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Piarele austriac© ne-au adusă 
îu dilele acestea soirea, că minis- 
terulu comunu de resboiu va cere 
delegațiuniloru credite forte mari 
peutru armată și marină.

Negreșitu că acestă scire nu 
pote fi îmbucurătore, întru câtă 
continue cereri de credite și spo
riri ale bugetului au ajunsă de 
câțiva ani încoce a fi o povară 
ce abia o mai pote purta massa 
cea mare a contribuabililoru.

In toți anii, de câte ori s’au 
cerută noue sume mari de bani 
pentru înarmări și fortificări, de 
atâtea ori s’a motivată necesita
tea d’a se aduce noue jertfe bă
nesc! cu aceea, că e vorba de a 
se susține pacea ori de a se asi
gura monarchia în contra atacu- 
riloru din afară.

Nu mai încape îndoială, că și 
de astădată aceleșî motive se vor 
aduce în sprijinulă cer erei noue- 
loru credite estraordinare și a 
sporirei bugetului ordinară ; se va 
arăta, că Rusia continuă neîntre
ruptă cu organisarea armatei sale 
care semănă mai multă a mobili- 
sare, fiindcă organisarea constă 
în sporirea armatei mai cu semă 
a celei dela granița austro-ger- 
mană prin îndoirea și împătrirea 
numărului trupeloră și prin adu
cerea pe nesimțite a noue trupe 
din interiorulă Rusiei și chiar din 
Rusia asiatică.

Sporirea bugetului ministerului 
de resboiu și cererea de noue cre
dite estraordinare pentru armată 
mai suntă și resultatulă esecutării 
nouei legi militare, după care e- 
fectivulă de pace ală armatei se 
măresce în modă considerabilă.

Vorba e, că aceste continue îm
povărări ale bugeteloru trebue se 
aibă o margine, care se nu trecă 
peste puterea de a contribui a 
poporațiunei.

A cere mereu contribuabililoră 
să dea și a nu se’ngriji guvernele 
se-le facă cu putință a ave și de 
unde se ia, ca se pbtă duce sar
cinile ce li-se impună, e o poli
tică nenorocită, care, precum ijice 
și „Politik11, nu va cruța statulă 
de-o catastrofă, orî-câtu de bună 
armată ar ave ; căci unde nu suntă 
finanțele în ordine, unde suntă 
sleite puterile de contribuire ale 
poporațiunei, unde datoriile sta
tului sporescu și interesele ce se 
plătescă la ele crescu, acolo aternă 
sabia lui Damocle.

Der pe când în Austria guver- 
nulă totă se mai gândesce și la 
bietulu toporă de ose, la massa 
poporațiunei contribuabile, — la 
noi mergă lucrurile strună înainte 
așa cum le a pornită stăpânirea un
gurescă de ani douecțecî.

Nu vecți făcendă altceva gu- 
vernulă decâtă politică esclusivă 
de rassă, și n’aufțl cerendu altceva 
șoviniștii decâtă se se prigonescă 
cei de limbă nemaghiară. Când 
.,Pester Lloyd11 scrie câte unfl ar- 
ticulă — der numai la ițile mari, 
pe la Pasc! bună-oră — că, decă 
Ungurii voescă se aibă comunitate 

cu Europa, trebue să înceteze 
a alerga după ventu, căutândă 
se construiască unu „globu ma
ghiară “ acesta o face de ochii Ger
maniei, pentru că în acelașă timpă 
„Nemzet11 trîmbiță mereu despre 
problema „națională11 a Ungariei, 
er „Kolozsvar11 visjSză că Ungaria 
e pe drumu a deveni ună stată 
națională maghiară.

Cu astfelă de insanități se ocupă 
foile unguresc! și cei dela guvern, 
er nu de îmbunătățirea stării ma
teriale a poporațiunei, care dă în 
brânci sub greutatea sarcineloră 
și ia pe fiecare ană cu cjecile de 
mii lumea’n capă, ne mai putendă 
suporta miseria și ticăloșia de 
acasă.

Și în asemenea împrejurări, ca 
și d-lu Tisza și toți șoviniștii, așa 
și miniștri de finance și de jus- 
tițiă mai credă încă că se se voră 
pute îndrepta lucrurile, decă cei 
dela putere voră nisui se fiă ad
ministrate tbte de stată, se fiă „uni
tate de dreptă11 și „cultură cu ca- 
racteră națională și unitară11, de- 
lăturându-se tote deosebirile de 
rassă și fiindu pătrunși toți de 
„sentimentulă de contopire!11

Așader de contopire le e mai 
tare celoră dela putere, er nu de 
îmbunătățiri reale și nu de mul- 
țămirea poporațiunei în tote pri
vințele !

E cu neputință se te mai aș
tepți la vre-o îndreptare sub ună 
guvernă, care e condusă de ast
felă de idei scrintite și șuchîate, 
și temă ne e că miseria va merge 
crescendu, și Dumnecjeu scie ce ur
mări va mai ave acestă stare de 
lucruri, pentru care asupra regi
mului va căde grea răspundere.

Stările în Serbia și Anstro-Ungaria.
De când ou abdicarea regelui Mi- 

lanti foile din Viena și Pesta privescu 
cu neîncredere la cele ce se petrecă în 
Belgrade. Unele au susținuta în unire 
cu foile englese, că stările din Serbia ar 
fi devenită de atunci încoce totă mai 
încurcate, ba aprdpe anarcliice. Minis- 
trulă-președinte serbescă GruicI, într’o 
convorbire cu corespondentulă unui di- 
ară străină, și-a esprimată părerea de 
rău, că se lățescă asemeni faime. Ser
bia, dise elă, nu numai că nu se află în 
o stare anarchică, der se bucură adl de 
raporturile interne cele mai mulțămitdre 
și regulate și creditulă său atâtă celă 
națională câtă și celă comercială cresce 
pe di ce merge.

GruicI a mai protestată și în contra 
faimei, după care guvernulă serbescă ar 
ave de gândă se împedece reîntorcerea 
regelui Milană în Belgradă, favorisândă 
numai re’ntorcerea reginei Natalia și a 
Metropolitului Mihailă. Regele Milană, 
cjise GruicI, se va reîntorce în Belgradă 
după terminarea călătoriei sale orientale 
și va petrece aici o lună. După aceea 
va acompania pe regele Alexandru în 
călătoria sa la esposiția din Parisă. Re
gina Natalia, se’nțelege nu va veni la 
Belgradă în timpulă câtă va petreceMi
lană acolo.

Unele foi austro-ungare au susținut 
că întdrcerea reginei Natalia în Belgrad 

este a se privi ca o demonstrațiune în 
contra monarchiei ndstre. Din causa a- 
cesta foile rusescl suntă forte mâniose 
și împută pressei austro-ungare „lipsă 
de tactă", er pe diplomația vienesă o 
acusă, că voiesce să se amestece în 
modă cinică în afacerile stateloră inde
pendente balcanice.

In fața acestoră atacuri oficioșii din 
Viena și Pesta declară acum, că monar
chia nostră va privi cu totă liniștea re
întorcerea metropolitului Mihailă și a 
reginei Natalia în Serbia adaugendă, că 
diplomația austro-ungară nu pote lua 
răspunderea pen tru fiecare articulă de 
cjiară.

Cu tote aceste declarări este înve
derată încordarea ce au produs’o aface
rile serbescl între Viena și Petersbnrgă.

Italia și Francia.
Se desminte faima, că guvernulă 

francesă ar fi declarată, că e gata a 
intra în discusiunea restabilirei puterii 
lumesc! a Papei. Francesii nu se gân- 
descă acum a provoca conflicte cu Italia. 
Câtă pentru Italieni numărulă acelora 
dintre ei, cari voră amiciția cu Francia, 
cresce mereu. Ună comitetă din Milano 
pregătesce o participare demonstrativă a 
Italieniloră la esposiția din Parisă, cu 
scopă, se dice, de a demonstra în con
tra călătoriei regelui Umberto la Berlină.

Voci asupra programei lui Szilagyi.
Vorbindă despre programa nou

lui ministru de justițiă Szilagyi și 
despre reformele ce le plănuesce, 
„Kronstădter Zeitung“din locu scrie 
între altele:

„Putemă ăre să ne îndoimă, că mi- 
nistrulă Szilagyi sub „cultură națională 
și unitară11, sub acelă „semțămentă de 
contopire11 înțelege totă ideia, care se 
întrupeză în stegul alb al Kulturegyletului 
dela Clușiu, putemă ore să ne îndoimă 
da acesta, decă trebue să vedemă, că 
noulă ministru de justițiă îșl închipuesce 
egalitatea de dreptă ca o unitate de 
dreptă, care să fiă mai pre susă de ori
ce deosebire și să nu recunoscă nici deo
sebirile naturale, cum suntă cele de na
ționalitate, ci din contră să fiă ună mij- 
locă spre a săvârși dre care contopire, 
seu cu alte cuvinte unitatea de dreptă 
să fiă ună mijlocă de maghiarisare.

Limbagiulă e destulă de clară; 
Dumnecjeu scie ce ne va mai aduce, decă 
se va traduce în fapte și câtă de multă 
va contribui a scurta și mai multă pu
ținele drepturi ce s’au fostă garantată 
naționalitățiloră....

Față cu aceste nisuințe de „reformă11 
ale ministrului de justițiă, la cari se ală
tură pe deplină întrega pressa maghiară, 
cea guvernamentală ca și cea oposițio- 
nală, noi, poporulă săsescă, vomă trebui 
să ne folosimă cu îndoită precauțiune 
de tote mijlocele iertate prin lege, spre 
a întâmpine cu tăriă lupta ce se portă 
în contra individualității ndstre culturale 
prin nisuințele de a crea ună „caracteră 
națională și unitară ală culturii.11

Acelei „unități de dreptă11, care ar 
fi de natură de a pune nouă piedecl e- 
sercitării problemeloră ndstre de vieță 
spirituale, vomă contrapune unitatea 
de sentimente, de voință, și de acțiune 
în șirurile ndstre, acea unitate, care sin
gură ne face capabili de a resista și ne 
feresce de a fi măturați de mătura șovi
nismului intolerantă și necruțătoră.u

SCIRtLE DIJLEI.
0 broșură interesantă. „Telegr. ro

mână11 scrie: „Tiz milio olăh, magyar 
nemzetănknek toszomszedja ezer estendo 
ota11. (Rece milione de Români, vecinii 
națiunei ndstre maghiare de o miiă de 
ani). Sub acestă titlu a apărută în Bu
dapesta o broșură de Ieremias Torma, 
în care se schițeză materialulă și ideile 
conducătore, ce voesce a-le desvolta în- 
tr’ună romană, ce are să apară sub tit- 
lulă „Zeinau, (jeița Râmleniloră. Sco- 
pulă acestui romană, dice autorulă, e a 
face cunoscută națiunea română într’ună 
modă atâtă de intensivă, cum nu o a 
făcută pănă acum nime. Autorulă indi- 
gită încă în acestă broșură spriginulă 
reciprocă, la cari suntă avisațl Maghiarii 
cu Românii ca popore conlocuităre, der 
mai alesă ca popore vecine, și condamnă 
curentulă, prin care se sternesce ură 
între aceste națiuni, precum și pe filo
logii și istoriografii, cari se încercă a ne 
denega originea latină și o va face acesta 
într’ună limbagiu forte acută ungurescă, 
demonstrândă prin forme gramaticale și 
prin formațiunea cuvinteloră ndstre, că 
limba română stă mai aprope de limba 
clasică latină decâtă ori care dintre ce
lelalte limbi romanice. După unele ci
tate judecândă, se vede a fi autorulă din 
comitatulă Bihariei, și elă are și dre-cari 
cunoscințe din literatura și scrierile nos- 
tre istorice, der nu le cunosce destulă 
de temeinică. Se vede înse, că seopulă 
ce-lă urmăresce autorulă e, a face a- 
frontă mai alesă șovinismului neofițilorft 
unguri.

▼ ¥ *
Nuca 'n părete. Comitatuiu Cion- 

gradă s’a făcută membru alu Kulturegy
letului Ardeleană cu 2000 fl. Unguri 
emigreză în America și în alte părți de 
miseriă, er șoviniștii îșl bată jocă de 
banii contribuabililoră. Și fiindcă vorbimu 
de Kulturegyletă, amintimu, că de ren- 
dulă acesta adunarea lui generală se va 
ține în Gherla. Fi-voră atâtu de harnici 
Românii, ca să nu o învrednicescă nici 
măcară cu o aruncătură de ochi ? Ore- 
demă că da.

* * *
Mediciniștii și noua lege militară. Mi- 

nistrulă de honvezi a permisă mediciniș- 
tiloră să’șl începă serviciulu militară la 
15 Aprilie. Deja ’și-au începută servi- 
ciulă 77 de mediciniștl din Pesta.

** *
Comora din Șimleulti Silvaniei. In a- 

celașă locă, unde în anulă 1796 a găsită 
ună Română vestita comoră, ce se află 
acum în cabinetulă imperială de anti
chități din Viena, a găsită Ioană Olteană, 
Luni a doua di de Pasci, o altă comoră. 
Directorulă museului națională ungurescă 
Franz Pulszky a sosită în Șimleulă Sil
vaniei și a esaminată comora. Greutatea 
aurului obiecteloră găsite e de vr’o 5 
chilograme și, după estimarea obicinuită 
în cormerțulă cu antichități, prețuesce 
întrega comoră vr’o 10,000 fl. Suntă cu 
totulă 29 obiecte de aură cu petri scumpe. 
Lucrarea aurăriei e artă gotică dela sfer- 
șitulă secuiului IV ori dela începutulă se
cuiului V. Intre altele e o forte frumosă 
broșe de sardonyx, care are în diametru 
7 centimetri, o brațletă de aură ș. a. 
După părerea lui Pulszky, comora a fostă 
a unui principe gotică. După cum spună 
foile ungurescl, comora va fi dusă la 
Pesta, ca să se arate guvernului; o bu
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cată, s'a perdută. Locuit! unde s’a gă
sită e puști sub severă supraveghiare, 
ca să nu se facă nouă săpături. Minis
trul ii de finanțe a disă, că comora o va 
cumpăra guvernulă pentru museu.

** *
Emigrare. Precum se vede, mi seria 

a ajunsă la culme și în Pașalîculă lui 
Banfi, căci ce altceva însemneză a merge 
în Sâmbăta mare cu desagii în spate pe 
drumulă cătră Moldova? Erau nisce ne
norociți bărbați și femei din ținutulii 
Bistriței, cari au fostă siliți, ca drumarl, 
a primi în Ghimeșă Sfintele Pascl.

* * *
Demonstranți eliminați. Mai mulțl 

ascultători dela institutulă de agricultură 
din Clușiu au fostă eliminați, din causă, 
că au luată parte la scandalosele de- 
monstrațiunl de strade.

* * +
Sicriu din timpulă Romanilor!!. Aprdpe 

de Buda-vechiă (Aquincum) s’a aflată cu 
ocasiunea unoră săpături ună minunată 
sicriu de pietră, care este de mare preță 
mai alesă pentru arta cu care este lu
crată. Sicriulă s’a aflată cu ocasiunea 
lucrărei la uuă apaductă într’o afundime 
ca de 2 metri; elă este de 3 */2 metri 
lungă și l'/2 metru înaltă; pe coperișă, 
care este în formă de arcă, se află sculp
tată în drepta venătorea Dianei, er în 
stânga Olympus cu deii. într’o altă 
parte a sicriului se pote ceti destulă de 
clară inscripțiunea: „Augustus Imperator 
I“, er pe altă parte, unde probabilă se 
aflau scrise numele răposațiloră, inscrip
țiunea nu se mai pote ceti. Sicriulă da- 
teză din anulă 63 înainte de Cliristosă 
și este încă pe deplină întregă, abia la 
margini fiindă puțină cam roșă. In in- 
teriorulă sicriului s’au aflată două cranii 
prefăcute în cenușă. Din partea museu- 
lui națională din Budapesta s’a trimisă 
o comisiune, care să cerceteze sicriulă.

** *
Urmările jocului de cărți. Marți a 

treia di de Pascl, infanteriștii Ioană Santa 
și Wagner jucară cărți în casarma de 
infanteriă din Clușiu și câștiga Santa 
câțl-va crucerl. După ce s’a sunată re
tragerea trebuiră să întrerupă joculă ca 
să se culce. Abia s’aședară în pată, și 
Wagner, năcăjită că a pierdută câțiva 
crucerl, începu să se certe cu Santa, apoi 
luâ ună baionetă dela părete și’lă reped! 
în Santa, căruia îi pătrunse în gâtă și’i 
tăia o arteră. Santa muri în scurtă 
timpă din causa scurgerii de sânge. 
Wagner e în arestă și’șl așteptă pe 
depsa.

** •
Băile Covasna. Pentru înfrumsețarea 

și ridicarea acestei localități de băi să
rate e pe drumă d’a se forma o socie
tate pe acții. Se voră emite 2000 de 
acțiuni de câte 10 fi. S’au și pusă în cir- 
culațiune colele de subscriere, care e 
deschisă pănă la 15 Maiu n. La sub
scriere se plătesce 10°/0 de acțiă, adecă 
1 fl. și 50/0 (50 cr.). Apelulă e subscrisă 
de 16 proprietari de pămentă, comer- 
cianțl ș. a. din Covasna și din împreju
rime, resp. de consorțiulă proprietariloră 
băiloră. *• •

Incuragiarea industriei naționale. Con- 
siliulă de miniștri români, înti’una din 
ședințele sale, a decisă ca să fie scutită 
de vamă pe timpă de ună ană, dela 1 
Iunie 1889, cânepa importată pentru 
trebuințele fabriciloră de frânghii, întru 
câtă aceste fabrici voră întruni condi- 
țiunile cerute de legea pentru venirea în 
ajutorulă industriei naționale.

* * *
Landwehrulu austriacu. Pănă aci era 

prevăcțută a se forma landwehrulă aus
triacă în regimente numai în casă de 
răsboiu. Precum cetimă în „Landwehr- 
Verordn.-Blattu, landwehrulă s’a formată 
acum de faptă în regimente și suntă 
publicate deja numirile comandanțiloră 
de regimentă, cari suntă luați parte din 
armata comună, parte suntă oficerl de 
stată majoră din landwehră (coloneii și 
loc.-colonell).

»
* ♦

Focii. In Cața au suferită trei eco
nomi, în urma unui focă, o pagubă 
cam de 800 fl. Au arsă și doi boi și 
trei capre. In Holțmană au păgubită 
mai mulțl economi, toți prin focă, 
161 fl.

* * *
Moștenire de milione. Deunădile a 

sosită în Ruma, precum spune „Nar. 
Nov.u, o comisiune din România, ca să 
cerceteze după moștenitorii unui milio
nară mortă în România, anume Timoteu 
Georgijevicl. Acesta a lăsată, se cjice, 
o avere de 4 milione bani gata și o 
mare proprietate. Ca moștenitori suntă 
instituițl prin testamentă o fiică ilegitimă 
a testatorului și rudele lui din Ruma. 
Comisiunea cu ajutorulă adv. Dr. Bog- 
danovicl a răscolită archiva orășenescă 
ca să potă stabili lista urmașiloră, der 
înzadară. In fine îi succese diurnistului 
Mateiu ValeticI să dea de urma testato
rului. înainte cu 112 ani trăia în Ruma 
ună orecare Timoteu Georgijevicl și po
seda l/s sesiune urbarială pămentă. In 
urma acestei descoperiri s’a putută sta
bili lista urmașiloră și Dr. BogdanovicI 
se va duce în numele loră în România, 
ca să reguleze afacerea.

* * *
Inteligința română din Clușiu învită 

la petrecerea de veră împreunată cu re- 
presentare teatrală de diletanțl, ce o va 
arangia în favorulu proiectatei reuniuni 
a femeiloră române din Clușiu și jură 
în 5 Maiu st. n. 1889, în „Lumea nouă“ 
(„Uj vilâg“.) Inceputulă precisă la 7 
ore sera. Pentru comitetulă arangiatoră : 
Președintele: Dr. Aureliu Isacă, advo
cată. Secretariulă : Ioană R. Cherecheșiu, 
jur. abs. Cassarulă: Alexandru Halița, 
stud, fii. Controlorulă: Cassiu Maniu, 
stud. jur. Prețuia întrărei : 1 fl. 50 cr. 
de personă ; 4 fl. de familia din 3 mem
bri, er pentru ceilalți de fiecare 1 fl. 
Bilete se potă procura, pe lângă ară
tarea acestui învitatoră, în 4 și 5 Maiu 
în localitatea casinei române din Clușiu 
(strada „bel-szen“ Nr. 6) — dela 10—12 
și dela 2—4 ore, și în sera petrecerei 
la cassă. Ofertele marinimose, precum 
și suprasolvirile se voră cuita cu mulțu
mită pe cale diaristică. Programa: I. 
Pentru ochii lumci, seu cum se îmbată 
lumea cu apă rece. Comediă în două 
acte. Localisată după Labiche de Virg. 
Onițiu. Persone: Razianu, fostă cofe
tară, d. Dr. Iosifă Farcașiu. Blanca so
ția lui, d-șora Iustina Gală. Cornelă 
fiulă loră, d. Al. A. Epureauu. Melinescu, 
medică fără paciențî, d. Victoră Mihu. 
Constanța, soția lui d-șora, Cornelia Popă. 
Emilia, fiica loră, d-șora Marița Nasta. 
Ștefană Calinu, neguțătoră de lemne, 
d. Vasiliu Janza. Berta, camerieră la 
Razianu, d-șora Aurelia Galea. Ana, 
camerieră, la Melinescu d-șora Leontina 
Popă. So6a, bucătăresă la Melinescu, 
d-șora Virginia Popă. Ună tapesieră, d. 
Pompiliu Dană. Ună servitoră, d. Iacobă 
Făgărășană. Ună venătoră, Alesandru 
Bohațelă. Ună harapă, Romulă Roșescu. 
Ună bucătară, Aureliu Olteanu. — II. 
Creditorii. Comediă într’ună actă, de V. 
Alexandri. Persdne: Alecu Verișianu, 
actoră d. Valeriu Albui. D-na Aglae, 
actriță d-șăra Elisa Nasta. Tachi Ja- 
vrescu, d. Floriană Munteanu. Unăcroi- 
toră francesă, d. Ioană Comșia. Ună 
ciobotară, nemță, d. Alexandru Bohațelă. 
Ună cofetară, grecă, Pompiliu Dană. 
Ună zarafă, jidovă, Victoră Colceră. 
Ună tutungiu armenă, Clemente Barbulă. 
Ună droscară lipovană, Simeonă Ta- 
mașiu. Ună fecioră, + * *. III. Jocă.

Englesii despre esposiția dela Parisfl.
Lucrările pentru esposiția dela Pa- 

risă suntă aprdpe pe isprăvite. In pre- 
sentă se urmeză cu cea mai mare ac
tivitate a face câtă mai splendide tote 
palaturile și chioșcurile esposiției.

Etă ce i-se scrie în acestă privință 
cjiarului englesă „Pali Mail Gazette“:

„Esposiția din anulă acesta va fi 
cea mai colosală și mai estraordinară 

din tăte câte s’au făcută vr’odață pe 
lume. Numai astfelă îșl pote cineva da 
semă despre lucrările uriașe și iuțela cu 
care aceste se urmeză, decă visiteză și 
privesce ceea ce se lucreză în presentă 
la Parisă.

„Francesiloră le place să facă lu
cruri mari, estraordinare. Acesta mai 
multă au dovedit’o acum cu aranjarea 
esposiției. In adevără se și pricepă la 
așa ceva.

„Esposiția făcută pentru aniversarea 
revoluției din 1789 este o adevărată mi
nune în raportă cu esposițiile ce le-am 
arangiată noi englesii, și mai alesă față 
de aceea din Kennsingtouă, care era o 
adevărată batjocură.
. „Francesii n’au cruțată nici banii, 
nici ostenela. Nu pătimescă de boia 
caliciei. Ș’apoi artiști în totă puterea 
cuvântului: pănă și’n cea din urmă bu
cată de feră se pote vedea, că ea a fost 
lucrată cu gustă și artă. Resultatulă 
însă este și elă mare și de natură a în
fățișa pe FrancesI ca pe cei mai activi și 
mai cu gustă poporă în lume, și care 
decă odată îșl propună ceva, apoi dau 
și trupă și sufletă ideii loră.

„De sigurn că decă evenimente po
litice furtunose nu se voră ivi pe orison- 
tulă Europei, întrega lume civilisată se 
Aa grăbi la Parisă se vadă acestă orașă, 
care este celă mai frumosă din lume și 
acea esposițiune, care e o adevărată mi
nune.

După ce corespondentulă numitului 
diară descrie minunățiile Parisului și in
sistă cu deosebire asupra turnului Eiffel 
și asupra pavilioneloră fantaste ale Ana- 
mului. Tonking, Cochinchina, Kambodsa, 
Tunis și Algir, se opresce asupra halei 
în care se voră espune totă felulă de 
mașini, lucrări de artă mecanică, dice 
că acestă hală este totă atâtă de minu
nată și de măreță, ca turnulă Eiffel. Este 
atâtă de mare, încâtă nu este o sală 
mai imensă în lume, s’ar putea arangia 
în interiorulă ei adevărate alergări de cai.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Câmpiă, 26 Aprilie 1889.

Sinodulă protopopescă gr.-cat. ală tractului 
Cojocnci.

Miercuri în 24 Aprilie n. c. s’a ți
nută în comuna Juculă nobilă sinodulă 
protopopescă gr.-cat. ală tractului Co- 
șiocnei în care sub presidiulă simpaticu
lui și zelosului nostru domnă protopopă 
Ioană Hossu s’au pertractată următorele 
obiecte:

Mai înteiu se luâ spre plăcută sciință mari- 
nimosulă dară ală Escelenței Sale Prea 
Sânțitului Domnă Metropolită Dr. Van- 
cea, prin care se îndura prea grațiosă a 
da impulsă la întemeiarea unui nou fond 
pentru preoții invalidl dăruindă însuși 
mai înteiu frumosa sumă de 5000 fl. v. a. 
In privința acesta se decide:

1. Sinodulă mai înteiu aduce oma
gială și ferbinte mulțămită Escelenței 
Sale pentru noulă sacrificiu depusă pe 
altarulă bisericei nostre românescl și în 
specială a preoțiloră deficiențl.

2. Deoide cu unanimitate a contri
bui la sporirea acestui fondă fiă-care 
preotă celă puțină câte 5 fl. pe ană în 
totă timpulă câtă va fi în stare a servi 
la Altarulă Domnului, rugândă totodată 
pe Escelența Sa ca să se îndure a con
topi noua fundațiune a preoțiloră cu 
fundațiunea esistentă deja pentru acelaș 
scopă.

3. Statutele pentru fondulă Cultului 
ală tractului Coșiocnei fiindă deja apro
bate de cătră Escelența Sa, se purcede 
la constituirea oficialiloră. Anume în 
sen sulă statuteloră presidiulă îlă are 
protopopulă tractului; s’a alesă vicepre
ședinte Teodoră Iuliană, parochă în 
Frata; casară Aureliu Poruțiu, parochă 
în Dezmiră; notară Dionisiu Morariu, 
parochă în Juriulă de Câmpiă, și biblio
tecară Ioană Peteană, cooperatore în 
Juculă-nobilă.

4. De notară tractuală în loculă ră- 
pausatului preotă N. Cosma s’a alesă 

Dionisiu Morariu, parochulă Juriului de 
Câmpiă.

Observă în fine, că și de astă dată 
sinodulă nostru protopopescă, pe lângă 
totă greutatea comunicațiunei, a fostă 
forte cercetată. Tote hotărîrile s’au a- 
dusă în armoniă și bună înțelegere. Atât 
la deschiderea, câtă și la închiderea si
nodului cei de față au răspunsă la hru- 
mosele vorbiri ale iubitului nostru proto
popă cu sincere urări de „să trăescă.“•

Ne întrunirămă după acesta la o- 
masă comună în casele d-lui preotă lo
cală I. Peteană, care n'a pregetată a face 
totă posibilulă pentru mulțumirea ospe- 
țiloră săi, prin ceea ce șl-a și câștigată 
deplina nostră satisfacțiune.

Unu preoții.

Literatură.
In editura „Cancelariei Negruțtu“ 

din Gherla a eșită de sub țipară Biogra
fia canonicului loanu Fekete Negruțiu, 
după acte și scrisori originale de V. Gr. 
Horgovană, profesoră. Formată mare 8° 
de 75 pag. Pe pag. primă a acestei in
teresante broșuri — care conține im
portante date pentru istoria nostră na
țională și în specială pentru istoria bi
sericei românescl unite, — se află por- 
tretulă multă regretatului canonică Ne
gruțiu, ale căruia fapte și activitate stau 
în strînsă legătură cu istoria ndstră na
țională și bisericescă; de aceea biogra
fia lui, în modulă cum o aflămă scrisă 
aci, va interesa de sigură pe toți aceia, 
cari Iciu să se însuflețescă pentru me
moria scumpă a luptătoriloră de odini- 
dră ai poporului română. In partea ul
timă se află și cuvântarea funebrală, ros
tită de d-lă Dr. Al. Grama cu ocasiunea 
îmormântărei canonicului Negruță, pre
cum și o scurtă descriere a îmormen- 
tărei.

Industria vermilorîi de mătase.

O broșură întitulată: „Notițe asupra 
vermiloră de mătase“ s’a distribuită de 
Administrația Domeniului Coronei în tote 
comunele rurale din România. Broșura, 
pe lângă materia importantă, despre care 
trateză, conține și o prefață a d-lui Ioană 
Kalinderu, care fiindă de mare interesă 
o lăsămă să urmeze:

Producțiuuea agricolă este princi- 
palulă isvoră de bogățiă ală țârei nos- 
tre. Cu acesta nu voimă să (jicemă, că 
nu trebue să ne ocupămă și de alte me
serii ; nu voimă să 4*cemh ca sâ ne măr- 
ginimu a produce numai grâne, er lu
crurile fabricate să le cumpărămă tote 
din afară. Ca să putemă ajunge la de
plină independință economică, după cum, 
după gloriose lupte pe câmpiile Bulga
riei, amă ajunsă la cea politică, este de 
lipsă ca pe trunchiulă solidă ală agricul- 
turei să altoimă industriile agricole și 
micele industrii domestice, menite a pro
duce obiectele trebuinciose clasei rurale, 
cea mai numărosă în țera nostră, s’au 
introdusă aprdpe și se voră introduce 
pe tote domeniile Coronei. Insă una 
din aceste industrii, care are mai multă 
legătură cu agricultura, este și crescerea 
vermiloră de mătase seu producțiunea 
mătasei.

Ea este una din cele mai bănose și 
ținuturi întregi din Franța și Italia îșl 
datorescă starea loră înfloritore numai 
crescerei vermiloră de mătase. Mătasea 
are multe întrebuințări, care o facă să 
fiă una din materiile cele mai căutate și 
mai bine plătite.

La noi în țeră crescerea vermiloră 
de mătase încă este de multă timpă cu
noscută. Țesăturile ce facă țărancele din 
borangică au o origine destulă de vechiă. 
Nu este der aci vorba de a introduce 
în țâră o industria nouă, necunoscută 
femeiloră dela țeră, ci numai de a des- 
volta crescerea vermiloră de mătase, care 
merită mai multă îngrijire.

încă dela anulă 1849 într’o carte în
titulată : „învățături pentru prăsirea du- 
ziloră și crescerea gândaciloră de mă
tase14 răposatulă Petru Poenaru da nisce 
instrucțiuni complete și prețidse, care 
probeză, că se aprețiau de pe atunci fo- 
losele însemnate ale producțiunei mă
tasei.

Cu t6tă impulsiunea morală ce se 
da acestei producțiunl pentru a-i tavo- 
risa lățirea, ea a rămasă aprdpe stațio
nară pănă cătră anulă 1852.
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Pe la anulă 1845 a apăruta pentru 
prima oră în Franța și în Italia boia 
vermiloră de mătase. Ea se întindea 
tota mai multa pe fiecare ana ce trecea 
și causa pagube însemnate crescătoriloră 
de verml de mătase.

Ca sâ se înlăture pagubele produse 
de boia ce bântuia vermii, cea dinteiu 
ideiă ce li-a venita crescâtoriloră fran- 
cesl și italieni a fosta sâ schimbe se
mența de verml de mătase, să caute a 
aduce sămânța din alte țări.

Cum la noi în țâră nici nu se cu- 
nosce de loca acestă bolă, semența pro
dusă în Muntenia și în Moldova era forte 
căutată și scumpa plătită. In urma pre- 
țuriloră tbrte mari, cu care Francesii și 
Italienii plătiau semența românesoă de 
verml de mătase, spre a pute continua 
la ei acestă bămisă industriă a mătasei, 
crescerea vermilora de mătase a luata 
la noi în țeră o desvoltare ne mai po
menită. Nu numai țărancele, der chiar 
damele din clasele avute se îndeletni- 
ciau cu crescerea vermiloră de mătase, 
în speciala pentru a produce semență. 
Numai în felula acesta ne putema es- 
plica suma însemnată de 100,000 galbeni 
s’au peste una miliona și 282 de mii de 
lei ce au intrata numai în Moldova pen
tru semență de verml în 1861, după cum 
relateză cuarală „Le Courier de Bucarestu 
de pe atunci. In anulă 1862 s’a vândută 
în străinătate un totală de 3,700,000 1. 
vechi, la 1862 acestă sumă s’a ridicată la 
9,818,046.(>)

Crescerea vermiloră fiindă stimu
lată prin buna căutare a semânței de 
cătră FrancesI si Italieni, guvernulă de 
pe atunci (pe la 1852) a căutată să în- 
curagieze și să propage acestă frumosă 
industriă, înființândă o vastă pepinieră 
de duzi la școla de agricultură dela 
Pantelimonă, pentru ca de aci să se res- 
pândescă duzii în totă țâra. Pepiniera 
de duzi dela șsola dela Pantelimonă a 
avută o înrîurire din cele mai fericite 
asupra prosperărei crescerei vermiloră de 
mătase și guvernulă hotărîse înființarea 
mai multoră pepiniere analoge.

Pe la 1866, crescerea vermiloră de 
mătase a începută er a decăde. Spe
culanții necinstiți întroducendă în țeră 
semență străină și bolnavă, spre a o vinde 
în străinătate cu preță mare ca semență 
românescă, nu numai că au discreditată 
justa reputațiune a semenței din țera 
nostră, der au introdusă cu ea și boia.

Sămânța românescă nu mai era cău
tată și crescerea vermiloră de mătase a 
scăzută, așa că putemă dice că astădl 
țăranii crescă vermii nu pentru a’șl crea 
ună venită, ci numai pentru a produce 
borangiculă trebuinciosă casei loră. O- 
biceiulă de a cresce vermii mai există 
la noi în țeră, der din nenorocire este 
puțină lățită.

Cu tate acestea, crescerea vermiloră 
de mătase pe o scară mai întinsă ar 
putea deveni ună isvoră însemnată de 
venituri pentru sătenii noștri. Suntă pu
ține industrii așa de ușore ca crescerea 
vermiloră de mătase și care se potă 
exercita cu mai multu succesă de cătră 
femeile dela țeră. Ori ce țărână, care 
are o încăpere, ună șopro nă curată 
pote să se îndeletnicescă cu producerea 
mătasei. Câțiva duzi în curte și în gră
dină, dau destulă frunZă pentru hrana 
vermiloră.

Fără a împedeca celelalte lucrări 
agricole ale săteniloră, vermii de mătasă 
se potă cresce cu înlesnire; dela clocirea 
sămenței și până la culegerea gogoșiloră 
nu trebue mai multă de 7 săptămâni, 
timpă mai scurtă decâtă pentru orl-ce 
altă cultură. Copiii incapabili pentru 
alte munci și femeile potă culege ju- 
cându-se frunda duziloră spre a-o da 
ca hrană vermiloră. Aci nu este nici 
o muncă grea, numai îngrijirea să fiă 
bună. Credemă der că este de datoria 
tuturoră, ce dorescă binele săteanului și 
sporirea bogăției generale a țării de a 
căuta tote mijlocele posibile pentru a 
răspândi și încuragia crescerea vermiloră 
de mătase.

Mijlocele, cari ni-se pară mai ne- 
merite pentru ajungerea acestui scopă, 
suntă: răspândirea ducjiloru în țeră, în
curajarea săteniloră care se distingă în 
buna îngrijire a vermiloră prin prime 
date în bani, și răspândirea cunoscin- 
țeloră solide asupra modului de cres- 
cere.

Pentru răspândirea ducjiloră minis- 
terulă agriculturei are și acum mai multe 
pepiniere bune la școla centrală de agri
cultură și silvicultură dela Ferestrău, și 
pe la pepinierile forestiere. Pentru același 
scopu a înființată și administrațiunea

(') Cifrele acestea suntă luate din Notița 
lucrată pentru esposițiunea universală dela Pa- 
risă, din anulă 1867 ae P. S. Aureliană și Al. 
Odobescu.

Domeniiloră Corănei pepiniere și a fă
cută plantațiunl pe moșiile Dobrovăță 
și Gerghița. Remâne numai a se găsi 
modă practică de ase distribui săteniloră.

Primele în bani se potă da de gu
vernă și de județe.

Câtă pentru respândirea cunoscin- 
țeloră relative la îngrijirea rațională a 
vermiloră de mătase, pe lângă opulă ci
tată ală răposatului Petru Poenaru din 
1849, în timpulă când crescerea loră era 
în flore, adecă dela 1852 —1866, au apă
rută numărose publicațiuul în aiarele spe
ciale ale d-loră P. S. Aureliană și P. 
Buescu; er în anulă 1886, d. Antonescu 
Remușă a publicată ună tratată com
plectă asupra crescerei vermiloră de mă
tase. Date privitore la acestă ramură la 
noi se găsescă si în memoriulă d-lui in
spectară Radiană asupra învățământului 
agriculturei (1886).

Multe din escelintele publicațiuul 
susă amintite suntă seu prea voluminâse, 
seu nu se mai găsescă cu înlesnire în 
comerciu, seu în fine cuprindă termeni 
prea sciențificl, c re nu ar pute fi înțe
leși de sătenii ce sciu citi.

Ca să se umple acestă lacună admi
nistrația Domeniului Coronei a făcută să 
se traducă cu încuviințarea autorului, d. 
Marius Galfard, sericicultoră renumită la 
Oraison [Francia], micile notițe ce ur- 
meză asupra crescerei vermiloră de mă
tase și a boleloră loră. In partea rela
tivă la crescere s’au înlăturată tote cu
vintele ce nu ar putâ fi înțelese de să
teni. Spre a fi mai lămurite explicațiile, 
s’a adausă în textu, de câte ori a fostă 
trebuință, representațiunl figurate.

Acestă mică cărticică a fostă forte 
căutată în Franța, și speră că va fi bine 
primită și de sătenii noștri, a căroră 
bună-stare este dorința stăruitore și de 
căpetenia a Auguștiloră noștri Suverani.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS“ 
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

BucurescT, 30 Aprilie. Popora- 
țiunea face mari pregătiri pentru 
primirea succesorului la tronu a 
prințului Ferdinand, care va sosi 
mâne.

Belgradu, 30 Aprilie. Pershnele, 
cari au fostu condamnate dela 
1866 încoce pentru crima de în- 
naltă trădare, fură tote agrațiate.

Parisu, 30 Aprilie. Ambasa- 
dorulu României a notificată pre
ședintelui republicei succesiunea 
la tronu cerendu și recunbscerea 
prințului Ferdinandu de Hohen- 
zollernu.

Berlinu, 30 Aprilie. La des
chiderea esposiției pentru aju
torarea muncitoriloru în casu de 
nenorociri, ce se va face ac|î, se aș
teptă o importantă vorbire a îm
păratului asupra cestiunei lucră- 
toriloru. Insulele Samoace (țice, 
că voru fi neutralisate.

Haaga, 30 Aprilie. In curendu 
se va aduce în parlamentă pro
punerea ca regența se înceteze 
erășl.

Timișora, 30 Aprilie. Timișului 
și Bega crescu repede.

Panciova, 30 Aprilie. Dună
rea cresce erășl cu mare repezi
ciune. Lucrările de apărare se 
continuă Zi ȘÎ nopte. 

DIVERSE.
Din espedițiunea lui Stanley. Tn șe

dința dela 8 1. c. a societății geografice 
din Londra s’a cetită o interesantă scri- 
sore a lui Stanley, descriindă între altele 
și modulă de luptă ală sâlbaticiloră afri
cani, cari pentru a împedeca intrarea în 
țeră a europeniloră, făceau găuri în 
dramă; găurile le umpleau apoi cu petri 
ori cu olane ascuțite, pe care le acope- 
periau cu mușchi de arbori. Se înțelege, 
că cei din escorta lui Stanley, care erau 
fără cisme, se răniau gravă, și Stanley 
povestesce, cum în prima Zi a călătoriei 
sale 10 din omenii lui s’au bolnăviță de 
piciore. Stanley mai spune, că plantele 
ce crescă în valea fluviului Arvini suntă 
de o mărime colosală; pe malurile flu
viului se găsescă grămedl de scoici de 
stridii, în aeră fluturi și alte insecte de 
o mărime neobicinuită. Timpulă acolo

este plăcută. Dimineța mai totdeuna 
este ceță și sorele abia pe la orele 11 se 
pâte vede. Poporațiunea indigenă su
fere mereu de fome. Africanii de acolo 
suntă mincinoși și șirețl. Unulă dintre 
ei l’a înșelată grozavă pe bietulă Stanley 
spunându-i, că spre sudă de Vandeja se 
află ună Iacă numită Mumana, și i-a 
descrisă într’ună modă câtă se pote de 
viu întrega împregiurime a lacului. Stan
ley a plecată sâ-lă vadă. Două dile însâ 
a umblată zadarnică, căci de Iacă nici 
pomenire. Elă nu esista decâtă în fan
tasia Africanului. Stanley mai istorisesce, 
că indigenii îșl facă otrava, cu care ungă 
săgețile loră, din nisce furnici mari roșii, 
pe cari le piseză și făina o amestecă cu 
oleu.

Uniforme pentru soțiile oficerilorO. 
In „Katonai Lapok“ ună oficeră vine cu 
o ideiă caracteristică. Propune ca din 
considerațiunl de economia, să porte și 
soțiile oficeriloră uniforme, avândă ca și 
bărbații loră, una de tote dilele și alta 
de gală. Fusta rochiei să fiă înainte în
tinsă, fără crețe, er îndărătă cu crețe 
dese ; turnura înaltă e eschisă. Jacheta 
[roculă) să fiă josă gernisit cu o fășiă de 
postavă roșu ca mantalele oficerescl; 
talia încinsă cu o cingătore. Vera ar 
fi de recomandată o cușmă (șapcă) de 
paie florentine, erna de postavă. Uni
forma de gală ar fi ca cea obicinuită, 
numai câtă și fusta rochiei cusută cu 
flori de șinoră (găitanurl), talia gătită și 
pălăriă-capotă din mărgele ori dantele. 
Iacheta de promenadă să se facă după 
modelulă atilei soldățescl cu găitanurl. 
Ca podobă cercei, o brațletă de aură 
îngustă și ună câsornică cu șinoră ne
gru. Colorea haineloră ar rămâne la 
gustulă dameloră.

Spionii muscalu prinșii. Din Thorn 
se scrie, că acolo a pricinuită o sensațiă 
dintre cele mai mari arestarea unui înalt 
oficeră rusă, pentru că s’ar fi descope
rită că elă era ună spionă. Se crede că 
arestatulă, care a fostă prinsă în fortulă 
No. 4, este celă puțină locotenentă co
lonelă în armata rusă, de ore-ce din 
hârtiile, desemnurile și alte notițe, ce 
s’au găsită la elă, se pote vedea că elă 
scie forte multă din arta militară și are 
o esperiență minunată pe acestă terenă. 
Comandamentulă Thornului, (din Prusia 
polonă, districtulă Marienburg) deja bă
nuia de multă că cineva spioneză acolo, 
și d’aceea poliția și autoritățile militare 
și-au dată cele mai mari silințe pentru 
a descoperi pe spionă, care pentru a 
nu fi recunoscută îșl schimbase barba; 
elă fusese descrisă când a intrată în 
districtă, și nu se scia unde a perită. 
Când a fostă găsită la forță luândă no
tițe, purta o haină fină civilă. Se crede 
că elă va fi condamnată de autoritățile 
germane ori că incidentală va aduce 
după sine ore cari esplicărl diplomatice.

Negușulii. In urma unoră scirl so
site de pe câmpulă de râsboiu, se des- 
minte vestea răspândită despre mortea 
Negușului. Cu tote că pressa oficiosă 
italiană scrie, că elă nu mai este între 
cei vii, omeni cari cunoscă bine relațiile 
din Africa se îndoescă de acesta. Și 
asta cu atâtă mai multă, cu câtă doc
torală Traversi, italiană, care a fostă 
cinci ani de Zile atașată pe lângă regele 
Menelic, și care a sosită acum de cu- 
rândă din Africa, a declarată că elă nu 
crede că Negușulă sâ fi murită. Ș’apoi 
totă acestă lucru ’i se mai telegrafiază 
și „Gazetei Piemontului.11 Acelașă lucra 
îlă spune și călătorală Corazzini, care 
s’a întorsă acum de curândă din Ale
xandria și care spune, că Negușulă este 
numai rănită și nu mortă.

0 tragi-comediă. Foile vienese se 
ocupă de tragi-comedia unui proprietară 
de case din capitala Austriei. Bătrânulă 
proprietară face curte unei cântărețe de 
cafenea, numită Erva. Gurile rele vor- 
bescă și mai multă chiar, ele spuneau, 
că bătrânulă nu numai face curte pură și 
timplu, ci că ar cheltui bani mulțl cu 
frumosa și tînăra cochetă. Ună binevo- 
itară ală familiei proprietarului însciințâ 

despre acesta pe fiulă acestuia. Fiulă 
arătă scrisorea tatălui său și acesta nu 
avu încătrău trebui să mărturisescă, că 
este adevărată ceea ce se scria și vor
bea. Făgăduise însă fiului său, că de 
aci încolo va fi mai puțină galantă în 
ceea ce privesce darurile date frumosei 
cântărețe. Peste puțină primi apoi o 
scrisore însuși bătrânulă în care acelașă 
binevoitoră ală familiei îi scria, că fru
mosa lui cântăreță se iubesce și cu al- 
tulă, și-i spuse chiar ora în care, de va 
cerceta-o, se va convinge despre infide
litatea ei. Bătrânului nu-i trebui mai 
multă. Se și duse acolo și găsi ușa în
cuiată. Bătu. Cântăreță deschise numai 
într’ună târdiu și când bătrânulă începu 
să facă gură, că ce caută la ea tînărulă 
pe care’lă găsi aci, ea îlă dete afară. 
Bătrânului acestă imprej urare îi făcu 
atâtă de mare și penibilă impresia, încâtă 
alergă dreptfi la ună armurieră, cumpără 
ună revolveră și eșindă afară din orașă, 
trase asupra sa. Glonțulă nu l’a nime 
rită însă bine, și astfelă e probabilă, că 
densulă va scăpa de morte și că se va 
lăsa apoi și de dragoste, care la bătrâ- 
neță, de, nu mai merge.

Necrologd.
Alexandru Tulia, parochă gr.-or. în 

Câmpuri, membru al Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, membru ală si
nodului, comitetului și scaunului proto- 
presbiterală, în urma unei suferințe în 
aprindere de plumânl, astăZl la 1 oră 
după ameZl, în florea vieții, de 32 de 
ani, după o scurtă vieță văduvescă de 7 
săptămâni, șl-a dată blândulă sufletă în 
mânile Creatorului. Cu inima sdrobită 
de durere, în numele loră, ală rudenii- 
loră și ală nenumărațiloră amici o aduo 
acesta la cunoscință jalnicii subsemnați. 
Rămășițele pămentescl ale scumpului 
defunctă s’au ridicată Miercuri în 22 
Martie st. v. (3 Aprilie st. n.) din locăința 
sa la 1 oră p. m. și s’au depusă spre 
eternă odichnă în cimiterulă bisericei 
gr.-or. din Gurasada.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Teofilu Tu.Ua, notară cercuală, oa 
frate. Susana Tulia născ. Bogdanii ca 
mamă. Emilianu Tulia ca fiu minorenă.

Cursul îi pieței Brașovu
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 V6nd. 9’42
Argintă românescă - „ 9.38 n ’ 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.46 n 9.48
Lire turcescl - - - „ 10.70 n 10.74
Imperiali - - - - „ 9.70 n 9.74
GalbinI „ 5.58 H 5.69
Scris, fonc. „Albina" 6"/0 „ 101— M —._

„ , „ 5°/o „ 98.50 M 99—
Ruble rusescl - „ 126— .. 127—
Discontulă - - - - G’h-8% pe anii.

Cursulu la bnrsa de Viena 
din 29 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4”/0 .......................... 103 30
Renta de hârtii 5°/0..........................96.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - _ __
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emivune) - - 114,75
Bonuri rurale ungare - - - - - 105.  
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.  
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.__
Bonuri cu cl. de . sortare - - . . po5._
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.__
Bonuri croato-slavone - - - - . iqj___

Despăgubirea pentru dijma de vină
ungurescă ............................... 99 .so

Imprumutulă cu premiulă ungurescă 144.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 130 50
Renta de hârtiă austriacă - - - _ 85 35
Renta de argintă austriacă - - - _ 85.75
Renta de aură austriacă - - - - . 11105 
LosurI din 1860 ............................... 114.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 890._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.50 
Galbeni împărătesei- 554
Napoleon-d’orI - 9471/
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.42’/
Londra 10 Livressterlinge - - - . 119.55

Sț’Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum- 
pâra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.__________

Editară și Redactară responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Tu.Ua
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Banca generală de asigurare mutuală „TRANSILVANIA".
ComptulU încheiata alu secțiunii I-e pro 1888. i Il-a 1888.

Venituri. Eișiri.

Fonduliî de premii din a-i 
nulii 1887.

Premii după detragerea 
stornilorti........................ I

Tacse după detragerea I 
stornilorti........................

Reservă pentru daune ex 
1887.................................. 1

Venituri diverse ....

25

62

765
572

52
13

Premii pentru reasigurare. . .
Salare, spese, timbre, tipărituri, 

spese de călătorie, dare etc.
Tacse de timbre și contribuție . 
Amort, de mobilii fl. 130.36 cr. 
Amortisare din spe

sele de întemeiare „ 822.83 „ 
Amortisare din pre-

tensiune dubiose „ 148.13 „
Interese după obligațiunile fon

dului de întemeiare . . . .
Reservă de premii...................
Daune plătite detr. part, reasigur. 
ProvisiunI.................................
SubvențiunI la soc. de pompieri 
SubvențiunI pentru fondulă de 

pensiune.................................
Reservă pentru daune pendente 
Escedentă.................................

J.

108117 12

fl. cr

22090 52

17105 ‘H >
1631 98

1101 32

3348 _
13028 3]
41963 14

6419 29
95 22

276 57
538 20
518 67

108117 12

alU
Venituri fl. cr. E^irl. fl. cr.

«ondulă de premii din a- Sume asigur, plătite fl. 48186.51 cr
nulă 1887 ........................ 207864 39 Reser, pentru cașuri

Transportulă premieloră din de morte insinuate „ 500.— „
anulă 1887........................ 7284 30 PlătirI pentru ton-

51Premii după detragereastor- tine contra asigur. „ 80.— „ 48766
niiloră............................. 87141 46 Sume pentru zestre asigur, plătite 8000 —

Tacse după detragerea stor-
2722 45

Sume plătite pentru asigurări de
niiloră............................. vieță la ajungerea etății ficsate 1000 —

Cașuri de morte insinuate Premii de reasigurare . 613 24
ex 1887 .............................

Tacse de administrare dela 
tontine, arvune precludate

2460 10 Prcvis. deacuisițiunefl. 425.39cr
Amort, din prov. capit. 3833.67 cr 4259 06

535 13 ProvisiunI de incassare. 2563 58
etc...................................... Salare, spese, timbre, tipărituri,

Interese și venite dela casa
9160 16 dare, spese de călătorie, porti,

proprie etc........................ inserate etc................................. 16959 20
\ Timbre și contribuție . . . . 1694 02
\ Reparatura cassei........................ 241 —
\ Polițe rescumpărate................... 3429 67
\ Premii rebonificate...................

Amortis. din mobili fl. 130.36 cr.
Amortis. din spesele

292 43

\ de întemeiare . . „ 822,83 cr.
Amortis. de preten-

\ siunl dubiose . . „ 148.13 „ 1101 32
\ Subvențiune pentru fondulă de
\ pensiune.................................. 276 57
\ Onorare medicale........................

Interese după obligațiunile fon-
1179 14

\ dului de întemeiare . . 3348\ Fondulă de premii pro 1889. 216304 64\ Transportă de premie pro 1889 681416
\ Escedentă pro 1888 .................... 325 39

31716799 317167 99
Bilanțil în 31 Decemvrie 1888.

A c < I v u. cr. ■* » a I î n. fi. cr.

Obligațiuni needate 
fl.-----------
n

20000
14000

n

71
77
77

71

n

71

n
71
n

10000

6300
7200
2000

1000

7400

7000

8000
2600

500

Prior, ale I. drumti de ferti transilv. â fl. 
4*/2°/0 scrisuri fonc. ale institutului de 
credită fonciară ungară........................
5°/0 scrisuri fonciare ale instit. de cre
dită fonciară ungară.............................
losurl pentru regularea Dunări . . .
obligații rurale transilvane .... 
5’/2°/0 scrisuri fonc. ale instit. fonciar 
din 
6% 
din 
6% 
din
5,/2°/o scrisuri fonciare ale instit. fonc. 
din Sibiiu IV. emisiune........................
scrisuri fonciare ale „Albinei14 . . .
acții ale I. drumă de feră transilv. . 
scrisuri fonciare ale cassei de păstrare 
din Sibiiu . ,.............................
rentă austriacă......................................

Sibiiu I. emisiune........................
scrisuri fonciare ale instit. fonciar 
Sibiiu II. emisiune........................
scrisuri fonciare ale instit. fonciar 
Sibiiu III. emisiune........................

300
200 rentă austriacă în argintă . .

• , 1

â 71

â n

â n

7?
7)
77

â 
â 
â

â 
â 
â

â 
â 
â

71
71
11

71

11
71

â fl.

98.80 fl. 19760—

100.- fl. 14000—

101.75 , 10175—
121.50 „ 7654.50
104- „ 7488—

105— „ 2100—

104— „ 1040—

103— „ 7622—

101.50 „ 7105—
101.50 . 8120—
190— „ 2280—

101.50 „ 507.50
82.20 „ 246.60
83.10 „ 166.20

1020—

190800 Fondulă de întemeiare..................................
subtrăgendu-se amortisarea........................

Fondulă de premii secț I.............................
Fondulă de premii secț II.............................
Fonduliî de reservă pentru tontine . . . .
Transported!! premielorCi secț. II....................
Reservă pentru cașuri de morte insinuate . 
Reservă pentru daune de incendiu insinuate 
Interese neridicate ....
Fonduri de pensiune . . .
Escedentti reservattî din 1887
Fondulă de garanță secț I . 
Fonduliî de garanță secț II .
Escedentă secț I. pro 1888 . 
Escedentti sect. II. pro 1888

fl. 300000— 
„ 9200—

fl. 216304.64
„ 44829.99
„ 6814.16

290800
13028 31

267948
500
538 

2481
677
660

1991
2677

79

2H
05
92
67
34

71
7)
Acții diverse .... 
Portofoliu de cambii . 
împrumuturi pe efecte, 
împrumuturi pe polițe.
împrumuturi pe polițe de tontine......................................
Depuneri în cassa de păstrare. . . ,............................ ;
Depuneri în cassa de păstrare ale fondului de pensiune . 
PretensiunI la agenturi.........................................................
AnticipațiunI la inspectori și diverși.................................
Debitori diverși........................................................................
Mobilii, table firmale și tăblițe...........................................
Spese de întemeiare..............................................................
ProvisiunI capitalisate..........................................................
Realitatea în strada Cisnădiei No. 5..................................
Cassa......................................................................................

89284 80
2772 - 1

10101 II
74863 2'.'

4529 —
172 26
677

58093
5026 S'l

19908 11
11271 6
8255 ...

57499 ...
43000

5890 1»5
582147 4N i;582147 4H

Sibiiu, în 6 Aprilie 1889.
C. de Ilannenlioini m. p.

ZBrizLckrxer m. p, Dr. Brcte m. p.
Conturile de susu și bilanțulu sau aflată în consonanță cu registrele respective.

Comitetulu de revisiune:
George Mike m. p. Dr. Ioanu Nemesu m. p.

Sosirea si jlecaroa tronurilom si iiostelorii în Brasovtt.
Plecarea trenurilor*:
I. Dela Brașovil la Pesta

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trennriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de am^cjl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu :
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la RSșnovS-Zimeset-Branll : 12 ore 30 m. după amedl 

p 
n
71
71

Trenul ti 
Trenuliî

Trenulă

Trenul Ci 
Trenuliî

Trenul ti

a) Dela
b) , 
G 71
d) 71
eJ n

I. DE HTCHIRIATV
este o locuință frumosă în Maerulu Blumena No. 199 constă- 
tătâre din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podii, șopu pentru lemne, grajdii, șopu pentru trăsură și podu pentru 
finii, dela sf. Michailu st. n. încolo pe unulfi seu mai mulțT ani.

InformațiunI mai de aprdpe se dă în Cancelaria Eforiei 
scoleloru centrale române gr. or. suburbiulQ Scheiu, Edificiulu 
gimnasiului român u gr. or.

59,G—4

,, Zizinu: 4 ore după amecjl.
în Săcuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
la Făgărașii: 4 ore dimineța.
la Săcelc: 4 ore dimineța.

Tipografia A. MUREȘIANU, BrașovG.

Rugăm pe d-nii abonați ca Ia reînoirea prenumeratiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponul* mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.


