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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abGnamentu la care învitămii pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

PrețuEu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unu anii 12 fl.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate postate.

Demnii, cari se voril abona din nou, 
s6 binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administratiuaea „Gazetei Transilvaniei".

Brașov», 22 Septemvrie v.
Celu mai însemnată evenimentu 

alti cjRei este visits împeratului 
Germaniei la curtea de Viena.

Pe drumulu dela Petersburgu, 
Stockholm, Copenhaga, Stuttgart, 
Munchen împâratulu Wilhelm II 
a ajunsu și în metropola Austriei, 
de unde va merge să visiteze ce
tatea eternă, capitala Italiei unite.

Deja acești! itinerant ală mo- 
narchului germanu dovedesce po- 
sițiunea însemnată și puternica a 
împărăției sale, care predomină 
astacț! situațiunea politică*în Eu
ropa.

Primirea ce i s’a făcutu lui 
Wilhelm II în Viena a fostu en- 
tusiastică. Vechia reședință a 
Habsburgiloru Hindu în prepon- 
deranță germană, este o aparițiune 
naturală, că poporațiunea Vienei 
întâmpină pe împeratulu Wilhelm 
nu numai cu căldura, ce se dato- 
resce unui suveranu, care sta în 
strînse legături de alianță cu 
Austria, ci și cu simpatia ce-o legă 

de poporulu îuruditu germanu din 
împărăția vecină.

Aprețiările ce le făcu foile 
germane din Austria asupra vi- 
sitei împeratului Wilhelm la Viena 
suntă. pătrunse de convincțiunea, 
că numai în strînsa și durabila 
unire cu Germania monarchia 
habsburgică îșî pote vede asigu
rata viitorulfi său și că amiciția 
dintre aceste două împărății este 
o necesitate chiar pentru pacea 
și liniștea Europei.

„ Visita împăratului Wilhelm în 
Viena — scrie „N. fr. Presse“ — 
„este o solemnelă mărturisire a 
scopuriloru alianței de pace, ce legă 
Germania și Austro-Ungaria. In
tre Rusia și Germania domnea 
mare încordare, când Wilhelm II 
a plecatu la Peterhof; intențiunea 
acelei călătorii a fostu de a-o mai 
micșora și îndulci prin înoirea re- 
lațiuniloru personale cu verulfi de 
pe tronulă. Țariloru. Der nici mă- 
caru umbră de încordare nu dom- 
nesce între Germania și Austro- 
Ungaria; nu e nimicii de schim
bată și de domolită. Motivulă 
visitei în Viena este numai și nu
mai de a sancționa starea de lu
cruri esistentă ca nealterabilă, de 
a documenta cordiala amicițiă, ce 
leagă ambele curți, precum și ten
dința de pace, care formeză chi- 
tulă ei, și tocmai de aceea acesta 
visită nu este numai ună actă de 
curtoasiă, ci ea însemnă programa 
politicei esteridre, pe care Wil
helm II e decisă să-o observe și 
să-o manifeste, cum a moștenit’o 
dela înaintașii săi“....

Der nu toți din acesta monar
chia suntă de părere, că programa 
politicei esteriore a lui Wilhelm 
II este singură mântuitore. Suntă 
mulțl, și între aceștia mai alesă 
Slavii, cari privescă cu orecare 
neîncredere la acesta programă și 
se întrebă cu orecare îngrijire: ce 
tolosă a adusă pănă acuma po- 

poreloru din monarchia habsbur
gică alianța cu Germania ? Pănă 
acuma, c|icu ei, numai Maghiarii 
potă fi satisfăcuțl de resultatele 
ei, căci ei au a mulțămi mai mult 
influinței germane posiția loră 
predominantă politică, er câtă 
pentru Germanii Austriei ei spe- 
reză, că strînsa legătură cu impe- 
riulu germană le va face posibilă 
cu timpulă a redobândi supre
mația dincolo de Laita.

Se află de altă parte și între 
Germanii austriac! de aceia, cari 
nu-’șl pună totă încrederea în pro
grama esteridră germană și cari 
ară voi să ferescă monarchia de-o 
legătură prea strînsa cu Germa
nia, care ’i-ar răpi cu totulă liber
tatea de acțiune, făcându-o ună 
felu de vasală a Hohenzolleriloră.

S’a mai născută în timpulă 
din urmă și bănuiala, că împera
tulu Wilhelm ar ave de gândă a 
face pe mijlocitorulă între Rusia 
și Austria, îndemnându-o pe cea 
din urmă a-și părăsi politica orien
tală de pănă acuma.

Tdte aceste curenturl, păreri 
și combinații suntă puse ac|! în 
mișcare prin presența împăratului 
Wilhelm în vechia capitală a Aus
triei.

Se totă vorbesce de asigurarea 
păcii. Unde rămâne însă cestiunea 
ușurării sortei cetățeniloră, cari 
nu mai potă suporta sarcinele im
puse prin continuele înarmări? 
Unde rămâne libertatea popore- 
loru ?

Cine ar cuteza a prevesti ac|î 
ce ne voră mai aduce nouăle îm
brățișări dintre monarch!?

Noua organisațiă a armatei.
Idea unei nouă urganisărî a armatei 

preocupă astădl cercurile guvernamen
tale. E vorba de a' reforma nu numai 
honvedimea, ci și armata comună, îngre- 

uindă din nou și încă în măsură consi
derabilă sarcinile cetățeniloră.

In sensulă reformelor^ proiectate, 
din tinerimea ce se presentă la asentare 
va ave să se completeze contingentul!! 
cerută pentru armata comună, din 
restă se va completa contingentul^ 
honvedimei și toți ceilalți tineri apoi vor 
fi asentați pentru armata de reservă, es- 
cepțiune făcendă singură numai aceia, 
cari suntă incapabili pentru serviciulă 
militară.

Va să clică, în sensulă acestui pro
iectă. pe viitoră nu se va stabili numă- 
rulă ostașiloră prin legi aduse în dietă, 
ci fiă-care individă aptă de serviciu va 
ave să fiă militară. Prin noua lege pen
tru glote se dă numai dreptulă de a se 
întregi armata de reservă din prima 
clasă a glotașiloră, acum însă dreptulă 
acesta s’a generalisată cu privire la în- 
trega tinerime.

Din proiectulă eventualei reforme 
mai accentuămă, că tinerii voluntari pe 
ană, decă la anulă nu voră fi în stare 
să depună esamenulă de oficeră, voră fi 
obligați ca să servescă în armată încă 
ună ană, va se clică cu totulă doi ani. 
Observămă, că „Egyetertes14 privesce în 
acesta o sarcină deosebită pentru tine
rimea maghiară ; se teme foia ungurescă. 
că tinerii maghiari, fiindcă nu prea sciu 
limba germană, voră ave să servescă la 
milițiă totă doi ani în locă de unulă...

Din noulă proiectă de organisare 
ală armatei mai amintimă în fine, că 
serviciulă militară nu se va începe pe 
viitoră dela anulă ală 20-lea ală etăței, 
ci dela ală 21-lea. Va să dică tinerii nu 
se voră mai elibera din inilițiă când 
voră fi de 24 de ani, ci când voră fi de 
25 de ani de etate. Cu modulă a 
cesta se causeză o greutate destulă de> 
însemnată pentru tenerii, cari cu ună 
ană mai de timpuriu ar fi voită să-și în
temeieze familii, să-și înființeze atelierulă 
ori economia propriă și din anii mai vi- 
guroșl ai vieții să potă jertfi cu unulă 
mai multă pentru viitorulă și binele său 
propriu.

Așa deră nici acestă nou proiectă

FOILETONULU „GAZ. TRANS.14
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Cele patru temperamente.

Prelegere umoristică.

Domnii mei!
Ună capă deșteptă a descoperită, că 

deja în copilăria cea mai fragedă a nea
mului omenescă, tote căpățînile ome- 
niloră au avută o parte anterioră și alta 
posterioră, o parte dreptă și una stângă. 
Acestă resultată împătrată a condusă 
la nenumărate asemenea resultate, așa d. 
e. că lumea are patru margini, globulă 
pămentescă patru elemente, anulă pa
tru anotimpuri, statulă patru staturi, 6- 
menii patru temperamente ș. a.

Pe lângă aceste resultate omenii au 
stată ună restimpă orecare. — Insă după 
ce s’au desvoltată omenii din ce în ce 
mai tare, căpățînile lor au devenit din ce în 
ce mai multi-laterale și acesta multilatera
litate s’a făcută pe contulă acestei pa- 
trulateralitățl. — Cele patru elemente 
s’au descompusă în vre-o șeșe-decl sub
stanțe radicale și în loculă celoră patru 
linii, compasulă a primită trei-flecl și 
două. S’au descoperită țeri d. e. Da
nemarca — unde nu s’au aflată nici emă 

nici veră; — și de aceea cele patru a- 
notimpurî s’au esprimată în douspre- 
dece luni.

Chiar și împărțirea staturiloră n’a 
putută să se susțină multă. Nobilimea 
s’a dedicată chiămării preoțescl îndelet- 
nicindu-se și cu afacerile civile, preoți- 
mea a devenită din ce în ce mai lu- 
menă, cetățenii și-au cumpărată titluri 
nobile și țăranii bunuri de ale nobili- 
mei — scurtă staturile s’au descompusă 
în părți singuratice.

Din tote împărțirile în patru părți 
nu mai avemă acum decâtă învățătura 
despre cele patru temperamente, pe care 
cu acestă ocasiune am intențiunea de a-o 
espune onorabililoră mei ascultători în- 
tr’ună estrasă scurtă:

Se află patru temperamente seu firi, 
domnii mei, anume: celă sanguini că, celă 
colerică, celă melancolică și celă fleg
matică.

Negreșită că suntă unii omeni cari 
susțină, că numărulă temperamenteloră 
s’ar ridica la vre-o optă sute de milione; 
însă acesta eu o voiu nega în modulă 
celă mai hotărîtă, pănă când nu mi se 
va propune o specificațiune a tuturoră 
temperamentelor!!.

Deră din complesanță deosebită față 
cu cei de altă părere, totuși voiescă a 
concede, că temperamentele chiar așa de 
rară se găsescă curate, ca și substanțele 
radicale, ba încă — că temperamentală 
individuală ală celoră mai mulți omeni 
este o amestecătură a celoră patru tem
peramente susă amintite.

Nicl-decum nu voescă să mă ames
tecă a esplica onorabililoră mei ascul
tători originea diferiteloră temperamente, 
încercarea în acestă direcțiune ar da 
cuventărei mele aceeași lungime și lă
țime, care o are o vorbire comună poli
tică și ceea ce ar fi mai neplăcută — mi 
s’ar pute întâmpla ce ’i s’a întâmplată 
deja cutărui onorabilă oratoră adecă: 
când prelegerea mea, care a durata ore 
întregi, ar fi finită, atunci aceia dintre 
ascultători, cari s’ar mai afla trecjl, ar fi 
tocmai așa de înțelepți ca și la începu- 
tulă vorbirei; căci deși învățații au cău
tată atâtă aci, câtă și dincolo — nu nu
mai în fasele planețiloră, ci și în ato
mii sângelui — după causa diversității 
temperamenteloră, totuși ei încă nu s’au 
unită asupra acestui lucru, de a găsi un
deva aceea causă. — Noi ne vom ține 
deci de aceea ce no este cunoscută.adecă: 

de operațiunile temperamenteloră și a 
simptomeloru loră esterne.

Sanguiniculă este ună copilă ală 
momentului. — Pentru elă esistă numai 
ună timpă adecă — presentele. Trecu- 
tulă elă l’a uitată și la viitoră mai are 
ună timpă se se mai jcugete. După îm
părtășirile tuturoră amiciloră săi, elă are 
o inimă bună, lui îi poți propune ce vo- 
escl; elă se învoesce în tote, numai cu stu- 
diulă matematică nu. Decă virtutea și vi
țiul suntîndatinări atunci el nu este nici 
virtuosă, nici nici vițiosă, căci nici pati
mile sale, nici principiile sale nu dom- 
nescă în decursă de patru-spră-dece (file 
dup’olaltă. Elă este neconstantă întate, 
escepționându-se amorulă; pentru-că elă 
este în continuu amorisată, și numai robi- 
jectulă amorului său și-lă schimbă neîn
cetata. Elă îșî ține în modă conscien- 
țiosă promisiunile sale încâta nu le uită 
seu încâtă împlinirea loră nu-i pregă- 
tesce nici o incomoditate. Nenumărată 
este numărulă întreprind eriloră sale în
cepute ; acele întreprinderi însă, pe cari 
le duce în deplinire,' le poți de grabă 
număra. (Va urma.) 
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de organisare a armatei nu promite nici 
o bucuriă pentru massa cetățeniloră.

ZDI2ST
pilele acestea a apăruta în Rusia 

o broșură, ală cărei autorii e principele 
Nicolae Galițin și în care șe vorbesce 
de relațiunile dintre Rusia și Germania. 
Pănă la 1860, dice broșura, Rușii și Ger
manii au trăită în cele mai bune relații; 
de atunci lucrurile s’au schimbată. Vina 
pentru acesta e a pressei oficiose ger
mane și a principelui de Bismark, cari 
credă că în Rusia ar fi esistândă ună 
partidă politică panslavistă. Principele 
Gali țin susține, că acestă credință e gre
șită. Panslavismulă politică e ună visă 
de care Rușii s’au vindecată de când 
au cunoscută mai d’aprope pe frații 
slavi. De sigură că Rușii aspiră la o co
munitate culturală cu toii Slavii; der a- 
tâtă. Nu mai esistă deci decâtă pan- 
slâvismă culturală.

Autorulă sfătuesce pressa să se po- 
tolescă; asttelă s’ar linisci opinia pu
blică si Rușii ar trăi în veci bine cu 
Germanii. Principele Bismark ar tre
bui asemenea să se convingă, că nu e 
de făcută nimică cu .Austro-Ungaria, 
care e osândită se se descompue.

După cum se pdte vedea, publicis
tica rusă a întreprinsă o întregă cam- 
paniă avendă de scopă a despărți Ger
mania de Austro-Ungaria.

Consiliarulă Dr. Geffcken, care este 
urmărit pentru publicațiunea în „Deutsche 
Rundschau". a fostă mai înainte în di
plomația orașului său natală Hamburg 
în diferite posițiuni, elă a fostă activă 
și ca ambasadoră hanseatică în Berlină 
și în anii 1870 a fostă profesorii la fa-' 
cultatea de dreptă în Strassburg. Dela 
1854 pănă la 1868 a fostă ambasadoră 
ală Hamburgului, mai multi ani și în 
Londra. Se pare, că acolo a legată re
lații intime, cari i s’au luată în nume de>
ren în Berlină. Dela 1881 trăiesce Dr. 
Geffcken ca omu privată în Hamburg. 
Elă se numără între contrarii politici ai 
lui Bismark. Geffcken se pdte numi în 
generală moderată conservativă, der a 
scrisă de repețite ori în diarele englese 
în contra politicei bismarkiane. — „Bor- 
sen-Courier" anunță, că și ministrulă de 
justiția Friedberg posede unu exemplară 
alu însemnăriloră memoriale ale lui Fri- 
derieă și că tote exemplarele câte le-a 
fostă împărțită prințulă de coronă, le-a 
împărțită în casa lui Friedberg.

Din Parisii se telegrafiază, că minis
trulă de esternefrancesă Goblet, cu oca- 
siunea banchetului din Amiens, s’a de
clarată în termini forte violent! contra lui 
Boulanger. Boulanger — clise elă — a 
luată asupra sa celă mai tristă și celă 
mai pecătosu rolă. Elă a făcută o nouă 
fracțiune de partidă, ce se numesce bou- 
langerismu. Nu e vorba aici nici de 
programă, nici de partidă, ci singură nu
mai de o poftă de gloriă personală. Nu 
cunosce nimenea principiile lui Boulan
ger nici cu privire la politica esternă, 
nici cu privire la cea internă. Ceea ce 
voesce elă este, ca se fiă președinte ală 
republicei. Decă la proximele alegeri ară 
reeși Boulangiștii, urmarea n’ar pute să 
fiă alta, decâtă anarcliiă și revoluția, e- 
ventuală chiar și răsboiu în afară și a- 
cestă răsboiu ar trebui se-lă suportămă 
între cele mai triste împrejurări. Noi 
voi mă o Francia mare și tare, sub ast- 
felă de împrejurări însă, prin ce este asi
gurată puterea Franciei ?....

Cu altă ocasiune, din incidentulă so
lemnități deschiderei unei scole pro
fesioniste, Goblet s’a pronunțată asupra 
situațiunei interne și esterne a Franciei, 
precum și asupra Boulangismului. De geaba 
amu voi să ascundemă nedumeririle ce 
le-ar aduce cu sine regretabila, sur- 
prindătorea și amenințătorea reușire a 
lui Boulanger cu ocasiunea viitoreloră 
alegeri. Ce altă ar pute se aducă poli

tica lui Boulanger, decâtă repețirea u- 
noră nouă aventuri? Goblet amintesce*
meritele ce le are republica pentru 
țeră, fără a nega însă că ar fi de do
rită și unele reforme. Răulă provine de 
acolo, că maioritatea dietei nu e omo
genă. Decă în viitorea dietă s’ar afla 
mulțl aderenți de ai luf Boulanger, a- 
cestă împrejurare ar provoca numai con- 
fusiă și ar tinde la anarcliiă seu dicta
tură, probabilă chiar la răsboiu civilă, 
din care ar pute să urmeze răsboiu în 
afară și încă în casulă de fată în nisce 
împrejurări forte critice. Ministrulă speră 
însă, că republica va învinge și noua 
dietă se va constitui din astfelă de băr
bați, cari să asigure pentru viitoră pa
cea si fericirea tărei.

Guvernulâ bulgara și Macedonia.
Primulă ministru bulgară, d. Stăm- 

bnlov, a avută o convorbire cu cores
pondentul din Sofia ală lui „Pester 
Lloyd" cu privire la cestiunea Macedo
niei.

E imposibilă, dise d. Sfambulov, ca 
noi Bulgarii să nu simțimă durerile pe 
cari le suferă frații noștri din Macedo
nia. Der ar fi o greșelă să se credă că, 
pentru acesta, am ave de gândă să des- 
chidemă adi cestiunea Macedonei. „Totă 
mișcarea macedouenă e în manile mele 
și ea va isbucni ori când voi vei, der nu 
e acum timpulu. Bulgaria vre să trăescă 
în pace cu Turcia. Europa pdte să fiă 
fără grijă. Decă Serbii și Grecii nu se 
voră amesteca în trebile Macedoniei, să 
voră absține și Bulgarii.“

Totă cu privire la agitațiile din Ma
cedonia se comunică din Belgradu, că 
ele se datorescă instigațiiloră rusesc!, cari 
au dreptă țintă să producă neînțelegeri 
între guvernulă sârbă și guvernulă bul
gară ; der ele n’au reușită se-’și atingă 
scopulu. .■

SCIBILE DILEI.
Iubitulă nostru confrate Ștefană 

Bobancu, care șl-a împlinită pedepsa ce 
i-a fostă dictată de cătră tribunalulă cu 
jurați din Olușiu, va sosi cu trenulă de 
astă seră din Vață spre a’șl ocupa erășl 
postulă său în redacțiunea „Gazetei11. 
Dumnedeu se-lă aducă voinică și sănă- 
tosă în mijloculă familiei sale, a ami- 
ciloră și conaționaliloră săi. îlă așteptămă 
cu doră.

* * 
$

Duminecă în 25 1. c. se va ține, 
după cum ni se împărtășesce, sărbătorea 
S-te.i Sofii, patrona școleloră centrale ro
mâne de aici. Cu prilegiulă acesta se va. 
ține în biserica S-tului Nicolae paras- 
tasă ' pentru fundatorii și binefăcătorii 
acestoră școle. După parastasă tinerimea 
studiosă, corpulă profesorală și publiculă 
asistentă se va îndrepta în procesiune 
spre edificiulă școlară, unde se va. oficia 
sfințirea apei. După îndeplinirea acestui 
actă demnă, d-lă profesoră Ionii Popea 
va ține o vorbire festivă, în care va 
face amintire în deosebi de fostulă di- 
rectoră ală școleloră medii Dr. Ionu G. 
Meșotă, de ore-ce acum suntă clece ani, 
d« când a răposată acestă vrednică băr- 
bată. Corulă Reuniunei române de gim
nastică și de cântări împreună cu celă 
școlară, dirigiate de d-lă profesoră Ni
colae PopotiC, voră esecuta două frumose 
imnuri.

S$:
❖ Sj:

DiarulA' englesă „Glasgow Herald" 
publică o corespondență ce’i se trimite 
din Budapesta cu privire la manevrele 
de estii timpii ale armatei austro-ungare. 
Opiniunea ce se pronunță în coldnele 
foiei englese atâtă asupra armatei în ge
nere, câtă și mai vîrtosă asupra corpului 
oficerescă, c câtii se pdte mai nefavorabilă.

*
Dclegațiunile școlci dela gimnasiulii 

românii din loci, cari se ocupă cu multă 
zelă de îmbunătățirea acestora scole, au 
terminată în ședința de ieii unu Regu- 

lamenta prin care se introduce o re
formă esențială în conducerea gimna- 
siului, a școleloră comerciale și reale, 
cum și a școleloră de fetițe. Anume tote 
aceste institute stau în prima liniă 
sub conducerea unui singură directoră, 
acestuia însă i se dau ca ajutori doi 
conrectorl, ■ unulă pentru gimnasiu și 
scola de fetițe, ală doilea pentru scolele 
reale și cele comerciale. Ambii conrec- 
tori suntă totodată și conducători de 
studii pentru corpurile respective.

*•
* ❖

Totă în ședința de ieri s’au alesă 
ca membri ai Eforiei școlare următorele 
persone: Ioană Petricu, I. Lengeru, V. 
Voina, T: Nicolau, St. losifu, L. Nastasi, 
Nic. Giurcu, Diam. Manole, G. B. Poppii, 
N. Strevoiu, P. Nemeșii și B. Baiulescu.

In 29 Sept, șl-a ținută conventiilii 
districtualii ală bisericei reformate ardelene 
adunarea generală. S’au presentată preste 
200 de membri. După o rugăciune a 
episcopului Dominik Szasz, a ținută cu- 
ratorulă superioru br. Desider Banffy 
discursulă de deschidere. După consti
tuire a cetită episcopulă Szasz ună ra
portă lungă, amintindă de meritele ră
posatului ministru Trefort și de formarea 
multoră comunități nouă bisericescl. a 
mai multoră fonduri bisericescl, precum 
și de didirea a numărose biserici, școle 
și case parochiale. Mai departe a amin
tită contractulă de sprijinire încheiată 
cu Kulturegylet-ulă ș. a. ș. a.

* :i>

Din Sighișora se scrie foiei „S. d. 
•Tagbl.", că culesulu de cucuruză se va 
termina înținutulă acela la 13 Octomvre; 
resultatulu va fi în privința calității sa- 
tisfăcătoră, în privința cantitativă însă 
va fi mai puțină cucuruză ca în anulă 
trecută. Strugurii cu totă timpulu fru- 
mosă nu voră se se îndulcescă cum se 
cade. în timpulă din urmă nisce spe
culanți străini au cumpărată aprope tote 
provisiunile de hemeiu, ce le-au aflată 
p’aicl.

Duminecă în 25 1. c. la 3 ore p. m. 
va fi adunarea generală extraordinară a 
„Beuniunei de gimnastică și de cântărF 
în sala de probe a reuniunei.

* *

Iiesultatulii înscrieriloru la școlcle co
munale din Budapesta pentru anulă șco- 
lastică curentă este următorulă : în cele 
3 scoli reale s’au înscrisă 1355 școlari, 
mai puțină adecă cu 57 ca în anulă 
trecută; în cele 7 scoli civile de fete 
și 4 de băețl s’au înscrisă 3948, mai 
multă cu 153 ca în anulă trecută; în 3 
scoli comerciale medie s’au înscrisă 446, 
mai multă cu 32 ca în anulă trecută; 
în 3 scoli comerciale infei-iore 282, mai 
multă cu 94; în 56 scoli elementare po
porale s’au înscrisă 29,490, mai multă 
cu 935; în 16 scoli industriale 5378, 
mai multă cu 1300 ca în anulă trecută. 
Cu totulă s’au înscrisă în cele .93 scoli 
diferite, ce se află în Budapesta, 41,483 
școlari, mai multă cu 2607 ca în anulă 
trecută.

« *
Imormentarea inteligentei ,d-re Iulia 

IlașdUu s’a severșită Luni, 19 Septemvre 
st. v. Ceremonia sântă s’a săvârșită prin 
P. S. S. Episcopulă Argeșului și arche- 
reulă C. Orlenu. D-lă Mumuianu, șefulă 
uneia din secțiunile Archiveloru, a na
rată vieța reposatei storcendă lacrimi 
din ochii numărosului publică, între 
care se afla întregă corpulă universitară 
și celă profesorală. Pe ună cară albă, 
încărcată de corone și de flori, și pur
tată de patru cai albi, cu panglicele 
purtate de tinere fete și de studențl, 
membri ai societății „Unirea", plecă 
pentru ultima călâtoriă cadavrulă tinerei 
copile. La Academia, d. Ionescu Gion 
a rostită ună frumosă discursă, în urma 
căruia cortegiulă s’a îndreptată spre ci- 
mitirulă Bellu, unde fură depuse osă- 
mintele reposatei.

s *

Locoteneatulă în armata română 
Ștefanii Crist eseu, trimesă în Francia pen
tru completarea studieloră sale militare, 
a inventată ună instrumentii de calculă 
integralii și diferențiartt, pe care l’a și 
trimesă ministerului de resbelă din Bu- 
curescl, cerendă a fi brevetată.

*
Tabloulă lui Munkacsy „Christosă 

pe muntele Golgotha" a fost cumpărată 
de 'Wanamaker cu prețulă de 400,000 
franci. Acelașă amatoră a cumpărată și 
renumitulă tablou ală lui Munkacsy, 
Christosă înaintea lui Pilată.

* £
*

Astă seră, Joi, va da musica orășă- 
nescă de aici în sala otelului Nr. I sub 
conducerea dirigentului seu A. Branclner 
ună concerta de soliști. Programa este 
forte alesă și se voră esecuta optă piese 
nouă. — Musica orășănescă va arangia 
în sesonulă de tomna patru concerte 
cu abonamentă în sala otelului Nr. I

*
In 1 Octomvre a. c. s’au trasă în 

Viena losurile de statti dela 1834. Câș- 
tigulă celă mare cade pe seria 1550 
nr. 9—5000 fl., câștigă seria 1979 nr. 9; 
câte 2000 fl. câștigă Sr. 1262 nr. 16, 
Sr. 1418 nr. 18, Sr. 2057 nr. 9, Sr. 3378 
nr. 6 și Sr. 3684 nr. 29.

Aruncun pentru teatrult ma
ghiarii din Deești?

Solnocii-I)obcca, 24 Sept. 1888.
Adunarea ordinară de tomnă a co

mitetului comitatensă în acestă comitată 
se va ține estimpă în 16 Octomvre. In
tre obiectele acelei adunări este unulă 
de însemnătate mare pentru punga con- 
tribuențiloră din acestă comitată oblă
duită de cornițele supremă br. Banffy 
Dezso. Anume: Torma Miklos face pro
punerea de a-se arunca dare supletoriă 
pe locuitorii comitatului pentru „scopuri 
ciitiirale". (12. „Torma Miklos vârmegyei 
bizotsâgi tagnak „kulturalis czelokra" 
forditando potado kivetese irânt beje- 
lentett inditvânya.") Și ce se înțelege 
sub „scopuri culturale" ? Se vorbesce 
în lungă și lată, că scopulă din vorbă 
e teatrulă din Deșiu. Și cu dreptă cu
vântă. — Acesta a pătrunsă ca ună ful
geră sdrobitoră în tote părțile comita
tului. Maghiari, Români', cu toții se ui- 
mescă și îngrozescă de impositulă nou 
ce li-se pune în prospectă. Și nu-i 
mirare.

Ministrulă actuală de finanțe a pusă 
șurubu de oțelă pe c'ontribuenții de. sub 
stăpânirea sa și-lă întorce mereu cu mâna 
de feră, căci deficitulii e mare, datoria 
statului cumplită, financele aprope să se 
compromită, și atunci ce e mai multă 
.pentru guvernanți, șe compromite și în
țelepciunea guvernărei de 13 ani.

Plătimu mereu, poporulă plătesce 
er, încâtu nu-i ajunge de unde să plă- 
tescă, ’i se vinde și straiulă celă din urmă.

Greutățile pe comune ’să multe și 
mari, felă de felă de adausuri la dare 
(potado), încâtă în cele mai multe co
mune adausul la dare ajunge la 60—70 %

Acum mai vine și noulu deputată 
dietală, — credă că cu recomandare nu 
prea plăcută înaintea alegătoriloră sei 
din Secu, — se mai ceră urcarea greu- 
tățiloru pe umerii atâtă de împovărați 
ai biețiloră muncitori, — Pentru ce ? 
Pentru teatrulă din Deșiu învălită în 
frasâ „kulturalis czelok".

Se scie ce lucruri mari s’au săvâr
șită în acestă comitată. Drumă de feră 
dela Apahida pănă la Bistrița, drumă 
de feră cătră Ileanda la Zelau, zidiri co- 
mitatense, și mai sciu eu ? — tote cu pu
tere de vaporă și cu iuțimea lui. Și la 
la tote acestea, cea mai mare ondre au 
avut’o locuitorii acestui comitată.

Der apoi drumurile comitatense plă
tite în bani seu cu munca grea ș. a. A- 
poi cum să nu se îngrozescă, când audă 
că Torma Miklos vrea să le mai adaugă 
•sarcinile pentru teatrulă din Deșă de 
sub mantaua „kulturalis czelok'1?
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Propunerea lui Torma Miklos de se 
va primi, ceea ce nu-mi vine a crede, 
va aduce cu sine trista privelisce, că se 
voru vinde sumanele biețilorii omeni cu 
toba, ca domnii din Deșiu s6-șl potă 
petrece, sS se potă delecta în pestrițul^ 
costumă alu teatraliștiloră și aplauda. — 
Să mă esplică.

Scoterea dărei se face și cu esecu- 
ția acolo unde se dă de renitență, der 
de ordinară nu renitență aduce pe ese- 
cutorulă, ci lipsa și sărăcirea biețiloră 
dmenl, sleirea și secarea isvore lorii de 
câștigă. Esecutorulă amășurată, marșru- 
tei, vinde dela bietulă omu pe ce pdte 
pune mâna, pănă și cămașa din spate.In 
piața Deșiului se voru vinde sumanele 
din urmă ale omeniloră și, dela! votarea 
dărei supletoriă propusă de Torma, 
și pentru acesta dare, er d-nii din Deșii 
în periferia aceleiași^ piațe, sera se voră 
desfăta în cântecele și liorile de pe 
scenă.

Și totuși acestă propunere pote să 
și trecă prin ciurulă celă rară ală adu- 
nărei comitetului comitatensă, de.pumva 
cornițele br. Bânffy nu va modera o lecă 
zălulă tinără ală deputatului, vădendu 
sarcinele cele multe de {'pe umărulă lo- 
cuitoriloră din comitatulă său, vădendu-i’ 
spetiți de multele dări supletorii, și sci- 
indă bine și aceea, că: Comitatulă uu 
este în dreptă a vota dare pe locuitori 
pentru și cu scopă de petreceri și distrac- 
țiunl, fiă acelea direse în ori ce limbă 
de sub sore. —

Teatrulă din Deșiu l’a ridicată o 
soc etate privată pe acții. Căci în Viena 
este teatru, în Pesta asemenea, ba și în 
CJușiu, de ce se nu fiă' și în Deșiu?....
Toți oficialii comitatului ca la poruncă 
și-au luată acții, — societatea aceea, cu 
titlulă patriotismului, a atârnată asupra 
lorii ca sabia lui Damocle. Totă pe calea 
presiunei s’a pusă dare pentru teatru 
„de bună voe“ pe mai multe comune. — 
Puțini au contribuită și din îndemnulă 
propriu. Alții, cari au fostă mai la adă
post de sabia lui Damocle, și-au reser- 
vată banii pentru plătirea multeloră și 
mariloră greutăți publice, lăsândă ca să-și 
câștige domnii modă de petrecere, ca se 
nu 11-se urască în serile cele lungi de 
iernă. In fine pe lângă unu candriu sdra- 
venă s’a redicată teatrulă. Au începută 
a se perenda trupe teatrale, cari nu se 
putură susține decâtă pe timpii scurtă, 
și când se depărtau ’și lăsau în Deșiu 
obiecte de preță, decă le aveau, seu în 
celă mai bună casă datorii, eră umedo- 
sulă „templu ală Thaliei“, în umilința sa 
disparentă, s’a redusă la posițiile de a 
sta golă cu lunile spre învertoșarea căm
inului. — Ca s6 se mai scotă din înfun
dătură, comitatulă i-a votată ană o sub
venția de 3000 fi. din chiria unui edificiu 
comitatensă, — vecii Domne bani între- 
cetorl, de nu scia omulă ce se facă cu 
ei,- — -bani comuni pentru întreprinderea 
unei societăți private! și acum, — „qu.id 
hoc ad tantam sitim ■—„apetitulă vine 
mâncândă", se ochesce la punga contri- 
buențiloru, cu titula „dare supletoriă pen
tru scopuri culturale/1 —

Echitatea, — să vorbimă și despre 
acesta.

In comitatulă Solnocă-Dobeca, ma
joritatea absolută a locuitoriloră suutii 
Românii, societatea privată de națiuna- 
litate maghiară,. ce a zidită teatrulă, l’au 
ridicată esclusivă cu limba maghiară, și 
ca se nu-i plesnescă cuiva prin minte, 
necum se poftescă ceva parte la densulă, 
der nici ca se-șl întipuescă. că pote audi 
vreodată întrînsulă representare cu limba 
română, ori germană, ori italiană, — 
s’au îngrădită c’ună paragrâfu, cc escliide 
pe veci din trcnsulit ori ce limbă afară de 
cea maghiară. Ei bine. Unde ar fi acum 
echitatea ca și Românii se fiă îndatorați 
a plăti din greu pentr’unu teatru, ce nu-i 
privesce, ună teatru a unei societăți „pri- 
vate“ ? — • :

De ne-amă pute face biserici,' ca 
se ne rugămă lui D7deu, și școle ca să 
ne luminămu, — de acestea avemu lipsă, 
și aci suntemă reduși la puținulă ce no 

mai remâne, după plătirea greutățiioră 
statului, — eră teatru facă-șl și’lă sus
țină domnii din Deșiu, decă vreu s6-șl 
petrecă, și cu limba care le place. De 
unde n’avemă nici îu clină nici în mâ
necă, nu putemă fi îndatorați de a da 
nici ună cruceră. Asta este vorba Ro
mânului din comitată față cu darea su
pletoriă pentru teatru, seu cum se cl.ise 
„kulturalis czelok". — Și nu este mi
rare.

Cine să-șl.mai potă permite lucsulă 
de a’șl îmulți sarcinile, ce este datoră de 
a le suporta, cu greutăți produse de o So
cietate privată ce și-a făcută calcululii 
greșită?....

Ore echitatea acasă este (la noi) în 
comitatulă nostru? — Urma va alege.

Representațiime în afacerea răscum
părării regaiiiioru,

(Urmare.)

Expunendă în deplină convingere 
principii-le acestea, nu ne ferimă de pos
tulatele practice, după care răscumpărarea 
regaliiloră are să fiă câtă se pote de 
simplă și de sigură.

Nu ne ferimă nici de considerarea 
legitimă a intereseloră orarului, pentru- 
că nici pe. departe nu dorimă se se aducă 
disposițiuni legale după care singurati
cii se potă facQ față cu erarulă pr'etensi- 

, uni exagerate.
Scimă noi bine, că venitulă adevă

rată ală dreptului regală este resultatulă 
conlucrării multoră împregiurăn, pe care 
cu aparatulă normală ală legislațiunii 
în cele mai multe cașuri este imposibilă 
a le- descoperi. Chiar de aceea credemă, 
că excepțiunile indicate de noi pentru 
îndreptarea neajunsuriloră ce resultă din 
statorirea venitului după dare trebue cir
cumscrise cu îngrijire și trebue aplicate 
între dovedile oficiale și dovedirea cu do
cumente scrise și scrutarea oficiosă a da- 
teloră positive.

După-ce înse se pote prevede, că 
proprietarii în numerose cașuri se voră 
simți păgubiți prin luarea de basă a con
tribuției și nu dispună de documente seu 
date positive pentru documentarea ade
văratului venită, după-ce mai departe în 
numerose cașuri va trebui se se stato- 
rescă valorea venitului regaliiloră, care 
pentru folosință nesuficientă nu au dată 
venită: din aceste cause este neapărată 
de lipsă se se iee de basă o cheiă mi
nimală, care în lipsă de alte docu
mente ,ș6 'ducă în ultima analisă la so- 
luțiune.

O astfelă de cheiă minimală cre
demă noi.că este venitulă regală luată 
în calculă diametrală, care îlă căpetămă 
dividândă venitulă pusă sub contribuția 
dintr ună comitată cu numărulă locuito
riloră din acelașă comitată.

Pentru explicarea acestui calculă 
alăturămă aici 1 •/. tabelele veniteloră 
regale pro 1886 din 15 comitate arde- 
lenescl, în care în fiă-care comitată este 
ținută în evidență partea din venitulă 
regala diametrală ce se vine pe ună lo
cuitorii. Inaltulă guvernă, fiindă în po
sesiunea tuturoru dateloru oficiale, ușorii 
va pute calcula venitulă în chipulu mai 
susu aretată pe ciclulu de ani dela 1882— 
1886 și apoi se-’lă pună la disposițit pu
blică ca actu oficială.

In acele comune așader’, unde pen
tru pedecl oficiale seu de altă natură 
dreptulă regală n’a fostă folosită dea- 
junsă seu proprietarulă nu pote docu
menta cu acte seu date positive, că are 
după dreptulă seu regală ună venită a- 
nuală mai mare decâtă acela, care s’a 
luată de basă la stabilirea contribuției, 
acolo proprietarulă se aibă dreptulă de 
a pretinde ca desdaunare minimală, care 
resultă din numerulă locuitoriloră și din 
media venitului după drepturile regale 
din întregă comitatulă.

Stabilirea acestui minimă ar îndrepta 
între marginile posibilității pagubele re- 
sultate din declarațiile necorecte ale con

tribuției și mai are și avantagiulă acela, 
că pe basa lui se pote calcula și suma 
maximală a desdaunării totă atâtă de 
bine, precum a făcut’o motivarea proiec
tului pe basa contribuției, și astfelă pote 
servi ca basă sigură a operațiunii finan
ciare ce se va face pentru răscumpărarea 
dreptului de cârclmărită.

Premițendă acestea ne luămă voea 
a piopune modificarea §-ului 3 din 
proiectulu de desdăunare în următorulă 
textă:

1. Reclamând ă representantulă era- 
rului,' desdaunarease pote stabili) în sumă 
mai mică ca aceea, care resultă din veni
tulă declarată sub contribuția.

Decă se.dovedesce, că venitulă drep
tului regală în anii 1882—1886 a fostă 
mai puțină decâtă a fostă declarată seu 
statoritu pentru plătirea contribuției.

2. Reclamândă proprietarii, desdau- 
narea se va stator! în sumă mai mare 
decâtă aceea, care resultă din venitulă 
declarată sub contribuția:

a) decă proprietarulă a cumpărată 
dreptulă fiă dela erar, fiă dela alții, prin 
contractă de cumpărare scrisă, în, care 
casă pote pretinde, ca desdaunarea se 
nu, fiă mai mică decâtă suma prețului de 
cumpărare.

In acele cașuri, în care deodată cu 
dreptulă regală și în legătură cu elă s’a 
cumpărată, fiă dela erară, fiă dela alții, 
și clădirile și lucrurile intravilane nece
sare la exerciarea dreptului, este proprie
tarulă îndreptățită a pretinde și expro- 
priarea imobilelor^, în care casă desdau
narea simultană aimobiloloră aparținătore 
dreptului de cârclmărită nu pote fi mai 
mică ca prețulă loră de cumpărare.

b) decă proprietarulă pote dovedi 
prin acte scrise vrednice de credință seu 
prin date positive, că venitulă seu a fostă 
mai mare ca celă declarată său statorită 
din oficiu pentru stabilirea contribuției 
pro 1882—1886. In asemeni, cașuri 
înse, proprietarulă este silită a admite, 
ca după plusulă venitului dovedită pe 
1882—1886 se se subtragă din desdau
nare și plusulă contribuției pe acești ani, 
decă nu antecesorulă său în dreptă, ci 
elă seu ună plenipotențiată ală său a fă
cută declarațiă falsă.

c) decă proprietarulă dela 1882—1886 
pentru pedecl făcute de autoritățile po
litice n’a folosită dreptulă regală seu 
decă după dreptulă folosită nu s’a sta
bilită venitulă; în sfîrșită decă- pentru 
documentarea venitului adevărată pro
prietarulă n’are acte seu date vrednice 
de credință: în aceste cașuri pote pre
tinde, ca să fiă desdaunată pe basa me
diei, care resultă din venitele regale puse 
sub contribuția în întregă comitatulă și 
din numărulă locuitoriloră din comuna 
respectivă. — —

(Va urma.)

Romania și Exposițiimea din Parisă.
Membrii comitetului națională în nu

mără de 30 s’au întrunită în sera de 17 
Septemvre la principele George Bibescu, 
președintele acelui comitetă.

Intre altele amintimă, că adunarea, a- 
vendu în vedere procurarea speseloră tre- 
buinciose, a hotărîtă în scopulă acesta 
luarea următoreloră mijloce:

1. Deschiderea unei subscripțiunl pu
blice. 2. Organisarea unei loterii, cu con- 
simțimentulă guvernului. 3. Darea de 
serbări și reprezentații teatrale. 4. Mij
locirea pe lângă comune, pentru a se 
ruga se contribue la opera de față.

Mai mulțl membri presențl cerendă 
ca subscrierea să se începă de cătră mem
brii comitetului, o listă a fostă deschisă 
imediată și s’a subscrisă suma de 10,000 
franci.

Fiă-care membru a luată însărcina
rea de a complecta câte o listă de sub- 
scripțiune.

A doua cestiune de clesbătută a fostă 
organisarea lucrării oră. După ună pro
iectă aprobată de adunare : Exposiția va 
cuprinde 8 secțiuni; fiă-care secțiune va 

fi condusă de cătră ună comitetă com
pusă din omeni competing, cari voră a- 
lege ună președinte. In acestă modă 
lucrarea va fi împărțită, și fiă-care va 
lucra în sfera sa.

SOIRI TELEGRAFICE.
Viena, 4 Octomvrie. Eri la 9 

ore antemeridiane a sositu aici’ îm- 
p^atulu Wilhelm alu Germaniei și a 
fostu primită conformă programu
lui. Monarchii s’au sărutată în mo
duli! celă mai cordialii de trei ori. 
Pe prințulu de coronă și pe ar- 
cliiducl i-a sărutatu împSratulu ger
manii de două ori. Intre aclama- 
țiunile sgomotbse ale imensei mul
țimi au întrată ambii monarch! 
în curtea palatului, unde fură sa
lutați de împărătesa, princesa de 
coronă și de domnele arcliiducese. 
Imperatulu Germaniei a primită 
îndată în apartamentele sale pe 
ministrulu de esterne contele Kal- 
noky, care a avutu o audiență de 
o oră. Mai târdiu a primitu pe 
ministrulu președinte Tisza.

La ame4u împeratulu Germa
niei a făcutii vi site archiducilorii 
și a cercetată Academia de bele- 
arte. Mai târejiu a primitu pe prin
țulu de Coburgu și pe ministrulu 
Tisza în audiență privată. La 4 
bre a fostu mare prâncțu la care 
a luată parte întregă casă domni- 
tore austriacă. Sera concertă stră
lucită la curte. Impăratulă Wil
helm a agrăită multe persdne, în 
deosebi a conversată mai multă 
timpă cu contele luliu Andrassy. 
După concertă s’a servită ceaiulu.

BeHîlW, 4 Octomvre. — Ordo
nanța guvernului francesă privito- 
re la străini se consideră aici una
nimă ca o represaliă în\contra Ger
maniei și a Italiei.

BerHny, 4 Octomvre. — Consi- 
liarulă Geffcken va fi adusă în cu- 
rendă la Berlină. Se asigură că 
împeratulă Wilhelm a fostă la în
cepută în contra urmărirei lui 
Geffcken, și Bismarck a trebuit sd 
amenințe cu demisininea sa spre a do
bândi cosemțemenhdu împăratzdui.

©ibu’Ssji2!ss gsâetefi EBrasovaa 
din 4 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl: Cump. 9.30 Vend. 9.34
Argintă românescă . „ 9.25 r 9.28
Napoleon-d’orI . . . „ 9.58 ii 9.60
Lire turcescl . . . „ 10.88 n 10.90
Imperiali . . . . . „ 9.88 n 9.90
GalbinI................... „ 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina“6'’/o „ 10 L- —

n n n „ 98— n 9S.50
Ruble rusesc! . . . „ 128— îî 129.—
Discontulă .... 672—s7o pe anii.

Cursuîii la bursa de Viena
din 3 Octomvre st. d. 1888.

Renta de aurii 4"/(,.............................
Renta de hârtia 5% ....... 
Imprumutula căiloidi ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru forate de 

ostti ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei cliilorh ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilorh ferate de 

ostii ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banatti-Timișu . . .
Bonuri cu cl. de sortare ....................
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone........................
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

unguresc!!.......................................
Imprumutulii cu premiulti ungurescii 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................
Renta de hârtiă austriacă . . . .
Renta de argintii austriacă .... 
Renta de aurii austriacă....................
LosurI din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr . . 
Galbeni împărătesc! ........................
Napoleon-d’on.......................................
Mărci 100 împ. germane...................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

99.00
90.—

146,25

97,50

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.-

99.75
130.25

123.25
81.15
82.10

110.30
140.—
875.—
301.50
308.10

59.57‘I
121.95 '

Numere singuratice (lin „Ga
zeta Transilvaniei^ â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria Iff. în li
brăria Chircii și
Alhrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aeussere Waitzncrstrasse 1696/1699.

a

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

»y-,„ _ r BIROUL® ik ORAȘU ȘI DEPOSITDL®:
O*^»A** VI. Waitznerring 57.

Mașini de semenatu în brazdă „THIUMPH“ și „HALADAS“ patentate ale lui SCHLICK. 
Mașini de seinSiiatu care împrăștie grăunțele;

Plosg&srî patent. aBe Bui SchBsck cu 2 și 3 fea^e 
Plugurl-Rayol patent, ale lui SCHLICK.

Pluguri cu unu feru originale Gclxlicfe: și T7“icfets, 
Unelte agricole, grape, fărîmători de bulgări,

Tocitei, â® siâgl®, saafiai mustă ă® sf®§ll, batea® â® (cucuruzii; Moyi
G-arxăitviri de treiera/tiă. cti vaporu si cvl Tzertejnj. (CH-opel)_ 

Mori pentru curățitu, Mori pentru măcinata.
Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă se află la deposit#. 

Prețurile cele mai eftine. — Condițiunile de plată forte favorabile. Prețuri-Curente la, cerere gratis și franco.
W O'ESZZ~-^F—- "W

Ne onorămă a aduce la cunoștința p. t. D-loră CliențI, că de și amil mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau în Buda
pesta VI., Waîtzner-Boulevard No.’ 57, în etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, VI., Âussere Waitznerstrasse Nru 
1696—59, totuși susținemă în interesulii și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașil, în localitatea de pănă acum, unde sS află unu de
posits cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă
28,18-15 Direcția turnătoriei de feru și a fabricei de mașini a lui Sclilick, societate pe acții.

____ _ r_  ______ ___ _ _ __ — __ —__ — __ —__ — __ _ _ • ■ ___  ______ __  ______
HJ

DIUA PENULTIMA
5

A

IPE

în aură.

Prețulu emisiunei li. 6.50 v. a. bucata.
Insinuări la subscripțiune s^primescu încă numai 

pănă la 6 Octomvrie a. c. înainte de amedi la 12 ore.
Pentru fiăcare losu subsemnată se plătesce antici

pativii
fl. 2.50, restulu de 4 fi. este a se plăti numai 

când se predă losulu originală, adecă dela 15—25 
Octomvre a. c.

65 de ani jocă losulă și este provădută cu câști
guri principale de

franci 300,000 
„ 250,000
„ 200,000

și în timpulu de 65 de ani câtă jocă, pe lângă 
câștiguri de

franci. 75,000
„ 50,000
.. 40,000 separații încă cu 65 câști

guri principale de câte

franci 100,000 în auru.

împrejurarea că celă mai mică câștigă este deja 
astădi egală cursului de emisiune, er în cursulă tim
pului va deveni de trei ori mai mare, face ca aceste 
losuri se fiă recomandabile • și pentru acedaiea 
clo

<f
Deorece aceste noue IostclxX serloesci 

pe tsfeetoxzi oferă pe lângă cea mai mare si
guranță posibilă și șanse de câștigă pănă acum 
neîntrecute, se pote prevede, și atragu atențiunea 
asupra împrejurării, că la împărțirea bucățiloru sub
scrise voiu. ±1 pcreferiți acei sncfe- 
soriToexxțx a căroru insinuări s’aufăcutil mai 
de tixxxpcxxrlxx-

ZE’e.rxsb xxxxsi sultei feu. 
pe aceste loerofeL si pe
totvu feliutlvi ele Iosixxzl, efecte, 
Ifertii de vaiere, xxxoxxete pcevL- 
trxx pro exxrxc-

Cu distinsă stimă

lacob L. Adler
casă de bancă și de schimbă

Brasovfi.9

Sosirea și Blocarea trenarilorn și iiostelera în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor!!:

I. Dela Brașovâ la Pesta:
Trenulu de persons Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

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

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

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

2. Dela București la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea poștelor!!:
a) Dela Brașovă la Peșnovă-Zernesc'i-PranHi.: 12 ore 30 m. după amecll
b) „ „ „ Zisinil: 4 ore după amedl.
e) „ „ în Secuime [S. G-eorgl]: 1 oră 30 minute noptea.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu-


