund. în Lăp. ung., Ga- 
vrilil Bizo învăț, in Suciulă sup.. Idilă 
Nechita învăț. în Suciulă inf. și Const. 
Belii învăț. în Cufoia. Afară de aceștia 
a mai fostă și o cunună frumdsă de 
dspețl onorari, dintre cari amintescu pe 
d. Aug. Popă advocată în Lăp. ung.

Conferinței a premersă unu „Te 
demn-1 celebrată de on. d. Muște și în
soțită de d. Dem. Dragoșil, care predi- 
cându ’șl-a atrasă stima, și considera- 
țiimea celoril presențl. La orele 11 din 
di se întrunescu cei prefcențl în etagiulu 
șcdlei confesionale, unde d. Muște îi 
primesce prin o cuvântare de totă atră- 
getore. Nu potă se nu c teză din acea 
vorbire unnătorulă frumoșii pasagiu: 
„Me bucură, ba tresară de bucuriă, dom- 
niloră. la convenirea frățescă între pă- 
reții acestei șcdle, care nl-a fostă mama 
nutritore multora; aci. nude vomă ajuta 
— așa eredă — greleloră lovituri ce în- 
durâmă din partea vrășmașilor^ nemului 
nostru. Dumnedeu binecuvinte agendele 
ndstre!“ etc.

Constituindu-se biroulă prin alegerea 
rl-lui Dragoșiu de confesară tractuală, 
apoi totă densulă de notară permanentă 
pentru tote afacerile confer ințelonl trac- 
tua.ll, se trece 1a. cetirea disertațiunei 
despre; „Prin cari mijloce îșl pote câș
tiga păstoriulfl sufletescă: stima, atra
gerea iubirea etc. poporeniloră săi?11 
Tema a. fostă lucrată câtă se pote de 
bine, semnă că d. Muște corespunde che- 
mărei de protopopii actuală. Dumnedeu 
binecuvinte’i toți pașii spre înflorirea 
turmei sale și a traetului încredințată. 
Tema ce se va diserta. în Baiuțil la 2 
Iimiu n. 1888 despre ..Mijldeele sterpirei 
concubinateloră11 s’a dată d-lui Dragoșiu, 
er d. V. Filipă s'a însărcinată, ca sa
pientă, cu elaborarea unei teme ce '.și-o 
va alege după placă.

S'a discutată mai departe asupra 
înfiițândei biblioteci tractuale cu locali
tatea în Lăp. ung., |căreia i s’ahși pusă 
basă prin donarea a 27 opuri de cătră 
Ilustr. Sa d. Episcopu L Szabo, espri- 
mându-i adunarea, în semnă de mulță- 
mită, „recunqscință protocolară11. Aci 
s*au ivită linele gravamine, căci a. da 
bani e lucru 
ca fiă-care,

fracții — 
Decemvro

Corespoiiieiița „Gazetei Transilvaniei11.
Din comit. Soinoc-Dobecn, Ian. 1888. 
('onferintu de tdnină a }>reotilwii și 

ineMîtoeiloeu din trae.tnlii inotopopescti ală 
iMpupdni.*) Conferința preoțescă. și reu- 
niiuiei dăscălesc! din acestă 
îmbinate — s’au ținută în 2i
1887 î’i Lăpușulă nngurescă. Preotimea 
a fostă representată prin d-nii : Vasiliu 
Muște protopopii tractuală, Ibnă Oltenă 
preotă în Suciulă superioră, Demetriu 
Dragoșă preotă în Baiuță, Gregorin Po- 
pescu preotă în Suciulă inferiorii, Emilii 
Mânu preotă în Boereui, Iosifu Nemeșiu 
cooper. în Lăpușulă română, Nicolau 
Popă preotă în Groși, Vasiliu Filipă 
preot în Lăpușul română. Ibnă Nodișiu 
preotă în (.'osteni, Ibnă Griguța preotă

recunoseință protocolară11, 
gravamine, căci a 

greu. S'a luat-il decisiunea 
după tragerea inimei, se. 

eonluere la înființarea biblioteeei prin 
cumpărarea, în particularii, miorii opșore, 
care se vonl dona în natură, er preoții 
celibi, după morte, arii ave a. dona acelei 
biblioteci tdte scrierile lorii. Asupra în- 
demnărei poporeni lorii la eontribuirea 
unui înființând^ fonda dieeesanu, cu loca
litatea. în Gherla, s a decișii a. rămâne 
în reservă deocamdată, părul. când ven. 
consistorti ’șl-nr tace soeotela înaintea 
poporului despre manipularea fonduriloril 
esistente. Poporenii din Lăp. ung. și Cil- 
foia încă, la amilii 1884 au votatti spre 
acelil scopii 150 fl. solviudl în 10 ani.

S’a. adust’i apoi pe tapetă folosirea 
ori nefolosirea limbei statului la adre
sele oficidse.

Aci iviiidu-se mari divergințe de 
păreri — mai alesă din partea maghia- 
ronului V. F. — causa a rămasă pănă 
1a. altă ocasiuue în snspindere*). Spereză 
însă că cei tari și curați la. inimă vorft 
lucra neconduși de patimă.

După acestea s’a trecută la agen-

Intâr<liatn din causn îmbulzeli') materiei, ouulti? — lied.
î Atâta trecere a puiuții ave nnigbiH-
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deb> dascălilor». Maioritafea e presentă
Se tracteză practic» prin V. Re- 

breanu eu vr’o 16 școlari, căci ceilalți 
s an trimis» acasă. „Sediu și mobil ia rid ii 
Smi~. reeșind» cât» se pute de bine! 
D-l» Alesin Latișiu îșl cetesce diserta- 
țiunea despre .Necesitatea sculeri, temă 
lucrată eu destulă dilință și zel».

Reuniunea de primăveră se ficseză 
în Baiuțiu la 2 Iuniu n. 1888. unde, ne- 
fiind» scblă și învățător»**). Gavrilă, 
Brio va diserta despre: .Miilocele sns- 
ținerei bunelor» relațiunl intre preot și 
învățător»*, temă propusă de V. R. La 
orele 3' ., se dechiară conferința de în
chisă după ce la Nr. festiv» al» „G. 
Tr.- se colectez» vr’o 2 20 cr. (Magliia- 
ronulil V. F. dice că nu aboneză nr. 
festiv» al» ^<la:. Trans.1- din incidentul 
că cineva l'ar fi pre mânjit» în cu
oeasiuuea alegerilor» dietall) participând 
preoții la prândnl» dat» de d. V. M.. er 
învățătorii la cel» dat» de d. A. L.

Pririfildătoridu.

Alegerea do deputata alQ Caraiisebeșiiilni.
('arausebeșii, 29 Ianuarie 1888.

Cea. mai strălucită învingere electo
rală au raportată» alegătorii noștri la a- 
legerea de deputat» dietal» din Mier
curea trecută. 27 Ianuarie 8 Faur», a. 
c.. cu tote că n'aii avut» să se lupte cu 
nici o partidă politică ; der s’au luptat» 
cu elementele, care sunt» mai tari și 
mai cerbicdse decât» ori ce partidă.

Alegătorii noștri s’au luptat» cu 
geru crâncen», cu neaua mare, așa de 
mare. încât» în multe locuri n'a fost» 
altcum de străbătut», decât» pe piciore 
cu mare anevoe. Și cu tote acestea s’au 
adunată la acesta alegere aprope patru 
mii și patru sute de alepetori. toți însu
flețiți, toți învăpăiațl pentru cattsă.

încă de Marți dimineța au început» 
alegătorii a sosi și până sera au sosit» 
toți cei din îndepărtare, adecă din Al
ină]» și de pe Clisnră : eră cei din a- 
propiere au sosit» MercurI dimineța în 
dina de alegere.

La noi sunt» anumite forme care 
a.șa dicend» se repețesc» la fiecare ale
gere. adecă:

In dina de alegere la 6 ore dimi
neța toți alegătorii esu peste podul» de 
lemn» în Caransebeșul» nou: aci con
ducătorii țin» cuvântări, eră după 7 ore 
miile de alegători pornesc-ti. în ținută ma- 
iestosa împunătdrv. cătră locul» de ale
gere. adecă la magistrat».

Trecând» pe lângă locuința d-lui 
general» Traianu Doda. care se află în

**' De-tulu de tristă! Din ce causănUe?
— Red. 

strada Orsovii. se fac» cele mai însu
flețite ovațiunl, și d-l» general» stă la 
terestră pănă ce trec» toți alegătorii.

De astădată d-l» general» ținu că- 
tră alegători o cuvântare, in earea le 
recomandă candidatura d-lui protopop» 
Mihaiu Popoviciu.

Dup' alegere alegătorii dan dela Ma
gistrat» prin strada care duce cătră co
munitatea de avere, apoi prin strada re
ședinței episcopescl ajung» la crucea din 
piața cea mare, unde-se învită deputa
tul» spre a primi felicitările alegători
lor». Astfel» s a întâmplat» și acum.

Nefiind» alt» candidat», kt 9 ore .și 
4< > de minute candidatul» nostru Mihaiu 
Popoviciu fii proclamat» de deputat» 
dietal». Dup'aeeea, mergând» alegătorii 
la locul» îndatinat» .și o deputațiune a- 
ducendu acolo pe alesul» deputat», d. 
alegător» luonft lonașil în numele ale
gătorilor» îl» saluta în următorul» cliipft :

D-le deputată dictata
Noi alegătorii cercului Caransebeș» 

suntem» fericiți, suntem» mândri a te 
saluta de deputatul» nostru dietal».

Virtuțile străbune de alipire cătră 
neamul» nostru românesc», virtuțile, de 
adevărat» patriot», credința neînfrântă 
cătră troliu și patriă, Țl-au câștigat» fit
ilul la încrederea nostră a tuturora.

Grele sunt» împrejurările în care 
ne aflăm». Mare este lupta ce o luptăm» 
pentru esistența nostră națională : der 
în fața tuturor» greutăților» ce ne îm
presură, poporul» din Severinil a dove
dit» virtuți, a desvoltu bărbăția și vitejia 
la care să se închine orice crud» duș
man».

Mulțimea imposantă a alegătorilor» 
presențl, greutățile uriașe, ce le-au în
vins» pâri aici, dovedesc» lumii, că po
porul» nostru .șl-a reseumperat» parola 
dată de a păstra cu sfințcniă ondrea cer
cului nostru electoral».

Lupta nostră este luptă pentru lege 
și pentru dreptate, noi ne luptăm» cu 
armele legii, și odată trebue s’ajungemu 
la învingere, decă vom» fi tari în cre
dința în Diunnedeu. decă romii ți tari și 
neinfrânfî iu credința nostră romănescă.

Și când prin alegerea de. astădi Te 
punem», d-le deputat», în fruntea luptei 
nostre drepte și legitime, facem» promi
siune sărbătoresc» și ne legăm» cu ju
rământ», că vomă fi credincioși tronului 
și patriei, că vom» fi totdeuna imiți în 
cugete, uniți în simțiri, că comit pretinde 
eu Iotă resobdia drcptuli'i ce ne eompetr in 
patria nostră. că roma forma zidii tara, 
.zidi', nestrăbătuta /ată de tote. 'încercările 
ee s’ar face in contra averii nostre, in con
tra andrei nostru, iu contra numelui nostru 
de Ilomânl adevăralp.

Așa să ne ajute Diimncileiilu străbu
ni Iară noștri.'

Se trăiesc! d-le deputat» la mulțl ani!
La acestă cuvântare. întreruptă de 

dese și de puternice aprobări, d-lil de
putat» răspunse nrmătdrele :

(hmratilorii alcpătorl!
A e mulțămescil pentru încrederea eu 

earea m'ațl onorat» alegându-me de de
putatul» dietalu al» D-\’dstre.

Sein că aderarea mea la programa 
nostră națională dela Sibiiu, la earea 
am conlucrat» și eu. ca de repe.țite ori 
alesul» representantft al» partidului na
țional» român» din cercul» Caransebeșu
lui. apoi și ținuta mea neschimbată în 
decursă de 27 ani întru validitatea drep
telor» nostre pretensinnl naționale, va 
ii contribuit» întru câtva la acestă ale
gere a mea, der dau aici pre față de
plina mea convingere, că hotărîțl ați 
fost» spre .acestă alegere, în critica stare 
în care ne aflăm» noi Românii din Un
garia. numai .și numai prin cuvântul» 
cel» mult» cumpănitul-» al» alesului 
nostru deputat» dietal» de pănă aci, d-lu 
general» Traian» Doda. marele și bine 
meritatul» bărbat» al» națiunei nostre. 
române și stâna nostră conducător»; la 
care cuvântă vliți legătnit» prin dele
gații D-A ostre cu priîegiulu adresei de 
aderință ce i-ațl predat» și totil acest» 
cuvânt» mai ales» me face și pe mine 
a primi alegerea de deputată dietal» în- 
copciată cu forte mare răspundere mo
rală.

E lucru aprope de mintea omului 
că mă veți întreba de ținuta ce voi» ob
serva-o ea alesul» D-Vdstră deputat» 
dietal».

La acestă întrebare re răspund». că 
eu însu-ml fiind unul din aceia, cari au 
aprobat» ținuta politică a d-lui general» 
ITaianfl Doda. a fostului nostru depu
tat» dietal». manifestată în literele sale 
cătră președintele casei representanțiloriî 
dietei unguresci și în cele cătră noi, a- 
legetorii săi. întru nimic a nu mă voi» 
abate dela acestă ținută a sa. și în casă 
de cumva s'aru schimba împrejurările, 
nimic» nu voiu întreprinde fală a mă 
înțelege mai nainte eu Domnul» gene
ral» Traian» Doda. căci numai așa cred» 
că voiu fi în stare cu demnitate și cu 
succes», decă nu practic» cel» puțin» 
moral», să’i îndeplinesc» locul» din care 
l’au scos» împrejurările vitrege , care 
erășl apasă greu poporul» român» din 
țâra nostră.

Der pentru orice cas» vă promit» 
sărbătoresce, că voi» susține cu bărbățiă 
și cu resoluțiune postulatele drepte ale 
poporului nostru român» din patria nos
tră și pănă atunci, pănă ce un» viitor» 
mai drept» va face posibilă realisarea 
acelor» postulate, voi» stărui într'acolo, 
ca să se aplice cu omenia drepturile na- 
țiunei nostre înarticulate în legile țării.

Succesul» ree.șirei cansei poporului 
nostru depinde mult» de solidaritatea 
factorilor» angajați in lipita constituțio
nală. momentuosă și grea ce o pur
tăm».

Dee Diunnedeu. ca înțelegerea bună 
ce domnesce între noi Românii din Un
garia peste tot» și în deosebi între noi 
cei din cercul» electoral» al» Caranse
beșului, cari am» dat» totdeuna precum 
și la acestă alegere în timp» de ernă 
și de geru neobicinuit» cele mai strălu
cite probe de virtute adevărat» româ

nesc», clicii înțelegerea bună intre noi 
să fiă. trainică, neschimbată și atunci 
triumful» cansei nostre e sigur».

Eră acum, ca actul» de alegere să
vârșit» cil atâta însuflețire și demni
tate se-lil încheiam» în mod» solemn» 
și leal», su Strigăm» iubirilor» alegători 
cu toții : se trăiescă împăratul» și regele 
nostru Francisc» losifil 1! să trăiescă 
patria nostră Ungaria! să înfloresc»!

Se trăiescă buna înțelegere între po- 
pdrăle patriei nostre Ungaria pe ba.sa 
egalei îndreptățiri!

Să trăiescă. toți alegătorii noștri!

Entnsiasmul» alegătorilortl. după a- 
cestă vorbire, însoțită de cele mai vii 
aclamați»»!, deveni atât» de mare, în
cât» luară pe umeri pe d. deputat», apoi 
pimendu-1» în fruntea lorii, merseră la 
d. general» spre a’i face de nou ova
țiunl.

D-l» general» mulțămi pentru încre
derea ce i-au dovedit’o lui și cansei 
noștri1 între împrejurări atât» de grele : 
le nmlțămi pentru solidaritatea mani
festată, și pentru ondrea ce au tăcut'o 
cercului nostru electoral», care este o- 
ndrea tuturor» Românilor» din patriă.

Încă unu pătrar» de oră. după re
tragerea d-lui general», alegătorii răma
seră la olaltă. strigând» neîntrerupt» :

..Se trăiescă d-lu pineralâ Traiauiî 
Doda !“

Despre echivalentă.
(l’eutrn rontrilniubili.)

Fiiml-că averea nemișcătore. care 
se află ori ajunge în mâna corporațituii- 
lor». de ordinar» nu schimbă posesorul», 
statul» după averea acesta nici că ar' că
păta vre-odată competința de transpunere, 
și astfel» corporaținnile în privința ave- 
rei lor» ar fi în avantagin față cu sin
guraticii proprietari a căror» avere miș- 
cătdre și nemișcătore este supusă, la forte 
dese schimbări, precum: prin eredități, 
prin vândărl, donațiuiu. etc. etc.. și la 
tote aceste ocasiunl se plătesc» compe- 
tințele de ereditate, donațiime și trans
punere. Deci, din motivul», că averea 
corporațiiiniloru este stabilă, nu este su
pusă strămutării de pe numele unui po
sesor» pe al» altuia, legislațiunea, în pre
supunere. că averea singuraticilor» pro
prietari în 10 ani de rând» îșl șchimbă 
posesorul», a aflat» o formă de competiuță 
și pentru averea corporațiuniloriî. care 
se deosebesee de cătră tote celelalte me'- 
suri de competiuță, pentru că e mai mică 
și regulată, în fiecare an» se plătesce în 
suma de ea stabilită, .și a munit’o eom- 
petințu echivalentă seu pe scurtu : cchira- 
bmtu.

FOILETONULU rGAZ. TRANSri
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Dec’ar merge astădi densul» în orl-ce societate, 
Și-ar audi cavalerii vorbind» câte vercjl-uscate, 

125. Mai ales» pe unii tineri, coversându fără pru- 
[clință

De a căror» vorbe fuge dina Bupacuviință :
De s:ar duce el» acuma se asculte pe la școle, 
Și-ar audi cum studenții înșiră la A’orbe gole,
Fără capu și fără codă, ba chiar vorbe vițiose : 

130. De s ar duce se asculte pe nepoțele frumbse.
Ale Evei, când s'adună laolaltă, povestind». 
Chihăind» fără'ncetare, câte tote născocind»: 
Atidind» pe toți și tote. elu ar dice despre ei: 
„Se vede că nicl-odată nu ml-au fost» învețăcei !u 

135. Minunată măiestri» învâțat’a elu odată
Pe clienții săi, și astădi încă este lăudată.
Ca se sciă vorbi bine, deră numai când se cere. 
A învățat», prin urmare, pe ai sei despre tăcere. 
Graiul» este un» dar» mare, prin carele mn- 

[ri torul» 
140. îșl esprimă sentimentul», bucuria, cum .și dorul»,

Cugetul» și’nțelepciimea. Lucrurile mari din lume 
Prin vorbe și-au a juns» culmea și și-au câștigat» 

|renume.
Limba, organul» vorbitei, are sublimă chiemare, 
Fără limbă, omenimea nicl-odată n’ar fi'n stare 

145. Să producă ceva nobil», ceva demn» de ad
mirat» :

Cetăți mari și monumente, ore s ar» ti ridicat» ? 
Sciința cea minunată, arțile încântătore.
Fără limbă, înflorirea și-ar fi ajuns» ele ore? 
Mare '-stf darul» liinbei: der nimica un asistă,

150. Ce, pre lângă bunătate, se nu-șl aibă partea tristă : 
Și nici un» lucru nu este se potă fi de folos», 
Fără se ascimdă'n sine și-un» pericnhl desastros». 

TesaurI, cum sunt» averea, rang», putere și sciință. 
Posedendu-le acestea omeni ori'anl de credință, 

155. Omeni duri, fără caracter», omeni plini de răutate, 
Martor» ne este trecutul» ce fatale resultate. 
Și câtă nefericire, și ce amară crudime, 
Câte desastre cumplite produc» pentru omenime! 
Hei ! că bunurile lumei, sunt» ca o sabiă, care 

160. Ixitnil» o ia se omdre. onestul» spre apărare!
Chiar și limba destinată pentru sublima chemare, 
0 pot» folosi mișeii numai pentru defăimare, 
Răutăcioșii, de cari încă sunt» prea mulțl în 

|lume,
Cei ce ți înegre.sc» ondrea prin ce’țl strică 

| bunul ii nume?
165. Sunt» lepra societății, sunt» omeni clevetitori, 

E sigurii, praeum se scie, că ploia A’ine din nori. 
Și lumea prin r orbe rele a cădut» în greu abis». 
Hei ! de n’ar fi vorbit» Eva cu șerpele'n Pa- 

[ rad iști!
Abstragendu dela desastre, ce provin» din rentate. 

170. Der și vorbele rostite numai din ușurătate, 
Multe neplăceri aduce; cine n a esperiatil. 
Din propriele-i pățanii răul» ce fa causatti? 
Se recere der ca vorba bine se o cumpănesc!, 
Și să judeci că printr’însa bre strici ori folo- 

[sescl?
175. Sunt» și'ndiferente vorbe și așa numite glume, 

Aceste simții și iertate, fiind» destinate, anume 
Să se producă prin ele umor» și ilaritate, 
Voind» se uiți — de se pote — severa realitate. 
Ei! der și gluma se cere ca să fiă nimerită, 

180. Din contră degenereză în vorbă nepotrivită, 
Seim» că glumele, satira făcute cu judecată, 
Sbiciuiesc» fărădelegea. - der și ele câteodată 
Taie pre afund» în rană .și atunci sunt» stri- 

|cătdre: 
Ore bună-i medicina, dâcă-e otrăvitore?

185. Decă vorba ta în urmă va fi bine cumpănită, 
Vorbesce, der dinpotrivă. tăcerea-i mai potrivită. 
Tăcerea e forte bună, der e grea de observată. 
Și multe vorbe pripite pare’ti rău, că le-ai scăpat». 
Hei! și vorbele scăpate, spuse fără cugetare,

190. In veci nu le mai poți prinde, nu sein de re- 
|întuniare,

Multora le-ar prinde bine astă minunată artă. 
Cari pentru „lâna capreiu adeseori se tot» certă. 
Când se duse o muiere la unu preot» să se plângă, 
Că bărbatul» rău o portă, prin urmare se-lu con- 

|stringă.
19o. Ca se n o batjocurescă. să n o bată s a rugată. 

Se dispună, mii de scuse, tot» mereu a înșirat»... 
Observând» însă preotul», că muierea e limbută, 
Elti îi dete o sticluță cn apă rece umplută : 
„Et.ău, preotul» îi dise, „ascultă și fii cu minte, 

200. „Când te va sfădi bărbatul», ia sticluța înainte, 
,,Tn sticluță e — vedl bine — o medicină sigură, 
„Der se n’o bei, medicina trebue ținută’n gură...“ 
„A vorbi la timp» argintii e. er a tăce este anr».u 
Dice-Arabul» și drept» are. tăcerea e unii tesauru.

205. Pentru-aceea și Românul» scie lăuda tăcerea, 
Și proverbulil seu ne dice. că e dulce ca și mierea. 
Ara dis: despre libertate multe-amu ave de vorbit», 
Der va fi deocamdată unii lucru mai potrivit», 
Ca să aplicăm» la dânsa măiestria minunată.

210. Ce-a învtițat» Pithagoras : tăcerea mult» lăudată... 
Totuși două trei cuvinte despre sfânta libertate 
Nu vor» fi de prisosii credem» și nici nu spre 

greutate, 
Pe lângă fotă reserva la care ne-am» declarat»

Ca se strigăm» despre densa cu poetul» laureat» : 
215. Frați d'uml sânge și d’o mamă ! Adl de sfânta 

libertate
Fiind» noi pătrunși la suflet», se luptămu pentru 

dreptate!
Sițiit. 1888.

loanîî Popiliu.
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Despre mesurarea și plătirea echiva
lentului tractâză artic. de lege XXVI și 
XXXIX din au. 1881. apoi artic. de lege 
XLV din anulă 1887.

Echivalentă plâtescfi:
f undațiunile . institutele, biserieele, 

comunele civile și bisericesc!, asociațiu- 
nile. societățile și fote corporațiunile ale 
căroră membri n'au parte cu dreptă de 
proprietate la averea comună.

Măsurarea echivalentului:
Iu sensulă £ 5. art. de lege 45 din 

1887 la mesurarea echivalentului dela 
pământurile parocliiale, bisericesc!. șco
lare. și comunale ce cada sub echivalenta, 
se ia de basă venitulă curata catastrală, 
de 20 de or! socotita ; er în comunele 
acelea. în cari s ar fi introdusa taxe și 
pentru regularea apelorO. acolo are a se 
subtrage din venitulă curata si taxa seu 
competința pentru regularea apei. încâttt 
acesta n’ar fi deja scădută din venitulă 
curatu catastralu. Spre esempln: decă 
venitula curata anuala ala eutărei sessiunl 
parocliiale ar fi de 50 fl.. acesta venita 
venindil a se înmulți de 20 de ort, dă 
suma de 1000 fi., deci după acesta sumă 
se mesura echivalentulil.

Pentru acele pământuri înse cart a- 
parținil iustituteloril de cultură și înve- 
țământa. la măsurarea contribuției de 
echivalenta se ia de basa venitultt curatu 
catastralu de 19 ort computatii.

La casele din orașe, ce cadtt sub 
echivalenta, unde este introdusă darea de 
cliiriă în generală, precum în orașe mai 
mart, astfelu Brașovu, Sibiiu și Clușiii, 
unde fără deosebire decă o casă este 
dată în chină seu ba se plătesce darea 
după cliiriă și nu darea de classă după 
numerultt odăiloru, în atart orașe, la mă
surarea competinței de echivalentă se 
ia de basă chiria caseloru din anulă tre
cută 1887 de 15 ort socotită : în orașe, 
unde se plătesce parte darea de cliiriă, 
parte darea de classe, după venitulă ca- 
seloră acelora. pentru cart se plăteșce 
darea de cliiriă. se ia de basă chiria ca
seloru de 12 ori socotită : âr în sate și 
orașe mai mici, unde contribuțiunea se 
plătesce după numerulă chiliiloru, așa- 
numita ihâzosztâlyado) dare de classă 
după nuinărulu odăiloră. acolo la mesu
rarea echivalentului se ia de basă con
tribuțiunea plătită în anulă trecută din- 
preună cu adausulu despre desărcinarea 
pământului țfoldtehermentesetesi jârulek- 
kal de (50 de ori înmulțită.

Se observă, că decă casele aparțină 
vre-unui institută de cultură și învețământ 
atunci se socotesce chiria în loc.ă de 15 
or! numai de 14 ori și în locă de 12 ori 
numai de 11 ort.

La drepturile de regale. precum 
este dreptulă de câțc.Iuinărită, să ia de 
basă suma arendei anuale de 15 ort so
cotită. După prețulă astfelu socotită ală 
averei nemișcătore se iau 4 ,„'/0 ca e- 
chivalentă, de esempln: Decă venitultt 
curatu catastralu ală eutărei sessiunl co
munale face 40 fl., acestu venită de 20 
ort luată face suma de 800 fl. mai departe 
are o casă supusă dărei de chiria îhăz- 
berado) după care a trasă în anulă tre
cută 1887 unu venită de 400 fl. acestu 
venită înmulțită cu 15=6000 fl., Afară 
de acesta mai are încă o casă supusă 
dărei de classă (hâzosztâlyadoi după care 
plătesce pe ană 2 fl. dare, aceștia înmul
țiți cu 60=120 fl.: la olaltă suma: 6920 
fl. După acesta sumă țj„u ll=27 fl. 68 
cr. echivalentula pe ană. Dela 100 fl. 
face 40 cr. și dela 1000 fl. face 4 fl. o- 
chivalentulu pe ană.

După prețulă averei mișeătdre să ia 
ca echivalenta - De esemplu : Decă
o corporațiune are avere mobilă 2000 fl. 
afară de acesta după dreptulă de eârcl- 
măritu capătă pe ană 2000 fl., acestu ve
nită din urmă socotită de 15 ori dă suma 
de 3O.(XX) fl.; la olaltă' 32.000 fl. și după 
suma acesta - „=64 fl. echivalentă.

Nu cădii sub echivalenții:
ai Acele lucruri nemișcătore, cart 

deși f'ormeză proprietatea neîmpărțit.ă a 
unei comunități, dâră folosirea și usti- 
fructuarea acelora întru atâta e legată 
de posesiunea de casă și de pământă a

singuraticiloră locuitori, încâttt proprie
tatea acelei comune se consilieră de 
parte întregitdre a singuraticiloră pose
siuni. Astfelă de esemplu: Dtcă în o 
comună au fostă 20 30 de iobagi și a-
ceia au o pădure comună, din care lem- 
nărescă în proporțiunea posesiuniloră. 
ori mai nntlțl locuitori din o comună 
cumpără tuni bună, pe care îkl îm- 
părtescă. dâră pășunea ’o lasă comună 
etc. etc.

b) Tote acele obiecte cari nu cadă 
sub dare de casă, ort de pământă, pre
cum simții casele preoțesc!, șcdla și ca
sele învâțătorescl.

Lucrurile mobile ale sânteloru 
biserici și temple menite spre celebrarea 
cultului divină.

d) Lucrurile mobile ale instituteloru 
publice de. învățămentu, de binefacere 
publică și ale celoru filantropice, precum 
și totă averea mobilă a instituteloră a- 
cestora încâttt în sensulă statuteloru ori 
litereloru fnudaționale nu se potă folosi 
spre alte scopuri.

e) Usuiructuanții beneflcieloru ală 
cărora venită cinată pe ană nu trece 
peste 4(X) fl.

/) Societățile de acțiuni, după fa
brici .și curțile acestora.

•

Dela 1 lanuariu 1888 înainte, eclii- 
valentulil se stabilesce totă pe câte ună 
periodă de 10 ani următori, și așa pre
cum se va stabili acum la începută, tot 
asemenea va rămâne pe durata de 10 
ani următori; er după trecerea celoru 
10 ani erășl se va stabili de nou pe. alțl 
10 ani.

Astfelă fiă-care corporațiune se fiă 
cu atențiune, ca după averea sa mi.șcă- 
tore și nemișcătore să nu se arunce e- 
chivalentulă mai mare de cum prescrie 
legea, er aruncându-se suma, mai mare, 
să reclame în contra, în sensulă legii.

Spre scopulă acesta avându în ve
dere, că autoritățile respective, au emisă 
provocări cătră tote corporațiunile pen
tru a compune fasiunilr de echivalenții, 
fiește care să’șl procure, fără amânare, 
estrase din colele catastrale despre averea 
sa nemișcătore din cavi, vâdendu venitul 
curatu ală aceloru pământuri, se se o- 
rienteze la compunerea fasiunilorO, in- 
ducendil esactă acelu venită curatu, și 
darea și chiria caseloru în fasiunl, apoi 
înaintându acele fasiunl autorității dela 
care le-a primită, în terminulil în care 
s’au cerută.

După ce se voră {înainta acele 
fasiunl oflcieloru pentru măsurarea taxe- 
loră, avândă pe basa acelora a se mă
sura echivalentulil, corporațiunile res
pective au datoria a cerceta și a se in
forma : câtă echivalentă s’a socotită pe 
averea loră comunală, parocliială, bise- 
ricescă și școlară; și decă ară afla că 
s’ar fi aruncată mai multă decâtu pres
crie legea, atunci se recurgă și adecă în 
sensulă ijțj-lortt 29—36 ai art. de lege 
XXXIV din 1881. Fiește'care corpora
țiune îndată ce primesce cola de plătire 
a echivalentului are dreptă să recurgă 
dela dina de primire în timpă de’30 de 
dile intra dominium și în timptt de 90 
de dile (lela primirea cdlei de plătire 
extra dominium la direcțiunea financiară, 
înaintându recursulă la respectivuhl ofi
ciu pentru mesurarea competințeloru seu 
la direcțiunea financiară.

Contra decisiunei direcțiunei dela 
diua primirei în timpu de 30 cjile este 
a se înainta recursulă la judecătoria rcg. 
financiară administrativă din Budapesta 
(Me.ltosâgos ni. kir. penziigyi kdzigazga- 
tâsi birosâgi

Afară de acestea mai este încă așa 
numita cerere de justificare. Decă orecare 
corporațiune din vre-o pedecă neaternă- 
tore dela voința sa și neîncunjnrabilă. 
în timpulu amintită mai susă de 90 de 
<]ile n’ar recura, atunci are dreptă să se 
folosescă de cererea de justificare, care 
trebue motivată cu documente demne 
de credință și dimpreună cu recursulă 
respectivă are a se înainta în timpă de 
30 de dile, care se începe dela dina din 
urmă, în care ar fi fostă a. se așterne 
recursulă. așa deră dela primirea colei

de plătire a echivalentului în timpă de 
120 dile.

La casă de net'olosire a mijloceloră 
de dreptă aici amintite, demăsurarea în
tră în valore de drepții și apoi echiva- 
lent.ulu trebue plătită în cursă de 10 
ani unulă după altuia.

Se înțelege, de sine câ în contra 
decisiunei asupra cererei de justificare 
în timpă de 30 dile se pote recura.

Tote schimbările cari se întâmplă 
în averea unei corporațiunl. vendare seu 
cumpărare, simtă a se arăta in timpă de 
8 dile oficiului de demăsiuare a taxelor 
spre îndreptarea demăsurării.

Baiu românu în Timișora se va a- 
rangia in 3 Martie n. (20 Februarie v.) 
1888 în „reduta u orașului (sala hotelului 
„Principele de coronă^ din cetate, in 
favorulă „Altimneuliii naționalii“ .fi ală 
seoleloră române din Timișora. lncepu- 
tulă la 8 ore sera.

Bilete se potu căpăta, pe lângă ară
tarea invitării la cassariulă G. Arde
leană , advocată și fiscă ală orașului 
Timișora, er sera la cassă. Prețulă de 
intrare de familia 5 fl. de personă 2 fl. 
o lojă 6 fl.

Contribuin benevole se primesctl cu 
mulțumită și sunttt a se trimite cassaru- 
lui numită.

Damele .simții rugate, a se înfățișa, 
câtă se pote, în costumă națională.

Comitetulă aranjatorii se compune 
din d-nii: Nicolau Coșariu. presidentu. 
Teodoră V. Păcațiană, notară, Georgiu 
Ardeleană cassară.. Viclicntle Adamă. Iit- 
liti Beta, Petru Brașovanu, Georțfiu loa- 
noviciu, Paietă Furma, Nicolau Jiauă. Tu
liți Mica, Ioană Miatovid, Alexandru Nă- 
dășană, Ladislau Orosu, Emilă Popă, J)e- 
metriu Srirafiu, Vicforă Serba. Georye 
Trăită. _________

SCTB1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“

Vîena, 18 Februarie. — Pro- 
iectulu de lege asupra reuniuni- 
loru și adunărUoru academice după 
o desbatere înfocată fu înaintată 
la comisiunea școlară.

Berlînu, 18 Februarie. — îm
părtășirile contelui Șmaloc lasă si- 
tuațiunea neschimbată. Despre ne- 
gociărî în genere nu se pote vorbi 
în momentulu acesta. Totă aten
țiunea cercuriloru politice se în
dreptă asupra celoru oe se petreefl 
în Parisfi, unde este în perspec
tivă unu miiiisterht Tioquet. care nu 
va renume făr' de efectu asupra 
situațiunei internaționale.

Berlînu, 18 Februarie. — Par- 
la.mentulu germană a. primită după 
o discusiune de șese bre lețiea a- 
sitjtra sociali.fiiloră. după a treia 
cetire.

Parisfi, 18 Februarie. In urma 
stăruințeloră lui Floquet ministrulu- 
președinte Tirani s'a decisă a re
nume în postulă seu.

San-Remo, 18 Februarie. Starea 
prințului de coronă germană e 
mulțămitore (?). Profesorii voiescu 
se facă de seră erășl o nouă vi- 
sitare a gâtlegiului..

DIVERSE.
Bătăile franco-germane în Constan- 

tinopolu. Multă sgomotu a făcută în 
Galata ună incidență de cea mai mare 
gravitate. Patru marinari francesl, de 
pe vaporulă „Petrel“. petreceau într’o 
cafenea din Galata ; în fața loră la altă 
masâ se aflau patru-spre-dece marinari 
dela ună vaporă germană. O certă se 
iscă între cele douâ grupuri de marinari. 
LTntt marinară' francesă. Schan. fii lo
vită cu ună ciomagti în capă atâtă de 
tare. încâttt ’i-ltt crepâ. Trei marinari 
ruși săriră în ajutorultt Francesiloră. în 
bătaiă Nemții îșl scoseră revolverele din 
buzunare. Publicultt interveni anunțându 
sosirea patrulei turceșcl Lucnirile liniș- 
tindu-se, Francesii .și Rușii au hotărîtti 
între ei sâ nu descopere faptultt șefiloru 
lorii, și în adeverii Selian. în câteva cu

vinte. pe care cu greu putu sâ le ros- 
tâscă. povesti că lunecase pe gliiață și 
se isbise cu capulft de o petră. A doua 
di comandantulft vaporului j.PetreP, a- 
flândrt adevârultt, trimise soire coman
dantului vaporului germanii că, față cu 
întâmplarea din ajuntt, marinarii fran
cesl nu voră descinde pe uscată decât.ă 
înarmați ca și cei nemți.

CursulA pieței Braș>ovfi
din 18 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cuinp. 8.B0 Veud. 8.56
Argintii romfinescfl ■ 8.45 S.48
Napoleon-d’orI . . ■ r 10.0-2 10.05
Lire turceșcl. . . • »• 11.32 11.37
Imperiali .... r 10.32 11 10.37
GalbinI................... 5.88 lț 5.92
Scris, foue.,, Albina1* 101.— fl 102.—

98.— r 99.—
Ruble RusescI . . 107.— j, 108.—
Discontulu . 6\-8"u p e anu

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Februarie st. n. 1888.

Renta de auru fțn . . ................... 86.55
Renta de hârtia 5"/0...................................83.10
Imprumutulil căiloril ferate ungare . . 148.—
Amortisarea datoriei căiioru ferate de

ostil ungare il-ma emisiune' . . . 94.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostti ungare (2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (3-a emisiune' . . . 109.50
Bonuri rurale ungare............................ 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale Banattt-Timișu .... 103.—
Bonuri cu cl. de sortare ...................103.—
BouurI rurale Transilvane...................104.—
Bonuri croato-slavone ............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinu un- 

gureseti ........................................... —.
Imprumutulu cu premiulti ungurescu . 119.50
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului....................................................122.75
Renta de hărtiă austriacă..............................77.75
Renta de argintă austriacu .... 79.10
Renta de auru austriacu............................ 108.70
LosurI din 1860 , ... .... 133.25
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 860.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . . 271.50
Acțiunile băncei de creditUaustr. . 269.5
GalbinI împărătesei ... ... 5.98—
Napoleon-d'orI .... ...... 10.03' .,
Măre! 100 imp. germane..........................62.17' j
Londra 10 Livres sterlinge........................126.75

Primăvera s’apropiă. Cu privire la 
sosirea apropiată a timpului de semâ- 
nată, nu credemă a fi de prisosă decă 
atragemă atențiunea celoră, pe cari îi 
intereseză, asupra firmei Edmund Mautli- 
ner. Krcmprinzgassc 18 în Budapesta, care 
e una din cele mai vechi casse de co- 
merciu cu semânțe în țâră : ebiaru lunga 
durată a existenței sale ne servesce de 
cea mai bună dovadă despre solidari
tatea sa și despre realulă ei comerciu. 
Der pe lângă asta, trebue să amintimă. 
că disa cassă e totă-odată și inițiatorea 
tuturoră stăruințeloră de reformă în co- 
mercitilă cu semânțe .și prin acesta a 
adusă fără îndoelă ună servițiu așa de 
însemnată și agriculturei și liorticulturei, 
care pentru agricultură câtă și pentru 
cultivarea grâneloră a contribiiită de si
gurii multă la ridicarea acest-oru duoi 
factori în genere. Dreptă dovadă ser
vesce faptuln, că aprope în fiăcare ană 
acestă firmă a primită câte o distințiune. 
așa în anulă trecută i s'a dată de socie
tatea regnicolară de horticultura marea 
medalia de aură pentru merite. Nici 
ună magazin fi de semânțe pănă acum nu 
s’a găsită demnă de acestă distincțiime. 
Aceia cart dorescti a cunosce progresele 
realisate în comerciiilti cu semânțe. o 
voră pute face eu celă mai bună suc- 
cesă citindă catalogulă generală de cu- 
rândă apărută, care prin pre bogatulă 
lui cuprinsă constitue pentru agricultori 
și proprietari de grădini ună ajutoră 
așa de binevenită, precum încă nicio
dată nu ll-a mai stată la xlisposițiiine. 
Catalogulă generală a lui Mauthm r estimp 
dela 94 pagini în cuartă mare, s’a în
tinsă la 144 pagini și prin bogatulă său 
cuprinsă pote satisface tote pretensiunile 
agricultoriloru si horticultorilorfi de orice 
natură ar fi ele. Acestă catalogu este 
totodată dovada cea mai bună, că nici 
o cassă de comerciu cu semânțe nu este 
aprețiată mai multă ca asta de cătră 
agricultori și posesori de grădini în 
Austro-Ungaria. România, Bulgaria, și 
Serbia si că în mulțimea mușTeriiloră 
nici una nu se pote măsura cti stabili- 
mentulă finnei Ilautbmr,

Exteriorulă catalogului este forte 
elegantă și presintă o parte din grădina 
firmei în execuțiune atâtă de artistică 
și cu gustă arangiată. încâtă servesce 
de totă lauda institutului artistică a lui 
Deutsch (Cxetfel et Brut eh.)

Scopulă acestei împărtășiri e der 
mai vârtosă de a atrage atențiunea cer- 
cnriloru agricultdre asupra acestui ca- 
talogă. friunosă și orientătorfi, și se ob
servă că aceia, cari n’au stată încă în 
relațiune directă cu numita firmă voră 
pute primi acestă catalogă gratis si 
franco cu cea mai mare prevenire ime
diată prin postă, decâ-lă voră cere prin 
o cartă de corespondență.

Editorii și Redactorii responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Seidene Grenadine 95 kr.
robcn= 1111!» îiiirfii’cifc jollfrci î>as t'abrlk- ItepiXG. 
Zîirlt-li. llluftcr iiiimclivnd. J?rjrfc ț() fr. porto.

bis fl. 9.25 v«r 
tJtcni (durai; iu»:» 
Ileniiehei-K

Hlctcr 112 OJiijIp
Tjrbui. Mțfentei 

(F. F. Qoflicforoiit)

Farbig. schwarz und weiss Seiden-Moiree von
QC Lm bis fi. 7.60 per lllctcr lantiquc inib francai») vcricnbct robciu imb ftiirfn»cifc 
□ U IVI • țollfifi bas Fiihrlk-Depot <■. Ileiiiielieru (F. F. boflicfcumt), Ziirîcli. 
Hunter unmcbcnb. î^viefe 10 Fr. porto.

20.24—1

Avisii d-lorti abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea preniinierațiunei st; 
binevoiască a scrie pe cupoimlu mandatului poștalii și minierii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată lacomii cunoscută tuturoru D-lorii abonați, că mai 
avenul din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
..Gazetei.” precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potfi 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii di* trebuință.

Admiiiislrațiiuiea „(iaz. Tians*
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IOSIJF GA VOUĂ.
Pentru lucru eminentă și gusta bunii la esposițiunea regnicolaiâ din 18H5 din 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposiliunii.

In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandă obiectele necesare pentru

ajustarea bisericiloru și capeleloru
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cele ce -unt provedutu în abundență pentru prețurile, celejmai moderate, si lucrate 
cârti se pote mai l'riunosu. anume :

Odăjdii felon
si altele, dupft ritulu 

gr. orientală. Statue. policandre. po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.

reuniuni de îninor- 
nientare.

Prapori și stindarde
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri. copii de .scolă. 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
preturi moderate.

Cusături cu aură, argintă și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu fird de aură, 
argintă și mătasă.

Dantale bisericesc!. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesc!. Damaste etc.
Pu ncliial ii n1 eu mi-o potu adeveri prin mai umile Mute de epis

tole ile recunoNciuță.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-port.

„ECONOMULU11
INSTITUT!) DE CREDITO ȘI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚIUNI IN CLUȘIU.

co.w oc ini:.
-Economulu*, institutu ele credită și economii, societate pe acțiuni în Clușiu, ’șl va ține adunarea generală anuală iu 8 Martie a. c. st. it. (ilmineța la 10 

are, în localitatea institutului.
La care adunare prin acesta se invită domnii acționari ai institutului, făcendu-se atențl la disposițiunile Ș-ului 19 din statute.

Obiectele adunărei voră fi :
1. Raportulu direcțiunei;
2. Raportulti comitetului de revisiune;
3. Alegerea membriloru Comitetului de revisiune pre 3 ani, conformă disposițiunilorii țț-ului 194 alu legei comerciale;
4. Stabilirea Bilanțului pre 1887 și ficsarea dividendelor ;̂
5. Eventuale propuneți;
6. Esmitereaunei comisiunl spre verificarea procesului verbalu ală adunărei generale.
Din ședința Direcțiunei institutului „Economulă“, ținută în Clușiu la 4 Februarie 1888.

Alesandru Bohațielii, luliu Coroianu,
președinte. directorii executivii

BILANȚULt l’E ANTLtî 1887.
alu institutului tle crcditu și de economii, „ECOXOJlULtI“, societate pe acțiuni in Clușin.CONTULU PROFITULUI ȘI AL PERDERILORU. Veuitnri.

Spesele curente 
Salarie .
Cbiria biuroului 
Interese 
Interese 
Interese 
Interese 
Interese 
Interese 
Interese
Darea era ri ală 
Onorarie.
Procentele capitalului 
Profită curată. . . .

de depuneri, semestrulă I. . 
de depuneri, semestrulă II.. 
transitorie 
transitorie 
la fondulă 
la t’ondulă 
la t’ondulă

la credită fiesă . 
la credită cambială 
de reservă 4"/0 . 
specială de reservă 
de pensiune 4°/(, •

204
1.227

55
71

. . 180 —-

. . ' 1.503' 31
1,799 34
1,516 21

228 20
45 95

4°/4 /o 2 88
2 06

. . 938 44

. . 400 -

. . 2,500 -

. . 2,5321 26
13,080' 91

Interese de întârdiare ........................................
Tacsa de transcriere .

22
1

78

Interese la credită liesă.................................. 9.253 26
Interese la credită cambială 1.644 95
Manipulare............................................................... 515 88
Provisiune.................................. . . . 1,566 07
Timbre..................................................................... — 92
Portulă poștală................................................... 11 87
Interese la depuneri........................................ 64 18

Active

Ant cipaținni.............................
Mobiliară....................... .....
Credită fixă.............................
Cambială..................................
Kereskedebni-baiik . . . .
Kolozsvări-bitelszovetkezet 
Interese la depuneri
Transitoriu ală biroului . .
Cassa în numerariu

5

CONTULU BILANȚULUI.
174 ____

472 —
107.258 18
23.030 57

600 —
50

837 44
46 50

758 27

133,227 96

de reservă.

Capitală . 
Depuneri 
Albina .
Fondulă
Fondulă specială de reservă.......................
Fondulă de pensiune..................................
Scopuri filantropice. . ,.......................
Interese la depuneri,..................................
Interese transitorie la credită fixă 
Interese transitorie la credită cambială. 
Onorariu.........................................................
*i Procentele capitalului ...... 
Profită curată...................................................

13,080 91

Pasive.

48,870 __
71.039 55

3.000 —
1.194 74

74 88
53 49
19 29

1,799 34
1.516 21

228 20
400 —

2,500 —
2,532 26

133,227 96
Clușiu, 31 Decemvrie 1887.

luliu Coroianu m. p. Dr. Gregoriu Silasi m. p. Alesandru Filipu m. p.
directorii. cassară. comptabilă.

Directoratulă împreună cu conntetulă de revisiune in ședința mixtă de astăcțl a revecjută în tote positiunile acestă Bilanță și 
tote esactu.

Dr. Gregoriu Silasi m. p.
c as sară.

f-imtându-lă cu cărțile principale și ausiliare ale institutului l’a aflată în consonanță cu acelea întru 
<nUClusiu 4 Februarie 1888. Membrii direcțiunei:

Alesandru Bohațielu m. p., președinte. Gavrilfl Popii m. p. loanu Petranu m. p.
Comitetulu de revisiune:

LazarO Baldi m. p. Stefanu Havasi m. p. Basiliu Pot băNiculae F. Negruțiu HI. ])., președinte.

Emericu Popii m. p.

m. p. Andreiu Truța in. p.

* In posițiunea acesta s'au stabilită 5% pentru întregulă capitală socială de fi. 50,000, deși până. în 31 Deeemvie 1887 au incursă numai fi. 48,870—peu- 
. în mina decisiunei Direcțiunei, și acțiunile răscumpărate mai târdiu încă se voră împărtăși în "/'„-ele și dividendele anului trecntft—avendă a reiunda proprie- 

??-i"^celora cassei institutului—conformă §-ului 11 din statute—8% de întârdiare pentru sumele plătite după termină.
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


