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Der putea să mergă 
după formele legale 
remână deschisă hi
dre făcutu-s’a drep- 

acusatului?

tiției și stima ce o datoresce tri
bunalului.

In același momentă când pro- 
curorulu ungurescă ridică acusa- , 
rea contra unui Româuu pentru că , 
ar fi ațîțată la „ură contra națiu- 
nei maghiare14, elu apeleză la ju
rații unguri vorbindu-le de dato
ria ce o au „ca Unguri44 față cu 
acusatulu și sumuțându-i în contra 
lui și a conaționalilor^ sei, soți de 
principii, prin afirmarea că „chiar 
cu forța brutală ar trebui stârpiți44.

In orl-ce altă stată unde se 
respectă dreptulă și libertatea ce- 
tățeniloru, representantulă puterei 
publice ar fi trasă în judecată și 
greu pedepsită folosindu-se de ună 
asemenea limbagiu ne mai pome
nită, ca acela al u procurorului din 
A radu.

„Forța brutală!“ Nimicu nu pote 
caracterisa mai bine ca aceste cu
vinte trista situațiune de față, în 
care se află pressa română și cu 
ea întrega poporală română.

Fost’a în aceste țări unu timpă 
când cei ce se îngâmfă astăcji cu 
puterea loru, erau și ei asupriți și 

' striviți de mâna absolutismului. 
Der întrebămă : cutezat’au ore vre
odată argații lui Bach se ame
nințe cu forța brutală în forurile 
publice judecătoresc!, cum a a- 
înenințatu procurorulă ungurescă 
din Aradu ?

Nu trebue în asemeni împre
jurări se se nască bănuielă, că 
celoră dela putere nu le este acjl 
atâtă de susținerea ordinei șl-a 
liniștei în stată, ci că ei cu ve- 
nătorea loru după pretinșii agita
tori nemaghiari țintescu mai mult 
a sumuța pe Maghiari in contra 
nationalitățiloru ?

Nu se gândescu ei la ce sfâr
șită se pote aștepta o politică, a 
căreia ideală este „forța brutală?44

Brașovu, 26 Augustă st. v. 1888.
Cetitorii noștri cunoscă decur- 

sulu procesului de pressă ală foii 
..Romănische Revue44, din rapor- 
tulu ce l’amă publicată în numerii 
trecuți.

Impresiunea, ce amu primit’o 
din cetirea acestui raportă numai 
bună nu pote fi. Der fiindcă s’a 
tractată de-o judecată, nu e atâta 
cești u ne de ceea ce place seu nu 
unuia seu altuia, câtă mai multă 
«le aceea că ore tăcutu-s’a drep
tate ori nu cetățenului, care a fostă 
trasă la răspundere pentru doi ar- 
ticuli apăruți în memorata foie?

Decă s’a procedată după lege 
ori nu în acestă procesă, nu voim 
se cercetămu aici. Ajunge să 
scimu, că apârătorulă acusatului 
a semnalată o mulțime de cause 
de nulitate, 
tote strictă 
și totuși se 
trebarea că 
tate ori nu

In privința acesta înse a delă- 
turatu ori și ce îndoială însuși a- 
cusatorulă publică, când a apelat 
la jurați ca să-și facă datoria ca 
I ngurt. în prima liniă, adaugându, 
că „astfelă de buruiene ca Ște
fană Albu și '
la spatele foiei 
vue", <11— 
sterpite cu forță brutală (erăsszakkal 
kiirtani)11.

Reu de totă trebue se stea cu 
dreptatea acolo, unde se amenință 
cu „foita brutală44. Raportulă nos
tru ne spune, că chiar Ungurii cei 
cari erau de față s’au scandalisată 
de cuvintele procurorului și au a- 
plaudată pe aperătorulă Bredi- 
ceanu, când a <]isu, că atâta dis- 
preță față cu libertatea și cu ins- 
tituțiunile ei n’ar fi presupusă 
nici odată din partea representan- 
telui puterei de stată, care nu res- 
pecteză nici măcară decorulă jus-

adăugând u,

ca cei ce stau 
„Romănische Re- 

decă nu altfelă, trebue se fiă

comună cu a Serbilorfl. De aci s'au is
cata turburările.

Serbii și-au pusă de gândii, ca pura 
și simplu să dea afară pe învâțătorulu 
româna din edificiultt comuna ala scolei, 
er după ela sâ arunce afară și băncile 
și mobilele scolei românescl. Așa au și 
făcuta. Vineri demineța s’a presentata 
în scola română senatorul școlara sârbesc 
însoțita de mai multi măestri mâsarl cu 
ajutorula cărora a aruncata afară din 
scola română mobilele și a declarata în
vățătorului româna, ce sta înmărmurită, 
că va distruge și păretele despărțitoră 
dintre cele 2 săli ale scolei și astfeliu 
va fi întrega scolă o scolă serbescă, 7(o- 
mânii se mergă pe aei ’ncolo.

Procederea acesta a înfuriata pe Ro
mâni, cari sunta în majoritate și cari, la 
consiliula preotului loră, au înaintata 
jalbă la fisolgăbirăula Bessenyei Ferencz 
din Timișbra. Acesta imediata a data 
ordina primăriei din Mehala ca să îm- 
pedece ori ce turburărl din partea Ro- 
nilora. Pe lângă tote amenințările și în- 
terdicerile primăriei însă, senatorulă șco
lara serbescă în presența și în contra 
oprirei primăriei comunale, a distrusa cu 
zidarii, ce și-i aduse, păretele despărți- 
tora.

Românii, amărițl pentru acesta, ve- 
Zendii că primăria e incapabilă față cu 

1 volniciile serbrescl, s'au hotărit să recurgă 
lapropriula lora ajutora. Dupăraportele so
site la primăriă, Românii s'au adunată nop- 
tea în grupe, au ținuta adunări și au hotă- 
rîta să năvălescă cu forța asupra Serbi- 
loră. Ei au și luata armele și atunci 
primăria înspăimântată imediată încunos- 
ciințâ oficiulă solgăbirăescă despre aceste 
hotărî ale Româniloră, cerendu grabnică 
ajutoră. In urma acestora, conducătorulă 
de gendarml Anyos se presentâ în co
mună, înșoțită de 16 gendarml, chiemâ 
înaintea sa pe corifeii alarmanțl ai am- 
beloru părți și-i admoniâ seriosă, ca se 
se absțină dela ori ce recurgere la 
forță, căci la din contră ’i va aresta.

Tot-odată conducătorulă de gendarml 
liniști pe Români promițendu-le, că ’i 
va pune erășl în proprietatea ce ll-s’ară-

Turburările din Mehala.
Intre locuitorii români și șerbi 

din comuna Mehala, in Ungaria, 
s’au iscată mari turburărl din ca
usă că nu s’a putută stabili între 
ei o înțelegere în privința între- 
buințărei scălei, care deși este zi- 
zidită din partea Româniloră, de 
mai multă timpă a începută se fiă 
întrebuințată din partea amendo- 
rora. Atâta de mare a fostă agi
tațiunea între ambele elemente în- 
câtă se cfice, că numai prin în- 
trevenirea gendarmiloră s’au pu
tută domoli spiritele agitate. In 
privința acesta etă ce se comu
nică din Timișora cjiareloră ungu- 
rescl:

Elementulă română din Mehala, care 
este celă mai vechiu în acestă comună, 
a fostă totă mai multă scosă din partea 
Serbiloră, nu numai din proprietățile loră, 
ci și din biserică și scolă. Biserica și 
scola, ce mai ’nainte fuseseră comune, 
pe încetulă deveniră esclusivă sub stăpâ
nirea limbei sârbescl, așa că Româniloră 
nu 11-s’a concesă nici măcară atâta, ca 
în biserica, ce mai ’nainte a fostă în 
proprietatea loră, sâ se servescă sânta 
liturgiă în limba română celă puțină a 
2-a Duminecă, er în sărbătorile duple, 
celă puțină în a doua di de sfirbă- 
tdre.

Din causa acesta Românii s'au ho
tărî tă, încă înainte de asta cu 17 ani, 
ca sâ se despartă de Șerbi și pentru 
dreptulă loră de proprietate intentară 
procesă. Ei pretindă, ca Sârbii sâ le îna
poieze bunulă bisericei loră, ce actual- 
minte se administreză de Sârbi și ală 
căruia venită îlă folosescă Sârbii. Ded- 
rece însă procesulă s'a amânată timpă 
prea îndelungată, înainte de asta cu 2 
ani Românii și-au edificată biserică, adu- 
cându-șl ună preotă română, propriu ală 
loră. Și-au adusă tot-odată și învâțătoră 
română, der banii nu ll-au ajunsă pen
tru a-.șl ridica și o școlă separată. Scola 
și locuința pentru învâțătoră a râmasă

foiletonulij „gaz. trans.

Amintiri â Prifta topa 1848
de 

lOANÎI GHICA.

III.
Nro. XXIII.
A. G. Golescu lut Ionii Ghica la Con

stant inopolă.
(Fine.)

„Iți scriu încă în grabă la domuulă 
Vorovitz. Am vădutu pe Ubicini, elă 
ne va fi de mare ajutoră înse trebuescă 
bani pentru a publica ori și ce și banii 
nu-i putemă afla în împrejurările 
actuale.

Este indispensabilă să ne putemă 
întâlni undeva. Francfurtulă, pe lângă 
totă depărtarea sa, este locuia celă mai 
acomodată spre acestă scopă. Viena nu 
pote să ne mai servescă în urma sciri- 
lorti ce le-am primită de-acolo.

Fă cum vei face să ne întelnimă 
undeva, fire-ar ori și unde. După ce vă 
veți fi înțeles, informați-mă numai și voiu 
sbura la întâlnire, — bine înțelesă decă 
îmi voră rămâne parale spre acestă 
scopă, deorece de astădată nu dispună 
de câtă de 60 de galbeni, tocmai câtă 
îmi trebue să mergă la Londra unde 
trebue neapărată se mă ducă, deorece

nimeni din voiu n’a fostă trimisă acolo. 
Decă vă întruniți în Francfurtă eu încă 
voiu fi acolo la întorcerea mea din Lon
dra, la din contră îmi voiu da silință să 
viu ori și unde, afară de Transilvania, 
unde de sigură voiu fi prinsă și spân
zurată de Unguri cari și-au permisă să 
intercepteze unele din epistolile mele 
la Lauriană.

In totă casulă puteți dispune de per
sona mea, decideți cum veți binevoi în 
privința mea. Sunt la ordinii© vostre; 
credă că acum ne trebue mai multă ca 
ori și când o disciplină militară.

Spiritele ndstre suntă forte nedisci
plinate și din aceea forte neesperimentate. 
Aceea ni-a făcută multă greutate. Trebue 
să ne servescă experința făcută dreptă 
lecțiune și trebue să eșim din acea anar- 
chiă de vederi și de tendințe. Eu voteză 
pentru ună felă de dictatură și mă de
clară soldată supusă la disciplina cea 
mai militară; trebue să facă jumătate 
dintre noi totă asemenea, și atunci suntemă 
scăpațl; la din contră nu. Prin ur
mare se înțelege de sine, că-mi veți 
face cunoscută, când și unde vă întru- 
nețl.

De-’ml va rămâne ceva bani, voiu 
fi de sigură acolo, decă nu, vă voiu scrie 
pentru a vă cere ordine „â la lettre44 în 
privința a totă ce veți fi decisă să fa
ceți prin mine, fiă ori unde va fi și în 
ori ce modă.

Am primită epistolile tale; voiu că
uta să vădă pe Bastide astădl si mâne 
și după aceea plecă la Francfurtă și 
Londra. In proxima mea epistolă îți 
voiu scie ce ispravă voiu fi făcută. De astă 
dată voiu să-’ți vorbescă uumai de o pe- 
tițiune ce dorescă să o presintă adunării 
naționale din partea mea și a lui Maio- 
rescu, a cărui subscriere o voiu obține 
la Francfurtă și cere avea ca și mi
ne putere nelimitată, precum vomă 
cere în acelașă modă protecțiunea pu- 
terei centrale germane și aceea a An
gliei. Fără îndoielă, acesta e puțină, 
față de adrese, ceea ce cerusemă dela 
locotenința nostră princiară împreunate 
cu 10—20 mii de subscrieri! Insă acesta 
nu este ocausăpentru a-șl refusade ane 
lega cu acelă firicelă slabă ancoră sa
lutară a formalitățiloră, a formeloră mai 
multă seu mai puțină legale, cari sin
gure potă aduce cestiunea nostră la me
sa verde a diplomației europene, și sili 
pe acei domni de a se ocupa cu ea de 
voiă de nevoiă.

La Parisă celă puțină, acesta e sin- 
gurulă mijlocă spre a provoca ună ra
portă din partea Comitetului afaceriloră 
streine basată pe o lucrare seriosă, pe 
ună examenă cu atențiune, în fine pe 
o anchetă asupra afaceriloră M. -Vala- 
chiei.

Petițiunea mea ți-se va păre pote 
prea spre povîrnișulă politicei de senti- 

mentă, cum o numeșcî tu cu adevărată. 
Credă însă că-’i bine și convenabilă a 
nu abandona pe aceia, cari ne câștigă 
simpatia demagogiloră (cari mâne potu 
fi la putere) atașându-ue cu tote aceste 
la politica mai positivă a intereselor!!. 
De altcum îți voiu trimite-o la proxima 
expediția, vei judeca însuți.

Petițiunile pentru Francfurt și Lon
dra voră fi scrise fără îndoelă pe altă 
picioră. Trebue să vorbescl fiă-cărei na
țiuni limbagiulă ei. Nu e rău să vor
bescl Franciei limbagiulă inimei deorece 
se laudă atâta cu elă; nu-’i rău să-i a- 
runcl în față imputările adevărate de în
josire și ipocrisiă. Aceea mă face să mă 
gândescă de nou la numitulă proiectă 
de conspirațiune generală ală pressei 
europene în contra Franciei burgese, care 
vre să se acopere cu o haină de Cato 
seu de Christosă. lift puiu în practică 
acestă proiectă? Cugetă-te bine, dela 
elă depinde răsboiulă și sci că numai 
răsboiulă ne păte scăpa.

Ori, tu cunoscl bine caracterulă Fran- 
cesiloră: ei suntă nisce copii mari ; tre
bue să-i apuci la amorulă propriu, tre
bue să-’i rănescl tare la onore. Acesta 
va aduce cu sine fără îndoelă răsboinlu 
în primăvera viitore.

Adio, ală tău amică 
(„Revista nouă11.) A. G. Golescu.
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pitii, păreții distrugi va dispune să se 
reedifice și pănă când nu se va restitui 
ordinea .și liniștea va ține sătulă sub ase
diu. Numai luărei grabniceloril măsuri 
din partea primăriei și pășirei energice, 
der tactice, a gendarmeriei, este a se 
mulțămi sufocarea focului așa că de-ocam- 
dată nu e causă a se teme de nisce ur
mări mai seriose.

In privința acestei afaceri „Lu- 
niinătoriulu- scrie unnătorele:

Ni se împărtășise, că în 31 Aug. a.
c. nou la porunca popii, a învățătorului 
și a titorului primara bisencescă serbescl, 
nisce zidari au dărîmată zidulă ce des
parte sala școlei române de cea serbescă 
voiudă prin acesta a face nu numai im
posibila începerea instrucțuul în școla 
română, ci chiar și a huidui pre Români 
din zidirea, pe carea a româniloră pu
teri au zidit'o și o folosescă comună de 
deci de ani. Antistia comunală, apu- 
cândă scire și couvingendu-se despre a- 
cestă flagrantă și violentă conturbare în 
dosesiune și spargere numai decâtii a 
făcută arătare autorității politice supe- 
ridre. Sperămă că se va face ordine 
fără amânare și cei vinovațl se voră 
pedepsi după răutatea faptei lorii, pen
tru că astfel de porniri dușmănose potu 
fi forte periculose.

Din acestă incidență din nou tra- 
gemă atențiunea tuturoru celoră compe- 
tenți și mai cu sâmă a guvernului țării, 
se nu se mai amâne cu hotărîrea în ca
usa de despărțire din Mehala. Se pri
cepe, că poporulă română și cei mai 
înțelepți dintre coreligionarii serblsuntă 
forte indignați și iritați și numai tăria 
Româniloră în dreptulă loră și respectulă 
de legi și de civilisațiune i-a reținută a 
nu răspunde nici-odată cu asemeni fapte 
la repețitele provocațiuni brutale însce
nate de nisce omeni vrednici de alte in
stitute, și nu de biserică și șcdlă.

Ne rogămă d»ră de hotărîre defini
tivă și neamânată pănă nu se rupe și 
răbdarea leului.

SCERILE DILEI.
Sub titlulă: „Agitatori de ai naționa- 

HtățilorăU cetimă în „Kolozsvar" dela 6 
Septemvre n. c.: „După o scire nu toc
mai autentică, în comuna Vașcău din co- 
mitatulă Bihorului gendarmeria a ares
tat dilele trecute mai mulțl preoți și învăță
tori, fiindcă au aflată la ei mai multe 
scrisori volante în contra Unguriloră. 
Scrierile au fostă confiscate. Iuforma- 
țiuni mai detaliate în causa acesta încă 
nu avemu‘'. - - De sigură că și în ca- 
sulă de față e vorba de nisce denunțări 
și uneltiri tendențiose în contra condu- 
cătoriloru poporului din Vășcău !

** *
Adunarea generală a Reuniunei în- 

vățătoriloru români gr. or. din proto- 
presbiteratele Timișora, Belință și B. 
Comloșă s’a ținută în 30 și 31 Augustă 
n. c. sub conducerea d-lui președinte 
P. Rotariu, redactoră și advocată. In 
acestă adunare s’au cetită disertațiunl, 
s’au ținută discursuri elementare aplica
tive despre mai mulțl articull de lege 
noi etc. Adunarea a durată 2 dile. Re
uniunea prospereză, are o bibliotecă fru- 
mbsă și peste 400 fl. bani.

** *
D-na Stana Stroe Beloiu din Bârladă, 

în România, a binevoită a se inscrie 
prin, d-na presidentă Susana Andreiu 
Mureșianu, ca membră fundatore a „Reu
niunei văduveloră române Brașovă-Să- 
cele“, solvindă taxa obicinuită de 25 fl. 
cu ună plus de 15 cr.

A 
* *

D-lu B. P. Hașdeu e alesă delegată 
și la congresulă internațională de arte din 
Veneția și la celă alu orientaliștiloră din 
Stocliolm. „Românulă“ scrie, că d-sa, 
renunțândă a merge la Stocliolm, se va 
duce la Veneția, unde va representa li
teratura românescă împreună cu d-lu 
A. Djuiara, deputată din Brăila. La a- 

celă congresă, pe lângă cele 2 confe
rințe ce se voră ține de cătră 2 profe
sori italieni, fiăcare profesoră din cele
lalte țări voră ave și ei dreptulă ca să 
țină câte-o conferință. Profesorii întru
niți voră face împreună mai multe es- 
cursiunl sciințifice la Murano și Padova 
precum și 2 retrageri cu faclele pe in- 
comparabilulă canală Grande.

* 
* *

„Telegraful“ din București scrie, că 
Regina Natalia a descinsă la sora sa 
d-na Maria Ghica, unde va sta câte-va 
dile. Regina a primită visita mai mul- 
toră domne din colonia sârbă. Se 4'ce 
că Regina va sta în România pănă la 
isprăvitulă procesului de divorță, care 
se va judeca la Belgradăluna viitore.

* * *
Cetimă în „Telegrafulă din Bucu- 

rescl: „Vineri, 26 Augustă 1888, orele 
9 dimineța, va ave locă deschiderea, sub 
patronagiulă pressei, a esposițiunei statuei 
colosale de bronz a nemuritorului istoric și om 
de stată Mironăi Costină și a baso-relie- 
furiloră, representândă episode din vieța 
lui, lucrate de statuarulă din Parisă d. 
Vlad Hegel. Exposiția va dura trei dile, 
după care statua se va transporta la Iași 
spre inaugurare. Banii ce se voră strînge 
din esposițiune suntă meniți a scăde de- 
ficitulă încă mare din prețulă ridicărei 
soclului. In vedere cu acestu scopă, de 
oparte, de alta însă-șl valorea artistică și 
istorică a statuei și a baso-reliefuriloră, 
face pe comitetulă statuei să spere, că 
Românii buni și iubitori de totă ce e 
frumosă, se voră grăbi a profita de oca- 
siunea de a vedea frumosă lucrare a d. 
Hegel, ocasiune ce nu o voră mai ave 
decâtă călătorindă la Iași. Prețulă în- 
trărei ună leu. Copii plătescu 50 bani. 
— Pensionateloră li se va face o scă
dere mai mare."

* ♦ *
Agiulă iu Bucurescl a scădutu la 1 

și 50 la sută și are încă tendință de 
scădere.

A *
Teatrul Națională din BucurescI va 

fi visitată la începutulă stagiunei de 
d-na Sarah Bernhard și de d-sora Agatha 
Bârsescu, care se dice că va veni în vir
tutea unui concediu ce i se va acor
da de direcțiunea „Burgteatrului" din 
Viena, spre a da vre-o 2—3 representa- 
țiunl în BucurescI, și una seu două în 
Galați seu Brăila.

* 
A A

Luna viitdre va apare în Parisă un 
studiu datorită penei lui Emil Legrand, 
profesoră de greca modernă la scola 
limbiloră orientale vorbite. Studiulă va 
avea dreptă subiectă pe multă cunoscu- 
tulă domuă ală Moldovei: „loan Basi- 
licos Despot-Vodău.

Corespondenta „Gazetei Transilvaniei.’
Din Câmpiă, 4 Septemvre 1888.

Inaugurarea unei scole românești. Du
minecă, 2 Septemvre n. c., s’a săvârșită 
inaugurarea nouei și frumosei scole gr. 
cat. din Cojocna. Meritatulă și vred- 
niculă protopopă română, d-lă Ioană 
Hossu, în numele senatului scolastică și 
a poporeniloră iubiți invită la acestă 
actă solemnă, afară de preoții tractuall, 
mulțime de cărturari și poporă, din tote 
clasele și confesiunile.

La vocea simpatică a acestui vene
rabilă părinte s’au și grăbită a urma in- 
vitațiunei nu numai mai mulțl preoți 
tractuall cu familiile loră, ci și mulțime 
de funcționari și alți bărbați inteligențl 
din Coșocna și împrejurime, precum teo
logi, docenți și numărosă poporă, cari 
toți împreună putură constitui ună con
ductă destulă de imposantă.

După celebrarea s-tei liturgii, con- 
ductulă acesta porni, în sunetulă clopo- 
teloră și darea cu trescurile, spre scola 
cea frumosă ce era împodobită de ve
nerabila domnă protopopesă cu mulțime 
de cununi, cari de cari mai frumose, și 
cu frundă verde de stejară.

In spațiosa scdlă se aflau pe ună 
părete cuvintele: „Bine ați venituu scrise 
cu litere din frunde verdi, eră din afară 
se află marcată pe o tăbliță următorea 
inscripțiune : „Scola rom. gr. cat., edificată 
in anulă lSS7u,și: „Venițl, jiiloră, ascul- 
tați-me pe mine, frica Domnului roiu in- 
veța pe roi. Psl. 33.“

După ce s’a săvârșită sânțirea scolei 
în modă cuviinciosă, a urmată ună prândă 
la bogata masă, dată de bravii poporenl 
gr. cat. din Cojocna; 34 de persone, 
preoți și inteligențl, se aflau la o masă 
în mijloculă scolei, er la alte două mese 
ședeau poporenii, 52 la numără. Astfeliu 
spiritulă iubirei și frățietății între po
poră și cărturarii săi se representa în 
casidă de față printr’ună tablou încân- 
tătoră.

S’au rostită mai multe toasturi: pen
tru Escelența Sa Metropolitulă Dr. Ioană 
Vancea, pentru P. O. D. protopopă Ioană 
Hossu, pentru frățietate și buna înțe
legere.

Nu potă să lasă neamintită propu
nerea bine nimerită a d-lui preotă gr. 
or. T. Ceortea, ca să inscenămă o co
lectă pentru procurarea recliisiteloră de 
lipsă la învățămentă pe sema scolariloră 
lipsiți; propunerea s’a primită cu bucuriă 
și îndată s’au și colectată 15 fl. 90 cr., 
cari s’au predată curatorelui primară.

După prândă a urmată o petrecere 
forte animată, care a durată pănă di
mineța. La 11 ore din nopte, P. 0. D. 
Protopopă Ioană Hossu a întrunită pe 
toți ospeții la masa-i ospitală, încărcată 
cu mâncări și beuturl. Numai revărsa- 
tulu doriloră ne-a făcută să terminămă 
acestă petrecere frumosă, dela care ne-amă 
reîntorsă cu cele mai frumdse suvenirl. 
Primescăși de astădată generosulă domnă 
Protopopă și prea lăudata-i soțiă espre- 
siunea sentimenteloră nostre de sinceră 
recunoscință. Câmpenulu.

Nordula Transilvaniei, la 3 Sept. 1888.
II.*)

Adunarea despărțămentului XII alu 
Associațiunei transilranc. In causa stato- 
rirei locului adunărei viitore a urmată o 
desbatere mai lungă, la care a luată 
parte Ioană Farcașă, George GradovicI, 
Gabrielă Mânu, Dr. T. Mihali și Petru 
Mureșianu. In urmă s’a hotărîtă cu una
nimitate ca locu alu adunărei generale 
pe anulă viitoră Deșiulă, er diua adu
nărei s’a lăsată s’o statorescă la timpulă 
său comitetulă despărțământului.

După tote acestea, la 2 ore după 
amedu președintele declară în cuvinte 
alese adunarea despărțământului XII, care 
încă a contribuită la mărețele scopuri 
ale Associațiunei, de închiată, mulță- 
mindă comitetului filială, senatului șco
lei și tuturoru contribuitoriloru partici
pant-

La banchetă, care a fostă animată, 
au luată parte 36 domni.

După amedă s’au mai sporită ospeții 
încâtă la balulă dată de sera au luată 
parte mai bine de 100 persone. Se vor
bea, că venitulă curată ală balului ar fi 
fostă de vre-o 94 fl. v. a. Socotela încă 
nu e revădută.

Costumulă națională l'au represen- 
tată cu ocasiunea acestui bală domnele: 
Centea din ChiuescI cu 2 fiice ale sale, 
Aurelia și Cornelia; Cherebețiu din Câs- 
Cău și Teresia Pasca din Suciulă de susă ; 
er dintre d-re: Maximă Iuliana din Iu- 
gastrenl și Mureșianu Laura Veturia din 
Deșiu.

Balulă acesta ală despărțământului 
XII a fostă destulă de animată. Ar 
fi fostă de dorită să se presente mai 
multe domnișore în costumă națională. 
Numai în aurora dilei următdre s’a de
părtată publiculă din sala de jocă du- 
cândă cu sine suvenirea unei plăcute pe
treceri românescl.

In comparare cu adunările precedente 
ale despărțământului XII, ținute în Be-

*) Vedi „Gaz. Trans." Nr. 185 din a. c. 

cleană, Lâpușiu și în C. Gârbău, aduna
rea dela Ileanda, ce e dreptă, stă în 
dereptulă celoră premerse — se pdte că 
și împrejurările suntă mai puțină favo
rabile ; comitetulă locală constătoră din 
membri locuitori în diferite comune, nu 
a lucrată în destulă annoniă, ocupată 
cu arangiarea festivitățiloră, nu a con
lucrată ca și poporulă să participe . la 
adunare. O plăcută escepțiune a făcută 
notarulă Ioană Romană, care din cerculu 
său a colectată bani pentru fondulă Asso
ciațiunei.

Speramu, că acestă adunare totă va 
lăsa urme bune în cerculă Heandei; prin 
ea s’a făcută ună pasă însemnată pen
tru înaintarea scopului măreță ală Asso
ciațiunei.

Unu Românii verde.

Recolta în deosebitele state.
Ministrulă de comerciu ală Unga

riei a publicată o statistică asupra re
coltei grâului în 1888 în țările mari pro- 
ducătore ale globului. Estragemă din 
acestă lucrare pasagiele cele mai intere
sante :

Ca și anii precedență, dice Ministe- 
rulă ungară, vomă împărți țările în două 
grupuri; cele care importă și cele cari 
esportă.

In grupulă întâi întră Englitera, 
Francia, Germania, Elveția, Belgia, Ita
lia și Austria: în ală doilea Statele-Unite, 
Indiile, Australia, Rusia, România și Un
garia.

In Englitera secerișul abia a începută, 
der este sigură că resultatulă va fi cu 
multă mai inferioră celui ală anului tre
cută. Recolta anului 1887 a produsă 27 
milione hectolitre. Importația pe ace- 
lașă ană s’a urcată la 55 milione de hec
tolitre. Producțiunea englesă acopere de 
ordinară a treia parte a consumației: în 
acestă ană ea nu va acoperi decâtă o a 
patra parte.

In Francia, recolta se pdte estima 
la 85 milione hectolitre. Consumațiuuea 
oscileză de ordinară între 118 și 121 
milione de hectolitre, ceea ce ne dă ună 
deficită de 35 milione hectolitre.

Olanda va ave nevoe, pentru a aco
peri consumațiunea, de 7—8 milione. Bel
gia de 6 milione, Elveția de 3 milione 
și jumătate, Spania de 4 milione și Por
tugalia de I milionă de hectolitre.

Recolta în Austria pdte fi conside
rată ca mijlociă; se estimeză la 16 mi- 
milidne hectolitre și importațiunea se va 
urca la 7—8 milione de hectolitre.

In Statele-Unite recolta se estimeză 
la 410 milione de buschels, adecă cu 50 
milione mai puțină decâtă în comparația 
cu anulă trecută. Scădendă consuma- 
țiunea locală, va rămâne ună soldă dis
ponibilă pentru esportațiune de 35 rni- 
lione de Buschels. iBuschelulă e de 35 
litrei.

Canada dispune de ună escedentă de 
6—7 milione, Indiile 14—16 milione hec
tolitre.

In Rusia recolta grâului e escelentă ; 
acestă țeră dispune de uuă escedentă 
pentru esportațiă de 36 milione hecto
litre.

România are o bună recoltă: ea va 
pute esporta dela 9 — 10 milione hecto
litri.

Recolta în Ungaria pdte fi estimată 
la 48 milione hectolitre, din cari 21 mi- 
lione hectolitri rămână disponibile pen
tru exportă. Din acesta, Austria absor
bind ă vre-o dece milione, Ungaria nu va 
contribui la alimentarea târgului inter
națională decâtă cu vre-o 10 milione 
hectolitre.

Va să dică: Necesitățile importului 
țăriloră consumătore se urcă la aprdpe 
145 milione de hectolitre, pe când ță
rile de esportă nu dispună decâtă de 
vre-o 128—130 milione hectolitre. Acestu 
deficită de 13—14 milione va pute fi în 
pace acoperită de esportațiunile din Ser
bia, Bulgaria, Turcia, Egiptulă, Algeria 
și Tunisia. Mai suntă încă și aprovisio- 
nările anului trecută, care suntă destulă 
de importante.



Nr. 189 GAZET A TRANSILVANIEI. 1888.

Intemplărî diferite.
Cadavru dispărută. Acum o lună 

murise la spitalulO Filantropia de lângă 
Bucuresci o tânără fată în etate de 24 
de ani, anume Marița. Mortea a pro
venitei, se 4*cea atunci, dintr'o bolă 
gravă, der care nu deșteptase la înce
pută nici o bănuielă. Tînăra femeă a 
fostă îngropată fără ca să se scie, decă 
are vr'o rudă în Bucuresci seu în țeră. 
Ce se întâmpla acum ? Parchetulă a pri
mită Duminecă visita unei femei, care 
locuesce la Oboră și care, în posesiune 
de o fotografia, veni a cere desgroparea 
Măritei, dicendă, că avea bănueli că tî- 
năra fată fusese omorîtă. Parchetulă în
sărcina pe ună procuroră să mergă la 
loculă unde a fostă îngropată cadavrulă 
fetei, pentru ca împreună cu doctorală 
Alexianu să constate; întâiu identitatea 
femei și asemănarea ei cu posa, și ală 
doilea causa reală a morții. Ajunși la lo
culă unde cei de la spitală spuseseră că 
tînăra femeă fusese îngropată, și făcendă 
săpăturile cuvenite, nu s’a găsită nici 
ună corpă. Cadavrulă tinerei Marița 
dispăruse. Parchetulă — spune „Epoca" 
— instraesce afacerea ca să descopere 
misterulă care acopere mortea acelei fe
mei.

„Casă pentru sinucideri?1
Americanii, omeni practici în multe 

privințe, uneori suntu chiar prea practici 
cu invențiimile loră.

O ideiă de totă curiosă a avută a- 
mericanulă, despre care ună anume 
Charles M-e ne istorisesce următorele:

Pe piața principală din Boston, în 
America, se înalță cu maiestate fațada 
institutului filantropică, întemeiată de 
Sir Richard Hoboth la a. 1800, care 
este mai lată de 60 metri și are 6 rân
duri de ferestri cu balcone, er d’asupra 
porții în Utere de aură firma:

Suicide - House.
Acolo alergă cei sătui de vieță pen

tru a-și petrece strălucită dilele cele 
din urmă; de sine se înțelege, că neferi- 
ciții cari vină acolo trebue să aibă bu- 
sunarele pline cu dolari. Der pentru a- 
cești milionari nenorociți, Sir Richard 
Hoboth este ună adevărată binefiicătoră. 
Și ce curajă a trebuită se aibă omulă 
acesta, ca să îndrăsnescă a’șl pune nu
mele pe o clădire de sânge și lacrimi. 
Vrednică yankeu.'

Celă puțină trei nefericiți bată pe 
fiăcare di la porta casei; de altfelă oste- 
nelă de prisosă, dedrece porta este tot- 
deuna descuiată.

Ună tenăru intră în biuroulu ote
lului. Când intră se și ridică doi gent
lemeni, asociații proprietarului. Tenărulu 
face trei pași înainte. Firesce este pa
lidă și se clătină pe picidre. ’I se îm
pinge unu jețu mai aprope, elă se aședă 
pe perinile bogate și mânile lui, fără voiă, 
cuprindă nisce capete de morte, lucrate 
forte fină din osu de elefantă, în cari 
capete se sferșesce piedestalulă jețului. 
Tinerulă zîmbesce cu amară și spăriosă 
se uită jură împrejură în odaia miste- 
riosă. Der spre acesta nu are timpă pre 
multă pentru că cei doi funcționari de 
odată și în acelașă felă facă ună com
plimenta adâncă și întrebă fără s'aștepte 
declarația tinerului, — de ce ar și fi 
de lipsă a se face esplicărl neplăcute ? — 
„Ce felă de morte și-alesă domnulă?"

Deși nefericitulă trebuia să fiă pre
gătită la o asemenea întrebare, totuși 
sare speriată de pe jețu. Cei doi direc
tori îlă privescă cu mirare și întrebă de 
nou: „Ce felu de...

De astădată tenârulă nu-i lasă se-și 
termine vorba. Se ridică și, probabilă 
fără a se gândi de ajunsă, vre sâ-șl a- 
legă felulă morții. Drr astădi are de 
lucru cu adevârațl filantropi, cari nu-i 
permită s6 comită o nesocotință. Unulă 
din ei întrebă numai decâtă: „Poftiți 
carta ?“

„Ce înțelegeți prin asta?" întrebă 
tînerală surprinsă, der se reculege iute 

și adauge: „Carta? de sigură, vă rogă 
pentru ea."

Și precum în restaurațiă bonviva 
nulă ia în mână carta ca să-și alegă vi
nurile la masă, astfelă tinârulă primesce 
ună albumă bogată în care suntă în
semnate tote felurile de sinucideri ale 
otelului. La începută frundăresce numai 
cu verfulă degeteloră, se opresce icl- 
colo o clipită, ca să începă o lectură 
mai temeinică. Spendurarea își are fo- 
losele ei, der înădușirea în mirosă de 
flori — câtă poesiă! Sufletulă sboră pe 
aripele mirosului de rose. Der veninu
rile! odăile 4—10, ce alegere bogată! 
De pildă veninulă indiană din care este 
de ajunsă o împunsătură în călcâiu, ca 
să te scapi de tote grijile. De sigură 
mortea acesta este mai elegantă, decâtă 
mortea prin rîsă, care pote fi atrăgătore 
numai pentru aceia, cari în vieța loră 
au fostă totă superați.

„Ați alesă?" întrebă cei doi domni, 
cari stau nemișcațl ca două statue.

„Dumnecjeule!“ esclamă întrebatulă 
frundărindă albumulă din nou, câte 
feluri!....

Directorulă otelului întâmpină com- 
plimentulă cu surîsu respectuosă.

„Concedeți și D-vostră," răspunse 
candidatulă de morte, „că alegerea este 
forte anevoiosă."

„Pote doresci se vedi stabilimen- 
tulu?"

„Da, voiamă să vă rogă."
„Prea bucurosă."
Directorulă otelului pășesce acum 

înainte și cu orecare delicateță arată 
tinerului calea. Acesta ascultă, der în
trebă trăgănândă:

„Dorescă să sciu mai nainte... câtă., 
în scurtă^ vă rogă pentru socotelă."

„Prețulă, domnulă meu“, se audia- 
cum vocea lui Sir Richard, care tocmai 
întră, „prețulă atârnă dela felulă morții, 
ce’șl alege cine-va.“

Se începe visitarea casei pentru sinu
cideri. In spațiosulă vestibulă, din care 
începă nisce scări monumentale, se face 
o închinăciune evlaviosă în fața bustului 
colosală a lui Schoppenhauer, pe urmă 
urci în etajuri. Se deschide o ușă. Asta 
este odaia pentru sinucidere cu revolverul^. 
Ca tote odăile otelului, este arangiată 
bogată, vederosă și spațiosâ, în mijlocă 
se află ună coșciugă sculptată din lemnă 
de abanosă, cu coperișulă aședată cru
cișă preste elă. Scaune și jețuri în a- 
bundanță, ună pată minunată din lemnă 
de rose, cu perine de pufă. Totulu se 
tracteză cu discrețiunea cea mai mare. 
Mulțime de arme de totă felulă; prin zi
durile coperite cu matrațe împătrite nu 
pătrunde nici ună sgomotă, pe lângă pă
reți, jură-împrejură, cărți alese dela au
tori pesimiști, comunicări telefonice cu 
biroulă, ca să ordoni la momentă ceea 
ce poftescl.

Visitatorulă ia ună revolveră și-lă 
încercă.

„Băgați de semă. domnulă meu. este 
încărcată. “

In chipulu acesta visitatorulă trece 
prin tote fantasiile filantropice ale lui 
Sir Hoboth: In cele trei odăi de tnădu- 
șire, în cari prin o apăsare ușoră totulă 
se închide hermetică, încâtă de locă nu 
pătrunde aerulă atmosferică, directorulă 
recomandă visitatorului să încerce expe
rimentală puțină. Nimică însă nu este 
în stare să-lă înduplece a face acestă 
experimentă, din contră rogă pe direc- 
toră să mergă mai departe.

Tăria de sufletă a visitatorului scade 
vădândă cu ochii, farmeculă anticei ul
time băi nu-lă mișcă de locu. Der cu 
orecare curiositate stă în locă pe cori- 
dorulă etajului ală treilea, unde pe trei 
uși puteai ceti: Pentru sciință. Cicero
nele vrea să trecă înainte; uitându-se 
însă la ospe, acesta îlă întrebă: „Aici 
ar fi cu putință?"

„Cu părere de rău, aici tote suntă 
ocupate și — disă spre ondrea omeni- 
mei — aici aprope totdeuna este plină."

„Ce se întâmplă aici?"
Aici are cineva ocasiune a se sinu

cide în folosulu sciinței. Aici obvină 
cele mai framose cașuri de vivisecțiuni 
(tăieri, fiindă omulă viu). Nu de multă 
ună Rusă tînără a lăsata aici să-i tae 
jumătate din scăfârlia creeralui și a 
mai trăita după aceea trei ore întregi și 
60 minute.u

In odaia ghilotinei totulă este aran
jată în stilul lui Ludovică XVI; când 
cade săcurea ascuțită răsună o musică 
sferică, care însoțesce pe cineva pănă 
dincolo....

In odaia morții prin rîsă, omulă se 
gâdile pănă își dă sufletulă; este apoi o 
sală care, prin apăsarea unui degetă, se 
preface în baiă de mare, unde asupra 
jertfei se aruncă mii de lipitori, cari în 
câteva minute îi sugă totă puterea de 
vieță.

In fața priveliștei acesteia tinârulă 
se retrage și fuge afară pe coridoră.

„Așa deră, ce feliu de morte țl-ai 
alesă ?“ răsuna din nou.

„Pentru sciință."
„Regretă, der totulă este ocupată."
„Atunci voiu aștepta și voiu veni 

de altădată."
Sir Richard surîde și, ajungendă cu 

tînărulă la biroul otelului, îi preda con- 
tulă, o foiă de hârtiă cu margini aurite, 
pe care se putea ceti: d-lă X datoreză 
d-lui Richard Hoboth: iubirea de vieță!

__________ Moșulu.

Literatură.
Etimologia limbei francese. basată 

pe limba latină, pentru usulă scoleloru 
Secundare, de I. Maurer, profesoră. Pre
țulă 1 leu. Bucuresci, editura Librăriei 
și Tipografiei scoleloră (96, Strada Lips
cani 96) 1888. — In elaborarea acestei 
nouă cărți autorulă s'a servită de o sin
taxă germană a lui Dr. C. Plaetz. Mă
rimea e de 102 pag. formată 8" și trac
teză despre: verb, articula, substantivă, 
adjectivă, adverb, numerală și pronume, 
împreună cu variatele loră forme și a- 
plicațiunl.

SFIRÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 7 Septemvre. Față cu 

scirile după cai! se plănuescă schim
bări în organisația ministerieloru 
imperiale, în deosebi despărțirea 
unoru oficii de oficiulu de cance- 
laru, observă „Norddeutsclie allg. 
Ztg.“, că tote aceste faime, pre
cum și conclusiunile ce se făcu 
pe basa loru, suntă numai nisce 
născocituri ale fantasiei unora.

Parisii, 7 Septemvre. Corăbiile 
de resboiu mobilisate sau întorsu 
eri la Toulon. Provisiunile de erbă 
de pușcă le-au descărcată. Mane
vrele marinei se consideră ca ter
minate.

Petersburgu, 7 Septemvre. Re
gina Serbiei Natalia a scrisă Ța
rului, că în curendă îlă va visita, 
spre a-i cere sfată în afacerea di
vorțului.

Belgrade, 7 Septemvre. Poliția 
a visitată tote casele și a inter
zisă strictă orl-ce serbare în o- 
norea reginei Natalia cu ocasiunea 
aniversării cțilei nascerei sale.

Pirocianac pleacă astăcji la Bu
curesci la Regina, spre a se con
sulta cu ea în privința averei sale.

Redactorulă Ziarului „Odjek“, 
a fostă eri arestată.

DIVERSE.
Câne scumpii. Ună Englesă, Smith, 

a vândută dilele acestea ună câne bern- 
hardină cu numele Philimonă, cu 1000 
punți sterlingl, adecă peste 12,000 fi. 
Cânele mesură vintre spete 35 policari 
englesescl și are o greutate de 216 funțl 
engl.

Medicamente chinesesci. — Admi- 
nistrațiunea vămiloră din San-Francisco 

și din New-York a comunicată ministe
rului de comerciu american lista medi- 
camenteloră importate de cătră farma
ciștii chinesl stabiliți în America. Etă 
ună estractă după acestă listă publicată 
în „New-York industry gazette" : Ose de 
tigru, sânge închiegată, fiere de ursă, de 
măgari și de elefanți, păduchi de co
paci, dinți fosili, insecte cu mirose noi(!!), 
lacrâmile lui Iovă (?), pâră de vacă, cor
ne de rinoceră, paie, piele de ariciu, 
gândaci de mătase, piei de șerpe, 
ochi de raci și pâră de cală. Etă ade
vărata medicină!

Unde suntu banii? „New. Rev." scrie, 
că banii cei mai mulțl, în formă de mo
nedă, se află în Francia, ca semnă de o 
bună stare moștenită și pretutindenea 
respândită. Se află în Francia a patra 
parte din aurulă totală monetată de pe 
pământă în circulația, va să dică 4500 
milione franci; argintă are 2500 milione, 
așa că suma de bani ce’i are ajunge 
la 7000 milione, de două ori mai multă 
ca în Germania. E de considerata, că 
pe lângă aceștia mai circuleză o mul
țime bani de hârtiă, mai multa de câtă 
au cele 250 de bănci naționale din Ame
rica de nordă dimpreună. Causa acestei 
stări este predilecțiunea Francesiloră, mai 
cu semă a țăraniloră, de a ține în re- 
servă bani gata, mai multă însă enorma 
activitate economică a Franciei, câta și 
comerciulă vială din lăuntru.

Cursul u pieței Brașovu
din 4 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.33 r 9.35
Napoleon-d’ori . . . „ 9.71 P 9.72
Lire turcesc! . . . „ 11— •» 11.05
Imperiali................... „ 10.- r 10.05
Galbini................... ,, 5.72 r 5.76
Scris, fonc. „Albina4* 6' , ,. 101— r —.—

țo 98— r 98.50
Ruble rusescl . . ■ „ 122— jt 122.50
Discontulu 6'/2—8'7o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 5 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4n;0................................. 101.55
Renta de hârtiă 5%...................................91.40
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 148.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune' . . 114.—
Bonuri rurale ungare.................. 104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare..............104.50
Bonuri rurale transilvane............. 104.40
Bonuri croato-slavone.................. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescu...........................................100.—
Imprumutultl cu premială ungurescu 129.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului........................................... 125.75
Renta de hârtiă austriacă .... 81.70
Renta de argintii austriacă .... 82.35
Renta de auru austriacă....................... 111.50
LosurI din 1860...................................... 140.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 883.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.75
Acțiunile băncei de credită austr . . 314.10
Galbeni împărătesei ........................ 5.81
Napoleon-d’ori....................................... 9.70
Mărci 100 imp. germane................... 59.98'/2
Londra 10 Livres sterlinge .... 122.65

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 26 Augus tu st. v. . 888.

Cump. vend.
Renta română 5%................... 93'2 94.'/,
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 95.'/, 96—
Renta convert. 6° „................... 97.', 98—
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 38— 42. -
Credit fonc. rural 7° , ... 107.-/, 108.'/,

d r r v o 97— 98.
,. „ urban 7° 0. . . . 106— 107 —
„ r „ 6°/o.... 99.' 100.'/2
•i n r .... 92.'/, 93.'/2

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —,_ _ #_
Aură contra bilete de bancă . _ ,_ ■ _
Bancnote austr. contra auru, . _
Aură contra argintă seu bilete 3— 3.'/,
Florinii valore austriacă . . . 205. 207

Numere singura tiee «lin „Ga-
zeta Transilvaniei44 ă 5 cr se potrt cum-
pâra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Nirolae Ciurru și Adolt 
Albrecht.

Editară și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
Sz. 277—18.88.

tkv.
iii

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy Fur- 

nika fogarasi takarek penztâr îe.szveny tîir.-asâg vegrehajtatonak Hahnagyi luon 
âl. Komanai vegiehajtâst szenvedo elleni 438 frt. 63 kr. tokekoveteles es jâr. 
irânti vegrehajtâsi ugyeben, a brassoi kir. torvenyszek fa fogarasi kir. jârâs- 
birosâg) teriileten levo al. komânân fekvo az Also-Komonai 332 sz. tjkben Ay atoglalt

Acestă întrebare 
forte importantă 
pentiu fiă-care fu
mătorii de țigări s a 
st abili t ii deja în mo
dulă celă mai ne- 
dubios' ■

Nu este reclamă 
ci ună faptă 

constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analiști eom- 

5 jtaratiee a diferite-
.1 )>.îl iii . i . • ț jo,, ; J 

mai bune, ce se află 
încomerță.căhărtia 
de țigări
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dill fabrica BRADNSTEIN FRERES la Paristî,
<».» Boulevard Kxeliuaus.

este cu deosebire cea mai ușbră și cea mai escelentă.
nică -mDViena° Dra He?11’60 “ '' ' a“.e,e prin *°r- Pohl’ Pvofesortt la tâcultatea tech- 
stată în Budaicct ern,ann, piofesoră și conducătorii ala stabilimentului chemicu de 
nn « t ‘ P, ’ ■* 0 anal,sa comparativă, tăcută în Iuliu 1887 după puncte do vedere 
Sat^tț T'ă Dr’ S°yka’ I’rOfeSOr(1 (le HygieUlă U Universitatea nemțescă din 
touche’»- £ TT10 r** ••Les *"■
tntnni! pn ou 7," 23 74 mai u50re’ î1 c& împărtășește fumului de
nnnrni i • ma' PU!"'e PiUțr Strei‘*e’ Ca celelaJte ),ărtii «'mlisate. Veritabilă este

Z^Xt'em‘fr^;. 1; ......” ™ de—* -

burilordapbentrauațigărihiSa “h deP0S,t<1 PC"trU VM“’e e“ S'°S a hărtiei 116 ^ări și a tu-

BRAUNSTEIN FRERES,
O 1. Bez., Ml-liotteill'iilș; .Vr. 93

Șl afla aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193,50-3»

Nru 102— 1S88 
scol.

139,3-3

CONCURSU.
Pentru ocuparea postului de alu 3-lea invețătoru la scola con- 

iesională gr. cat. din Maieru, prin acesta se escrie concursă pănă 
in 20 Septemvre a. c. pre lângă salariu anuală de 200 fi. v. a.

Doritorii de a ocupa acestu postă au de a-și așterne suplicele 
loru instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulă prefiptă la presidiulu senatului scolastică gr. cat. locală.

Dela senatulu scolastică confes. gr. cat.
Mai eră, în 30 Augustă 1888.

Președintele:
Basiliu Groze,
parochulă locului.

NotaruM:
Basiliu Tofanii,

invețătoru.

______ _____  ______ hogy a fennebb megjelolt in- 
September ho 12-ik napjân delelott 10 brakor Also ko-

ezennel megâllapitott kikiâltâsi urban 
gatlanok az 1888 evi __ ---------------- _ ............
mâna kozseg hazânâl megtartandb nyilvânos ârvereseu a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10" 0-ât vagyis 
keszpenzben, vagv az 1881 evi LX. t.-ez. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. Șț-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1888 evi Februar ho 19 napjân.
A fogarasi kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosâg.

Sosirea și plecarea Ireinrilora și posleloro io Brașovo.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 bre 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta la Brașovu: 

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucuresci la Brașovu :
317: 2 ore 32 minute după amedl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.
Plecarea posteloru:

Brașovu la ReșnovR-Zeniesti-Branu: 12 ore 30 m. după amecll
n
n
n
7)

Trenulă 
Trenulă

Trenulu
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Trenul îi
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Dela
n

7)

7)

n

Zizinil: 4 ore după amedl.
Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

lleșnotA-Zernescl-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de am< .11. 
Zizinil la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
n Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
„ Săcele la Brașovă: 6 bre 30 minute sera.

Dela
n

T) 
în 
la 
la

B.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aeussere Waitznerstrasse lGîMJ/lfiOf).

Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII

T—ț, _ BIROULU IN ORAȘfi ȘI DEPOSITULU:
LtVI. Waitznerring 57.

Mașini de sSmenatU în brazdă „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICK. 
Mașini de s6ni6natu care împrăștie grăunțele ;

Pluguri patent, ale lui Schlick cu 2 și 3 fiare
Phujurl-ltayol 'patent, ale lui SCHLICK.

Pluguri cu unu feru originale Scixliclz și "'\7'icLa,‘ts., 
Unelte agricole, grape, făriinători de bulgări,

Teeltoi?, tăietori ââ afede, mașini pentru mustu de sfeelă, batose âe perumbu, (cucuruzul Mmj pentru farmatu. 
G-am.itu.ri d.e treieratu. cu vaporii și cu ■verteju. (G-opel).

Mori pentru curățită, Mori pentru măcinatii.
Părți a})arținel<>re de tote sistemele de pluguri pentru reservă se află la deposits. 

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuiiile de plată, forte favorabile. — Prețurl-Curente la cerere gratis și franco.
IV* “WC.

Ne onorămu a aduce la cunoscința p. t. D-loră CliențI, că de și amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau în Buda
pesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în etablisementulă fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Âussere Waitznerstrasse Nru 
1696—99, totuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde să află ună de
posits cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă
Direcția turnătoriei de ferti și a fabricei de mașini a lui Schlick, societate pe acții.

V •

W

28.18—11
S

RugâmU pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


