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Brașovu, 10/22 Maiu
Alaltaerî s’a începută în dieta 

unguresc;! disensiunea asupra bu
getului ministeriului de culte și 
instrucțiune publică. Ea a fostu 
introdusă de cătră raportorulă 
comisiunei pentru instrucțiune, 
George Szathmary, prin nisee ca
racteristice constatări.

Mai întăiu a constatată rapor- 
torulu, că în ceea ce privesce in
strucțiunea în institutele superiore, 
ea portă timbru națională ma
ghiară și că prin urmare în aceste 
institute naționalitatea maghiară 
se pote considera ca asigurată.

Pe terenulu instrucțiunei popo
rale găsesce raportorulă că s’au fă
cută îmbucurătore progrese, der 
regretă, că statulă ia parte în mă
sură prea mică la instrucțiunea po
porală. Dintre tote școlele popo
rale statulă susține 12 .procente 
numai și între aceste optă procente 
cu limba de propunere maghiară. 
Va se dică 88 de procente din 
tdte școlele poporale ale Ardeiu
lui și T’erei uugurescl suntă sus
ținute de diferitele confesiuni, pe 
cheltuiela loră nu a statului.

Disproproțiunea acesta la capit- 
lulă instrucțiunei poporale ar dori 
raportorulă se se delăture, decă 
nu se pote deodată — căci lip- 
sescă și banii și altele — celă pu
țină succesivă, căcă ,,pe teremulă 
instrucțiunei poporale statulă are 
de a împlini o mare misiune iî- 
indă vorba de a se crea între nii- 
lionele poporațiunei o basă tare 
pentru ctitorea Ungaria, și fiindă 
școla poporală celă mai puternică 
mijlocă ală tuturoră nisuințeloră 
naționale.11

Aceste cuvinte suntă destulă 
de lămurite, der spre a nu da 
locă nici celei mai mici îndoieli 
în privința aspirațiuniloră și pla- 
nuriloră maghiare față cu înveță- 
mentulă poporală, raportorulă a 
completată constatările sale, ară
tând ă, că societatea maghiară a 
desfășurată pe teremulă crescerei 

poporului și a asileloră de copii 
o puternică acțiune „mai alesă pe 
calea Kulturegyleturiloră11. Etă, 
esclamă elă, societatea maghiară 
vede bine câtă de multă trebue 
se se mai facă pe acestă teremu.

Der „deocamdată11 nu suntă 
baul în visteriă și de aceea ac
țiunea statului pe teremulă instruc
țiunei poporale stagneză dela 1887 
încoce. Cei cu „misiunea cultu
rală și națională11 trebue se-șî mai 
puna poftele în cuiu și se se mulță- 
mcscă și cu cele 8 procente școle 
poporale de statu maghiare.

Acesta este ultima constatare, 
ce-o face raportorulă comisiunei 
de instrucțiune și ea ne esplică 
multe, ne esplică mai alesă de ce 
partidele maghiare din dietă au 
ascultată cu mare liniște și aten
țiune espunerile ministrului de culte 
și instrucțiune, conte Albin Csaky, 
care cu aceeași ocasiune șî-a des- 
voltată programa sa de înveță- 
mentă, ne esplică în line de ce 
s’au mulțumită cu acestă programă, 
deși nu este, după dorința loră, o 
programă de luptă.

Vomă reveni asupra programei 
d-lui Csaky. Pentru astăcți amin- 
timă mimai, că organulă d-lui 
Tisza se grăbesce a esplică, de 
ce ea nu este o „programă de 
luptă,11 de ce ministrulă nu precede 
agresivă contra contesiuniloră, ci 
asigură, că va respecta „sfera de 
dreptă și de lucrare11 a loră.

„Se nu ne amăgimă11 cjice foia 
tiszaistă. „noi încă nu sunteină 
pregătiți de a introduce mari ino- 
vațiunl liberale cu privire la ra
porturile nbstre cu confesiunile11. 
„Der11, adauge numita foia, „cu 
totă deferenta pentru nisuințele 
îndreptățite confesionale, contele 
Csaky e departe de a jertfi vr’un 
dreptă ală statului, elă se semte 
din contră în totă puterea cuvân
tului ca representantă ală puterii 
de stată și alu ideei de stătu".

Cu alte cuvinte, scopulă ma- 
ghiarisării se urmăresce cu tena

citate, acțiunea se îndreptă înse 
după mijldce și împrejurări.

iDiisr .^ZEV^ZE^L..
Cftlătoria și căsătoria principelui Bulgariei.

Se anunță din Viena diarului „Stan
dard", că e vorba în cercurile austriaca 
despre o mare călătoria ce principele 
Ferdinand ală Bulgariei ar face-o în Eu
ropa. Priucipele ar visita Bucurescii, 
apoi ar merge la exposițiă. Se dice de 
asemenea, că va lua în căsătoria o prin
cipesă de Orleans. „Standard" luandă 
îu considerația dușmănia ce esistă în pri
vința principelui Ferdinand, îlCi sfătuesce 
să renunțe la acestă căsătoria.

Starea <Ie asediu în Bosnia.
După cum comunică o telegramă din 

Viena, proclamațiunea stării de asediu în 
Bosnia preocupă tdte cercurile. Câteva 
diare pretindă, că faptulă n’are o causă 
politică, și că trebue să se vac]ă în acestă 
măsură numai uuă mijlocă de adistruge 
mai repede bandele de tâlhari, cari pus- 
tiescă ținutulă. Der cjiarulă oficioșii „Die 
Presse11 publică în aedstă privință ună 
articula, în care se dice, că decă nisce 
evenimente grave ar trebui să isbucnescă 
în peninsula balcanică, ar fi mai multă 
în spre Novi-Bazar, în vechia Serbia sen 
în Macedonia, decâtă în Serbia său în 
Bulgaria.

Același diară dice, că la Viena și la 
Seraievo trebue ca omulă să se țină gata 
în fie-care di a primi scirl alarmate din 
primele țări mai susă arătate, și că prin 
urmare, bine s’a făcută de s’a proclamată 
starea de asediu în Bosnia.

Diu parlanientulu germană.
Ună proiectă de lege, care pedep 

sesce delictele și crimele comise în afară 
de Germania, s’a depusă pe biroulă 
Reichstagului.

In discuțiunea legii asupra asigu- 
răriloră lucrătoriloră mai mulțl deputațl 
vorbescă pentru seu contra legii. D lă 
de Boetticher, respundendă unei decla- 
rațiunl făcute de conservatorii adversari 
ai legii, dice că ea stabilesce ună aju
toră în contra primejdiei socialismului, 
ea face mai multă decâtă mijlocele eșite 
din inițiativa privată.

D-lă de Bismark rosti ună discursă 
violenta. Elă <j’se, că nu crede să câș
tige noi aderenți la lege. Vorbindă de 
oposiția ce socialiștii o facă proiectului 
de lege, stabilesce o discuțiune între 
șefii și masa ori mulțimea partidului so
cialistă, cjicendă că acesta nu numesce 
deputațl socialiști decâtă pentru a arăta 
nemulțumirea ei în contra guvernului. 
Este evidentă, că socialiștii au interesă 
să împedece orl-ce reformă propusă spre 
a da satisfacția unoră drepte revindicărl. 
Cancelarulă adaugă, că e o ilusiune de 
a crede, că e posibilă să se găsescă ună 
terenă de înțelegere cu socialiștii; aceștia 
suntă totdeuna pe picioră de răsboiu; 
ei voră ataca, după cum Francia va a- 
taca pe Germania, când se voră simți 
destulă de tari.

Trecendă la progresiști, d-lă de Bis
mark le impută oposiția loră sistematică 
la tote proiectele guvernului, adăugendă 
că, decă facă o escepțiă în favorea le- 
giloră militare, cărora ei le dau sprijinulă 
loră, acestă escepțiă nu implică, că ei 
lucreză astfelă din patriotismă. Acestă 
atacă provocândă protestări violente din 
partea pr^gresiștiloră, d. de Bismark ca
lifică pe întrerupători de „insolenți."

Cancelarulă se întorce în urmă spre 
conservatori, și împută câtorva dintren.șii 
oposiția loră, în care elă nu voesce să 
vadă decâtă o preocupare de interese 
locale. Elă încercă a proba, că agri
cultura nu e sacrificată industriei. Elă 
<jice, că voesce să exprime opiniunea sa 
înainte de alegeri, pentru ca manoperile 
electorale să nu interpreteze tăcerea sa 
ca resultatulă nepăsării cancelarului în 
privința proiectului de lege. Elă în
demnă diferitele grupuri să se separe de 
intransingențl, printre cari elă citeză pe 
socialiștii cu cari nu se discută, ei se 
combată.

D-lă Bamberger constată, că discu
țiunea tehnică rămăsese politicosă pănă 
la intervenirea d-lui de Bismarck, ale 
căruia atacuri pismătărețe le înfiereză, 
precum și neîncrederea în privința ad- 
versariloră săi. Elă critică multă pro- 
iectulă, declară că socialismulă monar
histă e o utopiă, că alianța celoră două 
principii e incompatibilă, că unulă va

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Progresulu
d'3.pă Tiiles Sizxicn..1)

Multe, forte multe obiecțiunl s’au 
ridicată în contra Exposițiuniloră. Obiec- 
țiunea principală, ce li-se face, este că 
ele suntă prea dese. Cum puteți pre
tinde și afirma, — ni-se dice, — că ar
tele și industriile din 1889 să difere de 
artele și industriile din 18782). Ne veți 
preseuta în ceremonii obiecte, pe cari 
le-smă văcjută deja, cu aceea singură 
deosebire, că le veți pune pe alte mes- 
cidre.

De sigură acestă obiecțiune ar fi 
putută fi plausibilă acum o sută de ani; 
ea ar fi fostu chiar forte puternică acum 
două sute de ani. Adl înse ea nu mai 
are nici o valdre; lumea se reînoesce 
într’ună restimpă de dece ani. Progre- 
sulă, care mergea cu pași numărați, s’a 
încălțată dela revoluțiune înedee cu

') Aceșt i a-iîcolă e luatu cin: La Heme 
de VExposition miirerselle <le 188'J.

2) Ultima exposițil în Parisu. 

cisme de șepte milurl. Omulă nu s’a 
schimbată multă, însă elă a schimbată 
totă, ce se află împrejurulă său.

Mai întâiu a schimbată elă rapor
turile sale față cu cerulu. Pănă acum 
omulă îlă putea numai zări; adl însă îlă 
vede cu multă mai de aprope, mulțămită 
puterii nouăloră instrumente. Mă îndo- 
iescă, că vomă ajunge în stare a visita 
luna; suutemă îusă aprope a-i face to
pografia. In 1878 aveam încă o foto
grafia a ei forte confusă. In anulă vii- 
toră o vomă face mai bine. D-lă Elisee 
Redus se prepară a-i scrie descripțiunea. 
Acesta va forma primulă apendice la 
Geografia sa universală.

Pămentulă era altădată unulă din
tre cele 4 elemente. Ună elemental? 
Ce însemnă acesta? Adl e vorba de no
menclatura corpuriloră simple. Berthelot 
descopere ună elementă, precum lanssen 
descopere ună planet.

Pasteur descopere peste totă mi
crobi. Pythagora îi aflase înaintea lui; 
însă Pythagora îi visa, pe când Pasteur 
îi vede. Elu nu se mărginesce numai 
a-i vede-, elă îi combate și ne dă vieță 

sterpindu-i. Dela începutulă lumii, noi 
serviamă — fără să ne trecă prin minte 
— de pășiune la animalcule. Le beam, le 
respiramă, le mâncamă, le introduceam 
din tote părțile la ună locă. Pasteur a 
aflată mijloculă de a le împedeca pe 
cele mai mari să între în corpulă nos
tru cu băutura; și la acelea, cari intră 
fără voia lui, le paraliseză acțiunea di- 
rigindu-o. Ună omă din lume face celă 
mai mare rău acestoră animalcule și 
celu mai mare bine celui mai mare ani
mală, care suntemă noi înșine.

țlică, că elă împedecă microbii cei 
mai mari de a intra. Cu tdte acestea 
eu nu potă crede în atotputernicia mi- 
croscopeloră sale, precum nici nu potă 
crede în atotputernicia telescopeloru, 
cari costă atâtea parale pe D-lă Bischoffs- 
heim. Decă apa a trecută prin cele 
mai bune filtre, atunci se pare a fi li
beră și deșertă. Nimicu insă nu probeză, 
că ea n’ar fi locuită de microbi cu 
multă mai mici, decâtă ai D-lui Pasteur 
și carl se străcoră printre instrumentele 
sale.

Se presupunemă pentru ună mo

menta, că acești microbi să fiă așa de 
inteligențl ca noi, să fiă civilisațl și să 
aibă microscope. Pote că s’ar găsi prin
tre ei vre-unO microb-Pasteur, ală cărui 
geniu va descoperi o lume întregă în ceea 
ce pentru noi ar fi ună atomă invisibilă, 
și că eeilalțl microbi, armați cu alte 
microscdpe, voră pute descoperi alte 
animale pe cari le v^ră numi cu ne- 
dreptă „infinită de mici". Și în acestă 
hipotesă nici nu se pote prevede, unde 
trebue și ne este posibilă să ne oprimă. 
De asemenea, presupunendă pentru ună 
momentă, că sorele, împrejurulă căruia 
gravitămă, elă însuși este numai o stea, 
care face parte dintr’ună sistemă, ală 
cărui centru e ună altă sdre, putemă 
merge din sdre în sdre fără a ne pute 
opri vre-odată. Intre aceste două imen
sități, între imensitatea mărimii și imen
sitatea micimii, se jocăsciința ca în do- 
meniulă ei naturală.

Și nici că este posibilă a nu insista 
asupra punctului amintită mai adineoil 
â propos de Pythagora: și anume, că 
umanitatea tinără a visată totă ceea ce 
descopere umanitatea bătrână. Progresulu 
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distruge pe celalaltă, și că istoria revo- 
luțiuniloră ne învață, că eld e totdeuna 
învingătorii, pice în sfârșită, că adop
tarea proiectului va fi o nenorocire. 
(Aplause prelungite la stânga).

Evmitropolitulu serba MihailQ.
O telegramă din Moscva spune, că 

exmitropolitulă serbii Mihailă a plecată 
cătră Serbia. La plecarea mitropolitului 
Mihailă, o molțime compactă se îmbul- 
zia în împrejurimile gării, principele 
Dolgurukoff, membri din aristocrația, ne
gustori și mulțime de țărani înconjurau 
vagonulă, specială implorândă bine cu
vântările prelatului radiosă de acestă 
spectacole cari caracteriseză după den- 
sulă legăturile morale ce legă poporule 
rusă cu cela serbă printre personagiele 
care însoțiau pe prelatule se observa prin
cipele Obolinsky, directore ale cancelariei 
diplomatice.

SClRlLE DILEL•
Revoltă de femei. Comuna PorcescI 

din comit. Sibiiului posede o pășune cu 
pădure, care în urma unei greșeli s’a 
trecute în cărțile funduare pe la anulă 
1850 ca pădure. Consecința a fostă, că 
la intrarea în vigore a legii forestiere 
au fostă separate 700 de jugăre ca pă
dure oprită dela pășunită. Locuitorii au 
remonstrate, că terenulă le trebue ca 
pășune, der numai atâtă au putute ob
ține. că în locă de 700 jugăre s’au se
parată 300 de jugăre. Amărîciunea în 
comună a fostă mare și la 9 Maiu, când 
forestierele primă a trimisă în comună 
tablele pentru însemnarea pădurei oprite, 
amărîciunea a isbucnită. Bărbații erau 
ocupați la câmpă și acasă se aflau nu
mai femeile. Notarulă Bencze lua în 
primire tablele și urmarea fu, că feme
ile se adunară inaintea cancelariei co
munale, amenințară pe Bencze și puseră 
de se dete alarmă cu clopotele ca se se 
întorcă bărbații loră dela câmpă. Feres- 
trile cancelariei comunale fură sparte, 
er notarulă și cancelistulă se închiseră 
în cancelariă. Acestă stare critică a du
rată cinci dile, pănă ce casulă s’a ară
tată fisolgăbirăului și viceșpanului. Se 
face cercetare.

* * *
Camera advocațială din Alba-Iulia face 

cunoscută, că advocatulă Dr. Lazară 
Petcu a fostă ștersă, la cererea sa, din 
lista camerei.

* * *
Emblema ungurescă. In privința ces- 

tiunei aduse pe tapetă de deputatulă 
Paul Hoitsy, că pentru ce unele insti
tute de stată, ba chiar și curtea de comp- 
turl, folosescă embleme de stătu falsă 
compuse, — la care Hoitsy anume îm- 
putâ, că în insemnele ungurescl de pe 
tipăriturile oficiale ale curții de comp • 
turl, figureză și vulturulă cu două ca

pete, — scrie „B. Corr.“ : E adevărată, 
că referitoră la întrebuințarea insemne- 
loră ungurescl — chiar la folosirea loră 
de oficii — încă totă se observă abateri. 
Vulturulă cu două capete, despre care 
deputatulă Hoitsy a fâeută împutărl, se 
întrebuințeză totuși chiar și pe tipări
turile curții de compturl și e deplină co 
rectă, deși în aceste unite insemne ale 
țăriloră corănei ungare, fiăcare din sin
guraticele amărunte nu suntă pe deplină 
corecte. Acelă vultură cu două capete 
însă este ună însemnă ală orașului Fiume. 
Legislativa, îndată ce va ave pentru a- 
cesta mai multă timpă, se va ocupa cu 
cestiunea insemneloră ungurescl după ce 
ministru-președinte aucjindă părerea aca
demiei ungurescl de sciințe, a societății 
heraldice și a archivarului țârei, a lu
crată deja ună proiectă de lege pentru 
stabilirea emblemei ungurescl pe cale 
legală.

** *
Bani prăpădiți suntă cei 2500 fl., ce 

i-a dăruită la mortea sa Carolina Bor- 
bely din Clușiu Kulturegyletului arde
leană. Când atâta sărăcime și atâția 
neputincioși suntă, să arunci banii ’n 
ventă!

** *
Vidre in Oltii. Din Reti, comit. Trei- 

scaune, se anunță, că acolo în Oltu s’au 
vădută vidre și unui vănătoră de acolo 
i-a și succesă să ucidă una din vr’oșese 
vidre, lungă de 2‘/2 urme, cu o codă de 
l'/2 urme.

** *
Animalii antediluvianu. „Telegrafu

lui română“ din BucurescI i-se scrie, că 
lângă Palota ^Mehedinți) s’au descope
rită resturile unui animalu ante-diluvian. 
Invățătorulă rurală dela numita comună 
a adusă la Severină o falcă din elă, care 
e de o estraordinară mărime.

A *
Asociațiunea studenților!! universitari 

din România, secția BucurescI, face cu
noscută tuturora studențiloră, că înscri
erea pentru ținerea conferințeloră la 
congresulă, ce anulă acesta se va ține 
la Ploeștl, se face la d-lă Dimitrie Geor
gescu, delegatulă asociațiunei, strada 
sfințiloră, Nr. 58, numai pănă la 15 Iu
nie a. c., pentru ca, conform regulamen
tului, să se potă publica subiectele con
ferințeloră cu trei luni înainte. înscrie
rea se va face trimițendu-se conferințele 
în resumată, împreună cu o cerere de 
înscriere la adresa delegatului. La 15 
Iunie înscrierile se voră închide defi
nitivă.

** *
Societatea bisericescă-literară „Alexi- 

Șincaiu. Membri ordinari ai Societăței 
literare-bisericescl „ Alexi-Șincai , din 
Gherla în 9 Maiu st. n. s’au întrunită în 
o ședință electorală, pentru constituirea 
noului biurou pe anulă societară 1889-90; 

astfelă sub presidiulă d-lui Dr. Ioană 
Popă profesoră de teologiă și în pre- 
sența d-lui Eusebiu Cartice, rectoră se- 
minarială și supraveghietorulă societății 
și-au alesă ună nou birou constătătoră 
din următorii :

Pe Cirilă Negruțiu cl. în a. III de 
președinte, pe Ioană Popă junior cl. 
în a. III de vicepreședinte, pe Aureliu 
Ciurileanu cl. în a. II de secretară și 
notară ală corespondințeloră, pe Iosifă 
Onciu cl. în a. ITI de cassară, pe Tra 
iană Deacă cl. în a. II de notară ală 
ședințeloră, pe Gavrilă Berinde cl. în a. 
II de bibliotecară, pe Valeriu Muroșianu 
cl. îu a. I de archivară, pe Alexandru Bă- 
liană cl. în a. I de controloră.

* * *
0 scenă mișcătore. Din Lugoșă cu 

data de 18 1. c. se scrie: Erl după 
prândă oficerii de honvedl locotenentulă 
Ban, sublocotenentulă Kisfaludy și me- 
diculă de regimentă Eberhard Klein în- 
treprinseră o preumblare cu trăsura spre 
Ollosagh. La reîntorcere aprope de 
fabrica de cărămidl, când domnii voiră 
să trecă peste șinele drumului de feră, 
deodată râslogii automațl se închidă și 
trăsura râmase încuiată în mijloculă și- 
neloră. In acelașă momentă trenulă deja 
șuerâ la o distanță abia de 300 de pași 
și călătorii se credeau aprope pierduțl. 
In ultimulă momentă succese totuși sub
locotenentului Kisfaludy ca sâ facă o 
întorsătură a trăsurei. In acestă mo
mentă trenulă trecu pe lângă trăsură și 
răni numai ună cală — spre marea mi
rare a călâtoriloră cari au scăpată numai 
cu atâta.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
(Din raportulă generală ală consistoriului 

archidiecesanu, ca senatiî epitropescă, 
pe anulă 1888.)

IV. Din fundațiunea Andronică. Cu 
începerea dela 1 Ianuarie 1889 s’au 
votată :

a) 88 ajutore â 30 fl. pentru 
învățăcei de meserii . . . 2640 fl.

5) 8 ajutore â 30 fl. pentru 
sodall.................................. 240 „

c) 13 ajutore â 100 fl. pentru 
sodall în condițiunl a deveni 
măestri............................. 1300 „

la olaltă 4180 fl.
In decursulă anului 1888 s’au acui- 

rată cu suma de 19,000 fl. v. a. pe seina 
fonduriloră archidiecesane și anume pe 
seina fondului generală administrativă 
două case în Sibiiu și anume una în strada 
Poplăcii sub Nr. 28, er alta în strada 
„Spinarea cânelui“ Nr. 33, ce se află în 
nemijlocită legătură cu edificiile semina- 
riale și cu reședința archepiscopescă.

Despre starea averiloră bisericescl 
și școlare din archidiecesă, după-ce ra- 
țiocinii așa dicendă mai compactă înche
iate avemă numai pănă la finea anului 
1885, er pănă la acestă intervală s’a ra
portată în anulă trecută Venerabilului 
sinodă, de astădată nu putemă înainta 
conspecte detailate; ne luămă însă voe 

a raporta, că în urma disposițiuniloră 
energice luate au începută a incurge 
din protopresbiterate mai regulată rațio- 
ciniile.

Cu zelă lăudabilă premergă proto- 
preshiteratele : Brană, CâmrenI, Cohalmă, 
Dobra, Lupșa, Orâștie și Ungurașă. Pro- 
topresbiteratele: Turda, Făgărașă, Gio- 
giulă II. Murășă-Oșorheiu și Agnita și 
de astă-dată au rămasă restanțiere; cele 
patru dintaiu însă au justificată îu câtva 
întrelăsarea, er celă din urmă n’a tăcută 
nici acesta, de aceea față de elă s’au 
luată măsuri escepționale, aplicându-se 
comisariu consistorială pentru regula- 
rea afaceriloră rațiociniiloră bisericei și 
școlare.

Peste totă luândă, averile bisericescl 
după raportele protopresbiterale sosite 
aici se vădă asecurate ; în deosebi reali
tățile prin inducerea în cărțile fundua- 
rie și acesta asecurare lipsesce numai în 
puține comune, der și acele s’au îndru
mată a o îndeplini.

De asemenea s’a dispusă și suplini
rea si complectarea planuriloru ce mai 
lipsescă la esploatarea păduriloră, ce se 
află în folosința comuneloră nostre bise
ricescl.

S’au luată măsuri pentru insinuarea 
pretensiuniloră ce le au comunele bise
ricescl și școlare în urma răscumpărării 
dreptului regală de cârciumărită din par
tea statului.

Rațiociniile tipografiei archidiecesane 
nu s’a subșternută și așa nu s’au putută 
revida după cum adecă se indigitase a- 
cesta Drin conclusulă sinodală N-rulă 
122/1888.

In fine ne permitemă a atrage aten
țiunea Venerabilului sinodă la aceea îm
prejurare, că dela gimnasiulă din Bra- 
șovă nu incurgă percentele după îm- 
prumutulă de 10.000 fl. v. a. Cu tote 
acestea consistoriulă deși a arătată acestă 
împregiurare oficiolatelor financiare com
petente, totuși e constrînsă să solvescă 
dare de interese după suma de 600 
fl. v. a.

Pretinde grabnică regulare datoria 
așa numită flotantă, ce cu suma de 6516 fl. 
67 cr. cade în sarcina fondului generală 
administrativă și carea pănă acum s’a 
acoperită prin împrumuturi fără interese 
contrase la celelalte fonduri ale archi- 
diecei și anume la fondulă bisericei ca
tedrale, la fondulă școlară eparchială, la 
fondulă bisericiloră și la fundațiuneaFran- 
ciscă-Iosefină.

Ținăndă contă de starea actuală a 
a fonduriloră archidiecesei și cu privire 
la bugetulă loră, ce s’a preliminată pro 
anulă 1890, acestă datoriă nu se mai 
pote susține în sarcina fonduriloră 
și nici din resursele acelora nu se pote 
acoperi, și acesta s’ar pute face numai 
prin o colectă ori ună aruncă nou pe 
comunele bisericescl după cum acesta s’a 
inițiată din partea consistoriului prin 
cerculariulă din 18 Noemvre 1878 Nr. 
1062 plen.

Sinodulu eparchialu aradanu.
Ședința VI, 20 Aprilie 1889.

După ce presidiulă presenteză unele 
essibite, deputatulă Iuliu Vuia face ur- 
mătorea propunere: considerândă că în 
statuia învâțătorescă nu esistă grada- 
țiunl pentru înaintare, — spre a încuragia 
zelulă învâțătoriloră sâ se introducă co-

în idei nu prea e mare; elă este însă 
imensă în descoperiri.

Rapiditatea progresului ne frapeză, 
cu deosebire când descoperirile au o 
aplicațiune practică. Sâ luămă de esem- 
plu puterea.

Puterea omului e puțină lucru, ea 
e forte inferioră puterei calului. Omulă 
s’a făcută stăpână peste cală; elă s’a 
deprinsă a-lă dirigea, și din acelă mo
menta, forța calului a aparținută omului 
totă așa de completă, ca și forța sa 
propriă. Inse omulă s’a făcută stăpână 
nu numai pe forța animaleloru. Elă a 
captivată forța cursuriloră de apă, forța 
ventului.

Să privimă istoria moriloră. La în
cepută au fostă numai morișce de mână, 
după aceea mora mânată de ună cală ; 
odată s’a oprită apa unui rîu și când 
i-s’a dată drumulă ea s’a pornită cu-o 
forță de mai mulțl cai. Nu peste totă 
însă esistă rîurl. In țările lipsite de 
riurl se întindă în aeră mai multe pânze 
cari suntă împinse de ventă și etă ali
mentarea orașeloră asigurată prin mora 
de ventă.

Idea de a întrebuința aburulă a ve
nită omului numai mai târdiu. Papin 
a murită la 1714. Secretulă se găsise, 
der aplicațiunile erau nule. Aburulă a- 
morțise aprope ună seculă întregă, ca 
obiectă de curiositate pentru învățațl și 
de indiferință pentru mulțime. Adl elă 
este celă mai principală auxiliară ală 
omului. Noi trăimă în raportă perpetuu 
cu aburulă. Elă a înlocuită aprope peste 
totă brațele omului, calulă, ventulă, forța 
rîuriloră; elă este motoretă universală. 
Elă este atâtă de amestecată și atâtă de 
necesară obiceiuriloră nostre, încâtă abia 
ne putemă închipui lumea fără elă.

Și cu tote acestea tote aplicațiunile, 
cari mai că nu ne mai pună în mirare, 
suntă abia de erl. Omenii de pe la în- 
ceputulă secolului, generațiunea nostră 
chiar îșl aduce aminte de timpulu, când 
se țesea cu mâna aprope peste totă. In 
usinele de fieră nu se cunosceau alte 
ciocane decâtă cele de mână. Cei din- 
teiu au vâcjută primele vapore, deorece 
vaporulă cu pânze pusă în apă la Parisă 
în 1804 de Fulton a fostă numai ună 
curiosu esperimentă. George Stephenson, 

adevăratulă creatoră ală mașinei de va- 
poră, este contimporanulă nostru, mortă 
abia in 1848.

Primulă drumă deferă construită în 
Francia a fostă linia dela Parisă la Saint- 
Germain, construită în 1834 de Eugen 
Flachat și Clapeyron. Unulă din bărbații 
cei mai mari politici ai Franciei dise a- 
tuncl de pe tribună, că acesta e numai 
o jucăriă, bună pentru a face plăcere 
Parisieniloră, și că în Francia nu va e- 
sista niciodată o rețea de linii ferate.

Luminatulă cu gază esistă în Francia 
numai dela 1818. Filipă celă bună fă
cuse în 1786 unele încercări, cari rău- 
șiră a lumina, der nicidecum a se acli- 
matisa. Luminatulă cu gasă, instalată 
oficiala numai în 1818, făcu drumulă său 
cu încetulă. In 1833 tote uliciorele seu 
mai bine rjisă cea mai mare parte din 
strade erau încă luminate cu lămpașe. 
încă și adl se vede într’o ulicioră, care 
portă acelă nume de rău augură, lăm- 
pașulă de care s’a spencjurată Gerard de 
Nerval în 24 Ianuarie 1855.

Tote aceste descoperiri, efectuate în 

cjilele nostre, sub ochii noștri, au trans
formată deja lumea. Se menționămă 
numai navigațiunea cu vaporu și căile 
ferate. De câteva cjile bulevardiștii noștri 
au făcută o călâtoriă de plăcere la Sa- 
marcand, ceea ce ne reamintesce îndoită 
cele „O miiă și una de nopțl“. Adl pu
temă pleca din Parisă la New-York pen
tru a încheia o afacere și ne putemă 
întorce după 25 de cjile. A<jl ajungemă 
la Marsilia totă așa de ușoră, precum 
mergeamă altădată la Saint-Germain. 
Roma și Neapole suntă quasi în incinta 
Parisului. Distanța dela Parisă la Nea
pole, care odinioră represinta ună drumă 
de-o lună împreunată cu mari osteneli, 
mai represintă adl numai o escursiune 
de trei dile. Lumea vine, așa ijicendă, 
și se aședă grațiosă dinaintea ochiloră 
noștri, pentru a se pune la disposiția 
nostră. Mulțămită acestei transforma- 
țiunl, comercianții chinezi au ună ma- 
gazină în Pelting și altulă în Parisă.

(Va urma.) 
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misarl didactici permanențl pentru esa- 
menele anuale, peutru conferințele prac
tice și pentru gradinele de pomărită.

Sinodulă transpune acestă propunere 
ambeloră consistdre spre studiate ca 
materialii.

Se continui raportulii comisiunei 
epitropescl, carea arată starea fouduri- 
lorQ și fundațiuniloră diecesane admi
nistrate de senatulo epitropescă ală con- 
sistoriului din Aradă la finea anului 
1888, de asemenea arată comisiunea că 
scontrândil casa consistoriului din Aradă 
s’a convinsă, că tote fondurile și funda- 
țiunile diecesane suntă în cea mai bună 
ordine, că numerariulă, libelele și papi- 
rele de valore aflătore în casele verthai- 
miane ale eparchiei corespundă pe de
plină cu diarulă casei, ca obligațiunile și 
tote documentele se află în cea mai bună 
ordine.

De asemenea la propunerea comisiu- 
nei să ia la conoscință starea fundsțiunei 
„Elena Ghiba Birta** cu finea anului 1888. 
La propunerea comisiunei sinodulă enunță 
ca condusă :

Pentru a-se introduce uniformitate 
și a se pute regula și ține mai ușoră în 
evidență încasarea contribuiriloră diece
sane, atâtă față de parochii, câtă și față 
de preoți, în privința tacseloră: contn- 
buțiunea de 1 crucetă de sufletă, tacsa 
de 50 de crucerl dela cununii, apoi 
tractele de membru la fondulă preoțescă 
și alte competințe, — se aviseză ambele 
consistdre a pregăti și trimete la tote 
oficiele protopresbiterale spre folosire 
oficiosă 4*arh Și carte de evidență, pa
rafate despre datorirea și încasarea la 
cassa consistorială a sameloră încasate.

țliarile încheiate la finea anului ofi
ciele protopresbiterale să se indatoze a 
le substerne consistoriului pentru vidi- 
mare și provedere cu clausula de apro
bare, er încâtă pentru administrarea ba- 
niloră oficioși se decide, ca sumele in
trate se le substernă oficiele protopres
biterale în fie-care lună.

Ședința VII. 20 Aprilie.
Se pune la ordine raportulă comi

siunei epitropescl asupra raportului epi- 
tropescă dela consistorulă din Oradea- 
mare, și sinodulă la propunerea comi
siunei ia la cunoscință, că acesta senată 
în decursulă anului 1888 a ținută 7 șe
dințe, în cari sub 168 de numeri a re- 
solvită tote obiectele aparținătore la 
competența sa, și că a luată disposițiu- 
nile necesare pentru încassarea contri
buiriloră diecesane, și că a revădută so- 
cotelele bisericescl.

Comisiunea arată starea fonduriloră 
și fundațiuniloru diecesane, administrate 
prin consistorulă din Oradea mare, și si
nodulă luândă acesta la cunoscință, da 
absolutoriu senatului epitropescă dela 
1 Ianuarie 1888 pănă la 31 Decemvre
1888, și totdeodată voteză bugetulu con- 
sistorului din Oradea-mare pe anulă
1889.

Cererea mai multoră locuitori din 
Checheșiu de a li-se vinde o realitate 
aparținătore fundațiunei fericitului „Teo
doră Papă1*, la propunerea comisiunei, 
făcută prin raportorulă Ioană Beleșiu, se 
transpune consistorului din Aradă pen
tru studiare, avendă a subșterne în a- 
cesta cestiune sinodului procsimă o pro
punere motivată.

Cu privire la propunerea făcută de 
deputatulă Iuliu Vuia de a se organisa 
conferințele învățătorescl sinodulă decide, 
ca acestă propunere să se transpună am- 
beloră consistdre spre studiare.

Cererea comisiunei bisericessl Ta- 
masida pentru ună ajutoră la zidirea bi- 
sericei se transpune consistorului pentru 
resolvire competentă.

Propunerea deputatului Dr. George 
Popa: ca consistorele să erueze, decă 
fiecare parochiă șl-a primită cu oca- 
siunea segregării competințele preoțescl 
și învățătorescl, — se transpune ambe- 
loră consistorie pentru efeptuire.

Cererea mai multora parochienl din 
Remetea pentru deplinirea parochiei a 
doua de acolo, se transpune consistorului 
pentru resolvire competentă.

Cererea preotului Nicolau Petrescu 
din Remetea în contra suspensiunei sale 
dela oficiu se transpune consistorului 
pentru resolvire competentă.

Cu acesta s’au terminată agendele 
sinodului.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Ghirijft F., 22 Aprile v. 1889.

(Corulii plugariloru români.) }n 10(22) 
Aprilie a. c. corulă vocală ală plugari- 
loră români din Ghirișă F., comitatulă 
Bihorului, a dată ună concertă cu bună 
reușită, care a întrunită unO publică fru- 

mosă. Programa acestui concertă a fostă 
următdrea :

l)Cuventulă de deschidere rostită de 
conducătorulă corului, Petru Serbă. 2) 
„Christosă a înviată1*, quartet întoc. de 
Nicolae Ștef, eșec, de corulă mixtă. 3) 
„Căpitanulă Romano1*, poesiă de V. A- 
lexandri deci, de corist. Petru Pantea. 4) 
„Cânteculă Străinătății**,cântat de coriști. 
5) ... 6) Câtu-i țera, cântată de George 
Pautea. 7) Peneșă Curcanulă, poesiă de V. 
Alexandri d. deNicolae Țifra.8')... 9) Toma 
Alimoșu, baladă poporală de V. Alexan
dri, deci, de Flore Bulcă. 10) La arme 
și Trecerea Dunării, esecutate de coriști. 
D-lă Szepesy Istvan avu bunăvoința de a 
esecuta pe violoncel operetele Stenchen 
și Czigany Baro. Inceputulă a fostă la 
8 ore sera, er prețulă de intrare s’a lă
sată la bunăvoința fiă-căruia. După con
certă urma cină comună, apoi jocă.

Ne-am bucurată din inimă vădendă 
că ospeții s’au aflată bine între noi și 
amă petrecută cu toții în cea mai bună 
armoniă pănă în dori de di.

In numele corului vocală ală pluga- 
riloră români dinjcomuna Ghirișă F., vină 
deci a esprima și pe calea acesta cea 
mai profundă a nostră mulțămită On. 
publică, care la acestă concertă ală 
nostru, din 10/22 Aprilie, a binevoită a 
ne da sprijinulă morală participândă ori 
trimițendu-ne marinimose ajutore. Anume 
au contribuită d-nii:

Nicolau Dană învăț. în Husasău 1 
fl. Szathmary Kiraly Andor 1 fl. Sze- 
pessy Istvan cu ou. fam. 3 fl. Vincze 
Miklos și fiulă 2 fl. Szabo Jozsef 1 fl. 
Czibula Imre fl. toți proprietari din locă. 
—• George Chirilă juristă din Șepreușu l 
fl. Nestoră Porumbă parochă în Tulea 
cu on. familiă 1 fl. 60 er. Teodoră 
Vajda parochă în Husasău cu on. D-nă 
soțiă 1 fl. Mihaiu Vajda când, notară 
în Husasău 1 fl. Heucz Mihaly înveț. 
rom. cat. în Belfiriu 1 fl. Gavrilă Bod- 
nariu preotă în Bochia cu on. d-nă so
țiă 1 fl. Anzor Rozalia din locă 50 cr. 
Nadanyi Jeno cu on. familia 5 fl. Mis- 
kolzy Hugo cu ou. d-nă 3 fl. ambii 
proprietari în loch. Sarkany Jozsef preotă 
rom. cat. în Belfiriu 1 fl. Ercsey Gyula 
din locă 1 fl. D-na Ecaterina Vancea 
n. Vajda notăresă în B. Lazuri 1 fl. 
D-nii Lazar Pavelă învăț. în Ținea 90 
cr. Damaschin Serbii parochă în locă 
1 fl. Braunn Mihaly cu soția 2 fl. Gerb- 
ner Samu 1 fl. Dicker Leopold cu so
ția 1 fl. tustrei din locă ; dela unii po- 
poporenl 1 fl. 90 cr. D-nii Thamo Ja
nos notar cercuală, Sebeș Gyula propr. 
în Tot F. și D-șora Porcsalmy Ro- 
zsa din locă neputendă participa nl-au 
trimisă câte 1 fl, er d-nulă Biro Gabor 
adj. notară în Belfiriu 2 fl. Suma: 39 
fl. 90 cr. v. a. din care detrăgne u-se 
spesele de 18 fl. 50 cr. au iucursă în fon
dulă societății 21 fl. 40 cr.

Tinerii coriști cu mare doră aștep
tau sosirea și a altoră ospețl inteligențl 
ai noștri din jură, cu atâtă mai vertosă, 
căci drumulh și timpulă au fostă favo
rabile, der regretămă, că mulțl dintre cei 
invitați nu ne-au onorată cu presența 
D-loră.

Totă cu acestă ocasiune ’ml permită 
a mai apela la on. publică română, ru- 
gându’lă a ne sprijini cu marinimosele 
sale daruri făcute în bani ori opuri în 
folosulă acestui coră, binevoindu a-le 
trimite la adresa subscrisului în F. Gyo- 
ros p. u. Tenke. (corn. Bihor).

cu onore ;
Petru Serbu,

conducfitorulă corului.

Literatură.
Convorbiri Literare din BucurescI, 

Nr. 1 dela 1 Aprilie conține: Miturile 
lunare Cvîrcolacii), de G. Dem. Teodo- 
rescu; Raportulă lui Barbu Stirbeiu că- 
tră Kiszeleff (fine); Despre originea Da- 
ciloră (urmare), de V. M. Burlă; Zefle
mele frev. umor.), de I. Negruzzi și D. 
R. Rosetti; Nopte de erna, Serenadă 
(poesii), de D. C. Ollanescu; La ună co
pilă (poesiă), de I. I. Becu; Poesiile 
d-rei Iulia B. P. Hașdău, de A. I. Odo- 
bescu; Bibliografia.

Mulțumit;! publică.
Onor. D-nă Dr. V. Bianu, medică 

primară ală spitalului „Horeză** din 
Rîmnicu Vîlcea (România), neputendă 
lua parte la petrecerea de veră împreu
nată cu represențațiă teatrală de dile- 
tanțl arangiată, de inteligința română din 
Clușiu în 5 Maiu st. n. a. c. în favorulă 
reuniunei de femei ce se înființeză în 
Clușiu și jură, a binevoită a asigna prin 
mandată poștală unu napoleonii, de aură 
în folosulă amintitei reuniuni.

Mulțămindă Onor. D-nă Dr. V. Bianu 
pentru morinimosulă dară, i-se aduce 
totodată la plăcuta cunoscință, că napo- 
leonulă s’a alăturată celeilalte sume spre 
fructificare.

Clușiu, la 21 Maiu st. n. 1889.
Cassiu Maniu, Alexandru Haliță,

controlorii. cassarîî.

TELEGRAMELE„«AZ. TRANS“
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pest)

Berlinu, 22 Maiu. Intrarea re
gelui Italiei s’a facutu cu o festi
vitate măreață. Trenulu curții a 
sositti la 11 ore 35 minute din (Ji- 
Ospeții au fostu primiți de împe- 
ratulu și de toți prinții. Monarchii 
s’au îmbrățișată și s’au sărutată 
de mai multe ori. Bismarck sa
lută pe Crispi strîngendu’i de mai 
multe-orî mâna. In bubuiturile a 
101 tunuri, întâmpinați de o colo
sală mulțime de omeni cu strigăte 
de „se trăiască14, militarii, cari for
mau spaliru, presentară armele în
tre strigăte de „liurra**, monarchii 
intrară în castelu. Regele Umbert 
se părea mișcată. In castelă aștepta 
împerătesa încunjuratăde princese, 
pe ospețl, cari apoi se duseră la 
mausoleulă din Charlottenburg 
unde depuseră corone. Sera la 7 
6re a fostă prânejă de gală cu 140 
tacâmuri.

Zwickau, 22 Maiu. De eri s’a 
proclamată greva în totă forma.

BucurescT, 22 Maiu. Introduce
rea succesorului tronului în senată 
s’a îndeplinită în celă mai serbă- 
torescă modă amesurată progra
mului. La salutarea președintelui, 
prințulă Ferdinandă mulțămî cți- 
cendă românesce, că ’șl va da si
lința se îndeplinescă îndatoririle 
luate asupră’șl, luândă la cele mai 
grele probleme de modelă pe un- 
chiulă seu și lăsându-se a ti tot- 
deuna însuflețită de simțăminte 
naționale.

Dresda, 22 Maiu. O îngrozitore 
ruptură de nori a distrusă calea 
ferată pe distanța Zwickau-Mosel. 
Trenulă de marfă a căifută în apă. 
Conducătorulă locomotivei și fo- 
carulu au fostă omorîți; în Zwic
kau s’au înecată 9 inși.

Londra, 22 Maiu. In canalulă 
La Manclie s’au isbită doue va- 
pore engleze, unulu din ele s’a 
cufundată, 20 de persone s’au îne
cată.

DIVERSE.
Placă comemorativă. S’a inaugurata 

cu solemnitate, la Livorno, o placă co
memorativă a apărării orașului în con
tra Austriaciloră în 1849. Serbarea s’a 
făcuth chiar pe loculh acela unde s’a 
sparta mai înteiu 4'dulh cetății. Cor- 
tegiulO, cumpusa de asociațiunl nume
rose, a străbătută orașula cu mai bine 
de cincl-decl stegurl și cu mai multe 
corpuri de musică. Intre aliațl!

Sofia lui Lenau. piarele din Viena 
anunță încetarea din vieță, la versta de 
șese-decl și opta de ani, a unei femei, 
care devenise celebră prin spiritulă ei 
mare, prin deosebita-’i frumsețe și prin 
pasiunea ce o inspirase unui mare poeth, 
lui Lenau. Baronesa Sofia Loewenthal 
a fosta imortalisată sub numele de Sofia 
de cătră poetulh Lenau, care i-a dedicată 
cântecele cele mai pasionate ce a scrisă 
elă. Compusese și densa ună romanță 

intitulata: Ulesalianța. Era fica consi
lierului aulică de Kleyle, care fusese prea 
legată cu archîducele Carolă, adversarulă 
lui Napoleonă I și căruia îi dictase archi- 
ducele o operă de celă mai mare inte
resă : autobiografia sa.

0 sărutare prețiosă. Intr’o serbare 
de bine-facere ce s’a dată săptămâna 
trecută la Viena, la prințesa d’Aremberg, 
ună engleză archi-milionară a plătită cu 
suma de două-cjecl și patru de mii cinci 
sute franci permisiunea d’a săruta odată, 
pe obrază, pe frumăsa marchiză de Pal- 
lavicini. De ce nu i-a întinsă machiza 
amendoi obrazii, să o sărute de două 
ori, căci atunci beneficiulă carității ar fi 
fostă ți mai mare!

Unfi donatoru anonimă a pusă suma 
de 100,000 lire (2,500,000 franci) la dis- 
posițiunea Academiei de bele-arte din 
Londra, pentru construirea unui museu 
de portrete istorice. Vestea s’a comu
nicata de lordulă Salisbury, care nu scie 
nici elă însuși numele omului care dă- 
ruesce 2 milione și jumătate artei din 
țera sa. Se crede, la Londra, că acestă 
donatoră ar fi d-lă Alexander, unăjapo- 
nistă prea cunoscuta. Alții pună înainte 
numele lui sir John Pender.

NECROLOGU.
Luisa Triffu născ. Honig, ca soție; 

Maria, Emilă, Aurelia, Lucreția și Vic- 
toră, ca fii; Anastasia Triffu ca mamă; 
Ana, Maria, Sofia, ca surori; Ioană 
Triffu, cancelistă regiu judecătorescă, 
ca frate, cu soția sa Maria născ. Mânu, 
în numele loră, precum și al altoră con
sângeni și afini cu inima frântă de du
rere aducă la cunoscință, cumcă multă 
iubitulă loră soță, tată, fîiu, frate Simi- 
onu Triffu, notară cercuală, după ună 
morbă de 4 săptămâni șl-a dată sufletul 
său în manile Creatorului în 3 Maiu st. n. 
a. c. la orele l/26 sera în ală 42-lea ană 
ala etății. Rămășițele pămentescl se voru 
binecuvânta după ritulă gr. cat. în 5 
Maiu 1889 la orele 4 p. m. și se voră 
depune spre eternulă repausa în cimi- 
teriulă din Borgo-Tiha.

Borgo-Tiha, la 4 Maiu 1889.
Fiă-i țărina ușoră și memoria eternă!

Rectificare In Nr. 102 ală foiei 
nostre. la resumarea nr. 8 din „Amic. 
Fam.** în locă de: O dimineță pe „Me- 
dieșă** etc., este a se ceti : O dimineță pe 
Me4eșă, poesiă de Victoră Russu.

Ciirsiilu pieței Brașovii
din 22 Main st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.30 Vend 9.34
Argintă românescă - „ 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI- - - „ 9.35 9.37
Lire turcescl - - - „ 10.50 •« 10.58
Imperiali - - - - „ 9.50 n 9.58
GalbinI „ 5.62 n 5.58
Scris, foue. „Albinau6"/0 „ 102.- n —

„ r n 5»/0 „ 98.59 n 99.—
n 124.— 125.

Discontulâ - - - - 6’ 8°/o pe
H 

anii.

Cnrsulfi la bursa de Viena
din 21 Maiu st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0 ------ 102.20
Renta de hârtia 5°/0 ------ 97.10
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 141.75 
Amortisarea datoriei c&iloril ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 117._
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostil ungare (3-a emi<une) - - 112.50
Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banatu-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone.....................105.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 99.80
Renta de hârtia austriacă - - - . 85.90 
Renta de argintă austriacă - - - - 86.10 
Renta de aură austriacă.................... 109.20
LosurI din 1860 ------- 144.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 908._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.6O
Napoleon-d’orI.......................................... 9.30
Mărci 100 împ. germane .... 57.50
Londra 10 Lirressterlinge - - - - 117.70

Editoră și Redâctoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE
referitore la urniutorele mesuri de dare:

In puterea §§. 16 ți 18 ai art. de 
lege 44 din 1883, se aduce la cuuoscință 
publică, cumcă conspectele măsurărei dâ
rei pro 1889, trimise de iuclitulă inspec
torii reg. de dare ți anume :

1) Conspectulu reparțiunei dârei de 
pămentQ dela toți posesorii de pământii;

2) Conspectele de măsurare, conți- 
nendil darea după chiria de casă ți da
rea după classele de cassă ;

3) Conspectele măsurărei dârei de 
agonisită de clasa I, II, conținendă da
rea pentru servitorul!! supusă dărei, da
rea pentru meseriațl fără calfe, darea 
diurniștiloră etc.; mai departe conspec
tele dărei posesoriloră de casă ți de pă- 
inentă de a II classă;

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

5) Conspectele măsurărei dărei de 
agonisită de a IV classă, conținendă func
ționari cu uuu salariu anuală, seu cu 
plată, seu acei cari capătă o pensiune 
seu gratiticatiune ; mai departe : arnplo- 
iații ți servitorii de stată, municipali, 
comunali ți privați etc. etc.

6) Conspectele măsurărei aruncului
generală a dărei de venită după darea 
de casă ți cea de pămentu ;

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

8) Conspectele de măsurare suple- 
mentare pro 1889, conținendă filialele de 
afaceri înființate seu schimbate în decur- 
sulă anului 1888, ți a', tuturoră celorlalte 
întreprinderi, cari aducă folose, aparți- 
nătore dărei de agonisită de a III classă:

9) In tine conspectele de măsurare 
a dărei asupra aceloră întreprinderi ți 
reuniuni, cari suntă în datorate a’țl pu
blica socotelile — se află la subscrisulă 
oticiolată în decursă de 8 (Iile, adică din : 
18 inclusive 25 Maiu a. c. înainte de prândA 
dela 8—12 orc și după prâncțu dela 3—5 
ore, spre examinare din partea fiecărui.

In contra dărei statorite în aceste 
conspecte de măsurare sub Nr. 1, 2, 3, 
5, 6. 7 ți 9 se potă ațterne eventualele 
recurse la inel, magistrată orățănescă, 
adresate comitetului administrativă.

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

2) Recursele din partea aceloră con-

i tribuabill, cărora în decursulă anului 1889 
pentru prima oră s’a prescrisă una din 
speciile amintite de dare, — au ca să 
se așternă în decursă de 15 ițilc, incependii 
cu diua introducerii dărei loră în libelulă 
pentru solvirea dărei.

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

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

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

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

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

In 31 Maiu: făurari, didarl, petrarl, 
tipografi, morari, măcelari, afumătorl, 
orologierl, brutari, schimbători de parale, 
pilarl, croitori, cojocari, țesători, instruc
tori, privați, advocațl, agențl, antrepre
nori, musicanțl țigani, vendătorl de zar
zavaturi, vencjătorl de vechituri, arendași 
de birturi, de berării, de redoute și de 
pămentă dela punctulă 150—204 din con
spectă ;

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

Totă asemenea se pote examina la 
subscrisulă oficiolată conspectulă asupra 
ordinei pertractărilor^ dărei și fiecărui ’i 
stă în dreptă, ca atâta pentru sine câtă 
și pentru alții să ’șl facă observațiunile 
asupra respectivei dări.

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

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

Brașovu, în 15 Maiu 1889.

Oficiolatnln orâșenescu de dare.

<Sătză onozații cetite zi!

di loiâld!
Am onore a face cunoscută multă onor, publică din 

orașă și din provincia, că ml-am strămutată salonulă meu de 
trișată și tunsă din Strada Căldărariloru în

TERGULU GRÂULUI, CASA No. 558.
a Eforiei rom. gr. or.

Salonulă este întocmită cu totă comfortulă, corespun- 
ijetoră spiritului timpului, și ’mi voiu da totă silința să co
respundă tuturoră cerințeloră, ce mi se voră face din par
tea d-niloră cliențl și d-neloră cliente și care cadă în spe
cialitatea mea cu cea mai strictă solidaritate și punctualitate.

Mulțămindu forte pentru încrederea, ce mi s’a dată pănă 
acuma în măsură atâtă de mare, ine rogă ca și d aci naințe 
să mi se conserve aceea neschimbată, și totdeuna ine voiu 
sili să mă arată vrednică de ea.

Rugându-mă pentru o câtă mai numerosă clientelă sem- 
nesă cu înaltă stimă

Ioaxiu Fasztori
friseru.

Tergulu grâului.
74,4—3
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O

Am onore a încunosciința pe P. T. publică că Ia 19 Maiu js.
a. c. voiu deschide băile calde din W

GEOAGIU-FEREDEU, |
care conțină feră, iodă și puciâsă și suntă de o excelentă WJ 
eficacitate vindecătore. W

Avendă în vedere plăcutulă aeră de munte ală acestoră O 
băi, frumosa și încântătorea-le regiune, promenăcjile loră re- W 
coritore de o extindere de miluri întregi, parculă celă fru- W 
mosă, noua arangiare practică și mai alesă vechiulă loră re- O 
nume de cură, suntă întru adevără unele din cele mai avan- W 
tagiose și mai ieftine băi. O

Odăi gole, precum și din nou cu multă comfortă aran- 
giate, bucătărie excelentă cu prețuri moderate și serviciu prompt, w

In totă (țiua comunicațiune comoadâ cu gara și pentru O 
ospeții din provincie.

Voiu face totă ceea-ce îmi stă în putere pentru de a CJ 
face ospețiloră plăcută sesonulă de băi. Q

Comande de locuințe precum și informațiuni mai îude- 
taliate dă cu promptitudine

GabrieB Csosz, 3
75,2—2 aiendatcr-ă d.e cai.

„Gazeta Transilvaniei* a intrată în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinckjecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cțece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei* a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care c|i, erăși cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală’

De atunci îucoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă in redactarea Qiarului câtă si' în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarulu se-șl aibă tipografia propria.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăzi dela ună cjiară, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de soite. Prin urmare nu putemă cjice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astătjl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cjiai’isticei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la încliisore și amende în bani o împiedecă în munca' si 
stăruințele ei de a da pe față tbte nelegiuirile prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română- 
„ - .-y™ ™ Cll curagm ueinfrântQ) îutroduc endâ 110ug reformU'

„Crazeta lransdmn ei nu numai se corespundă mai multă chiămarn sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare nati 
ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului. • 1 n' '' °'

Conduși de aceste vederi, amu introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în cjiarulă nostru 
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă ac]! la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă si unele teren 

acuma păte nu le-amu putută da atențiunea cuvenită. ’ ’ car01<t
Spre scopulu acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru ună numeră însemnată de bărbați cu cunoscinte special <■ •' 

colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulu ce’lu va conține se fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințelor' 
. - . . - ’ C1 ți’iendă deopotrivă seină și de interesele sale din punctă de vedere alii economîei\

--------- re și comerciale, 
nu este in stare a pe 
' a i se tace eu puțin; <

„3 amil niiiritu

se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energia și să continuămu lupta 
pentru ca z- —■ .....■>--- - - • - - ’ -
nale

până

voră
poporului, nu numai pe tercmulu politică, literară și socială, 
educațiunei și higienei, alu ataceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale tinanchir

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiară cotidiană y 
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului iui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fia informată despre interesele și trebuințele lui, dela illiulu 110U 181S1) încoce 
niodii destulă <ie însemnata prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecii si se le întocmimu si se la i-mtwtnnn > îc 
ca se intereseze pe ori și ce cetitorii și se se potă abona și separații. ’ .Mwvwmu asiieiu,

Amu deschisă der abonamentfl la „Gazeta Transilvaniei*, * care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma /> fi
pe ană si in deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă (Jiarula, amă deschisă abonamente senai-af» l’.M. ''

(/fila de l)itmintea aie „Gazetei Transilvaniei11, caii voru costa pe anii llUHlui 2 IL V. a. ' numeie^e
llagămu pe, almnații* noștri de pănă acuma, ca se stăruiasca pe câtă le va sta în putință în cercuu domniiloră loră pentru lățirea

straniei* nn cum și pentru respond irea în poporu a numcreloră cu data, de Duminecă, ce se potă abona și separată. 1 *

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru

cu

„Gazetei Tran

'l i. ografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


