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BRAȘOVU, plaja mare Nr 22.
Sciisori nefransato nu ao pri 
mescu. Manuscrip e nu ae re

tn mica I 
Birourile de ammciuir.

Brațovu, plaja mare Nr. 22.
Inserate maiprimescu in Vlena 
Rudolf Mosse, Haasmsicin <£ Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Sclialek, Alois 
Herndl, M,T)ukes, A.Oppelik.J. Dan
neberg ; în Budapesta: 2. F Oold- 
berger, AutonMezei, EckstsinBerttai; 
în Frankfurt: (?. L, Daube; în Ham

burg : A. Steiner.
Prețul inserțiunilorn: o seriă 
garmondu pe o colină 6 cr. 
ți 30 or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
.Reclame pe pagina IU-a o 
aeriă 10 or. v. a. 6u 80 bani.

„Gazeta" iese In fle-care <Ji
Adoiameme pentru Austro-Dagaria 
Pe ană arm 12 fl., pe șAse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România șl străinătate 

Pe nnă anu 40 franol, pe șise 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franol.
Seprenumeră la tfite ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. ooleotorl.
Abonameutulu pentru Brașovă: 

la administrations, piața mare 
Nr. 22, etaginlă I.: pe unii anii 
10 fl., pe ș£se luni 5 fl-, pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulfi în 
casă: Pe unii ană 12 fl., pe 
șâee luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 6 or. v. u. său 

15 bani.
Atâti abonamentele c&tfi și 

inserțiunile suntu a se plăti 
înainte.
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Brașovu, 23 Noemvre v.
De câte-or! se ridică acusațiuni 

din partea naționalităților^ în con
tra uneltirilor!! de maghiarisare și 
a asupririloru, de atâtea ori au- 
cțimu eșindu din gura „patrioților11 
dela putere banala și tocita frasă, 
că „nu esistă pe rotogolul!! pă
mântului țeră, în sînulu căreia 
se guste naționalitățile mai mare 
libertate decum gustă în patria 
maghiară. 11

Și totu de atâtea ori șovini știi 
dela putere au nenorocirea de a 
fi desmințițl ori prin propriele lor 
fapte, ori prin cele ce se petrecu în 
alte țerl.

Așa s’a întâmplată și în filele 
trecute, cu ocasiunea desbaterei 
din dieta ungurescă asupra cesti- 
unei naționalităților!!, când pre
ședintele camerei deputațiloră a 
găsită cu cale sS repețescă frasa 
secă de mai susă. A avută adecă 
președintele nenorocirea de a fi 
desmințită de însăși dieta ungu
rescă prin procederea sa în de- 
cursulă desbaterei, și prin proce
derea șoviniștiloră afară din dietă.

Cea dintâiu desmințire i-a dat-o 
deputatulă maghiaronă, care a 
provocată desbaterea, când a ;c|isă 
că : „misiunea Budapestei este' înainte 
de tote maghiarisarea; acestă maghia
risare este o misiune de primulă rang 
a Ungariei celei noue; de când ma- 
ghiariseză asilurile de copii în orașe, 
■institutele statului și școlele elementare 
din orașe, maghiarisarea se lățesce în 
totă țera; acestă maghiarisare se va sui 
din treptă'ntreptă, fiindăși o chemare 
a elementului burgezu, și o aduce 
cu sine șcdlele și influințele ei 
reciproce nemijlocite?1

Ce a făcută dieta la aucțulă 
acestoră declarațiuni ale deputa
tului maghiaronă ? A aprobată 
din răsputeri și a aplaudată fre
netică, strigândă că așa este!

Se p6te o mai categorică des
mințire a frasei pronunțate de 
președintele dietei? Căci maghia
risarea însemneză despoiarea po- 
poreloră nemaghiare de caracte- 
rulă loră națională și contopirea 
loră în rassa maghiară, pentru că 
așa pretinde „Ungaria cea noue11, 
ori cum îi 4i°h „patrioții11, „Ma- 
ghiaria.11

Dâr ceea ce e și mai caracte
ristică, însuși președintele și-a dat 
o strașnică desmințire, când din 
acestă patriă, care e deopotrivă 
a tuturoră poporeloră din acestă 
stată, a făcută pură și simplu o 
patriă maghiară.

Decă Ungaria cea noue e „pa
triă maghiară11 și misiunea ei este 
„maghiarisarea“, e cu putință ca 
naționalitățile nemaghiare se se 
potă desvolta în libertate, așa 
precum firea și caracterulă loră 
națională pretindă, ne mai vor- 
bindă de străvechile drepturi ce 
le au la acestă desvoltare?

Negreșită că nu le este cu pu
tință lucrulă acesta, pentru că 
„idea de stată maghiară*,  care 
cuprinde în sine numai „patriă ma
ghiară11 cu misiunea de „a ma- 

ghiarisa11, li-se pune’n cale cu al
ternativa : ori se contopescă în 
maghiarismă ori suntă espuse ne- 
dreptățiriloră și asupririloră din 
partea regimului, care voesce, ca 
Ungaria cea nouă se fiă o Ma- 
ghiariă neoșă, ori cum ar 4i°e 
Turculă, „sadea11.

Cum remâne der frasa preșe
dintelui, că în nici o țeră națio
nalitățile nemaghiare nu gustă 
atâta libertate ca în „patria ma
ghiară ?“

Cum am 4isu, o frasă banală, 
tocită și secă.

Dar pe când „patrioții11 desmin- 
țeu pe președintele și președintele 
se desmințea pe sine însuși, în a- 
fară, în altă stată se petreceau 
lucruri, care la patru 4ile în ur- 
mă îi spuneu președintelui și die
tei unguresc! : n’aveți dreptate se 
ve făliți cu libertățile văstre, de 
vreme, ce spuneți că misiunea Un
gariei este maghiarisarea.

Aceste fapte se petreceu în 
dieta Belgiei, în care s’a vorbită în 
limba flamandă, fără se murmure 
deputății de naționalitate francesă, 
și care a recuuoscută îndreptățirea 
limbei flamande de a fi folosită, de a 
trebui chiar se fiă folosită la tribuna
lele din ținuturile flamande, atâtă 
de procurori câtă și de advocați, 
avândă a se susține aciisațiunile, 
pledoariile și a se da sentințele 
în acestă limbă. SS mai amin- 
timă și de universitatea flamandă? 
Se mai amintimă și pe Elveția? 
„Patrioții11 le sciutote acestea.

In care țeră der naționalitățile 
se bucură de adeverat'ele libertăți 
constituționale: în Ungaria cea 
nouă, ori în Belgia și în Elveția?

însăși foia ungurescă „Egye- 
tertes“ dela 2 Decemvre n. 4ice? 
că înaintea omeniloră dela guvernă nu 
mai e nimicii sfântă și inofensabilu, 
că atacă libertatea cetățeniloră, și 
provocându-se la istoriă 4i°e, °â 
simțemântulu de dreptate a fostă multă 
mai respectată chiar în cele mai bar- 
barbare timpuri, decâtă cum este res
pectată de actualulă guvernă.

Și se nu uitămă, că acestea le 
spune o fbiă, care luptă cumplită 
în contra liberei desvoltări a na- 
ționalitățiloră și care aprobă și 
aplaudă t6te actele ilegale și ar
bitrare, tdte nedreptățirile și per- 
secuțiunile guvernului săvârșite față 
cu naționalitățile, o foiă care aprobă 
și aplaudă maghiarisarea.

Când deră însuși „Egyetertes11 
4ice, că „înaintea dmeniloră gu
vernului nu mai e nimica sfânt*,  
când 4i°e că ei „atacă libertatea 
cetățenescă,11 și că „nu respectă 
dreptatea nici măcară câtă era 
respectată în timpurile barbare1', 
și când misiunea Ungariei mai e 
și maghiarisarea, care nu sufere 
libera desvoltare a naționalitățiloră, 
în vreme ce în alte țer! se petrecă 
fapte în adeveru drepte și libe
rale: atunci se înceteze „patrio
ții11 a se mai făli cu libertățile 
loră!

0 voce ungurescă despre afacerea 
Steinacker,

„Neues Pester Journal11 dela 29 
Noemvre scrie următorele despre 
afacerea Steinacker:

Ori-câtu de multi! aprețiămă simță- 
mântulti de neplăcere ce a cuprinsă 
camera comercială din causa vorbirei se
cretarului ei; orî-cât de vrednică de recu- 
noscință e acestă simțămentă ală oță- 
rîrei sale, cu care a respinsă dela sine 
orî-ce comunitate cu convingerea poli
tică a acestui bărbată: totă așa de 
sinceră trebue să o spunemă, că ea a 
trecută departe peste tăremulă compe- 
tinței sale. Ea a vătămată în faptă prin- 
cipiulă libertății cuventului în parlamentă. 
Chiar în parlamentă s’a considerată ca 
neoportună a desbate casulă, der vătă
marea unuia din principiile fundamen
tale ale libertății nostre trebue că toc
mai acolo s’a simțită mai adencă.

Să nu nl-se vorbescă, că călărimă 
pe principii, orî despre casulă cu totulă 
nesimpatică, în a cărui umbră nl-se 
ivesce înaintea ochiloră principiulă vă
tămată. Orî peste totă nu mai esistă 
principii inteligibile ale desvoltării libe
rale a poporeloră, ori principiulă liber
tății cuventului deputatului este ună 
astfelă de principiu. Ori ne făurimă 
principii după cum ne vine la socotelă 
și se potrivescă pentru momentă, der 
atunci purtămă și tote consecințele acestei 
oportunități, chiar decă ele se’ntorcă în 
contra nostră, ori stăruimă fidelă, curată 
și netedă pe lângă principiulă, că pen
tru vorbele din parlamentă vorbitorulă 
e răspundătoră numai lui Dumnedeu, 
consciinței sale și președintelui camerei, 
der nici camerei comerciale, nici vre-unei 
alte corporațiunl pe lume. Acesta și nu 
altulă e sensulă, libertății cuventului în 
parlamentă, că esistă în țeră ună locă 
unde fiecare direcțiune politică, chiar și 
cea mai estremă, pote ajunge liberă la 
cuventă și că deja prin acestă libertate 
a esprimărei i-se smulge celă mai peri- 
culosă ghimpe ală ei. Se dice: esistă 
ună principiu politică mai înaltă decâtă 
tote celelalte la ună locă luate, anume 
salus rci publicae, binele statului, integri
tatea ideii de stată, și tocmai în contra 
acestui principiu a păcătuită Steinacker. 
Se argumenteză, că elă s’a pusă prin 
acesta ca și în afară de lege și a făcută 
ca procederea estraordinară a camerei 
de comerță se i fiă îndreptățită și patrio
tică. Acesta-i o apărare, care ni se 
pare și mai îngrijitore, decâtă ceea ce 
ar fi se o justifice și ea ne duce la o a 
doua considerare ce trebue să o espri- 
mămă. Camera de comerță are totă așa 
de puțină, ca orl-care altulă, dreptulă 
d’a timbra pe cineva ca dușmană ală 
ideii de stată pe temeiulă unei vorbiri 
în camera deputațiloră și d’ală pedepsi 
pentru acesta.

Unde va duce lucrulă, decă ne ri- 
dicămă numai decâtă cu acusarea de duș
mănia pentru stată? Celă care repre- 
sintă în parlamentă opiniunî, care suntă 
opuse conceptului dominantă, der rămâne 
în cadrulă legiloră esistente, acela nu se 
pote numi niciodată dușmană ală statu
lui. Pote fi elă — în inimă, pe care 
Dumnedeu o cunosce și o dirige, dâr nu 
pote fi trasă la răspundere pentru simță
mintele inimei sale.

Voimă să încetățenimă la noi moda 
politică a Germaniei, care înfereză cU 
stigma de dușmană statului orî-ce părere 
politică, care se deosebesce de cea domi
nantă? Și chiar în Germania nimenea nu 
cuteză a trage la răspundere pentru vor
birile loră din parlamentă pe represen- 
tanții partideloră celoră mai estreme na
ționale negermane ori sociale. Cum îi 
vine camerei de comerță a fi mai fidelă 
statului decâtă parlamentulă, păzitorulă 
chemată ală libertății nostre politice și 
ală siguranței nostre naționale. Să ne 
gândimă numai, că decă e odată așa de 
iute gravată timbrală dușmăniei oătră 
stată și e probată în aplicarea lui, ore 
nu se va aplica și de altă dată, în ca
șuri mai însemnate decum e a lui Stei
nacker,? Ună strigătă de indignațiune s’ar 
ridica, când ar voi cineva să declare 
nisuințe politice singuratice, d. e. ale 
partidei independenții, ca necompatibile 
cu siguranța țării. Cu dreptă cuventă; 
dâr ore e mai multă logică în procede
rea camerei de comerță?

Dușmană ală statului este celă care 
lucreză în contra patriei cu rea sciință. 
și consciință și vătâmendă dreptulă pu
blică esistentă; ca dușmană ală statului 
pote fi declarată numai acela, căruia i-se 
dovedescă necontestabilă aceste acte. 
Se pote susține seriosă, că vorbirea lui 
Steinacker cade sub acestă punctă de 
vedere. Pentru noi e lucru secundară 
în casulă acesta, că direcțiunea politică 
a lui Steinacker nu dateză de erî; că 
nici unui omă nu’i era necunoscută; că 
noi amă vădută trecendă vâjiindă furtuni 
multă mai violente de specia acesta în 
camera deputațiloră fără a pricinui pa
gube ; în acestă momentă însă predom- 
nesce o nervositate caracteristică, și flui
dului electrică ală acesteia îi ascriemă 
noi nebuniile comise; der nimică nu ne 
deslegă de datorința, d’a spune pe 
nume adevărulă, tocmai pentru ca să 
rămână adevără și nechibzuințele mo
mentului să nu pricinuiască nici o pa
gubă.

SOIRILE DILEI.
Din incidentulă aniversărei de 40 de 

ani ai domnirei Maiestății Sale monar- 
chului nostru Franciscă Iosifă, Presfinția 
Sa Episcopulă Aradului Ioană jHe- 
țianu, avendă în vedere declarațiunea 
Maiestății Sale, ca adecă în locă de a 
înscena serbări pompose din incidentulă 
acestui jubileu, mai bine să se înființeze 
fonduri filantropice etc., a adresată ună 
circulară cătră întregă clerulă și popo
rală din diecesa Aradului, prin care îm- 
părtășesce hotărîrea luată în Consistoră, 
ca adecă de o parte să se serbeze susă 
ijisa di prin rugăciuni în fiăcare biserică 
pentru Maiestatea Sa, er de altă parte 
a etemisa memoria domnirei Maiestății 
Sale prin înființarea unui gimnasiu die- 
cesană, ce în acestă diecesă, constătătore 
din 500,000 suflete, s’a constatată a fi 
neapărată necesară. Pentru întemeiarea 
fondului necesară spre acestă scopă, 
Presfinția Sa a ordonată tuturoră preo- 
țiloră și învățătoriloră, ca cu începutulă 
acestei dile să începă a face colecte în 
poporă, er sumele colectate, după Bo- 
boteză voră ave a se înainta Consisto- 
riului diecesană.

Felicitămă pe Presfinția Sa pentru 
nobila inițiativă ce a luat’o.

** *
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Suntă înaintați: custodele Ioană M. 
Moldovanu la gradulă de canonicii can
torii ; canoniculii școlară Dr. Ioană Rață 
la gradulă de custode; cancelarulă Ale
xandru Micu la gradulă de canonică 
școlară; canoniculă teologică Simeonă 
Popii Mateiu la gradulă de cancelară, 
toți la catedrala din Blașiu.

** *

*) VedI Nr. 225 ală „Gaz. Trans.“

In Sarkeresztur, comit. Albei, s’a 
descoperită o bandă de falsificatori de bani 
și tribunalulă din Pesta a trimisă la fața 
locului pe judele de instrucțiune Kolo- 
man Sarkozy din Alba regală, pentru 
ca să facă instrucțiunea cu cei trei ares
tați bănuițlde falsificare,având laîndemână 
și falsificatele confiscate. . Cea dintâiu da- 
torință a acestui organă judecătorescă 
era s<5 trimită tribunalului din Pesta banc
notele bănuite și a și făcută acesta, îm- 
pachetândă notele și actele ca o scri- 
sdre cu bani. Der judele de instrucțiune 
nu s’a gândită la ordinațiunea, că tote 
scrisorile cu bani adresate tribunaleloră 
se depună la oficiulă de dare, care are 
simplu să cbiteze sumele de bani. S’a 
er întâmplată acesta. Oficiulă de dare 
din Buda însă îmânâ tribunalului actele, 
și bancnotele, care erau bănuite ca fal
sificate, corpora delicti, le puse’n cir- 
culațiune. Acum vine oficiulă de dare 
ca bănuită pentru punereă’n circulațiă a 
bancnoteloră false! Mai că nu se mai 
pomenesce ună asemenea casă. In mo
dulă acesta lipsită de materialulă dove- 
ditoră, tribunalulă s’a vădutfi nevoită a 
libera pe cei trei arestați. Și de sigură, 
că aceștia nu vorăîntârdia a acusa gen- 
darmeria ori erarulă pentru banii ce li- 
s’au confiscată și cari au fostă găsiți ca 
buni și veritabili de celă mai competentă 
locă.

* * *
f Mircea Vasiliu Stănescu răposată 

în Aradă în 30 Noemvre a. c., unulă din 
cei mai buni advocațl români din acele 
părți, s’a distinsă în totă vieța sa prin- 
tr’ună viu interesă pentru tote între
prinderile menite a înainta starea mate
rială și intelectuală a poporului română. 
Elă a fostă directoră și membru funda- 
toră ală institutului de credită și eco
nomii „Victoria" și membru ală mai 
multoră reuniuni române. Odinidră a re- 
digeată și o foiă umoristică română și a 
luată parte activă la luptele politice din 
deceniile din urmă. Esprimămă întris
tatei sale familii sincerile nostre condo- 
lențe!

* * *
Reuniunea industrială ungurescă a ho- 

tărîtă, ca foia germană de specialitate 
editată de reuniune și redigeată de Stein- 
acker să înceteze dela 1 Ianuarie 1889 
și în loculă ei să li se trimetă membri- 
loră respectivi foia ungurescă de spe
cialitate- ,

Râsbunare și șovinismă! De altmin
trelea câți voră înțelege foia ungu
rescă ? ** *

Suntă numiți capelani militari cl. H 
în reserva armatei comune: George Simu 
alias Simonfi, Alexiu Staicu, Dr. teol. 
Vasilie Hossu, Vasilie Călugeru, Ioană 
Bochișiu, Ioană Șiara, toți preoți ai ar- 
chidiecesei gr. cat. Alba-Iulia și Făgă- 
rașă. — Ioană Bucșa, infanteristă în 
reserva reg. 2 de inf., e numită practi
cantă la magazinulă de proviantă mili
tară în Sibiiu.

** *
In Clușiu se ivescă dese cașuri de 

scarlatină și bubatu (vărsatulă mare.) Pănă 
acum însă nu se pote dice, că aceste 
bile bântue în modă epidemică.

* * *
In Țera Bărsei facă progrese lucră

rile ce s’au începută pentru cultura sfe- 
cleloră. Pănă acum comuna Godlea a 
destinată 136 de jugăre în scopulă acesta 
și e probabilă că va mai destina încă 
100 de jugăre.

* * *

In (filele acestea s’a trimisă oficiului 
comitatensă din Pesta ună raportă din 
Calocea, subscrisă de judele, notarulă și 
doi jurați, că ună locuitoră din aceștă 
comună, amintită cu numele în raportă, 
îșl susține pe părinții săi și de aceea 
are dreptulă a cere să fiă liberată de 
servicițilă militară. Din estrasele ală
turate despre starea familiară resultă însă, 
că respectivulă e mortă deja de ună 
ană. E vorba d’a se face o cercetare 
disciplinară.

„Consciențiosă" administrația!
* j '.* *

Camera advocațială din Clușiu face 
cunoscută, că a fostă primită în-lista ca
merei advocatulă Ionă Farcașiu din 
Deșiu.

** *
Procuratura din Cașovia a arestată 

pentru falsificare de documente, defrau- 
dare și înșelătoria pe consilierulă comp- 
tabilă Andreas Kuhar, care funcționeză 
de patru ani la direcțiunea financiară.

** *
Ni se comunică următorele: „Preo- 

tulă gr. cat. M. Maioră din Șeitină, șl-a 
logodită pe fica sa D-șora Silvia cu 
funcționarulă telegrafistă ungurescă dela 
stațiunea Solnocă a căii ferate, anume 
Mihaly Nediczky. Câți teologi ori alțl 
tineri români n’ară fi dorită să se fe- 
ricescă lângă ună preotă română cu ve
nite de peste 1500 fi. pe ană, afară de 
averea’i propriă! Bagă semă așa e lumea: 
să se umple totă streinii!"

** *
Carolă Tatarczy, arendatorulă băi- 

loră erculane de lângă Mehadia, a înce
tată din vieță. Rămășițele lui pămân
tesc! s’au depusă spre eternă odichnă 
Vineri în 18 (30) Noemvre după ritulă 
gr. or. în cimitirulă comună din băi. 
Familia Tatarczy a ținută în arendă 
băile erculane dela anulă 1846' și la în- 
frumsețarea și ridicarea acestora are mare 
merită.

•** &
Din Parisă se anunță, că Țarulu 

Rusiei a decorată, cu classe mai înalte 
ale „Ordinului Stanislau" pe Camille 
Doucet, Augier, Sardon, Dumas, Feuillet, 
Meilhac, pe ună diaristă parisiană și pe 
ună musică. ,

înaintea trihunalnlui jeiitra cestinnea Udei.
înaintea tribunalului din Comarom 

(Rev.-Komarom, în Ungaria) se pertrac- 
teză ună interesantă procesă, ală căruia 
motivă fundamentală îlă formeză cestiu- 
nea limbei. Dela acâstă pertractare pu- 
blicămă următorele amănunte :

Pe banca acusațiloră stau 80 de inși; 
causa principală a întregului procesă o 
formeză însă notarulă din Oroszlan Ște
fană Czablk, care figureză înaintea Un- 
guriloră ca ună „renumită agitatoră 
panslavistă".

E vorba despre o revoltă isbucnită 
în Oroszlan, pentru a căreia înăbușire 
a trebuită să intervină miliția. Procu- 
rorulă r. Kossar declară înaintea tribu
nalului, că acestă revoltă a provenită 
din ura de naționalitate a lui Czablk 
(Slovacă) și a învățătorului ajutătoră 
Pohanka (Ungură nou).

Conflictulă se născu din următorele 
cause: Preotulă evang. Mostyenan fu 
provocată să predice unguresce. Preo
tulă a declarată însă, că nu vre să laude 
pe Dumnedeu în limba ungurescă, der 
a cjisă, că este gata să predice în ort ce 
altă limbă, afară de limba ungurescă. 
Atâta fu de ajunsă pentru provocarea 
conflictului. Slovacii s’au grupată în 
jurulă lui Czablk, care pe Pohanka îlă 
numi bicheră (haimana) și-lă arunca afară 
din casa comunală.

In urma acâsta locuitorii din Orosz
lan se plânseră la mce-comitele cjicendă, 
că Czablk pricinuesce multe turburărî 
prin sentimentele sale panslaviste, pe 
Unguri i-a numită câni și viteji de gură, 
a agitată contra folosirei în scolă a căr- 

țiloră didactice ungurescl și de mai multe 
ori șl-a bătută peptulă, dicândă: „Da, 
eu sunt panslavistă, decă nu vă place, 
faceți ce veți vre!“

Afară de acestea l’au acusată și cu 
aceea, că e ună funcționară neregulată, 
pe cetățeni i-a vătămată de repețite ort 
cu cuvântulă și cu fapta, socotelile co
munale le-a purtată neregulată, din care 
causă a fostă și suspendată din postă 
cu autorisația ministrului de interne.

După predarea acusei, fu ascultată 
Iuliu Pohanca, căre acusâ pe Czablk 
pentru calumniă, deorece acesta prin o 
epistolă deschisă a susținută, pe basa 
unoră documente false, că Pohanka a 
dusă o vieță imorală. Declară, că pen
tru aceea șl-a stricată pretinia cu nota
rulă, pentru că în sensulă legei a stă
ruită pentru propunerea limbei ungurescl. 
Din causa asta Czablk l’a atacată și tot
odată s’a apucată să glorifice pe Muscali. 
Spuse mai departe, că Czablk a disă că- 
tră poporă, că fiecare va primi dela 
Muscali câte 10 jugăre, er conducătorul 
va primi 50 jugăre pământă. S’a nisuită 
să convingă pe toți omenii mari, că elă 
este de origine slovacă. A prenumărată 
5 diare slovace, pe Maghiari i-a numită 
omeni spurcați și pe Slovaci i-a asigu
rată, că acușa ve suna ora liberărei și 
că va sosi cțiua regatului slovacă. Presbi- 
teriulă a fostă pentru folosirea cărțiloră 
de scolă ungurescl, der Czablk și preo
tulă au fostă în contra hotărîrei acestora.

Afară de cele dise pănă aci, Czablk 
fu acusată, că n’a vrută să sufere a se 
vorbi unguresce în casa comunală. Decă 
a vrută cineva să vorbescă unguresce, 
elă a strigată; „Avemă noi limbă, pen
tru ce să nu vorbimă în limba nostră". 
^■ji-ȚAceste împrejurări le presentă învă- 
țătorulă Pohanka ca causă a isbucnirei 
revoltei. Ce privesce revolta, Czablk o 
istorisesce astfeliu: O parte din locuitori 
a năvălită în cancelaria lui și l’a dată afară 
din odaiă. Mobilele ’i le-au scosă afară 
pe stradă și multe obiecte din casă i-le-au 
furată pentru cart representantulă juri
dică ală lui, ună advocată slovacă, cere 
desdăunare de 1404 fl. Câtă pentru Po
hanka, Czablk dice, că elă sufere de 
mania de a’șl face nume mare și din 
astă causă îlă acusă pe elă (pe Czablk) 
de panslavismă, vrândă să se facă prin 
acesta renumită înaintea celoră de pă- 
nura lui. Scopulă și l’a ajunsă,fdovedă 
e împrejurarea, că căpătă ca premiu o 
cană de argintă.

Acusatulă Bossâk Jânos, care con
duse mulțimea la casa notarului, mărtu- 
risesce, că a vrută să scoță pe notară 
din comună, deorece nu trebue să se 
sufere Muscalulă în mijloculă Ungariei. 
Pe notară a vrută să-lă scoță afară din 
cancelariă, der acesta începu să lă su
grume. Notarulă a fostă în contra să- 
vârșirei cultului divină în limba ungu- 
râscă, și când cu ocasiunea răsboiului 
ruso-turcă Muscalii luară Plevna, cei de 
partida lui Czablk iluminară sătulă/- ne- 
lipsindă nici abundanța în băutură și 
mâncare. Negă, că elă ar fi condusă pe 
poporă contra notarului, și dice că n’a 
făcută mai multă, decâtă ceilalți.

Roza Jânos jun., care voi să ia 
-pușca jdin mâna unui gendarmă, apoi 
Panclik Pal, care vătăma pe primarulă 
și-lă numi câne, precum', și alțl acusațl 
au fostă asemenea ascultați. Parte din 
ei au recunoscută încâtva faptulă și — 
după cum raporteză diarele ungurescl, 
din cari reproducemă aceste date — în 
cea mai mare parte confirmă aserțiunea, 
că notarulă Czablk este panslavistă și 
ca atare nici nu șl-a ținută în secretă 
sentimentele sale, ba încă pe față a de
clarată, că lui îi trebue împărată slovacă 
și în școle trebue să se învețe slovă- 
cesce. Numai învățătorulă primară, ca- 
pelanulă și alțl vre-o trei martori au fa- 
sionată în modă favorabilă pentru Czablk.

Procurorulă — care avu o dispută 
ageră, asupra cestiunei de naționalitate, 
cu apărătorulă și cu representantulă ju
ridică ală acusatului — propuse în fine, 
ca numai unulă dintre martori să se ia la 

jurământă, er acestă unulă este din
tre aceia, cari au depusă contra lui 
Czablk.

Tribunalulă în hotărîrea sa, s’a ală
turată la acestă propunere, âr represen
tantulă lui .Czablk, vădendă, că trebile 
mergă astfeliu, a declarată că abflice de 
representare.

Pertractarea a durată 3 dile și încă 
nu s’a terminată. Se va continua Lunea 
viitore.

Destulă că acestă procesă e o nouă 
dovadă despre terorismulă și persecuțiu- 
nile regimului ungurescă și ale organe- 
loră lui în contra naționalitățiloră.

întâmplări d-iferite.
Lupii turbată. Săptămâna trucută 

spre 25 Noemvre de cătră diuă ună lupă 
turbată a făcută în Pătașă, comîtatulu 
Carașă-Severină, mare stricăciune, înce- 
pândă dela Borlovenii-noi a vătămată 
omeni și vite atăcândă totă la capă. In 
Prilipeță a vătămată 4.omeni, dintre cart 
2 forte rău, apoi la Rudăria și mai alesă 
la Bănia a vătămată 15 omeni pe unii de 
morte; omenii fără veste deodată s’au 
pomenită atacați, pănă ce s’a făcută 
veste și l’au apucată ămeniila gonăprin 
sată.E forte de mirată, căîn mai multe 
rânduri a fostă de totă omorîtă — Șdupă 
părerea omeniloră, — și erășl s’a sculată 
ba a fostă și scăpată din sată și după 
aceea l’au sdrobită de totă. Unii jcj-icu 
că la Bănia ar fi mersă cu capulă cre- 
pată de o secure și astfelă ar fi atacată 
pe cei 15 inși, Pe o muere a trântit’o 
de pământă și i-a ruptă partea de asu
pra capului cu pâră cu totă. Mediculă, 
mergândă la fața locului, a visitată ca- 
davrulă lupului și susține, că lupulă n’a 
fostă turbată — ci tare iritată. La Pri- 
goră au turbată, precum i-se scrie „Fo- 
iei Diecesane", mai multe vite.

Congresul!! de tuberculose.
Rap or tulii d-lui Dr. Z. Petrescu asupralu- 

crăriloru ânteiului congres pentru studiulu tuber- 
culosei, ținuți la Parisă dela 25—31 Iulie 1888.

(Urmare.*)

In diua de 27 Iulie, ședința de di- 
mineță a congresului s’a ținută în labo- 
ratoriulă de bacteriologie și la museulă 
de igienă ală facultății de medicină.

La laboratoriulă de bacteriologie, 
profesorii Cornii și Strauss cu șefii de 
laboratoriu Chantemesse și Vidai au ară
tată membrii oră congresului mai multe 
preparațiunl microscopice de tuberculosă 
și pseudo-tuberculosă, precum și diferite 
procedee de cultură și de inoculațiune a 
baccilului specifică la animale.

Profesorală Strauss, în sprijinulă 
temei sale despre resistența galinaceeloră 
în contra infecțiunei tubercnlose, pe care 
mai târdiu a desvoltat’o înaintea con
gresului, nl-a arătată douâ găini cari 
luase în timpă de mai multe luni și chiar 
de ună ană, mai multe de§spută tuber
culosă, fără să presinte cea mai mică 
lesiune tuberculosă în vre-ună visceră.

La museulă de igienă ală facultății 
de medicină profesorulă Proust și cu di- 
rectorală museului, A. Martin, nl-au 

■arătată tdte aparatele și instrumentele 
ce se întrebuințeză astădl pentru distru
gerea baccilului tuberculosă aflată în 
spută, în căile respiratorii, în camerile 
de locuită a bolnavului, pe pereții ca
merei, precum și pe diferitele obiecte 
spitalicești, și în apa de băută seu de 
gătită bucatele.

In acestă museu am vâcjută mode
lele cele mai perfecționate ale etuveloră 
de desinfecțiune dela fabrica Genest 
Herscher, aparatul pentru sterilisarea sdfii- 
pătoriloră dela tuberculoșl, în familiă seu 
în spitale ; aparatulă pentru deși afecțiunea 
părețiloră spitaleloră seu caseloră unde 
au fostă tratați bolnavii atinși de tuber
culosă ; analisorulă bacteriologică ală 
aerului, inventată de cătră Strauss și 
Wurtz și ală aerului, inventată de cătră 
Gauthier.

Afară de acestea, am vâdută func- 
ționândă cu și fără prosiune mai multe 
flltrurl, sistemă Pasteur, cari potă da 
pănă la 50,000 litrurî de apă filtrată, în 
timpă de 24 de ore. Din aceste filtrurl 
compuse, celă mai recomandabilă este 
acela care funcționeză printr’o pompă 
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aspirantă-fulantă, transportabilă pe ună 
felii de robă seu căruciorii.

Acesta filtru pote alimenta cu apă 
filtrată o casarmă, o ambulanță regimen
tară seu divisionară, unii spitală seu o 
etapă. întrunii cuvânta este aparatulu 
cela mai necesara și cela mai igienica 
pentru o trupă în marșu, căci ela pote 
fi instalat în orî-ce apă de Iaca rea de beut 
și pote da imediata o apă din cele mai 
bine filtrate. Una sistema de filtru ana- 

’ logă sistemului Pasteur, este aeri-filtrula 
lui Maille, care dă unu debita și mai 
mare, chiar la presiunea ordinară.

In ceea ce privesce aparatele pentru 
depărtarea imondicelorfi, am vădută una 
reservora automatica și una sifoulatrină 
fabricata de casa Jeanmenil și Rember- 
villeurs, cari mi-s’au părută a fi cele 
mai perfecționate.

La 29 Iulie, membrii congresului 
au fosta invitați să visiteze școla veteri
nară dela Alfort lângă Parisa. Aci am 
admirata abundența materialului de în- 
vățâmentă și vastele localuri de cari dis
pune acestă șcdlă pentru lucrările și 
demonstrațiunile practice pe animale, 
precum și pentru musee și amfiteatre.

D. Nocard, directorula acestei școli, 
a avuta bunăvoința de a ne arăta mai 
multe piese anatomice cu infiltrațiunl 
tuberculose, mai multe preparațiunl mi- 
animale atinse de afecțiuni tuberculose.

In presența nostră a practicata au
topsia mai multora animale pe cari pro
dusese, prin diferite procedee, diferite 
lesiunl de tuberculosă experimentală. In 
speciala a demonstrata cu piese anato
mice caracteristice existența tuberculosei 
la rassa cavalină, dicândă că acestă tu
berculosă este atâta de rară, încâta a 
fosta chiar tăgăduită de cătră mai mulțl 
autori.

Asemenea nl-a arătata piese mi
croscopice și lesiunl anatomice pe ani
male, cari dovedescU existența unei a 
doua specie de baccil tuberculosa, diferita 
de acela a lui Koch, constituinda o a doua 
afecțiune, numită pseudo-tuberculosă. Acest 
baccil, după Nocard, s’ar distinge de acela 
ala adevăratei tuberculose printr’o ra- 
mificațiune dichotomică, constatată la 
microscopa. Acestă pseudo-tuberculosă 
se numeșce farcinulă boului de Guadelupa. 
Microbulă acestui farcinfi, inoculata la 
purceii de India, produce o afecțiune 
tuberculosă, care nu se pdte distinge de 
adevărata tuberculosă, decâtă prin ca- 
ractele microscopice ale baccilului spe
cifica, ("„România^)

■V"a,rieta,te_ .
0 convorbire, din Turgenieff.
Și n’a călcată încă picioră de omâ nici 

pe Yungfrau, nici pe Finsteraarhorn.

Cele mai ridicate vârfuri ale Alpi-‘ 
loră... Una întregă lanța de stânci rîpose 
și povernite, în mijlocula inimei mun- 
țiloră.

D’asupra munțilora una cera verde- 
deschisa, luminosa și muta. Frigă gro
zava și pătrundătoră; zăpadă vîrtosă și 
scânteetore; stânci posomorite și acope
rite cu gheață.

La amândouă părțile orisontului se 
ridică doi uriași giganțî: Yungfrau și 
Finsteraarhorn. Și Yungfrau grăesce ve
cinului său:

„Ce mai ai de dish ceva nou? Tu 
poți vede mai bine decâtă mine... Ce 
s’aude josă, aci?“

Câte-va mii de ani trecă cu sgomot: 
o singură minută.

Și ca răspunsă, bubue Finsteraar- 
hom:

„Nori deși învălue pămentulă... Aș- 
tâptă!“

Er dispară câte-va mii de ani: o 
singură minută. „Eh, acuma ?“ întrebă 
Yungfrau.

„Acum vă4ă: aci josă, totulă este 
așa cum a fostă: Ape albastre, păduri 
negre și grămedl de pietre sure, gră
mădite multe la ună locă. Și în jurulă 
acestora totă mișuescă gândacii — ia... 
scii tu: acei cu două piciore, cari nu 
m’au putută murdări nici pe mine nici 
pe tine“.

„Aceștia suntă omenii ?“
„Da, omenii!“
Mii de ani se ducă: o singură 

minută.
Ei, der acuma?“ întrebă Yungfrau.
„Parcă s’au mai împuținată gânda- 

cii“, bubue Finsteraarhorn; aci josă s’a 

făcută mai multă lumină; apele s’au 
strînsă, pădurile s’au luminată.“

Și er trecă mii de ani: o singură 
minută.

„Da acuma, ce vedl?“ (jice Yung
frau.

„In jurulă nostru aci în apropiere 
s’a făcută parcă mai curată/ răspunse 
Finsteraarhorn, „der acolo în depărtare 
observă nisce pete prin văi, ca și odini- 
oră, vădă mișcându-se ceva acolo.“

„Ș’acuma?“ întreba Yungfrau, după 
câte-va mii de ani: o singură minută.

„Acuma, totulă e bine, “ răspunde 
Finsteraarhorn, „în ori și ce parte pri- 
vescă, totulă e albă și curată. Pretu- 
tindenea omătulă nostru; omătă și gheță. 
Acuma e liniștită și bine“.

„Bine,“ răspunse Yungfrau, „der, 
bătrâne, am stată noi destulă la vorbă, 
pănă acuma. Să dormimă.*

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

„Să dormimă.*
(„România11.)

„ALBINA11 institute de credită și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectul!! operațiuniloru de cassă în luna 
Noemvrie 1888.

Intrate:
Numărării cu 31 Oct. 1888 fi. 20,279.98
Depuneri spre fructificare . 94,434.02
Cambii răscumpărate. . . 87,644.01
Conturi curente .... 34,201.04
împrumuturi pe producte . 10,195.—
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 8847.41
Monetă............................ 2685.04
Interese și provisiunl . . 4065.79
Comisiuni............................ 402.24
Diverse...................................101.128.13

fi. 363.882.66
Eșite :

Depuneri spre fructificare . 
Cambii escomptate . . .
Conturi curente..................
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . .
Monetă . '....................
Interese și provisiunl . .
Comisiuni............................

fi. 81,174.82
124,080.76

30,792.38 
9304.—

6533.—
3433.15

605.92
402.24

Diverse.............................
Spese și salare. . , . .
Numărară cu 30 Noemvre 1888

92,091.11
1074.11

14,391.17

V. Bologa, m. p.
dirigentil.

fi.' 363,882.66
N. P. Petrescu m. p. 

adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comptabilă.

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

Viena, 5 Decemvre. Cu ocasi
unea jubileului a sosită dela îm- 
pgratulQ. Germaniei o scrisbre de 
felicitare compusă în cei mai căl- 
duroși termini, în care se dă es- 
presiune nu numai simțeminteloră 
sale de amicițiă personală, ci se 
amintesce cu deosebită căldură și 
de neclintita alianță, ce legă ambele 
imperii. Totu așa de căldurbsă ma- 
nifestațiune a urmată și din partea 
regelui Italiei.

Parisii, 5 Decemvre. Majoritatea 
comisiunei respective va propune 
cassarea imunității pentru depu
tatului Wilson. — Deputatulă Gylly, 
care a fostă suspendată de cătră 
prefectă din postulă de primară 
ală orașului Nimes, șl-a depusă 
mandatulă de deputată.

Bucurescî, 5 Decemvre. Trimi- 
sulă rusescă Hitrovo se $ice că 
va fi transportată la Atena.

Belgrade, 5 Decemvre. Sgomo- 
tele dela bursa din Berlină despre 
turburărî în Serbia suntă neînte
meiate.

DIVERSE.
Furtii însemnați!. Din Perugia se co

munică, că renumitulă tablou ală lui 
Rafael, „Punerea lui Ohristosă în mor- 
mântă“ s’a furată din biserica San-Pie- 
tro. S’au pus în cunoscință tote direcți

unile museeloră mai mari din Europa 
despre disparițiunea acestei opere de 
artă, spre a se pute împedeca cumpă
rarea și a se prinde hoții.

Corăbii înghețate. Scirî din Taganrog 
spună, că nu departe de Taganrog au 
înghețată în mare corabia luminătore 
(corabia cu fără) și 12 corăbii cu pânză, 
dintre care 5 s’au și cufundată în dilele 
din urmă. Dintre marinari s’au mân
tuită 63, partea cea mai mare streini, 
pe corabia cu fără; 18 inși de pe acestă 
corabiă, 1 oficeră, 5 marinari și 48 de 
omeni de pe corăbiile cu pânză au 
ajunsă la țărmă; 15 omeni, cărora ll-au 
degerată mânile și piciorele, au rămasă 
pe corabia cu fără. La 19 Noemvre n. 
s’au cufundată încă două corăbii cu 
pânză; la 22 Noemvre a isbutită ună 
vaporă de răsboiu să se apropie de co
rabia cu fără și să o tragă în apă liberă 
de ghiață.

Romeo cu pantalonii rupțL In no- 
ulă burgteatru din Viena s’a jucată tra
gedia „Romeo și Julieta.“ Rolulă lui 
Romeo a fostă jucată de d. Krastl, ca
rele cu acestă ocasiune a fostă eroulă 
unui incidență comică, pe care o foiă 
vienesă îlă descrie în modulă următoră : 
și ună incidență comică s’a petrecută 
cu ocasiunearepresentațiunei. Să ospu- 
nemă curată i Lui Romeo i-s’a fostă 
ruptă tricoulă. Nenorocirea s’a întâm
plată în absența Julietei, în celula fra
telui Lorentzo, unde d. Krastl se arunca 
cu prea mare violență la pământă. Când 
se ridică Romeo văitându-se, tricoulă 
i-s’a întinsă prea tare și astfelă plesnâ. 
Mai întâiu s’a văcjută numai o mică rup
tură însă din ce în ce ruptura se mări tot 
mai multă, și astfelă rămase Romeo des
puiată în partea tricoului ruptă. Cu tote 
acestea elă nu scia încă nimică despre 
întâmplarea cea neplăcută, și declama 
mai departe. Când fu făcută atentă 
prin semne de d. Lewinsky și de d-na 
Kratz, atunci vădii elă halulă în care se 
afla. Extemporândă câteva vorbe, fugi 
repede afară înainte de ase sfârși scena 
ca să-și îmbrace mantaua și dise apoi 
fratelui Lorentzo „nopte bună.“ In do- 
sulă culiseloră, repede i-s’a cusută tri
coulă și Krastl fu consolată istorisindu- 
i-se întâmplase dări emenea felă.

Victime ale teatrului. Cu ocasiunea 
unei representațiunl teatrale, la teatrulă 
lirică din Parish a cădută candelabrulă 
din sală omorîndă pe ună ingineră și 
rănindă greu pe inamă-sa. Se scrie a- 
cum din Parisă, că afară de aceste două 
persone au mai fostă răniți principele 
Eugeniu, fiulă regelui Svediei, care în
văță în Parisă la pictorulă G-ervex și 
care în aceea seră a fostă la teatru cu 
ajutantulă său Platen. Candelabrulă 
l’a rănită la capă, este înse scutită de 
ori și ce pericolă seriosă.

Contesă maghiară muncitore. La bi- 
roulă de informațiunî din Budweis s’a 
presintată dilele acestea o frumușică fată 
să caute ocupațiune. Șefulă biuroului 
visitândă hârtiile ei, a vădută, că dânsa 
este contesă, din familia Keglevich, de 
origine din Pojonă, născută la 1874. 
Dânsa lucreză acum într’o fabrică de 
acolo.

1TECR0L0GU.
Capitululă Catedralei Metropolitane 

gr. cat. din Blașiu cu adâncă durere a- 
duce la cunoscință încetarea din vieță a 
iubitului Confrate

10 AN FEKETE NEGRUȚIU, 
Canonică, lectoră ală Bisericei Catedrale Me
tropolitane din Blașiu, Assesoră ală Tribunalului 
matrimonială de a Il-a Instanță pentru Diece- 
sele sufragane, inspectoră ală tuturoră șcdle- 
loră elementare din Archidiecesă, membru ală 
Esactoratului și ală Comisiunei școlastice ar- 
chidiecesane, Assesoră ală Sântului Scaună 
Metropolitană, Assesoră ală Consistorului epis- 
copescă ală Gherlei, membru pe viâță ală Aso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura și cultura 

poporului română,
care în urma unui morbă îndelungată 
Marți în 4 Decemvre st. n. 1888 la 2 

ore noptea, pro văzută cu cele Sânte, șl-a 
dată blândulă său sufletă în mânile Crea
torului în ală 71-lea anăjală vieții și ală 
45-lea ală preoției sale.

Rămășițele-i pământescl se voră în
mormânta după ritulă Sântei Biserici Mer
cur! în 5 Decemvre 1888 la ore după 
amecjă în cimiterulă bisericei parochiale 
din locă.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Blașiu, 4 Decemvre 1888.

Necrologti. Therese Friichbeck n. Se
res, văduvă după căpitanulă c. r. Fruh- 
beck, a încetată din vieță la 2 Decem
vre n. în vârstă de 79 ani. înmormân
tarea s’a făcută în 4 Decemvre n. în 
cimiterulă rom.-catolică din locă.

Voci din publică*)  
Institutu de ortopediă în udapesta, Stadt- 

wăldchen
(mai nainte institutulă de idroterapiă ală 

Dr-ului Fischof)
Victor ,Fischer, furnisoră ală curții 

c. r. pentru instrumente chirurgicale și 
bandage, directoră ală institutului de or
topediă din Budapesta, a sosită în Bra- 
șovă la 4 Decemvrie și locuesce în ho- 
telulă Europa. D-sa va rămâne aci pănă 
în 8 Decemvrie și dă consultațiunl în 
fiecare c|i dela orele 11—12 înaintea prân- 
dului și dela 3—6 ore după prândă pen
tru pațiențl, cari suferă de diformități seu 
deviațiuni ale estremitățiloră precum: pi
cioră var, valg și equin, genunchi diformați 
în forma unui x său o, degete dela piciore 
și mâni strembe său deviate; mai departe 
deviațiuni ale columnei vertrebrale pre
cum ghiăbă și torace eșitU inflamațiuni în
vechite ale articulațiuniloră și urmările loră; 
precum contracturi și anchylosc, mobilitate 
mărginită, estremități scurte. Tote aceste 
afecțiuni se trateză în institutulă amin
tită fără operațiune numai cu astfelă de 
aparate, cari facă posibilă fiecărui bol
navă să se misce și prin urmare suntă dis
pensați de a zăcea în pată.

Atragemă cu deoaebire atențiunea 
acelora, cari suferă de hernii (surpăturî 
inguinale, emirate și umbilicale) precum și 
de o grăsime escesivă a abdomenului (pân- 
tecelui).. Respectivii au ocasiunea cea mai 
bună să-și procure bandagele trebuinciose 
după măsură acurată și să se consulte în 
privința boleloră de care suferă.

*) Pentru cele cuprinse în acestă rubrică 
redacțiunea nu ia răspunderea.

Cursultt pieței Brașovu
din 3 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.18 Vend. 9.20
Argintă românescă . n 9.10 9.15
Napoleon-d’orI . . . „ 9.65 9.67
Lire turcescl . . . „ 10.92 H 10.95
Imperiali.................... „ 9.92 n 9.95
Galbini.................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116“/0 „ 10L- n —.—

>1 n 11 &7o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— ii 123—
Discontulă .... 67,-8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 4 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..................................100.35
Renta de hârtiă5°/0................................... 91.75
împrumutului căiloră ferate ungare . 144.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare...............104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.__
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.—
Bonuri croato-slavone.............. 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.............................................99.25
Imprumutulă ou premiulă ungurescă 132.40 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului....................................... 124 90
Renta de hârtiă austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 8235
Renta de aură austriacă......... 109.60
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 874.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 300.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 302.90 
Galbeni împărătesc! .................... 5,77
Napoleon-d’orI .................................. 9.657,
Mărci 100 împ. germane......................... 59.70
Londra 10 Livres sterlings .... 121.80
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Arveresi hirâetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

„Albina11 n. Szebeni takarek es hitelintezet brassoi fiok telepe vegrehajtatonak 
Langa Iuon Persânyi lakos vegrehajtâst szenvedo elleni 200 frt. tokekove- 
teles es jâr. irânti vegrehajtâsi tigyeben a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi 
kir. jârâsbirosâg) teriileten levo Persânyi kozsegeben fekvd a Persânyi 5 sz. 
tjkben Af alatt foglalt

7 (
8 (

448
716
790
967
973
991

1150
1744 

1789/2
1887
1953
2118

2225/1
2334

2413/2
2682
2687
2716
2728
3006
3154

3159
3175
3371
3480
3524

3525/1
3528

3730/1
3856
3900
4019
4038
4397
4612
5125
5378
5379
5799
5925
5947
5980
6037
6218

r—i 
+» 
râ 
to 
îl 

iH

7 f. 6219
2 „ 6220
3 „ 6221

15 „ 6229
13 „ 6705
16 „ 7716/1 (4
8 „ 7729/- H

rit
6 „ 7772 (0

■
34 , 7816 rH

-p
10 „ 9221 d

9 „ 9222 to

11 „ 9755
3 „ 9783 •r!
5 „ 9788 i

13 „ 9789 N

1 „ 9800 Ifl

1 n 9811/1 I

4 „ 10080
3 „ 10193
5 , 10260

io „ 10265
6 „ 10356/2
2 „ 10357/2

Nr. 19—1888. Comit. Centr.

PUBLICATIUNE.
După ce în urma pre-înaltelorfi rescripte ale Escelenției Sale 

Domnului ministru de agricultură, industriă și comerțfi cu datulfi 
13 Ianuarie 1887 Nr. 70,718/IX b) și 22 Noemvrie 1888 Nr. 61,042/IX 
b) s’au efectuitfi alegerile ordonate pentru constituirea camerei co
merciale și industriale din Brașovu și avendu în vedere, că s’a 
ordonată constituirea nouei camere, se aduce prin acesta la cunos- 
cința publică, că ședința pentru constituirea camerei comerciale și 
industriale nou alese se va ține la 22 Decemvrie 1888 d. a. la 3 
ore în sala cea mare a localului camerei (tergulfi cailoră Nr. 89).

Ordinea cjilei: Alegerea președintelui camerei și alegerea a 2 vice
președinți ; președintele camerei se alege de toți m embrii camerei; 
vice-președintele secțiune! comerciale se alege numai de comerci- 
anți; vice-președintele secțiunei industriale numai de industriași.

Brașov fi, în 1 Decemvrie 1888.
Dr. Friederic Jekel,

201. președintele comitetului centralii.

ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok az 1889 evi februar ho 7-ik napjân delelott 10 drakor Persâny kozseg 
hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi 
is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât vagyis 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg- 
iigyrninisteri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott 
kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznșk 
a birosâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt Fogaras 1888 evi September ho 10 napjân.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosâg.

Ori și ce DUHEKE DE DINȚI
o delătură îndată sticluța „Litoil“ probată de 20 de ani în mii 
de cașuri, ce se capetă pentru 36 cr. la DEMETER EREMIAS 
NEPOȚII în Brașovu. 182,2-2

Sosirea și plecarea trenarflam și pesleloro în Brașovu.
I. Plecarea trenurilorti:

I. Dela Brașovtf la Pesta
Trenulii de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera. 
Trenultt mixtu Nr. 315: 4 6re 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu ia Bucurescî:
Trenulii mixtiî Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amedl.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitti diarulti nostru până acuma.

Admînistrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


