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VBrașovii, 2 Iunie
După năvala dată de guver- 

nulu ungurescu și de organele lui 
asupra averei fondurilorft grănițe- 
rescl năseudene, urmă ataculu în
dreptată îu coutra averiloru fon
durilor grănițeresci caransebeșene, 
er acum în urmă ataculu în con
tra averiloru fonduriloru și școle- 
loru grănițeresci făgărășene.

Ministeriulu ungurescu de culte 
și instrucțiune publică se pregă- 
tesce a comite unu atentată asu
pra școleloru grănițeresci din fos- 
tulu regimentu I română de gra
niță, dispunendă, ca de aci înainte 
școlele acestea se fiă comunale și 
deci se se predea administrațiunii 
politice, și eforiile școlare să se 
alegă de administrațiunea poli
tică.

Așader, ca și la Năseudu, gu- 
vernulă ungurescă voiesce se ia 
din mâna Româniloru din regi- 
mentulu I de graniță școlele și 
fondurile pentru ca se le pună la 
disposițiunea tuturoră adunături- 
loră străine, precum și sub inge
rința administrațiunei ungurescl.

In fața acestei încercări de a- 
tentată la vieța și esistența șcb- 
leloru grănițeresci române, comi- 
tetulu administrativă ală fonduri- 
loră acestora școle a convocată 
pe foștii grănițerl ai regimentului 
I de graniță la o adunare gene
rală pe cjiua de 11 Iunie spre a 
lua mesuri și a face pașii de lipsă, 
ca se se mănțină și respecteze 
drepturile grănițeriloră asupra șco- 
leloră și fonduriloră loră.

Adunarea s’a ținutu și s’a a- 
lesă o deputațiune de cinci mem
bri, care a compusă o adresă, ce 
va fi înaintată ministrului de a- 
cestă deputațiune în frunte cu 
domnii căpitani Stanciu ăi Cos- 
garia.

Nu scimă cum se va socoti 
în urmă guvernulu ungurescă ; 
putemu sci înse, că nu ușoru îi 

va fi a severși acestă din urmă 
atentată, căci grănițerii din vorbă 
păru a li hotărîțl a nu ceda de- 
câtu numai forții.

„Nu voiu preda nimica, pănă 
ce nu se va finalisa causa la 
ultima instanță; Numai forța bra- 
cliială me va pute covârși deo
camdată “ ! Așa se asigură, că a 
răspunsă vredniculă președinte ală 
comitetului administrativă ală șco- 
leloră, br. Ursu, cândă inspectorulu 
ungurescă de școle l’a întrebată, 
că ce se va face cu școlele pănă la 
decisiunea ministrului, ce o aș
teptă comitetulă, deorece rninis- 
terulă a ordonată se se predă 
școlele neamânatu administrațiunei 
politice.

Astfelu stă lucrul u cu școlele 
grănițeriloră din fostulu regimentă 
I de graniță. Așa voiescu se le 
resplătescă și loră serviciile aduse 
patriei și tronului prin sângele 
versată pe câmpurile de bătaiă. 
Așa scie respecta guvernulă ungu
rescu jertfele ce le aducă Româ
nii în bani și sânge. Necum se 
fiă împărtășiți Românii la folbsele 
publice, în măsura jertfeloră loră, 
der nici de ceea ce e după drept 
și lege ală loră, să nu se mai 
potă împărtăși ca de-o proprietate 
sfântă și nealienabilă a loră?

Hotărîrea grănițeriloră de a 
nu lăsa se fiă călcate în picibre 
drepturile loră, întemeiate pe ac
tele fundaționale și disposițiunile 
prea înalte, precum reiese din cu
vintele distinsului loră conducetoră 
br. Ursu, ne îndreptățesce a spera, 
că guvernulă ungurescă se va gândi 
și se va resgândi înainte de a co
mite un nou atentată în contra des- 
voltării nostre paclnice, a limbei 
și a culturii nostre românesc!.

La situația Bulgariei.
„Epoca“ din BucurescI primesce din 

capitala Bulgariei următorea descriere po

somorită. a stării actuale a Bulgariei, 
precum și a situațiunei principelui Fer
dinands de Coburgă:

„Situațiunea politică actuală a Bul
gariei este forte precariă. Nimeni aci 
nu crede în stabilitatea cârmuirei actuale 
și toți din moments în moments așteptă 
o schimbare radicală. Ce e drepts, nu 
s’a produsS pănă acjl nici o mișcare re
voluționară, care să potă da temeri se- 
riose, der turburările cele mai grave 
isbucnescS atâtu de lesne și atâtS de 
subitS în Bulgaria, încâts putemS spune 
că nu dormimS sur des roses. Mai întâiu 
în totă țera e unS curentă ostilS în 
contra guvernului, care e compusS de 
omeni cu totulS impopulari și care as
tădl nu stau la putere decâtS grație 
forței baionetelorS și sistemului autori
tară de guvernaments pe care l’au in
trodusă.

In Bulgaria astădl nu mai există li
bertăți publice. Libertatea presei e su
primată de faptă, căci abia vre-o două 
diare oposante se mai găsescă în Sofia, 
pe când în alte timpuri erau vre-o șepte 
optă. Aceste două diare scriu cu mare 
precauțiune, căci decă ar părăsi ore-care 
limite, pe care guvernulă le-a pusă ma- 
nifestăriloră spiritului de oposițiă, redac
torii loră ară fi espușl la totă felulă de 
miserii și brutalități.

Cu tote acestea ura în contra gu
vernului din di în 4* e mai vădită și ne 
tememă forte multă, ca acestă ură să nu 
isbucnescă și să nu se producă vr’o miș
care de stradă într’ună termenă forte 
scurtă. Afară de acesta, Bulgarii nu iu- 
bescă pe principele de Coburgă, în con
tra căruia o mare antipatiă domnesce în 
totă țera. Amintirea principelui Alexan
dru de Battenbergă e încă vie în ini- 
mele Bulgariloră, pe cari i-a condusă la 
victoriă, căci elă se devotase cu desă- 
vîrșire țârei sale adoptive, mergândă pănă 
a cheltui mare parte din lista sa civilă 
pentru îmbunătățiri folositore Bulgariei. 
Der antipatia în contra principelui Fer- 
dinandă nu predomnesce numai în stra- 
tele de josă. Principele de Coburg este 
urită și în cercurile oficiale, și de cătră 
oficerii săi.

Principele Bulgariei duce o vieță cu 
totulă retrasă. Elă nu prea se ames
tecă în treburile statului, nici nu se in- 
tereseză așa de multă de ceea ce se face 
în țera Bulgărescă. De doi ani, de când e 
domnitoră în Bulgaria, principele Ferdi- 
dinand a părăsită rare-orl Sofia.

Acum;câteva dile elă avea de gâudă 

să se ducă la Exposiția universală din 
Parisă, der principesa Clementina l’a 
sfătuită să renunțe lai acestă călătoriă.“

Toastnlft Țarului șl Serbia.
Din Petersburgă se scriu următorele 

diarului „Correspondance de l’Estu : Eve
nimentele din Belgradă ni-au întărită 
opinia, că în Serbia s’a produsă nu o 
revoluție trecătore în sentimentulă pu
blică, der o mișcare națională seriosă 
și durabilă. Rusia a înțelesă, că pentru 
ca poporulă sârbă să rămână fidelă a- 
cestoră nouă tendințe, are nevoe de 
sprijinulă unei puteri, de o putere nu 
mai puțină imposantă. Prin urmare, 
decă Rusia nu voesce să perdă ce a 
câștigată, trebue să împedece din tote 
puterile orl-ce ingerință față cu națiunea 
serbă ori din ce parte ar veni. Pentra 
acesta Țarulă a ridicată acelă toastă în 
ondrea prințului Muntenegrului. Elă a 
voită să dea a înțelege celoră dela Viena, 
că mare răspundere voră lua decă voră 
căuta să realiseze amenințările unoră foi 
în privința Serbiei și sandjakului Novi- 
bazară.

Toastulă Țarului și Austro-Ungaria.
Din Budapesta se comunică.- D-lă 

Csernatonyi, amiculă celă mai intimă 
ală d-lui Tisza, revine în „Nemzetu a- 
supra toastului Țarului și-lă comenteză 
într ună sensă cu desăvârșire pesimistă. 
Autorulă articolului socotesce cuvintele 
Țarului ca ună apelă adresată popore- 
loră din Balcani învitându-le a se strînge 
în jurulă principelui Nicolae.

D-lă Csernatonyi dice, că Parisulă 
oferă, este adevărată, lumii spectacolulă 
unei serbătorl; der resboiulu nu e mai 
puțină posibilii; în opera bală mascată 
se aude de asemenea musică sgomotosă, 
se vădă măscl și danțatorl și cu tote 
astea, în mijloculă acestei deslănțuirl a 
veseliei ducele e ucisă. După d-lă Cser
natonyi, Țarulă ar fi decisă să 
pună în mișcare cestiunea O- 
rientului, cu tote că pregătirile se 
facă cu multă precauțiune. Fiindă dată 
caracterulă oficiosu ală diarului „Nemzetu, 
se pune articolulă d-lui Csernatonyi în 
legătură cu apropiata deschidere a de-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS“.

(3)
ZOespre critică.

Cum s’a născută și câtii de departe a mersă. 
(Prelegere umoristică.)

Sumețele cuvinte ale lui Virgiliu, 
cumcă Romanii și-au reservată sie-șl arta 
de a domni, lăsândă celelalte arte pe 
sema poporeloru subjugate, s’au împli
nită acum cu desăvârșire. Aceia, cari 
părăsiseră ori ce artă, ședeau acum pe 
scaunele judecătorescl și siliau pe cei 
învinși ca să îndeplinescă prestațiunile 
artistice cele mai înfricoșate, pe când 
ei înși-șl criticau „pe vieță și morte.“

Liberii preoți ai artei celei libere 
au trebuită să facă locă mai ântâiu scla- 
viloră și dup’aceea celoră condamnați 
la morte, deorece numai astfelă de omeni 
puteau fi întrebuințați pe locuia de per- 
dare, căci înalta critică, cea fără nici 
o considerare, transformase locul despec- 
tacolă într’unu astfelu de locu detesta
bilă. Tote musele și grațiele însă de 
frica criticatoriloră, însetați de sânge, 
îșl căutaseră deja de multă refugiu în 
mormintele artiștiloră decedați.

In aceste asile apoi ce-i dreptă, că 
s’au bucurată de liniște îndelungată.

Intr’aceea partea nostră a lumei a 
devenită creștină seu celă puțină s’a bo
tezată. Mulțl dintre cei nefericiți, cari 
pentru desfătarea publicului au cădută 
victime ale neumanei critice, au fostă 
canonisațl ca martiri și sfinți, și iconele 
loră erau adorate acum îu modulă acela, 
după cum refusară ei de a adora sta- 
tuele împărațiloră; der prin acesta n’a 
avută nicidecum o sorte mai bună.

Decă critica de pănă aci a stârpită 
de pe fața pământului pe toți artiștii, 
critica ce a urmată de aci înainte, cea 
călugărescă, șl a făcută datorința cum 
se cade spre a le suci gâtulă opereloră 
acelora.

In ochii călugăriloră totă frumsețea 
lumescă era ună lucru diavolescu amă- 
gitoră, de aceea aruncară operile lui 
Fidia și Praxitele în cuptoră, pentru ca 
din marmoră să facă vară pentru mă
năstiri. De aceea au prefăcută biblio
teca din Alexandria, tesaurulu poețiloră 
antici, în cenușe. De aceea Roma pa
pală a nimicită, cu neobosință, monu
mentele de artă, pe care le jefuise din 
tote părțile Roma împărătescă.

Critica cea negră (călugărescă) a 
stată multe vecurl, ba chiar o miiă de 
ani peste mormintele arteloră frumose. 
Numai icone ticălose, legende proste că- 
lugărescl și priveliscl scârbose de muce
nici puteau ca sâ trecă prin censura po- 
piloră.

Intr’aceea omenii se îngrețoșară de 
așa numita ^estetică din valea plângerii11, ce 
a urmată și după care judecau și con
damnau criticatorii cei sfinți, și ună șiră 
de bărbați curagioșl au cutezată a în
drepta o critică sdrobitore în contra le- 
gendeloră autorisate sfinte și în contra 
sceneloră din iadă zugrăvite. Lucru de 
sine înțelesă, că acestoră bărbați nu li-a 
mersă mai bine ca strămoșiloră loră, 
cari n’au voită sâ îngenunche înaintea 
cap’d’operiloră artistice îndumnedeite, 
nu, căci ei fură judecați la morte pe 
rugă și totodată cu ei și mii de parti
san! ai loră au devenită martiri.

Critica cea negră (călugărescă) îșl 
îndeplinea misiunea sa cu atâta zelă, 
încâtă, când n’a mai fostă nici o artă 
frumosă de a o prigoni, află ea una 
nouă, anume arta cea negră, ai cărei cul
tivatori și învățăcei erau condamnați cu 
toții la morte.

De cumva afla cineva la ună săr
mană artistă vre-ună tablou, ce sămăna 
câtă de puțină cu vre-ună omă care 
trăia, atunci atâta îlă chinuiau, pănă ce 
spunea, că acelă tablou este destinată 
ca să facă vrăjitorii în contra origina
lului ; decă vre-ună poetă lyrică neferi
cită era audită de cătră cineva decla- 
mândă nisce versuri pe cari nici ună 
omă nu le pricepe — și o astfelă de 
plăcere pregătescă lyricii încă și în diua 
de astădl omeniloră — atunci pe unulă 
ca acela îlă siliau prin chinuri ca să măr- 
turisescă, că acelea versuri suntă nisce 
formule pentru vrăjire ; și de cumva vre-o 
sărmană țigancă tînără a avută nenoro
cirea de a cânta și a juca așa de fru
mosă, încâtă vre-ună omă însemnată s’a 
îndrăgostită cumva în ea, atunci acea 
sărmană ființă era aeusată de vrăjitore 
și o astfelă de acusațiune însemna totă 
atâta cată o sentință de morte.

Arta cea negră a răpusă vieța la 
mii de bărbați și la sute de mii de 
femei.

Păte că va protesta cineva, din 
causă că judecătorii inquisitorl suntă so
cotiți între criticătorl; der acesta pro
testare nn va folosi nimică, deorece n’a 
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legațiuniloră, în care membrii, cari apar
țini oposiției ungurescl, voră atăca po
litica d-lui de Kalnoky. Pare-că deș- 
teptândă frica, se urmăresce ținta de a 
face pe delegații unguri în același timpi 
moderați și circumspecțl în expresiunile 
lori. Cornițele Kalnoky speră astfeli 
că va pute si refuse orl-ce explicația, 
avendi în vedere gravitatea situațiunei.

0 alianță anglo-franco-riisâ.
Din Berlini se telegrafiază: Pre- 

sența simultană la Parisi a principelui 
de Walles și a ministrului ruși de res- 
beli, generaluli Wannowsky, precum și 
a generalului ruși Annenkov e forte 
comentată în cercurile diplomatice. Se 
pretinde, că ar fi vorbă de a determina 
basele unei cooperațiunl politice și mi
litare franco-auglo-rusescl și că s’ar în
cepe negociărl în privința proiectului 
de căsătoriă a principesei Maid, fiica 
mai mare a principelui de Walles, cu 
Țareviciuli.

SCIRULE VUEI.
Episcopulu Caransebeșului. Soirea des

pre întărirea alegerii arcbimandritului și 
vicarului archiepiscopescă Nicolae Popea, 
ca Episcopii ală eparchiei Caransebești, 
se confirmă. In foia oficială „Budapesti 
„Kozlony11 dela 13 Iunie a. c. a și apă
ruta autografulăMajestățiiSale, prin care 
se face acestă întărire.

Felicitămă cu totă căldură penoulă 
Episcopii ală Caransebeșului și-i urămă 
vieță îndelungată și isbendă în tote în
treprinderile sale pentru binele și pros- 
perarea clerului și ală poporului română 
din diecesa sa!

** *
Producțiunea musicală, dată Mercurl 

de corulă seminariului din Sibiiu în sala 
gimnasiului română de aici a avută ună 
succesă strălucită. Sala era îndesuită 
de publică. Corulă condusă de d-lă 
George Dima, a esecutată tdte punctele 
bogatei și alesei programe cu multă mă- 
estriă și cu rară precisiune, fiindă ade- 
se-orl și în modă sgomotosă aplaudată. 
Asemenea au fostă viu aplaudatu și so- 
lerile tenoristului, d-lă Ghiță Popă , 
care posede o voce plăcută și mlădiosă. 
Succesulă splendidă ală întregei produc- 
țiunl este a se atribui numai escelentei 
școle musicale, ce o au coriștii sub con
ducerea d-lui George Dima, care și prin 
composițiunile sale frumăse nl-a dove- 
J" tă din nou, că este la înălțimea renu- 
melui său.

** *
Distincțiune. Cetimă în „Naționa- 

lulă“ din BucurescI: Aflămu cu plăcere, 
că eruditulă nostru compatriotă, Dr. 
Assaky, fiindă deja membru ală societă- 
ței de chirurgiă din Parisă, astădl a câș- 

fostă vina loră, că au avută așa de pu
țină a face cu adevărata artă frumosă; 
căci din aceea artă numai puțină esista, 
și ei, încâtă a stată în puterile loră, au 
contribuită în modă onorifică și bravă 
la deslegarea duplei probleme a criticei, 
și anume:

1. Idolisarea poețiloră și profețiloră 
celoră morțl, pe cari i-au fostă făcută 
martiri criticatorii de odinidră și

2-a. Ună martiriu câtă se pote de 
fierbinte pentru poeții și profeții cei noi 
pe cari îi voră idolisa criticatorii viitori.

Apoi cumcă criticatorii din timpulă 
mai nou țină încă cu 6delitate la pro- 
gramulă criticatoriloră din trecută, prin 
puține esemple credă că voiu demonstra 
îndeajunsă.

Așa pe vremea lui Holberg, ună 
cap'd’operă de acestuia a fostă tim
brată de cătră învățata și stricta critică 
a fi ună pasquilă spurcată care atacă 
universitatea, pe episcopulă, conventele 
clericale, ba chiar religiunea și stăpâni
rea, și de aceea ar trebui, spre rușinea 
autorului, să fiă arsă paschilulă de că
lău, deși chiar grațiosa critică nu putu 
să descopere altceva în aceea poesiă, 
decâtă „că în ea se face o glumă care 

tigată o nouă onore numindu-se în una
nimitate membru ală societății de medi
cină practică din Parisă. Noi cunoscând 
greutatea și condițiunile pentru a pute 
străbate în asemenea societăți și a pute 
sta alături cu învățațl ca: Cornii, Peter, 
Terrilon, Polailon, Terrier, Verneuil, Tre- 
lat, Jacoud etc.[etc., felicitămă din inimă 
pe d-lă dr. Assaky, care prin sciința și 
caracterulă său scie să se facă iubită și 
respectată pretutindeni.

* **
Recunoscință ungurescă. După cum 

comunică foia lui Bartha Miklos din 
Clușiu, contele Kun Kocsard a dăruită 
Kulturegyletului moșiile sale cu tote ale 
loră în preță de peste 200,000 fi. La 
predare au fostă de față vicepreședin
tele kulturegyletului Miklos Bartha și 
secretarulă lui Iosef Sandor. Se voră 
colonisa Săcui pe acelă pămentă.

Câte brațe românescl nu voră fi 
muncită muncă grea pentrn ca contele 
din vorbă să câștige averea de mai sus, 
și cu ce le răsplătesce Româniloră! Dă- 
ruesce pămentulă său nu celoră cari ’i 
l’au muncită, ci celoră cari uneltescă în 
contra esistenții Româniloră ca Români! 
Der Kulturegyletiștii trăescă îndărătă cu 
câteva vecuri, decă credă că potă des- 
naționalisa în diua de adl pe Nema- 
gliiarl!

** *
Școla germană de industriă din Sibiiu 

a primită în anulă acesta școlară 480 
școlari, dintre cari 90 au eșită în cur- 
sulă anului, rămânendă pănă la fine 390 
școlari. Dintre aceștia 379 cercetaseră 
mai nainte scola poporală, 69 cea reală, 
32 gimnasiulă. După naționalitate au 
fostă 352 Germani, 81 Unguri, 47 Ro
mâni.

** ±
Trăsnetu. Mercurea trecută s’a des

cărcată asupra Tălmaciului o furtună 
grozavă. Trăsnetulă a aprinsă șura eco
nomului Auner. Ună omă bătrână fu 
doborîtă la pămentă de o bârnă aprinsă, 
frângendu-i-se amândouă picidrele. O fe- 
meiă fu înmormântată de viă de fron- 
tonulă casei, care se dărîmâ. Nu se scie 
decă mai trăesce. In Uiora de susă au 
fostă trăsniți 9 boi ai contelui Teleki, 
dintre cari 5 au fostă omorîțl, er 4 nu
mai răniți.

** *
Selbaticu. Ciangăulă Janos Bartha 

din Baclfalu, înfuriându-se, spinteca socrei 
sale pântecele cu ună cuțită și răni greu 
și pe nevastă-sa. Socră-sa a murită. Săl- 
baticulă Ciangău e arestată.

* * *
Pădurarii ucișii. In Sâmbăta Rosa- 

liiloră a fostă găsită mortă în Someșă, 
ce curge pe hotarulă Gelăului, pădura- 
rulă erarială ală Someșului rece, Iosifă 

mai bine ar fi fostă să nu se fi scrisă.“ 
Acelă Holberg s’a mângâiată atunci cu 
aceea, că elă „a avută aceeași sorte, ca 
și mulțl alțl autori, ale căroră scrieri, 
câtă timpă au trăită, au fostă înegrite, 
după mortea loră însă glorificate, ba încă 
înălțate pănă’n nori.11

O sută de ani mai târziu, când Hei
berg prin dramele sale a dată nouă 
vieță teatrului daneză, recensenții îi ca
lificară lucrările sale cu espresiunea, „că 
suntă nisce platitudini, cari dejosescă 
teatrulă și nimicescă gustulă." Heiberg 
se putu mângâia cu aceea, că comediile 
lui Holberg „asupra cărora toți și-au 
dată cuvântulă, cumcă le voră ridica 
pănă’n nori, dedrece suntă vechi și re
numite în totă lumea“, au avută aceeași 
sorte, când au fostă nouă.

Abia trecură 40 de ani dela mortea 
lui Heiberg, și a și fostă canonisată ; și 
decumva recensenții judecau pe vre-ună 
scriitoră contimporană, atunci ei tot- 
deuna reflectau la „Ioană Ludovică Hei
berg, prima autoritate în lucrurile de 
gustău precum și la „dramele sale cele 
clasice11.

In alte țări a fostă și asta totă ase
menea. Așa d. e. Schiller a fostă fără 

Dragomiră. Se dice, că l’au omorîtă 
doi omeni din comuna Someșului rece, 
cari au fostă prinși furândă lemne. Sâr- 
manulă omă lăsa în urmă’i o văduvă și 
doi orfani. Cercetarea e în curgere.

Biserica (lin Deșiu.
Deșiu, la înălțarea Domnului, 30/5 1889.

Românii din Deșiu, capitala muni
cipiului Solnocă-Dobeca, se silescă cu 
totă deadinsulă să-și facă biserică nouă, 
corăspundătore, căci cea de acuma e 
mică, de lemnă, și nu încape totă po- 
porulă în ea.

Intru realisarea acestui scopă lu- 
creză ei de vre-o 15 ani.

Iu 26 Maiu a. c. s’a ținută sub pre- 
ședința d-lui protopopă Ioana Velle o 
conferență în causa edificărei bisericei 
acesteia în scola română din Deșiu, la 
care conferență au luată parte mai mulțl 
inteligențl și poporenl. Totă în causa 
acesta s’au mai ținută încă alte trei con
ferințe, în care s’au subscrisă oferte con- 
tinuative celoră subscrise mai ’nainte și 
publicate în „Gaz. Trans.u Nr. 21 a. c., 
și anume încă dela următorii:

Grigore Harangușiu (economă) 25 
fi., Teodoră Bodea 20 fl., Gavrilă Copșia 
20 fi., Alexandru Tohati cancelistă 20 
fl., Vasilie Popă economă 2 fi., Mihaiu 
Ladariu econ. 4 fl., George Găureană 
5 fl., Ioană Centea 5 fl., Irimie Stanciu 
2 fl., Nicolae Moldovanu 10 fl., Demian 
Câmpană 5 fl., Petru Câmpană 5 fl., 
Maria Petrovană văduvă 5 fl., Todoră 
Bujiția 5 fl., Todoră Ciurtu 5 fl., Vasi
lie Ciorlăușiu 10 fl., Ioană Alexa 10 fl., 
Ioană Prodană 5 fl., Marcu Filipă lem- 
nară 6 fl., Gavrilă Bezericu 5 fl., Ga
vrilă Crăciună 5 fl., Maria Borzașă 10 
fl., Zahariă Drăghian 5 fl., Pante Mure- 
șianu 5 fl., Ignată Popă pe vale 5 fl., 
Toma Baieșiu 10 fl., Vasilie Aneca 4 fl., 
Mihaiu Tomșia 2 fl., Dumitru Borzașă 3 
fl., Davidă Hossu 5 fl., Vasilica Câm
pană 2 fl., Nicolae Murășianu 2 fl. 50 
cr., Vasilie Petrovană 5 fl., Todoră Pes- 
teșiană 5 fl., Oniția Popă 5 fl., Chirilă 
Mureșianu 5 fl., Mitru Ladariu 2 fl., Va
silie Timboșiu 10 fl., Filipă Pene 4 fl., 
Irina Racolția văduvă 10 fl., Qîlea Câm
pană 5 fl., Ilisie Moldovană 5 fl., Ale
xandru Mafteiu 4 fl., Todoră Mureșianu 
5 fl., Iacobă Popă pe vale 8 fl., D-lă 
Petru Anca președintele sedrei orfanale 
60 fl., d. Teodoră Hermann protopopă 
gr. or. 5 fl., d. Eugeniu Salca notară la 
tribunală 10 fl., Gavrilă Fetche finanță 
5 fl., Laurențiu Micheșă învățătoră 5 fl., 
Gavrilă Sleamu notară în Mogogea 30 
cr. Suma 387 fl. 50 cr., cu cei publi
cați, 1049 fl., face 1436 fl. și 50 cr., cari 
suntă a se solvi în rate după voia flă
căruia pănă la 1 Iulie 1890. — Dintre 

îndurare atacată de cătră criticatorii con
timporani, pe când radamanții de as- 
tăcjl îlă adoreză cu condeiulă ca pe prin
cipele poețiloră, — de ce nu ca pe Dum- 
ne4eulă poețiloră — pentru ceea ce voră 
ei să se despăgubescă prin aceea, că 
stropescă cu cernela loră cea veninosă 
pe toți câți caută să ajungă pe Schiller; 
firescă lucru, că critica va urma tot- 
deuna pe drumulă acesta, — der a urma 
mai departe mie unuia nu-mi mai stă în 
putere. Numai ună lucru mai am de 
făcută, adecă a ridica pe stimații mei 
ascultători cu o treptă mai susă peste 
amețitorea înălțime, pe care eu m’am 
așezată ca recensentă ală recensențiloră, 
și acesta o facă și din aoeea pricină, că 
lasă în voia stimațiloră mei ascultători 
de a critica critica mea despre critică.

La casă când însă judecata d-vostră 
ar fi, peste așteptarea mea, de totului 
totă pre severă, atunci eu voiu încerca 
a vă liniști, asigurându-vă că de repe- 
țite ori am fostă condamnată de critici, 
der pe lângă tote acestea eu nici când 
nu ml-am rugată mortea, pentru de a mă 
împărtăși de o oritică mai favorabilă! 
(E. Bogh.) Valeria, Florianu. 

domni voră mai subscrie încă 14 inși, 
cu ale cărora oferte se va mai spori 
suma. In acele conferințe s’a alesă și 
încredințată d-lă Dr. Teodoră Mihali, ca 
să esopereze destabularea pretensiunei 
la fondulă internă ală grădinei pe care 
e a se edifica biserica, — dela d-nii 
Augustă Munteanu și Vasile Hossu, cari 
au iertată, respective au considerată ca 
plătite cele 200 fl. v. a.

Pentru continuarea subscrieriloră de 
oferte s’au alesă d-nii Ioană Velle, Dr. 
Teodoră Mihali, Augustă Munteană, Dr. 
Gavrilă Triponă și Floriană Hatosă, a- 
tâtă aici în Deșiu, câtă și în Gherla. Ba 
a fostă rugată D. Gavr. Mânu să anga
jeze damele române pentru colectare de 
ajutore.

Deorece e probabilă, că teritoriulă 
hotarului Deșiu se va comasa pănă în 
primăvera anului viitoră și biserica po
sede ună locu în apropierea Someșului, 
peste podă, bună pentru arderea cără- 
midiloră, de care vomă ave lipsă la 
clădirea zidului pentru formarea de ar
curi la coră, uși, tereștri, altară, bolti- 
tură și la turnă, s’a luată decisiunea, 
ca în totă casulă în decursulă verei a- 
cesteia să se pregătescă spre scopulă 
acesta o sută de mii cărămidl, pentru 
esoperarea cărora s’a alesă o comisiune 
în personele d-loră Augustă Munteană, 
Ioană Sichișanu, murariu, Teodoră Col- 
ceriu, coratoră primariu, și George Șiu- 
leanu, lemnară, er pentru administrarea 
fondului de edificare, spre încassarea 
oferteloră subscrise prin obligațiuni și 
publicate în numărulă acesta și în nu- 
mărulă susă amintită ală „Gaz. Trans.u 
și a celoră ce se voră mai subscrie, s a 
alesă în 3 Martie a. c. o comisiune stă- 
tătore din d-nii Dr. Teodoră Mihali, Pe
tru Mureșianu și Florianu Hatosă, cari 
s’au constituită între sine astfelă: Dr. 
Teodoră Mihali președinte, Petru Mure
șianu cassară, Floriană Hatos controloră, 
care comisiune șl-a și începută activita
tea în 23 1. c. — Suma totală subscrisă 
pănă acuma e de 1436 fl. 80 cr.

In conferința din urmă s’au luată 
disposițiunl și pentru aședarea cărămi- 
deloră în ună șopru pentru scutirea a- 
celora contra elementeloră, spre care 
scopă s’au preliminată 100 fl., er clădi
rea bisericei nu se va începe în anulă 
acesta, deorece edificarea aceleia fiindă 
preliminată cu 10,000 fl. v. a., și astădl 
nu dispunemă mai multă decâtă abia de 
6000 fl. în bani și oferte apromise și 
ne lipsesctt prin urmare încă vre-o 4000 fl- 
v. a., cari scie bunulă D-4eu dela cine 
și cum ’i vomă pute câștiga pe calea 
oferteloră, că de alte mijloce nu dis
punemă,— decă nu se voră afla mai 
mulțl mecenațl generoși și cu dare de 
mână, cari să ne întindă mână de aju
toră, pentru că de aci din locă, precum 
arată ofertele mai susă amintite, pute
rile materiale fiindă așa 4*cend’1 dese- 
cate, nu voră concede nici la cei cu 
stare materială mai bună, cu atâtă mai 
puțină însă nu-i voră concede poporului 
mai săracă ca să dea mai multă decâtă 
au promisă.

De aceea mare bunătate și ajutoră 
la timpă ni-ar face contribuirile marini- 
mose ale publicului română, la a căruia 
bunăvoință ne permitemă prin acesta a 
apela, rugându-lă respectuosă ca să bi- 
nevoiască a ne da grabnică mână de 
ajutoră cu marinimdsele d-loră oferte în 
bani, ce suntă a se trimite la adresa 
d-lui casară Petru Mureșianu (posta și 
locuința în Deșiu, Transilvania.) Repre- 
sentanța bisericescă îșl va ține de pre 
plăcută datorință a cuita contribuirile 
oferite pe calea diaristicei române. — 
Deorece Românii din Deșiu, în numără 
de peste 1,500 suflete — a cărora stare 
precariă și întemeiatele considerațiunl, 
de cari suntă conduși în acestă nisuință 
a loră, s’au descrisă în colonele acestui 
prețuită cjiară (N-rulă 21/889.) — pre
cum s’a arătată, au făcută totă ce ll-a 
stată în putere față cu acestă instituți- 
une nobilă și salutară, ne credemă în-
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dreptățițl la acesta apelă pentru aju- 
ore esterne și dela frații din depărtare.

Cnratoratum liisericesctl din Desio.
*

Recomaudămă căldurosă apelulă de 
mai susă atâta frațiloră noștri de aici, 
câta și celora de peste munți, și le a- 
tragemă atențiunea asupra faptului, că 
Deșiulă, capitala unui oomitata în pre- 
ponderanță românesca, astădl șl-a luata 
rolula de orașa maghiarisatoră și că prin 
urmare întărirea elementului româna din 
acela orașă pe tote terenele, este o ces- 
tiune de vieță pentru Românii din acele 
părți.

„Redacțiunea „Gazetei Transilva
niei" primesce cu plăcere contribuirl în 
favorea bisericei române din Deșă, pe 
cari le va înainta imediata la locuia 
destinata. Red.

Din dieta imprescă.
In camera din Pesta, deputatulă 

Polonyi învinui pe deputatulă Gabriel 
Varady, că a luată bani dela omeni, ca 
să-i pună în funcții, ba unui funcționară 
de economiă i-a luată 400 fl. pentru ca 
să-i procure o funcțiune.

Varady declară, că e adevărată cumcă 
i-a datorată acelui funcționară 400 fl., 
der că acum nu-i mai datoresce. E a- 
devărată și aceea, că i-a promisă să-lă 
recomande la proprietari de pămentă 
amici de-ai săi, ca să-lă ia funcționară 
la economiă. L’a și recomandată la 
ună mare proprietară în Galantha, der 
fără succesă, fiindcă nu era locă vacantă. 
Nu i-a promisă însă niciodată a-lă reco
manda pentru vr’ună postă de stată, 
erarială ori publică. Asta afacere deci 
e cu totulă privată și nu lovesce în po- 
sițiunea sa de deputată, nici nu a vă
tămată prin ea datorințele sale de de
putată.

Geza Polonyi spuse, că în adevără 
adl Varady nu-i mai datoresce acelui 
individă, pentrucă i-a plătită lui Polonyi 
cele 400 fl. a doua di după ce s’a adusă 
acestă afacere în dietă. Citesce totodată 
o scrisore a acelui funcționară de eco
nomiă adresată lui Polonyi : „Mie ca 
fostă funcțiunară ală domenieloră ml-a 
propusă d-lă deputată Gabriel Varady 
să-mi procure, pentru ună provisionă de 
1000 fl., prin influința sa ună postă co- 
răspun4ătoră, ori pe o moșiă erarială, cri 
pe proprietatea unui magnată, celă mai 
târdiu pănă la 30 Martie a. c.“

Președintele camerei Pechy dice că 
și lui i-a adresată acelă individă o scri
sore, în care spune curată, că n’are in- 
tențiunea să aducă căderea morală a 
respectivului deputată, ci îlă rogă numai, 
pe președintele, să-i ajute a-șl scote cei 
400 fl. Scrisorea e iscălită: Todor Ben3. 
„Asemenea scrisori primescă forte multe 
mai alesă cu privire la acei deputațl, 
cari suntă și advocațl. E bine să trecemă 
la ordinea dilei“.

Astfelă stă lucrulă cu proteețiunea 
deputațiloră la darea slujbeloră. Guver
namentalii s'au supărată focă, că Polonyi 
a descoperită casulă de mai susă, fiindcă 
Varady făcea parte din partid.dă tiszaistă. 
„Nemzetu s’a grăbită a se lăpăda de 
Varady, cjLendă că nu face parte din 
clubulă partidei tiszaiste și că decă a 
luată parte la conferințele acestuia, i-s’a 
permisă numai din causa etății și situa- 
țiunei sale, ceea ce pote că a fostă o 
erdre. Varady a declarată într’o scrisore, 
că nu va mai lua parte la conferințele 
clubului tiszaistă, er Polonyi a declarată, 
că a primită banii dela Varady și i-a 
și trimisă pe poște la destinațiune, nu
mai din considerare la etatea (70 ani) 
și la raporturile familiare ale lui Varady.

Ort câte declarațiunl s’ară face și 
ori-câtă s’ară lăpăda tiszaiștii de Varady, 
faptă e, că elă a luată parte 1~confe
rințele clubului tiszaistă ca deputată a- 
lesă cu programulă tiszaistă. Cu ună 
scandală mai multă.

Corespondența „Gaz. Trans/1 
părțile Cabalinului, Iunie 1889.

Domnule Redactoră! Dăunădileam 
avută durerea să îmormântămă pe fos- 
tulă învățătoră definitivă în comuna sa 
natală Bundorf, Nicolau Viscreanu. Ră- 
posatulă, câtă timpă a trăită, și câtă 
timpă a fostă în vieță și liarniculă pa- 
rochă Nicolau Vătășanu, au condusă îm
preună trebile bisericescl și școlare nu
mai și numai spre binele poporeniloră. 
Au zidită ună locală frumosă de școlă, 
apoi în înțelegere cu parochienii au în
sărcinată ună architectă să facă planulă 
pentru zidirea unei biserici noue, care 
numai acuma de ună ană s’a gătată. Ea 
s’a zidită atâtă prin contribuirl bene
vole, câtă și printr’ună aruncă, cu care 
parochienii s’au învoită. Peste totă, cât, 
timpă a fostă în vieță parocliulă Vătă- 
șană și câtă timpă a funcționată în Bun
dorf ca învățătoră Nicolae Viscreanu lu
crurile au mersă bine.

Cu venirea noului parochă Joană 
Curta lucrurile însă au începută să cam 
șchiopăteze. De câte-orl au publicată 
Bundorfenii concursă pentru postulă de 
învățătoră, de pildă, de atâtea-or! părin
tele I. Curta a surprinsă pe Bundor- 
fenl cu scirea de necrecjută, că n’a pe- 
tiționată nici ună învățătoră la acestă 
postă, și apoi pe la începutulă lui No- 
emvrie intra părintele Curta și în func
ția de învățătoră, precum e și în diua 
de adl. Nu mai amintescă, că pe tim- 
pulă prelegeriloră școlare pre de multe- 
orl e dusă să-și isprăvescă treburi de-ale 
sale.

Alte neajunsuri, de care avemă a ne 
plânge, suntă :

1) Nici pănă adl n’a procurată ta
belele de părete cu litere imprimate de 
cetită pentru copiii de școlă, deși Ven. 
Consistoriu archidiecesană Idin Sibiiu a 
dată 25 fl. spre acestă scopă; ne-amă 
pomenită însă în școlă cu tabele de ce
tită cu textu maghiară procurate de si
gură de inspectorulă de școle reg. ung. 
2) Sinodă parochială n’a ținută de 8 
ani, de când e parochă, nici nu s’a rapor
tată prin urmare Sinodului parochială nici
odată despre venitele și speselebisericescl 
și școlare. '3) Comitetulă parochială îșl 
ține ședințele sale în casă la preotulă, 
așa că mai curendă s’ar pute numi Co- 
mitetă familiară. 4) Totă părintele Curta 
e și casierulă bisericei și ală școlei, cassa 
o ține în locuința sa, er epitropia figu- 
reză numai cu numele.

In Aprilie trecută reposâ, precum 
am amintită, învățătorulă N. Viscreană. 
In fliua îmormentării, părintele Curta, 
care de altmintrelea a fostă pricopsită 
cu 50 fl. v. a. de răposatulă Trefortă, 
n’a vrută să’lă împărtășescă cu sf. taine 
ale muribundiloră la cesulă morții, deși 
îlă spovedise.

Ba i-a interdisă clisierului a trage 
și clopotulă de scire când a murită, pre
cum și la îmormentare, decă familia ră
posatului nu va plăti pentru prapor ună 
florină și pentru loculă de îmormentare 
(gropă) 5 fl., ceea-ce în Bundorf nu se 
pomenesce; și apoi clopotulu celă mare 
dela biserică, după cum sunt informată, 
e cumpărată, ori celă puțină a contri
buită tatălă răposatului forte multă la 
cumpărarea lui.

Mă oprescă aci, D-le Redactoră, mai 
amintindă numai, că păr. Curta îșl cam 
dă cote și cu funcționarii administrativi 
și comunali, arătândă puțină interesă pen
tru trebile Româniloră.

Ună parochianu.

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

Viena, 14 Iunie. „Militarzeitung11 
primesce din Pola informațiunea, 
că în marina de resboiu se va In
troduce adjustarea soldatului cum 
trebue se fia în câmpu. Prin a- 
cestă adjustare se li-se facă cu 
putință detașamenteloru marinei, 
ca debarcându pe uscatu se p6tă 
fi întrebuințate ca corpuri deplinu 
independente și se p6tă manevra 
pe uscatu. Adjustarea este întoc
mită pentru pușca de repetițiă 
Mannlicher.

Berna, 14 Iunie. Scirea cum că 
Germania are intențiunea a re- 
chiăma pe ambasadorulu său nu 
este adevărată.

Roma, 14 Iunie. Organele Va
ticanului provocă pe ministrulu- 
președinte Crispi, ca să-și dovedescă 
afirmarea, că Papa e inimiculu 
Italiei, deărece suntu împuternicite

a declara acea afirmare de-o mi- 
serabilă calumniă.

Logodnă.
D-lă Ioană I. Popea și D-șora Elena 

Steriu, fidauțațl. Brăila, 21 Maiu 1889.

ULTIME SCIRL
I,Rarele din Bucurescî afirmă, 

că tjisele unui rjiaru rusescu, cumcă 
s’a revocată decretulu de espul- 
sare alu iconariloru ruși, suntu 
absolută eronate. Acestă decretă n’a 
fostă revocată.

DIVERSE.
Invasiune americană la Londra. „Pali 

Mall Gazette" dice, că acuma Londra 
este cu desăvîrșire năpădită. Marele tran
sportă de Americani porniți spre espo- 
sițiune a începută, și cea mai mare parte 
dintre cetățenii Stateloră-Unite facă po- 
posire și în Englitera, ca să asiste la 
alergările de cai. Tote oțelele din Londra 
suntă pline, și orl-cine nu șl-a coman
dată locuința cu câte-va dile mai înainte, 
prin depeșă, este în pericolă să mâe 
noptea la Trafalgar-Square, având cerulă 
dreptă acoperementă.

Culmea esactității. Când cu trecerea 
regelui Italiei pe la Milano, întorcen- 
du-se la Roma din călătoria făcută ’n 
Germania, Majestatea Sa se scoborîse 
din vagonă ca să vorbescă cu personele 
carl’i eșiseră întru întâmpinare. La ora 
regulamentară, locomotiva a trasă ună 
flueră lungă și trenulă regală a por
nită. . . . lăsândă pe Regele în salonulă 
de așteptare. A trebuită să se facă sem
nale ca să vină mașina îndărătă; și tre
nulă s’a întorsă cu fumulă scăcjută, ca 
să reia pe regele și pe fiulă său, cari se 
lungiseră la taifasă. Negreșită că nu i-s’a 
dată nici o decorațiune șefului de trenă 
pentru punctuala observațiune a orarului 
căiloră ferate.

Creștinismulfl în Japonia. Guvernulă 
japoneză a dată deplină libertate predi- 
catoriloră creștini, ca să propage prin 
Japonia credința lui Christosă. Der ună 
Americană, colonelulă Olcott, combate 
cu succesă creștinismulă prin conferințe 
organisate de elă prin tote orașele. Co
lonelulă Olcott îndemnă pe Japonezi să 
nu’șl lapede credințele, și pretutindenea 
poporulă apără pe ciudatulă apărătoră 
ală religiunei lui Budha.

0 planetă nouă. Unulă dintre astro
nomii observatorului din Nizza, d-lă 
Charloy, a descoperită o planetă nouă 
de a două-sprăRecea mărime și care 
face parte din constelațiunea Feciorei. 
Planeta acesta s’a clasificată sub numă- 
rulă 284.

In Neapole s’au găsită catacombe 
suterane în Via Cristallini. Ele dateză 
după cum asigură cercetarea bărbațiloră 
speciali, din secululă primă înainte de 
Christosă. Catacombele suntă bogată 
împodobite cu minunate sculpturi în 
marmură și în Iută roșu și au mai cu 
semă inscripțiunl grecescl, și câteva la- 
tinescl. Intrarea este împodobită c’ună 
capă grandiosă de Medusă, podinile suntă 
cu mosaică făcute.

Mare furtu de giuvaere. In Lipsea 
nisce hoți au spartă la Rosalii în pră
vălia giuvaergiului Holtbilr și au jăfuit’o 
de tote sculele ce se aflau într’însa. S’au 
furată: 200 — 300 inele de brillantă, 300 
lanțuri de aură, 150 ace de cravată cu 
briliante, 95 inele de logodnă, 23 cea
sornice de dame de aură, 150 brățări 
de brillantă, 100 inele cu diferite petrii 
eto. D-lă Holtbur prețuesce paguba cu 
75 de mii mărci. Hoțiloră nu li s’a pu
tută da de urmă.

CorpulO oflcerescQ francesu. Anua- 
rulă pe 1889 dă amănuntele următore 
în privința efectivului oficeriloră arma
tei francese: Infanteria: 188 de coloneii, 
190 Lt.-colonell; 1069 șefi de batalionă; 
4,097 căpitani; 3,493 locotenențl; 2,464 
sub-locotenențl. Cavaleriă. — 85 de co

lonel! 78 lot-colonell; 280 șefi de esca 
dronă; 1,704 căpitani; 951 loootenențl 

916 sub-locotenențl. Artileriă: 77 de
oolonell; 77 lt.-colonell; 313 șefi de es-» 
cadronă ; 1,424 căpitani; 1,051 locote- 
nențl; 430 sub-locotenențl. Geniu: 37 
de coloneii; 37 de lt.-colonell; 148 șefi, 
de batalionă; 481 căpitani; 180 loeo- 
tenenți; 63 sub-locotenențl. Astfelă, in
fanteria are 11,491 de oficerl; cavaleria 
3,042; artileria, 5,362 ; geniulă, 946. 
Totală, 19,201 oficerl combatanți.

Bogăția limbai francese. Au îndrăs- 
nită mulțl să cjica, că limba francesă est 
săracă în espresiunl. Multă mai bine ar 
face aceia, care vorbescă astfelă, să ve4ă 
bogăția ei. Vrea cine-va să afle câte nu
miri are ea pentru a desemna produsulă 
pecuniară ală lucrului ? Ei bine etă’lă : 
Salaire, pentru omenii cu 4’ua- Ttiye, 
pentru lucrători. Gayes, pentru servi
tori. Trone, pentru chelneri. Banque, 
pentru tipografi. Appointements, pen
tru amploiațl. Prelivement, pentru pa
troni. Honoraires , pentru omeni de 
legi și medici. Emoluments, pentru cle
rici. Coupons, pentru cei cu obligațiuni. 
Dividendes, pentru acționari. Trimestre, 
pentru rentieri. Jetons qe presence, pen
tru administratori, Remise, pentru bursi
eri. Prime, pentru agențl de asigurare. 
Preț, pentru soldați. Solde, pentru ofi
cerl. Droits, pentru autori. Retrăite, pen
tru pensionari. Traitement, pentru func
ționari. Indemnity, pentru deputațl și se
natori. Enlargement, pentru miniștri. 
Liste civile, pentru șefii Statului. Feux 
Cachets, pentru actori. Droit de peine- 
res,pentru asistența |publică. Provisions, 
pentru agențl portărel și notari.

NecrologO.
Jalnica soțiă Irina A. Nestoră, fiii 

Victoru, George și Emilia, nora Maria, 
nepoții Moise, Maria, Victoru, Livia și 
Catonă, cumnata Maria Stefănescu și fiii, 
pătrunși de cea mai adâncă durere pen
tru pierderea prea iubitului loră soță, 
tată, socru, bunică, unchiu și cumnată 
Andreiu Fontaniu Nestoriî, în etate de 75 
ani, fostă directoră și profesoră la li- 
ceulă Matei-Basarabă, cu durere vă facă 
cunoscută, că a încetată din viață la 28 
Maiu în casa sa, strada Sculpturei Nr. 
30, unde voră sta rămășițele mortuare 
pănă în sera de 29 Maiu, cândă se va 
transporta la Biserica sf. George nou.

înmormântarea se va face în 4iua 
de 30 Maiu orele 1 p. m.

Cortegiulă va porni dela biserica 
sf. George nou la cimiteriulă Șerbană- 
Vodă. Bucurescî, 28 Maiu 1889.

Cursulft pieței Brașovfi
din; 14 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.46
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI - - - „ 9.47 H 9.50
Lire turcescl - - - „ 10.58 n 10.65
Imperiali .... „ 9.58 n 9.65
Galbini . „ 5.55 ci 5.60
Scris, fonc. „Albina“6”/0 „ 102.— n —._

„ „ „ 5»/0 „ 98.59 99.—
Ruble rusescl - - - r 199 — 123.—DiscontulH _ _ - - —8<yo p0 ană.

Cnrsulii la bursa de Viena
din 13 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4“/0 ...... 101.50
Renta de hârtii 5°/, ...... 95.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.80 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.05
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 113.50 
Bonuri rurale ungare ..... 1Q5_
Bonuri cu clasa de sortare .... 105._
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105._
Bonuri cu cl. de sortare .... 105,_
Bonuri rurale transilvane .... 105,_
Bonuri croato-slavone ..... 105._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 128._
Renta de hârtiă austriacă .... 84.50
Renta de argintă austriacă .... 85.15
Renta de aură austriacă.....................109.60
LosurI din 1860 ....... 141_
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303._
Galbeni împărătesei- ...... 5 64
Napoleon-d’orI - 949
Mărci 100 împ. germane .... 58.40
Londra 10 Livressterlinge .... 119.45

Editoră și Redactoră respo:
Dr. Aurel Mureșianu.
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instituții de credită și de economii

filiala, Brașcvij.

acordă la comerciant și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent 
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6 7,% 

Informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului piață No. 90, dela 8 2 d. a.
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PUBLICAȚIUNE 
referitore la darea de pușcă și venatii.

Incependu-se, conformă §-lui 11 ală 
art. de lege XXIII din 1883, anulă de 
dare pentru pușcl și vânată cu 1 Augustă 
ală fiecărui anu și espirândă cu 31 Iulie 
ală proximului ană, se provocă fie-care, 
care posede pușcă de vânată, ca se 'șl 
procure dela subscrisulă oficiolată o colă 
pentru fasionarea dărei și să o așternă 
totă aceluiași oficiolată pănă în 30 Iunie 
anulă curentă.

Acei, cari în decursulă anului de 
dare au venită în posesiunea unei pușcl 
de vânată, se obligă ca sâ arate acesta 
în decursă de 8 dile subscrisului oficio

lată și să ’șl așternă referitorea colă de 
fasiune. Acei, cari sub titlulă unui sou
venir, unei eredități iamiliare etc., pre
tindă eliberarea pușcei de dare, suntă 
obligați, ca se ’șl procure blanquetele 
pentru fasionarea dărei, reașternându-le 
celă multă pănă în 30 Iunie a. c.

Acei posesori de pușcl de vânată, 
cari suntă obligați numai la solvirea dă
rei de pușcă, se obligă ca să solvescă 
acâstă dare la subscrisulă oficiolată, pe 
când acei posesori de pușcl de vânată, 
cari voescă sâ ’șl procure și certificate 
pentru vânată, suntă obligați ca sâ plă- 
tescă la oficiulu ung. de dare atâtă da
rea de pușcă, câtă și aceea de vânată.

Brașov ă, în 8 Iunie 1889.
Oficiulu orășenescu de dare.

Publicare de ofertu.
Societatea pe acții brașovenii a fabricei de celulosil în 

Budapesta voiesce se prede spre tăiere și transportare lb,650 metri 
cubici lemnă de molidu și de bradu în revirulă orășenescu de pe 
teritoriulu comunei ZerneștI și 4350 metri cubici lemnii de moliilă 
și de bradu precum și 779 metri cubici lemnă de fagu (lemne de 
focă) în revirulă orășenescu de pe teritoriulu comunei Brană pe 
anulă curentă 1889.

Condițiunile contractului se potă vede la forestierulă socie
tății în ZernescI Leonard Girtler și În biroulă societății în Bra- 
șcvă, strada CăldărarilorU Nr. 529.

Ofertele trebue să fiă provec|ute cu timbru de 50 cr. și tre- 
bue se conțină declararea, că celui ce face ofertulă îi suntă pe 
deplină cunoscute tote condițiunile contractului. In aceste se se 
arate suma oferită atâtu cu cifre câtă și cu litere clară și lămurită 
și se arate totodată locuința, numele și conumele oferentului pre
cisă. Ofertele trebue se fiă presentate pănă la 17 Iunie 1889 la 
orele 12 din iți în biroulă societății. Ofertulă se pote face deo
sebită pentru revirulă din ZernescI și Brană, seu pentru amendoue 
revirele totdeodată.

La scrisorea de ofertă se se alăture pentru amendoue revi
rele ună vadiu de 500 fl. v. a., separată înse pentru ZernescI uuă 
vadiu de 350 H. v. a. și pentru Brană de 150 fl. v. a. bani gata.

Hotărîrea cu privire la ofertele intrate se va lua în 18 Iunie 
a. c. și în casă când unulă din aceste oferte s’ar afla acceptabilă se 
va încheia cu oferentulă respectivă contractulă, er celorlalți oferentl 
li se va întbrce vadiulă.

Societatea își reserveză dreptulă de a primi ori și care din 
oferte, chiar și pe acela, care ar fi cu prețulă celă mai mare, ori 
de a refusa tote olertele seu numai unele din ele.

Brașovtl, în 11 Iunie 1889

Societatea pe acții brașovena a fabricei ie celalosă.
AvîstL i-loru abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Adminîstraț. „Gaz. Trans.“

Mereulu. trenurilort
pe liiiiele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Innie 1889.
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Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susu
Aiud
Teiușu
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișoră
Hașfaleu

2.22
4.18

7.41
8.16
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9.35
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11.02
11.23
12.44
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1.42
2.07
2.26
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5.11
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IȘeica mare 2.38 5.05
LuruneșU 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40
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Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copsa-mică 11.09 11.35
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Homorodu 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu 9.45
1.55 5.32

Timi.șu 2.53 6.15
Predenlii 3.28 6.47

Bucurescl 9.35 11.50

7,15' Aiudă
7.48 Vințulă de susu
9.13 Uiora

10.04 Cucerdea
10.12 Ghirișu
10.19 lApahida
1L34 C",si“ |

12.11 Nădășelu
12.29 Gîhrbău
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9.54
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Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nbpte.
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12.36
12.551 6 9 7
4.58——
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I 6.05 Odorheiu
9.12 Sigliișoră
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I Unieddra
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