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Astacți îșl reîncepe dieta un- 
gurescă ședințele sale. La ordinea 
dilei este proiectulu legii militare. 
Se crede inse că desbaterea spe
cială asupra acestui proiectă de 
lege nu se va începe înainte de 
Luni. Partida guvernamentală încă 
u'a terminată cu sfătuirile ei, ea 
a discutată pănă acuma numai 25 
paragraf! ai legei. De aceea se 
crede, că pănă ce nu voru fi mai 
întâiu înțeleși între sine guverna
mentalii, nu se va începe desba
terea specială.

Tiszaiștii așteptă cu mare ne
răbdare sosirea șefului loru dela 
Viena, care, se c|ice, va rămâne 
acolo pote pănă Sâmbătă. Agita
țiunea cea mare ce se face între 
Unguri în contra legii militare a 
pusă pe gânduri pe guvernamen
tali și ei ară dori, cum se vede, 
ca d-lu Tisza se dobendescă vre-o 
concesiune, cu care apoi se astupe 
gurile celoru nemulțămiți.

Tocmai de cătră deputății ti- 
szaiști, se colporteză faima, că gu- 
vernulă va face concesiuni în pri
vința vr’unuia din paragrafii cei 
mai combătuți ai legei, cu tote 
că atâtă guvernulu, câtă și partida 
lui au primită acești paragraf! în 
conferențele clubului lord.

Scirea că ministrulu-președinte 
Tisza a fostă primită a doua oră 
în audiență specială de Maiestatea 
Sa, a fostă primită în asemeni 
împrejurări cu mare bucuriă de 
cătră aderenții sei, cari, se înțe
lege, atribue acestui faptă o mare 
însemnătate politică, căci suntă 
de părere că audiența stă în le
gătură cu luptele politice privi- 
tăre la legea militară.

In legătură cu legea militară 
se adusese și o audiență ce a a- 
vut’o contele Iuliu Andrassy la 
Maiestatea Sa. Se mai spune, că 
monarchulă va pleca Luni la Bu
dapesta și că aici i se pregătesce 
o primire omagială demonstrativă. 
Pote că spereză politicii ungari, 
că acesta va îndupleca mai multă 
pe monarchă a face concesiuni 
în ceea ce privesce legea militară.

Nici măcaru în (jUele dela 
mortea prințului Rudolîă pănă la 
înmormântarea lui nu a încetată 
agitațiunea în contra legii militare. 
In câteva cercuri electorale gu
vernamentale s’au ținută adunări 
poporale, în cari deputății aces
tor! cercuri, cari suntă tiszaiști, 
au fostă provocați se voteze în 
contra paragrafiloră 14 și 25 ai 
legei.

„Pești Naplo“ 4i°e- câ guver- 
nulă nu mai are decâtă a alege 
între constituțiă și stare de asediu. 
Decă guvemulă de frica camerei 
magnațiloră ar ceda numai față 
cu § 14, pretincjendă înse primi
rea §-ului 25, pentru că fii mag
națiloră sciu nemțesce, s’ar înșela 
tare, — adauge „P. Naplo“ —căci 
poporului maghiară îi este totă 
așa de scumpă limba ca și con
stituția: Tisza trebue seu se ce
deze, seu să demisioneze, oposiția 
îșl va face datoria pănă la estrem.

„Pănă la estremă!“ Aceste 
suntă grave cuvinte și decă opo- 
siționaliloră unguri le’ar da mâna 
se le traducă și în fapte, atunci 
ne-amă pute aștepta încă la nisce 
evenimente estra-ordinare.

Der pdte că se voră mai gândi 
oposiționalii, atâtă de voinicoși 
din gură, și nu voră risca a aduce 
lucrurile la „estremă“.

Imormentarea. Ca completare a ra
portului despre ceremonia funebrală a 
îmormentării prințului Rudolfu mai adu- 
gemfl următorele:

Toți călăreții de curte, vizitii dela 
trăsuri, camerierii, lacheii purtau livreuri 
de doliu. Pe coștiugă se aflau cununile 
Majestățiloru loru, apoi cununa archidu- 
cesei Stefania și o mică cunună a archi- 
ducesei Elisabeta devenită orfană. Tăte 
stradele, terestrele și balconele erau în
țesate de omeni, tote casele erau deco
rate cu postav! negru.

Membrii casei împărătesei și cele 
mai dea-prope rude ale răposatului prinți 
merseră din paiață de-a dreptul! în 
biserica Capuținiloră. La intrarea în 
„sacristiă“ era așeefată ună baldachin! 
negru. Măestrulă de ceremoniii contele 
Hunyadi a dat! pe la 4'/2 ore semnalul, 
că conductul! funebrală se apropiă. ț)ece 
CapuținI merseră prin biserică, pănă la 
porta principală. Cardinalulă archiepis- 
copă Ganglbauer merse asemenea cu mare 
asistență la intrare.

îndată ce s’a dată semnalulă de a- 
propiere, Majestatea Sa și ceilalți înalțl 
asistenți merseră prin sacristiă în bi
serică. Majestatea Sa apăru mai ântâiu 
cu fața ofilită, der cu pasă firmă înain- 
tândă spre estradă. Majestatea Sa ținea 
pălăria în mână. Imediată după monarch 
urma regina Maria Henrietta a Belgiei, 
îmbrobodită în negru, și regele Leopoldă. 
Când regina Belgiei ajunse la trepta al
tarului, nu putea merge mai departe, 
monarchulă nostru i-a dată brațulă și a 
condus’o la loculă destinată pentru ea, 
pe estradă. Ceilalți membri ai casei 
împărătesc! apărură în următorea ordine: 
archiducele Carolă Ludovică și archidu- 
cesa Maria Teresia, archiducele Francisc! 
Ferdinandă de Austria-Este, archiducele 
Otto și archiducesa Maria Iosefa, archi- 
ducesa-egumeniță Margaretha, archiducele 
Ferdinand, archiducele Ludovică-Victoră, 
marele duce Ferdinandă de Toscana, ar
chiducele Carolă Salvator, archiducele 
Leopoldă Salvator!, archiducele Fran
cisca Salvator! și archiducesa Carolina, 
archiducele Albrecht Salvator!, archidu
cele Iohann, archiducele Albrecht și ar
chiducesa Elisabeta, archiducele Fride- 
ricu și archiducesa Isabella, archiducele 
Eugen!, archiducele [Wilhelm, archidu
cele Ernst!, archiducele Sigismundă. ar
chiducele Rainer și archiducesa Maria, 
archiducele Henrică și archiducesa Adel- 
gunde, ducesa de Modena; apoi prințul! 
Leopoldă de Bavaria, princesa Gizella, 
prințul! Philipp și princesa Luisa de Co
burg, ducele Ludovică în Bavaria, du
cele Carolă Teodoră și ducesa Sofia în 
Bavaria și ducele Max Emanuel în Ba
varia. Următorii ocuparălocă în oratoriu: 
ducele de Cumberland, princesa Maria de 
Hanovra, ducesa MariaTeresia de Wurtem- 
berg, ducele și ducesa Alenșon, princesa 

Luisa de Orleans, prințul de Schaumburg- 
Lippe, prințul! Gustav de Saxen-Wai- 
mar, contele de Meran, ducele Migel 
de Braganza, ducele "Wilhelm de de 
Wiirttemberg, princesa Clementina de 
Saxen-Coburgă, prințul! Francisc! Lich
tenstein.

înaltele Domne erau tote în doliu 
mare și așa de îmbrobodite încât! nu 
le puteai cunosce. Intr’aceea se audiră 
de afară tropotele cailor! husarilor!, cari 
călăreu înaintea carului funebrală. Acesta 
se opri la porta bisericei și opt! dintre 
cei mai vechi servitori ai curții îmbră- 
cațl în livreă de doliu, cu cravate albe 
și cu pălăriile pe capă aduseră coscigulă 
în biserică și-lu așezară pe năsăliă. Ma
reșalul! curții prințului răposată, adju
tantul! și oficerulă lui de ordonanță, 
cari veneau după cosciug!, îngenun- 
chiară pe o bancă laterală. Clerici cu 
luminări aprinse se postară acum de 
ambele laturi ale cosciugului și cardi
nalulă Ganglbauer începu serviciul! fu
nebru.

Când pontificantulă începu rugăciu
nile, îngenunchiară Maiestatea Sa, păre- 
chea regală belgiană și toți înalții asis
tenți. Regina Henrietta plângea suspi
nând!, și mulțl archiducl nu’șl mai puteu 
reține lacrimile. Când se întonâ „Li
bera11 de musica curții, toți se ridicară 
și după terminarea binecuvântării cosci
gulă fu luată de aceiași servitori și 
între rugăciuni și la lumina torțelor! fu 
dusă în criptă.

După ceremonialul! obicinuită, Ma
iestatea Sa și archiducii aveu să pără
sesc! acum biserica. Maiestatea Sa însă 
se decise a urma cosciugului și se seo- 
borî josă în criptă urmată de archiducii 
Carol! Ludovic!, Francisc! Ferdinandă, 
Otto, Ludovică Victori și de ducele 
Leopold în Bavaria. Părechia regală 
belgiană și toți ceilalți rămaseră în bi
serică pănă ce se întorse erășl Maies
tatea Sa.

După ce a sosită în criptă, capuținii 
aședară cosciugul! pe o năsăliă îmbră
cată în negru. Apoi se descuiară cele 
două lăcate, cu cari era încuiată cosciu
gul!, și acesta fu deschisă. Primul! mă
iestru de ceremonii prințul! Hohenlohe 
se întorse acum spre Guardianulă P. 
Laurenz Mayer și-i adresă întrebarea: 
„Recunosc! în răposatul! pe prințul! de 
coronă Rudolf!?* 1 Cosciugul! se închise 
apoi și se încuia, fund! predat! îngri- 
jirei Guardianului. Una din chei, cari 
difereso!, s’a predat! Guardianului, cea
laltă o păstreză mareșalul! curții.

După ce Maiestatea Sa se întorse 
din criptă, care se închise, biserica ca- 
puținilor! fu părăsită de toți cei de față.

*
Se scrie din Viena, că este în ade

văr! admirabilă grija și atențiunea, cu 
care a îmbrățișat! împăratul! în cjfl®!0 
din urmă pe princesa de coronă neno
rocită. Mai de multe-orl pe di împăra
tul! visitâ pe princesa Stefania în apar
tamentele sale, pentru ca să-o mângâie 
și să-o liniștesc! față cu sortea neîndu
rată. Trăsurile feței împăratului suntă 
seriose, der dintrînsele totuși vorbesce 
acea buneță a inimei, care cuceresce pe 
toți. Afară de acesta împăratul! mai de 
multe-orl pe efi se informa, că cum îi 
mai merge princesei de coronă Stefania 
și căuta în totă modulă a afla dorințele 
ei ca se le împlineseă. Cu o deosebită 

gingășia conversa împăratul! cu mica sa 
nepotă, cea cu ochii albaștri, princesa 
Elisabeta.

• *
Dela Budapesta i-se telegrafiază unei 

foi vienese, că ministrulă-președinte Tisza 
a spusă într’unu cercu intimă alu clubului 
liberală, că a doua di după catastrofă, 
când s’a dusă la monarchulă, Majestatea 
Sa a făcută înaintea lui următorea de
clarația: „Am pierdută totă ce am spe
rată și credută în viitorul! fiului meu, 
nu mi-a remasu decâtă consciința datoriei 
mele, căreia voiu rămâne credincios! 
pănă voiu trăi. La acesta poți conta și 
D-ta și potă conta sigură și poporele 
mele.“

*
Amu amintită în numărul! trecută, 

că „Munchener neueste "Nachrichten11 a 
fostă confișcată în Viena pentr’ună arti
cula, ce l’a adusă despre mortea prin
țului Rudolf!. „Egyetertes“ reproduce 
cuprinsul! articulului cu pricina. Intre' al
tele se dice întrensul!, că în săptămâna 
trecută a fostă unu schimbă de vorbe 
înfocată pentru cestiunl familiare între 
prințul! de coronă și împăratul!, care 
totodată i-a făcut! imputări prințului 
și din causa „prietinușiloră lui unguri11 : 
a conțiloră Karolyi, cari acum față cu 
legea militară fac! oposițiune atât! de 
înverșunată...

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 8 Februarie. In camera 
deputațiloră a raportată Smolka 
despre primirea lui la monarchulă. 
Maiestatea Sa (jise: Mulțumescă 
deputațiloră pentru dovezile loră 
de simpatia. Deși am fostă lovită 
aspru de sorte, îmi voiu împlini 
datoriile de regentă cu credință 
și consciențiosă. Nu potă se me 
esprimă destulă de căldurosă câtă 
de multă am se mulțămescă îm
părătesei. Nu potă mulțămi des
tulă ceriului, că mi’a dată o ase
menea soțiă.

Viena, 8 Februarie. Părechea 
regală belgiană a plecată eri după 
amecjl la Bruxella.

Archiducele Francisc Ferdinand
Despre presumptivul! succesori al! 

tronului i-se scrie lui „Kolozsvar11 din 
partea unei persone distinse :

„Archiducele Francisc! Ferdinand 
a luată parte la marile manevre ce s’au 
făcut! la Deva în tomna anului 1887. 
In timpul! șederei sale în Deva a locuită 
în casa advocatului de acolo Alexia Olariu. 
In curendă se arăta, că tenărulă căpitan! 
trebue să fiă ună domn! forte mare, de- 
brece archiducele Albrecht, după ce s’a 
presentată regelui, apăru cu întreg! sta
tul! majoră generală la archiducele Fran
cisc! Ferdinand de Este. Totă așa mi
niștrii, atașații streini și toți demnitarii 
îi făcură în rendulă ală doilea visite. Și 
la masă ședea de obiceiu prințul! de-a 
drepta monarchului, pănă ce apăru după 
câteva <)ile prințul! de coronă Rudolfii 
și ’i luă loculă. Intre prințul! de coronă 
și între archiducele Francisc! Ferdinand 
se dice că a fostă ună raportă cam con
fidențială; Maiestatea Sa încă’i arăta ar- 
chiducelui mare bunăvoință și favoră. 
In Deva archiducele Francisc! Ferdinand 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 23—1889.

a fostă forte retrașii și de regulă n’a 
primita audiențe. Visitatorii trebuiau 
s6 ’șl înscrie numele în c61a ce se afla 
în anticameră. Pe fișpanulu George Po- 
gany l’a întrebata în limba germană, 
decă elu e fișpanulă? Omulă de încre
dere aid lui „Kolozsvâr11 încheiă astfelă: 
„Aci (în Deva) în timpuliî șederii sale 
de o săptămână, nimenea n’a audiții dela 
elă unii cuvântă ungurescă.11

Unu toastă alu prințului de corănășerbi.
Din Belgrade se scrie cătră „Frkf. 

Zt.“, că acum câteva 4^e prințulă de 
coronă, care de câteva luni portă uni
formă de sublocotenent^, adună pe toți 
oficerii batalionului său în paiață, ca să’i 
ospeteze. Cu acestă ocasiune se rosti 
ună toastă pe câtă de neașteptată, pe 
atâtă de sensațională. Comandantulă ba
talionului toasta pentru capulă armatei, 
regele Milană, apoi celă mai vechiu că- 
pitană pentru celă mai tinără oficerii 
ală armatei, prințulă de coronă Alexan
dru. Unulă din oficerl se adresă cătră 
prință cu rugarea să țină o vorbire 
scurtă, adecă să toasteze. Repede prin- 
țulă Alexandru se ridică și se făcu o 
adâncă tăcere. Prințulă nu fecit vorbă 
multă, ci învitâ pe oficerii adunați să 
bea în sănătatea mamei sale. Toți ră
maseră înmărmuriți, der repede se des- 
metăciră, și ciocăniră deși pote bătendu-le 
inima, pacharele unii cu alții. Nu se 
scie, decă toastulă a avută vr’o urmare 
pentru prințulă, din partea tatălui său, 
care n’a fostă la petrecere.

Germania și Samoanii.
Biuroulă „Reuter" vestise, oă Ger

mania ar fi declarată răsboiu Samoaniloră. 
„Nord. Allg. Ztg." 4i°e în acestă pri
vință, că o declarare de răsboiu în sen- 
sulă dreptului gințiloră, așaderă din par
tea consulului ori a oficerului coman- 
dantă din Samoa nu e probabilă, deorece 
n’au avută o astfelă de însărcinare, și 
apoi lipsesce și dușmanulă căruia să’i 
declare răsboiu. Tamasesee amic Germani
ei. Mataafa însă nu e recunoscută de 
Germania ca domnitoră. Printr’o decla- 
rațiune de răsboiu l’ară recunâsce ca 
demnitoră, E posibilă că soldații ger
mani din Samoa să fi a junsă într’o 
stare de răsboiu prin vr’ună atacă de 
cătră partida lui Mataafa, der acesta 
n’are urmărileunuir ăsboiu internațională.

SCIK1LE DlJLEl.
Năsdrăvănii clușiene. La 3 Februarie 

n. sera se duseră vr’o 40 școlari din in- 
stitutulă agricolă din Olușiu-Mănăștură 
la Clușiu, ca să continue demonstrațiu- 
nile în contra proiectului de lege mili
tară. Deorece se 4'cea; câ ’n noptea 
precedentă vulturulă cu două capete a 
fostă datăjosă de pe casarmă și călcată 
în noroiu, și că manifestațiunea se va 
îndrepta în parte contra casarmei, au 
fostă consemnate 4 companii de militari. 
La amintiții studențl se alăturară și far
maciștii, precum și câteva sute din cele 
mai de josă pături ale poporului. Ună 
comisară de polițiă îi provocă să se îm- 
prăștiă și când îlă amenințară, urmară 
mai multe arestări. Când nici provo
carea rectorului universității nu folosi 
nimică, mulțimea fu împrăștiată de po
lițiă. In suburbii au fostă sparte multe 
ferestri. De intervenirea oștirei n’a fost 
nevoiă.

** *
Din Blașiu ni-se scrie : Absolventulă 

de teologiă și filosofiă, d-lă Emilă Viciu, 
ună tinără de bună speranță, este nu
mită profesori la gimnasiu. — In biserica 
catedrală s’a oficiată uuă serviciu divin 
pentru răposatulă principe de coronă 
Rudolfă de cătră Eseelența sa d-lă Me- 
tropolită, incunjurată de mai mulțl 
preoți.

»* *

Viâța sf. Paraschive. „Epoca" scrie: 
„Prea sfințitulă Melchisedec ală Roma
nului, întru totă venerabilulă decană al 
Episcopatului nostru, adencă mișcată de 
minunata scăpare a moșteloră sf. Paras
chive din celă din urmă focă ce i-a to
pită sicriulă, s’a folosită de vacanțele 
Crăciunului spre a prelucra viâța sfintei, 
însoțindu-o cu o istoriă a timpului, pri- 
vitore la neamulă românescă. Noua o- 
peră a eruditului prelat-academiciană, pe 
lângă că va îmbogăți literatura nostră 
bisericescă, este de o forte mare însem
nătate pentru istoria nostră națională, 
întru câtă dă la lumină ună prețiosă do
cumentă necunoscută pănă acum: O 
scrisore a celui din urmă patriarchă bul
gară, fericitulă Eftimie, cătră Vasilie 
Vodă ală Moldovei."

* * *
Studențl Români mediciniștl la spi

talele din Parisă suntă 15, și anume 1 
internă și 14 esternl.

* * *
Concerte de plugari. In Chișoda co- 

rulă vocala ală plugariloră va arangia 
în presâra de 29 Ianuarie v. concertă 
cu următorea programă: „Arcașulă", e- 
secutată de corală vocală. „Sergentulă", 
poesie de V. Alexandri, declamată de 
coristulă G. Ciorogariu. „Dulce-i vieța", 
esecutată de corală vocală. „Ciobanulă," 
solo, esecutată de învăț. Paulă Ivi. „Ta- 
tarulă", esecutată de corală vocală. 
„Cămașa fericituluu", poesiă de C. A. 
Rosetti, declamată de coristulă Ioană 
Cionca. „Cucuruzulă", esecutată de co
rală vocală. „Cântecă venătorescă", ese
cutată de corală vocală. După concert 
urmâză joculă. Prețulă de personă 50 
cr., de familiă 1 fl. In Mehala lângă 
Timișora se arangiază Sâmbătă în 9 Fe
bruarie n. în hotelulă comunei produc- 
țiune publică, la care va escela corală 
plugariloră români. Petrecerea se va în
cheia cu jocă. Prețulă de persână 50 
cr., de familiă 1 fl. Venitulă curată este 
destinată fondului bisericei române 
gr- or.

♦ * *
Vărsată. In Glimboaca au murită 

patru bolnavi de vărsată, nouă se află 
în tratare medicală.

* * *
Falsificatori de bani. In 23 Ianua

rie a compărută înaintea curții cu juri 
din Turnu-Severină ună procesă de fal
sificare de monede. Acusații suntă: Ti
tus Robert acusată ca falsificatoră, Cor- 
uițiă Bradescu, fostă directoră de pre
fectură, și Ștefană Chivărană, fostă po
lițai acusațl ca complici; Merdinger și 
Schăfer, soți, ca complici. Mai mulțl din 
tre martorii principali lipsindă, procu- 
rorulă de curte a cerută amânarea și 
curtea a amânată judecarea procesului 
în sesiunea Aprilie. Banca națională 
încă s’a constituită parte civilă.

♦* *
Baiu. Sâmbătă în 9 Februarie n. se 

dă la redută balulă polițiștiloră din loc.
* * *

Orașulfi Clușiu pentru a’șl acoperi 
cheltuelile pentru construirea noului pod 
de feră peste Someșă, a luată dela Kul- 
turegylet ună îm rumută de 50,000 fl. 
Ministrulă ungurescă de interne a apro
bată negustoria.

* » *
Bani feră stăpână. O sumă de peste 

600 fl. zace la poliția din Clușiu. Lucrulă 
stă așa: Poliția aflase, eă doi birjar! de 
acolo duceau lume aibă. Ii urmări și a- 
mendoi mărturisiră < ă unulă, Miehailă 
Deak, găsise la Cră< iună pe stradă o 
sumă mare de bani Colegu-său Neculae 
Pap căpăta pentru sin. J<>0 fl. și se ’n- 
voiră amândoi să nu iiinețe eă au găsit 
bani. Astfelă duceau unu traiu, care a 
atrasă atențiunea polițe i.

Corespondența „Gaz. Trans“.
De lângă Napoca, Soinoe Dobâca, 8/20 

Ianuarie 1889
De multă se mai mdeletniceseă și cu 

ideea strămutării reșvdmț. i episcopescl 

și celoră ce se țină de ea din Gherla la 
Deșiu; multe de tote s’au mai disă și 
relativă la acestă trâbă, la ce a mai 
adausă și ună domnă, anumită: „ună 
fiitoră plugară" de lângă Gherla în N-rulă 
283 din anulă trecută ală acestui pre
țuită 4iarQ> dicendă, că: „relativă la stră
mutarea episcopiei din Gherla Ia Deșiu 
trâbă e indiferentă, de-vreme ce Deșiulă. 
ună orașă, precum scimă, maghiară șovi- 
nistă este. Nu ore ar fi mai potrivită la 
Baia-mare, unde este mai multă inteli
gență română și o sâ fiă și internată 
pentru studenții gimnasiall români și 
este tn centrul diecesei, și nu cum e Gherla 
ori Deșulă în margine?" Acesta este 
părerea individuală a d-lui „Ună fiitoră 
plugară". Are cuvântă d-sa, când s’a 
esprimată așa despre Deșiu, și bine opi- 
neză, când pune întrebarea, că nu ore 
mai potrivită ar fi în Baia-mare ? Da, 
lucra firescă, că acolo i-s’ar căde mai 
bine unei reședințe episcopescl române 
și unui seminară teologică română, unde 
inteligența română în deobște e în mai 
mare numără, dâră în asta privință în 
deobște considerată mai potrivită ar fi, ca 
reședința episcopâscă în Năsăudă să se 
strămute, unde multă i-s’ar căde unei 
reședințe episcopescl și unui seminară 
teologică română, fiindă acolo ună gim
nasiu română binemeritată pe terenulă 
culturală ală Româniloră și întregă ora- 
șulă de Români e locuită. Ună altă 
Blașiu ar ajunge să fiă Năsăudulă ! E nă- 
casă însă, că Năsăudulă și elă cade cam 
departe, cade asemenea în marginea 
diecesei. Mai în centrală diecesei este 
Șomcuta-mare.

Dâră nu acela este scopulă acestei 
scrisori, să caute, care orașă ore ar fi 
mai potrivită pentru reședința episco- 
pâscă din Gherla și celelalte; nu, de 
vreme-ce acâstă trâbă nu de noi se ține, ci 
așă voi să spună Româniloră, care se 
interesâză de acestă seminară teologică 
din Gherla, că de ce ore acelaț respec
tive reședința episcopâscă se strămută 
din Gherla?

Intru câtă sunt informată, și credă 
că nu greșită, Hustritatea Sa Episcopulă 
Gherlei Dr. Iaonă Szabo ar fi cerută 
orașului Gherlei ca să-i dee teritoriulă, 
pe care este zidirea hotelului „Corona" 
și pe care se întindă zidirile dela hote
lulă numită pănă la biserica „Francisca- 
niloră"; pe acestă teritoriu ar fi fostă 
apoi să se zidâscă biserica catedrală, 
seminariulă teologică și reședința epis
copâscă.

Intru adevără, nicăirl mai bine nu li-s’ar 
fi șe4ută în acestă oraș zidirilor aceloră, ca 
în piață pe aceea lăture, chiar în față cu 
frumdsa biserică a Armeniloră ! Insă Ar
menii din Gherla, omenii baiului, nu au 
consimțită cu Ilustritatea Sa Szabo, ci 
au făcută făgăduială, că îi voră da Ilus- 
trității Sale loculă, ce se întinde pe 
strada așa numită : „Felso-viz-ucza", dela 
zidirea gimnasiului armenescă pănă mai 
la localitatea de presentă a poștei, care 
teritoră doră și mai mare este decâtă 
celă de Ilustritatea Sa cerută. La asta 
însă Ilustritatea Sa nu s’a învoită, obiec- 
ționândă, că prâ ară cădâ de o lăture 
acele zidiri. Cum am înțelesă, Gherla 
ar fi cerută, să se străpună milițiă aici, ca 
strămutându-se seminariulă teologică de 
aici, totuși să nu piardă venitulă.

Etă cum dâră a ajunsă pe tapeiă 
ideea strămutării reședinței episcopescl 
din Gherla in orașulă Deșiu. de realisarea 
căreia cum patrioții dinDeșiu au purtata 
frică este în deobște cunoscută tuturora 
R > nâniloră. din anulă trecută, când mai 
multă ca mcl-odată s’a vorbita despre 
câstă trâbă. Din cale afară multă afară 
s’a făcută în țâră prin 4'ărele maghiare, 
că Deșiulă are să ajungă a £ valachisată, 
dâcă se voră duce acolo „dacovalahiD 
de popi din Gherla și altele de icesiea 
N’aibă frică Maghiarii, că Românii n’au 
lipsă d»> asemenea „Români" , cari să 
fa< ă din Jidovi etc., cum au Maghiarii 
lipsă de Maghiari noi din Jidovi, TeuțI 
etc. Noi ne mulțămimă să susțiueinU 
ce avemă, de vreme-ce suntemă convinși, 

că poporele nu răsară âc’așa, ca bureții 
după plâiă.

Și apoi fiindă vorba de Deșiu, unde 
s’ar zîdi seminariulă nou și celelalte, re- 
sidența și biserica catedrală în Deșiu ? 
In piața mare, lângă Someșă, care parte 
a orașului mai în fie-care ană pe la pri- 
măvâră e esundată de Someșă? Ar tre
bui să scimă cum stămă. a.

Din părțile Beteagului, Febr. 1889.
Petrecerea din [Șieu-Odorheiu. Cu 

data Șieu-Odorheiu, 8 Ianuarie n. și cu 
subscrierea „ună ospe" a apărută în 
„Gazetă" ună raportă cu privire la pro- 
ducțiunea teatrală împreunată cu danță, 
arangiată în Șieu-Odorheiu în folosulă 
bisericei și a scolei române. Acestă 
raportă fiindă defectuosă, în interesulă 
adevărului vă rogă D-le Redactoră a 
publica în prețuitulă 4iară „Gazeta" a- 
câstă dare de eâmă, care pe basa intui- 
ținnei proprie are de scopă a descrie 
în modă imparțială decursulă acelei pe
treceri filantropice.

Junimea inteligentă din iȘ.-Odorheiu 
și jură, spre a putâ arangia o producți- 
une teatrală și bală, în lipsa unui locală 
acomodată, s’a adresată la d-lă conte 
Klebesburg Zdenko, care cu bunăvoință 
a pusă la disposițiunea arangiatoriloră 
spațiosele sale localități gratuită pentru 
ceea ce primâscă și pe acâstă cale mul- 
țămita nostră.

Ce privesce resultatulă materială, 
după 4>arală de intrate au incursă la cassă 
43 fl.

Au suprasolvită d-nii : Mioh. Blandu 
notariu 40 cr., Balagh Lazar propr. 1 fl., 
Somay Ilyes notară lfl., Vasilie Tergo- 
vețu învățătoră, 30 cr. Pompeiu Făgă- 
rășianu teol. abs. 80 cr., Simeonă Mol
dovan învățăt. 60 cr., George Miou no
tară 80 cr., Fejervari Jeno mare pro
prietară 1 fl., Ionă Cupcea preotă în 
Magierușă 1 fl. Kremniczki Josef 40 cr,, 
Gavrilă Popă, preotă, 40 cr. Suma 7 
fl. 70 cr.

Pentru aceste oferte marinimdse 
primâscă d-nii suprasolvențl mulțămita 
nâstră.

Așadâră venitulă brută a fostă 50 fl. 
70 cr. din cari subtragându-se spesele 
de 25 fl. 20 cr. a rămasă venită curată 
în sumă de 25 fl 50 or. în favorulă bi- 
serioei și scolei looale. Acesta este re
sultatulă materială.

Resultatulă morală a fostă însă 
multă mai satisfăcătoră, deorece, deși di- 
letanții, cari au jucată „Nobila cerșitore", 
afară de d-nii Diugană și Ghiția, toți 
au pășită prima dată pe bină, totuși și-au 
jucată rolurile loră forte bine și dela 
publiculă de tâte nuanțele au secerată 
cu toții aplause numărase, âr âspeții 
streini îșl esprimau mulțămirea loră sur- 
prin4ătore, constatândă în publică, că 
Românii înaintâză.

La aceste aplause și dechiarațiunl 
de mulțămire chiar așa a fostă părtașă 
inteligenta și gentila d-șâră Maria Ci- 
bocă, care a jucată pe Adelina, ca și 
ori care altuia dintre diletanțl.

După teatru a urmată joculă, care 
a decursă cu mare vioiciune pănă în 
4iuă. In pausă s’a jucată călușerulă cu 
precisiune și a fostă aplaudată. Aci 
trebue să accentueză, că în ceea ce pri
vesce oostumulă națională ală fjmeiloră 
române lucrulă stă cu totulă altmintrelea. 
După ce s’a jucată Călușerulă, maiori- 
tatea d-șoreloră române, pr°cum și unele 
domne, au apărută în frumosulă costumă 
românescă, așa că petrecerei i-au dată 
ună timbru pitorescă națională.

Nu potă dâr pricepe de ce consi- 
derațiunl a fostă condusă acela rapor- 
toră, căci dâ< ă d-sa în adevără a fostă 
ospele acelei petreceri, a fostă cu nepu
tință să nu observe, că în costumă na
țională s’au presentatn și d-șârele : Maria 
Cupșia (Odorheiu), Anica Tergoveță 
(Măgierușă) , Lucreția Făgărășiană 
(Tăure), Florea Popă (Tăure), Florea 
Diugană (Bethleană) etc., âr nu numai 
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d-ș6rele Lucreția Sigarteu și Maria 
Goronă.

Acestea ml-am ținuttl de datorință 
a-le spune in interesulă adevărului.

împărți alulu.

Izxtâzxxplă,ri d.i±erite.
Sinucidere. La 4 Februarie n. s’a 

împușcata una infanteriste din reg. 31 
și s’a spentjurata 1 husarii din reg. 3.

Reutăciosu. Țiganulfl Nicolae Finea 
din Nou, cercula Sibiiului, nu s’a mul- 
țămita, că a furata duoră RășinerenI 
două oi, le-a tăiata și le-a mâncata cu 
familia sa, ci măruntaele le-a aruncata 
în fântâna preotului Popovțcl, pe care 
Țiganula avea năcază. Acum judecă
toria de cerca din Sibiiu l’a pusa pe 
Finea la umbră.

Literatură.
Școla și Familia, foiă pentru părinți 

și învățători, apare în Brașova odată pe 
lună și costă pe ana 2 fi., pe */ 2 ana 1 
fl. Redactoră responsabila.- Ionii Dariu. 
— N-rii 8 și 9 dela 1 Decemvre a. tr. 
și 1 Ianuarie a. c. au următorula su
mara : Una cuvânta asupra cărțiloră de 
școlă, de dr. Petru Spana; Epistole des
pre crescerea rațională a copiiloră de I. 
Dariu; Principiile generale ale învăță
mântului, prelucrare; Sistemisarea cântă- 
rilorâ nostre bisericescl-naționale, de I. 
D. Petrașcu ; Teoria învățământului in
tuitiva și Higiena școlară, de I. Dariu; 
O cestiune ardătore, de G. Moiană; Ne
cesitatea și scopula lucrului în școlă, de 
G. Moiana; O lecțiune practică în mu
sics vocală, de T. Popoviciu ; Bibliografia ; 
Diverse ; Poșta Redacțiunei.

Revista Poporului, litere-sciințe-arte; 
apare în BucurescI (strada Olteni Nr. 1); 
unu număra 1 leu, edițiă de luxa 1 
leu 80 bani. — Nr. 7 de pe Decemvre 
a. tr. cuprinde: Lăsați-măsă dormă (poe- 
siă), de S. Polizu; ț)i de noroca (no
velă), de Iona C. Măldărescu; Soneta, 
de Teodora I. Anestina; Epigramă, de
S. Polizu; Pot-puri literara, de Aehila; 
Basma, de Iona C. Măldărescu; Sfata, 
de A. Valerianu; Luciei; de Aehila; 
Spice culese, de Aramis; Corespondență 
și însejiințare, de Comitetula de Redac- 
țiune.

„Lumina pentru toțî,“ revistă peda- 
dagogică, apare în BucurescI (Calea Mo- 
șilorU Nr. 138.) de două ori pe lună sub 
direcția d-lui Eniu Bălteanu și costă pe 
ana 12 lei. Anula IV. N-rii 13 și 14 
dela 1—31 Decemvre a. tr. conțină; 
Pentru anula 1889, Direcția; Sentințe și 
macsime pedagogice și filosofice, culese 
de I. Rădulescu (Frăsinet-Vlașca) și 
Christ St. Revereanu; Transformismulu, 
D. Ionescu; Este seu nu trebuinciosă 
religiunea? St. G. Carpen; Obligati vita 
tea învățământului în scolele rurale, A. 
M. Mihailescu; Conferințele învățătorilor 
din Prahova-Buzău, ținute la Ploescl în 
Augusta a. tr; Limba română, studiu 
critica de prof. Franșois E. A. Buison; 
Donald; Conferințele învățătoriloră din 
Brăila; Sciința la îndemâna tuturora seu 
vieța omului și a animaleloră, Edem; 
Școlele rurale de pe Domeniula Coronei, 
Redacția; Relațiunile dintre preota și 
învățătura; Caetele de eserciții în sco
lele rurale, Preotu V. Diaconescu; Sta
tute pentru înființarea de biblioteci pe 
la scolele primare rurale din jud Su
ceava; Pedagogia seu teoria educațiumi, 
a metodeloră și a disciplinei, de E. B.; 
Bibliografii.

Din camerile române.
Senatuli. Ședința dela 21 Ianuarie.
Se dă cetire telegramei de răspunsa 

a Camerei seniorilora din Austria, prin 
care mulțumesce Senatului pentru sim
țămintele de condolență ce a exprimata 
pentru mortea archiducelui moștemtoră 
Rudolfa.

D-la Flondoră, raportora, dă cetire 
proectului de lege pentru desființarea 
taxei asupra purtărei decoraț u îlorU 
streine.

D la generala Jlanu, ministru de 
răsboiu, arată câta e de ușuratica argu 
mentulă invocata de adversarii sistema
tici în contra acestui proecta, când puna 
înainte echilibrarea bugetului întru câta 
acestă taxă îu cela mai buna casa uu 
pOte produce, după cum s’a constatatu 
iu aplicare, de. âtu cela multa 900 lei.

Apoi este o Cestiune de disciplină 
militară, pentru ca oficerii noștri deco 

rațl cu ordine streine să nu se sustragă 
dela portula lora, care involvă o cestie 
de cuviință internațională ore-cum obli- 
gatore pentru armată mai cu semă.

In sfârșita, lasă la aprețiarea Sena
tului admiterea acestei legi, se rogă însă 
a nu se face din acesta o cestie de ma
nevră politică, întru câta inițiatorula 
acestui proecta este ministerulfi de răs
boiu.

D-la N. Fleva critică proectula. Intru 
câta privesce pe militari, cum sunta în 
stare a’șl face uniformele scumpe, pota 
plăti și acestă taxă, cu atâta mai multa, 
cu câta sunta forte rari cașurile cândă 
una oficera de distincțiune primesce o 
decorație streină și acesta numai nevo- 
indfi n’ara fi în stare a plăti taxa. In 
resumata se pronunța contra acestei legi 
din prinoipiu fără a căuta a sci dâcă se 
datoresce paternitatea ministrului de fi
nanțe ori ministrului de răsboiu, prin 
urmare nu face cestiă ministerială ce- 
rânda respingerea acestui proecta

Prințu Gr. Sturdza face omagii ta
lentului d-lui Fleva, care dintr’o cestie 
atâta de neînsemnată face una dis- 
discursă atâta de mare și însemnata. De 
asemenea se miră de răbdarea Senatului, 
care pare a ave o sesiune de 12 luni, 
când consacră atâta timpa pentru una 
proiecta de o atâta de mică importanță,

Se pronunță pura și simplu pentru 
admiterea legei, întru câta pentru mili
tară portula decorațiunilora streine este 
obligatora si nu e drepta a li-se impune 
taxa.

Proeotulă se ia în considerație și se 
votâză cu mare majoritate.

Se voteză apoi împământenirea d-lui 
Stoicescu, româna din Transilvania.

Indigenatula cu dispensă de stagiu 
ala d-lui Eduard Kontesweller, spițeră 
din Craiova, se primesce.

Biroula înfâțișeză bugetula Senatu
lui pe anula curenta ce însumează lei 
437 mii și este mai mica decâta cela 
alocata anula trecuta.

Bugetula se voteză în unanimitate 
după ore-eare esplicații ale d-lui Flondor, 
raportoră.

Se voteză indigenatula cu dispensă 
de stagiu ala d-lui Francisca Leherer, 
dogară din Pitești

Camera. Ședința dela 20 Ianuarie.
D-la Blarembergu se miră, că nu-șl 

vede cele 3 interpelări, pe care „deo- 
camdatău le-a adresata guvernului la or
dinea 4il0i-

D-la Președinte îi spune, că se vora 
pune pe Luni, dedrece nu s’au finita dis- 
cuțiunile asupra vân4ărei bunurilora sta
tului și prin urmare rogă pe d-nii de- 
putațl să trecă în secții, unde să lu
creze.

D-la Alex. Marghilomană, ministrula 
lucrărilora publice, propune ca onor, de- 
putațl să trecă în secții pănă la 3 ore 
și să sferșescă studiarea legii asupra vân- 
4ăriloră ș’apoi să trecă în ședință pu
blică.

D-la Harin Isvoranu 4i00, ca să se 
trâcă repede în secții căci mai e și legea 
asupra tocmeliloră agricole.

Se admite propunerea d-lui ministru 
ala lucrărilora publice.

D-la Emest Sturza întrâbă despre 
sortea unei interpelări adresate guvernului 
mai de multa relativă la turburările ce 
le facă socialiștii în Bacău.

D-la Cogălniceanu adreseză o inter
pelare guvernului relativă la desordinele 
și administrația din Dobrogea. D sa a- 
rată și comisia venită pentru acesta din 
Dobrogea compusă din mai mulțl Turci.

D la Th. Bos'tli spune d-lui Cogăl- 
niceana s’o adreseze în scrisa.

In urma acestora deputății trecă în 
secții.

La orele 4 ședința se redeschide. Se 
iau în desbatere mai multe indigenate 
care simtă la ordinea cailei.

Indigenatula d-lui Ulrich Merth se 
respinge cu 60 de voturi contra 33.

Ri-cunoseerea calității de cetățenă 
a d-lui DrocO Șaitană, comercianta, ne- 
întrunind!) numărula reglementara de vo
turi (41 pentru, 25 co itra) se declară 
votula n iln, fiind necesară o nouă votare 
pe Luni.

Din camera francesă.
Rareori a fosta așteptată vr’odată 

o țediuță a camerei cu atâta încordare 
ca cea dela 31 Ianuarie. Camera era 
îndesată d.- lume. Mulțl membri ai cor
pului diplomatica erau de față. Minis
trul a-preș- dinte Floquet se sui la tribună 
anunță ido că preseută camerei legea a 
supra alegerei individuale după arondis- 
meute. Drepta ș> Boulaugiștii aplau

dară ironică. Cuneo d'Omano strigă: 
„ Cereți urgența, imediata discuțiune și 
disolvarea!u Aplause lărmuitore’n drepta, 
larmă’n stânga. Cazeaux, care începu 
sâ vorbescă der căruia președintele ca
merei i-a spusă că numai mai târ4iu 
pote vorbi, se repede la tribuna preșe
dintelui și bate cu pumnulă în regula- 
mentulă camerei, din care causă răsunară 
turtunose strigăte de chemare la ordine. 
Ministrula Floquet dise: „Totă lumea 
scie, că guvernulă s’a alăturată la pro
punerea d’a se introduce alegerea pe 
cercuri." Boulangistulă L'Herisse strigă: 
„De frica generalului Boulanger!" Larmă 
asur4itore și aplause’n drepta. Nepu- 
tendu-se restab li liniștea, ministrula Flo
quet părăsesce tribuna. Tumultă și re
criminări din drepta și din stânga. Cas- 
sagnac, palidă de iritată ce era, se duse 
la președintele, der nu s’au4i ce i-a 
spusă. Președintele nu pote restabili 
liniștea. Bou angiștii protesteză, Labor- 
dere le strigă furiosă: „Afară cu voi!" 
In fine se face liniște.

Floquet se suie ârășl la tribună. 
Spune că după alegerea lui Boulanger, 
cabinetulă a întrebată maioritatea repu
blicană, decă nu trebue sâ fiă chemată 
ună nou cabinetă. Maioritatea însă n’a 
aprobată să vie altă guvernă. In pri
vința Boulangiștiloră 4i00> că dâcă pro
paganda loră va amenința republica, a- 
tuncl guvernulă va lua tdte măsurile 
d’a o apăra. (Neliniște ’n drâpta). Spre 
acestă scopă nu mai sun tu deajunsă le
gile obicinuite, ci trebuescă întregite. 
Votulă universală a devenită tributară 
unoră combinațiunl de sindicate comer
ciale (Tumultă în drepta și pe băncile 
Boulangiștiloră; o voce din drepta: Și 
fondurile secrete!) Acestea, 4i00 minis
trula, suntă în ordine și dotațiunea pe 
Februarie e neatinsă. Nouă ni s’au opus 
bande plătite. (Tumultă nesfârșită. Bau- 
dry lărmuesce și e chemată la ordine.) 
Trebue supraveghiate dreptulă de afi
șare și colportagiu, trebuescă legi aco
modate împrejurăriloră. (Mișcare). S’a 
imputată guvernului victoria Boulan- 
giștiloră. Guvernulă șl-a făcută datoria. 
Acum cere ună votă de încredere, decă 
e vorba să mai conducă elă afacerile.

Tumultulă și larma ce urma nu se 
păte descrie. Cassanac numi guvernulă: 
revoluționară, conjurată contra votului 
universală; Boulanger are dreptulă de a 
nisui la presidenția republicei. In tim
pul ă acesta Baudry d'Asson leșină, în
cepe a se strîmba, doi ușieri îlă ducă 
afara, o mare parte din drepta îi urmeză 
Hubbard vorbesce violentă contra gu
vernului ; acela care nu ’’ede pericululă, 
stă în fruntea armatei. Madier de Montjau 
dice, că trebue să se pună repede capăt 
Boulangismului. Tumultulă continuă. 
Aundrirux îi adreseză vorbe, care se perd 
în larmă. Baudry intră recreată în ca
meră. Boulangistulă Laguerre apare pe 
tribună în cameră, se face liniște: Da, 
noi suntemă conspirațiunea și complicele 
nostru principala suntă (o voce: Banii! 
altă voce: Iesiuții!) ce 240,000 alegători, 
cari au denunțată deputațiloră din Pa- 
risă mandatulă ; cei 240,000 de alegă
tori voesca o republică reformatore, onestă; 
care să fiă deschisă tuturora cetățeni- 
loră. (Strigări: R-spublica e perdută 
decă ajunge în mânile vdstre !) Voi 
sunteți perduțl, nu republica! (O voce: 
Și de unde luațl voi banii?) Mulțl din 
înalții d vostră funcționurl (ai guvernu
lui) suntă cu noi. (Larmă mare. Stri
găte: I îsușl Boulanger a c^isCk, că a pri
mită bani din afară.) Dela FrancesI, 
cari Io ueseu in străinătate. După vo
tula din Parisă ună singură lucru vă 
rămâ ie: sj vă'mprăștiațr Climenceau 
niflrturisesce că republica a fost.O bătută. 
L'Herisse: Nu republica, voi, voi perso- 

I nală. Clemenceau: A foste o învingere 
asupra patriei. Mai vrea să vorbâseă 
Passy, der larma e atâta de mare, în
oată uu s • păte. Se vota încrederea gu 

i vernului cu 300 contra 240 voturi. Cum 
vedeinu, abia a scăpată guvernulă.

Cununia. Domnulă Constantini Th. 
Bărbulescu face cunoscută căsătoria sa ou 
Domnișora Maria I. Anghelescu. Ceremo
nia religiosă se va săvârși Duminecă în 20 
Ianuarie în Biserica sf. Vineri din Ploescl 

Adresămă urări de fericire tinerei, 
părechl!

Convocare.
Adunarea generală a „Asooiațiu- 

nei pentru sprijinirea învățăceiloră și 
sodaliloră români meseriași" se convocă 
în sensulă Statuteloră Art. XIV pe Du
minecă 5/17 Februarie a. c. la 2 ore 
d. pr. în sala de desemnă a Gimnasiului 
românescă în Brașovă.'

Toți domnii membri ai acestei 
AsociațiunI și toți Românii doritori 
de înaintarea scopului ei suntă rugați 
a lua parte la acestă adunare ge
nerală.

Agendele adunării generale voru fi :
1. Raportulă Comitetului despre 

lucrările sale în decursulă anului 1888.
2. Raportulă Casarului:

a) despre afacerile de casă ale Aso- 
ciațiunei.

b) Raportulă despre administrarea fun- 
dațiunei Generoșiloră soți [Mihailă și 
Elisa V. Stroesco în anulă 1888.
3. Alegerea unei ComisiunI pen

tru înscrierea de membri noi.
4. Raportulă Comisiunei despre 

censurarea socoteleloră cassei și asu
pra raportului Comitetului și propu- 
neriloră sale.

5. Deciderea asupra propuneriloră.
6. Propuneri eventuale conf. Art. 

XTX din Statute.
7. Ficsarea bugetului și sumeloră 

de ajutorare.
8. Primirea de membri onorari.

Dr. I. BozoceanQ, Bart. Balulescu.
secretară. președ.

0 adevărată binefacere pentru toți 
cari suferii de gâtu și de peptu sunta 
veritabilele bonbdne de sucă de cepă ale 
lui Titze, ocrotite de autorități. Prin 
amestecarea cu alte substanțe potrivite 
gustulă este și grețosă ala sucului de 
cepă iute cu totulă delăturată din ele, 
și astfelă se oferă tuturora, cari sufere 
de tuse, răgușală și de flegmă una rome- 
diu pe câta de eftină, pe atâta de si
gura folositorâ. Mulțl bolnavi, cari mulțl 
ani au întrebuințată tota felulă de alte 
mijloce înzadară, laudă cu mulțămită 
efectulâ miraculosa ala bonbdnelora de 
cepă. Să nu observe strictă numele „Ti- 
tze“, care pe fiecare pachetă se repetă 
de mai multe ori. Tote celelalte sunta 
imitațiune fără valore. Veritabile se află 
în pachete â 20 cr. și 40 cr. numai la 
următdrele firme: In Brașovă Franz 
Kellemen, farm, la Bis. albă; — deposi- 
tulă principala în Kremsier la farm. F. 
Krizan.

Cursul» pieței Brașovu
din 7 Februarie st. n. I8b9.

Bajicuote româneacl Cump. 93) Vend. 9.32
Aj-gintO românesc^ - „ 9.20 n 9 25
Napoleon-d'orl - - - n 9.55 M 9.57
Lire turcesc! - - - R 10.80 M 10.88
Imperiali - - - _ R 9.80 n 9.88
Galbinl „ 5.60 n 5.69
Scris, tone. „AJbina“fiy/rt R 101.- M —. —

. - 5°/n „ 98.- 98.5<
Kuble rusescl - - - n 127.— 128 -
Discontulo - - - - pe and

Cursulă la bursa de Viena
Im 7 Febuarie st. q. L8h9

tienta de auri) l“/u ------ 101.70 
(tenta de bortii î"/,, ------ 94.15 
Imprumutulb câilora ferate ungare - 145 10
Ainortisarea datoriei căilord ferate de

ostii ungare ,1-ma emisiune i - - 99 30
amortisarea datoriei câilorb ferate de

>st.U ungare 2-a emisiune) - -
Imortisarea datoriei căilord terate de

>std ungare .3-a emisiune, - - 115.25
Bonuri rurale ungare - - - - - 105._
Honuri eu clasa de sortare - - - - 105._
Honuri rurale BanatU-Timișd - - - 105.—
Honuri eu cl. ie sortare - - - . 105.—
Honuri rurale transilvane - - - - 105.—
B muri croate-slavone ----- 101.—
Acțiunile b&neei de credita austr. - 311.40 
(ialuenl împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.56*/,
Mărci li» imp germane ... - 59.12
Londra IO Livres sterlinge - - - - 120.75

ElitorO și R-daetoră respousabila :
Or Aurel Mureșianu.
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11,1Ad. 10,425-1888. 
tkv. szămhoz.

Arveresi hirdetmenyi kivonat
A brassoi kir. tdrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi. hogy 

Iuon Oprea Furnikânak vegrehajtatonak Eufrosina Furnika vegrehajtâst szen- 
vedd elleni 934 frt. 93 kr. tokekdveteles es jar. iranti vegrehajtâsi ugyeben a 
brassoi kir. torvenyszek teriileten levo, Brasso vâros hatâraban tekvd a brassoi 
5942 szâm. tjkben vegrehajtâst szenvedo egyediili tulajdonât kepezo 25,306 hrsz. 
ingatlanâra 122 frt.-ban, tovâbbâ a brassoi 6539 sz. tjkben vegrehajtâst szenve- 
dett es ferje Furnika tulajdonât kepiizo 2519, 2520 hrsz. egesz beltelek 606 frt. 
es 2592 hrszâm egesz ingatlanra 10 frtban az ărverest ezennel megâllapitott ki- 

kiăltâsi arban elrendelte, es hogy a fennti ingatlanok az I860 cei Februar 
ho 21-ik napjdn delclott 9 orakor ezen tlkvi hatosâg irodâjâban megtartando nyil- 
vânoș ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok egyenkenti becsârânak IO” '0-ât 
keszpenzben , vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ărfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-ăban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eldleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâitatni.

Brasso, 1888 evi Deczember ho 5-en.
A kir. tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Ud

I

Turnătoria de ferii și fabrica de mașini a iui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIR0ULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Waitznerring 57.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL).
Pluguri patent ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini (le sfimSnatft în brazdă „HALADÂS“ 

ale lui Sclilicls.

W Mașini fle senienatn care împrăștie grăunțele.
Pluguri-Iloyal patent, ale lui Sclilick și Pluguri originale Vidats cu ună fteră, unelte agricole, grape, fărîmă- 

L? tori <le bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scote mustii sfecleloră, sferimători de porumbă (cucuruzii), 
mori pentru sfărîmată, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Q rărt'i aparținStdre de fote sistemele de. pluguri pentru reservă tinemti totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine.— Condițiunl de plată favorabile. 
Prețurî-curente la cerere gratis și franco,

Observare. Ne onorămu a aduce la cunoscința p. t. D-loru mușterii, că deși amă mutatQ partea cea mai mare a birouriloru nostre ce se aflau 
î în Budapesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în etablisementultî fabricei nostre aflători: Budapesta, VI., Aeussere IVaitznerstrasse Nr. 1696—99, to

tuși susținemft în interesulti și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl una birou în orașâ, în localitatea de pănă acum, unde vomit ținea ună deposits din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția turnătoriei fle fern și a fabricei ie mașini a lai SCHLICK -societate pe actii.

1

Mersulu trenurilorii
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

Budapesta-Predeal*  >i Predeal*- Budapest a B.-lB«*sta-Aradu-Teiuș'ITeiuș-Aradu-B.-& Beidai Copșa-micA—Sibiiu
Tren de 

per- 
sdne

Trend 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny

I
IVarad-Velencze

Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratta
Bucia
Oiucia
Huiedin
Stana
Agbiri.ș
Ghirbeu
NAdfișel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Hidra
Vințulh de susil 
Aiud
Teiuși 
CrăcianelO 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică
Mediașil 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
Homorodti 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovi

Ti miști
Predealn

BucurescI

4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Trenu i 
mixt

'I Bucuresci 
glg'Pi-edealu 
q no Timiștl

|Trendei Trenu 
per- accele- 
sdne ratu

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus l

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

I Trenu i 
de 

pers, fi
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Brașovd

Feldiora
Apața
Âgostonfalva
Homorodti
Hașfalâu
Sighișdra
Elisabetopole
Mediaș ti

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

11.15
11.34
12.45
1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.12 Micăsasa 
Blașiu 

g 3g ICrăciunela 
6^56 Țeiuști 
7.151
7.41
9.18 Ui°ra

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Aiudh 
Vințula de

Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida

I 
I

sush

I 
I1 Clușiu

(Năd&șelti
Gîhrbău 
Aghireșu 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezb-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 

, Varad-Velencze
I

' Oradea-mare !
* I

P. I.adffny 
' Szolnok
(Budapesta
I Viena

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

iGrlogovațîl
Gyorok
Pauliștî 
iRadna-Lipova
Conop 

ifBerzava 
'•Sobor^inCi 

am ii 
iGurasad^
Ilia
Branicica 

jiDeva
Simeria (Piski) 
iOrăștia 
Șibotu
Vințulâ. de josti
Alba-Inlia 

iTeiusu

1.47
2.08

8,55
9.54

|U.1U
ș.2o'

11.20
4 10
4 30'
4 43

i o.< >7
J 6.19

5.41
O.i i9
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.30
12.12
12.29

I 16 1.26:| Viena

2-— Tein.șu 
Alba-Iulia 
V’ințuld de 
Șibotti 
Orăatia

6 j31 Slmeria (Piski)
6.38|jOevu
6 5E'BranicIca
7.10ljUia
7 37 Gurasada
7.65 ^alll£l
8 42 !Sobor?inft
g Berzava
9 4pțc°nopil
9.58ii ai'na’Lip'

Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.05
12.41
5.45
6.

Aradu

josu

iova
10 17
10.42
11.07
11.37
12.-I
12.29 jSzolnok
12.46, in uda pesta

Copșa-mică
Șeica mare

1 49lll-,omneșh
2.32 Ocna

Sibiiu
I--------------------

11.
11.21

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-niică

Sibiiu 8.50 10.-
1 Ocna 9.17 10.24
'CLomneșii 9.45 10.50
i.Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mici ,10.49 11.45

Cucerdea -Oșorheiu,
Regliinulu săsesc*

6.38
7.19 
7.38;
6.20

Cucerdea
Cheța 

jiLudoșil 
■iM.-Bogata 
llernutd
Sânpaulil 

jMirașteu

jSin»eria(Piski)-lBetroșeiujIIBetroșeni-Simeria(Piski)> oșorheiu

o Lo.— Simeria
8.36 Streiu
9.02 'Hațegtl
9.32 [Pui

10.11 |Crivadia
10.51 Banița
12.16| petroșani

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28(
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.- 4.58
7.56 7.-

8.14
8.50

6.47
7.40

2.42Tetroșeni
3.25 Bani ța

9.36
10.17

8.51 4.16;Crivadia 10.58
10.02 5.11,Pui 11.42
11.02 6 BȘ(Hateffti 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7 12 Simeria 1.01

. „...Reghinul-săs. 4.zr>i 
5.12!
5.55
6.41

Kegliiuulu sAscseu, 
O.șorlieiu-Cueerdea

Simeria (Piski)-linted,

Reghinul-9âs. 8.36 8.-
1 10.20 9.49Oșorheiu :

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân pa ul ii 7.40 12.58 11.02
Iemutil 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșii 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

12.50-
1.191 
lo4||

3.36j4radu 
3.52llAradulh nou
4.031 Nemeth-Sâgh
4.47 Vinga
7.30 Orczifalva 
g j - Merczifalva 

■——Tlndsora 
10-|î

iiI

3
Aradu—Timlșora Timișora Aradu

10.50
1.33
3.29
7.45

“6D5

6.05
II .........

5.48llimis6ra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulfi nou 9.11

| 9.12 9.02 Aradfl 9.27

5.—
6^02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

a

MurCHU-Iaidoșii-Bistrita j BIstrița-VIureșu-Eudoșu

Murâșil-Ludoșil
Țagh-Budatelecil
Bistrița

Bistrița
ȚagU-Budatelecâ
Mureșâ-Ludoștl

MM: Numerh încuadrați cu linii grose însemneză orele de ndpte.

Turda^hirisu(■liirișu—Turda

Ghirișd | 9,26’ 4.191
Turda 9.47' 4.40

Turda 1 8.29
Ghiriși 8.60

3.19
3.40

Sigliișora— Odorlielu Odorlielu—Sigltișora

Sighișdra 6.05
Odorheiu 9.45

Odorheiu
Sighișoră

5.38
9.16

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Uniedora 
Cerna
Slmeria

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

l'nied.-Simeria (Piski)

9.36
9.50

10.15
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Nu are trebuință cineva se fia 
bogată pentru a ave o astfelă de 
mulțumire, Luxulă, ce’i dreptă, 
pretinde avere, nu e inse neapă
rată pentru a fi inulțămită. Căs
nicia unui omă sărmană pâte se 
cuprindă tăte elementele unei 
vieți ticnite. Se cere numai ca 
domna casei se fia o femeă înțe- 
leptă, să’i placă buna ordine, se 
aibă o împărțela bună, se nu fiă 
pretențidsă și se se mulțămescă 
cu puțină.

Vieța nemulțămită nu se pro
duce prin lipsa mijlâceloră de 
traiu, câtă mai vîrtosu prin lipsa 
cunoscințeloră trebuinciose pentru 
purtarea căsniciei.

Comfortulă seu mulțumirea e 
ceva fârte relativă. Aceea, ce 
pentru unulă e de ajunsă pentru 
ca să aibă o vieța ticnită, pentru 
altulă e nimică, e sărăciă. Aceea, 
ce pentru ună omă săracă este 
luxă, pentru ună omă bogată e cali
cia. Omului celui mai de rendă i s’ar 
părea forte calică vieța, decă ar 
trăi ca boerii înainte cu câteva 
sute de ani, decă ar fi silită se 
dărmă, cum dormiau ei atunci, pe 
paie și ar fi constrînsă de împre
jurări, se locuiescă în odăi presă
rate cu pipirigă și cu rogoză, seu 
decă ar fi silită se umble fără că- 
mașe și să locuiâscă în odae fără 
geamuri la ferestre, cum trăiau 
mai nainte regi vestiți, seu decă 
ară fi siliți se umble fără ciorapi, 
cum umblau odinidră ddmnele din 
înalta aristocrațiă și chiar regi
nele înainte de Elisabeta, regina 
Engliterei, care mai întâiu a în
cepută se pârte ciorapi.

Comfortulă seu vieța mulțu
mită, ticnită, depinde atâtă dela 
persone, câtă și dela lucruri. Dela 
caracterulă și temperamentulă a- 
celora, cari guvernă în casă, cari 
conducă afacerile casnice, resultă 
o mulțumire multă mai mare, o 
vieță multă mai ticnită, decâtă 
dela mobilele prețiose, așezate cu 
gustă, mai multă decâtă dela po- 
ddbe scumpe și dela tdte como- 
ditățile, ce le găsesce cineva în 
casă.

Omenii mulțămiți au totdeuna 
ună temperamentă veselă. Bunulă 
umoră nu’i părăsesce decâtă ra
reori. In casa omului mulțumită 
domnesce pacea, încrederea reci
procă, iubirea și devotamentulă 
reciprocă. Acesta însemneză a 
ave cineva mulțămire, a ave o 
vieță ticnită. „Mai bine ună 
blidă de linte mâncată în iubire 
și cu bună disposițiă, decâtă ună 
vițelă grasă cu certă, cu ură și 
vrășmășiă44.

Omenii mulțămiți suntă per- 
sdne cu o minte sănetdsă, cu 
tactulă cuviinciosă, cu înțelepciu
ne și suntă cruțători. Ei suntu 
aplecați a se împrietini ușoră cu 
simțulă de probitate și dreptate, 
cu bunătatea inimei și cu iubirea 
de adeveră. Astfelă de omeni nu 
prea suntă obicinuiți a face dato
rii, căci ei se întindă numai câtă 
îi ajunge plapoma. Trăescă po
trivită cu averea și cu veniturile 
loră și din miculu prisosu se stră- 
duescă se pună ceva la o parte 
pentru cjile grele. îngrijesc de a- 
facerile familiei lorn și nu se dau 
în lături, când e vorba să facă o 
jertfă potrivită cu mijlbcele loră 
pentru unu scopă ore-care bună. 
Der ce facă ei, nu facă pentru pa
radă, nu pentru ca să atragă aten
țiunea ămeniloră asupră-le, ci o 
facă numai împinși de inima loră 
simțitdre, binevoitore.

Mai au încă o bună însușire 
âmenii cari suntă mulțămiți în 
casa loră. Ei suntu sistematici, 
stăruitori, fără pregetă, treji la 

minte, străduitori și iubitori de 
muncă. Se îmbracă bine, fără să 
facă luxă, fără să se porte după 
modă, căci ei țină sub demnita
tea loră a se găti după jurnală, 
ca nisce păpuși, umblândă ca fiindă 
scoși din cutie. Ei cheltuescă mai 
mulți bani pentru o mâncare bună, 
decâtă pentru inele de argintă și 
de aură, mai multă pentru ună 
așternută bună, decâtă pentru 
perdele strălucite, mai multă pen
tru ciorapi, decâtă pentru dantele 
de Bruxella, căci ei au convinge
rea, că astfelă de lucruri pe ei 
nu’i facă nici mai buni, nici mai 
iubiți în ochii omeniloră cu 
minte. Căci la acesta țină ei, 
părerea loră o respecteză ei, ne- 
socotindă întru nimică vorbele 
deșerte ale âmeniloru cu capulă 
scrintită și cu inima spoită. Nu 
că și ară ține de răi pe cei ce a- 
vândă averi își împodobescă ca
sele loră cu lucruri scumpe, po
trivită capitaleloru și venituriloră 
loră. Căci lămurite convingeri au 
ei, că în natura omului zace, ca 
se iubescă aceea, ce este frumosă, 
d. e. o operă frumosă de artă, ba 
că este chiar o datoriă pentru fie
ce omă a-și da silințele ca se ’și 
câștige simpatiile altora și prin 
exteriorulă seu recomandabilă. 
Deră dânșii suntă de părere, că 
mai întâiu cele necesare și mai 
în urmă cele frumâse, mai întâiu 
cele neapărată de lipsa și apoi 
podobele, și și acesta numai a- 
tunci, decă podobele se potrivescă 
cu starea lui, cu posiția și cu ve
niturile lui sigure.

Decăîntocmirea casei depinde mai 
vîrtosă dela domna casei. Densa 
este conducetorea familiei și a 
casei. Câtă de multă păte se 
facă o femee harnică inteligentă! 
\ieța bărbatului se învârtesce îm- 
prejurulă femeei sale. Densa este 
sorele sistemului seu socială. Densa 
e regina vieții casnice. Dela densa 
depinde, ca casa se fiă casă și 
masa se fiă masă, dela caracte
rulă ei, dela temperamentulă ei, 
dela bunulă ei tactă, dela talen- 
tulă ei organisatorică și dela fe- 
lulă cum scie ea purta afacerile 
interne ale casei. Ună bărbată 
p6te fi câtă de muncitoră, câtă 
de păstrătoră, de nu va fi inse 
păstrare în casă, tdte voră merge 
rău în casă, casa se va sdruncina 
din temelii și se va ruina.

Cruțarea este o simplă, deră 
forte binefăcătâre virtute. Deși 
nevăzută de omeni, ea face pe 
mulți fericiți. Ea influințeză asu
pra indivicțiloru, și ridicându-i și 
înălțându-i pe ei, ridică și înalță 
prin ei întrega societate. Ea e 
ună receptă cu efectă sigură, care 
prepară celoră mai mulți omeni 
cea mai mare fericire. Fără cru
țare, legislațiunea, binefacerile și 
iubirea de omenire suntă numai 
nisce mijlâce paleative, cari ade
seori suntă mai rele decâtă nefo- 
lositore, pentrucă ele pună numai 
în perspectivă dmeniloră speranțe, 
cari nu se realiseză adeseori nici
odată.

Câtă de veselă, cu ce plăcere 
se ocupă ună bărbată de aface
rile sale, și cu ce bucuria se în- 
torce elă acasă, când scie, că mij- 
ldcele, ce le încredințâză soției 
sale, densa le întrebuințeză bine, 
cu prudență și înțelepciune. O 
astfelă de femee nu e numai o 
putere în casa sa, ci exemplulă 
ei influințeză într’unu modă bine- 
făcetoră și asupra altora, în mij- 
loculă cărora densa stă ca exemplu, 
ca modelă. Obiceiurile copiiloră 
săi se formeză după bunele sale 
obiceiuri și moravuri, vieța ei 
faptică devine modelă de imitațiă, 

după care ei se formeză fără se 
scie, pentru-că exemplulă mamei 
are totdeuna putere mai mare 
asupra copiiloră, decâtu o sută 
de vorbe, mai mare chiar decâtă o 
carte tipărită. Exemplulă mamei 
este o instruire, o învățare prin 
fapte, — este înțelepciunea la 
muncă.

Primulu rangă între virtuțile 
escelente ale soției îlu ocupă în
trebuințarea inteligentă a mâni- 
loru și degeteloră sale bine de
prinse. Fiecine scie, câtă de fo- 
Lositdre, câtu de neîncungiurată 
pentru prosperarea și fericirea 
unei familii e o femeă iubitorede 
curățeniă, econâmă și îndemâna
tică. Pestalozzi a observată cu 
spiritulu seu cel ageră, că jumătate 
din crescerea ce o dă mama co- 
piiloru săi, trece prin degetele 
sale. Prudența și hărnicia ’și au 
loculu în vîrfulă degeteloru sale. 
Deră cu cruțarea trebue să mergă 
mână în mână mintea sănătosă. 
O femee n’are să fiă numai înde
mânatică și dexteră cu degetile, 
ci să aibă totdeodată și talentulu 
d’a pute organisa afacerile casei 
sale, va să 4i°â să aibă talentu 
organisatoru înlăuntrulu casei sale.

0 bună metodă încă trebue să 
aibă o femeă pentru conducerea 
casei sale. Prin întocmirea aface- 
riloru sale astfelă, ca fîe-ce lucru 
să se facă la timpă potrivită, re
sultă ună câștigă mare de timpă, 
care îlă pâte întrebuința pentru 
felurite alte afaceri. Unde e me
todă, acolo nu pote fi nici o în
curcătură, nici o neorenduiălă. E 
și o metodă în cheltuieli, în între
buințarea baniloră, care pentru 
domna casei e totă atâtă de pre- 
țidsă, ca și metoda, ce o observă 
densa Ia săvârșirea feluriteloră sale 
lucrări. Unoră omeni li-se stre
cură banii ca argintulă viu prin
tre degete. Suntă mulți bărbați 
cheltuitori; suntă însă și multe fe
mei. Celă puțină nu sciu, cum să 
întrebuințeze mai bine căștigulă 
bărbațiloră loră. Lucrurile nu se 
găsescă la loculă loră,—manșete, 
ciorapi, cămăși, curate și murdare, 
amestecate printre pălării și prin
tre hainele de mătase, pe timpă ce 
soțulă umblă ruptă și cu manșe
tele și cămașa murdară.

Punctualitatea este una dintre 
cele mai frumose însușiri ale unei 
femei econâme. Câte neplăceri nu 
s’ar pute ocoli, decă acestei vir
tuți s’ar da puțină mai multă a- 
tențiune!

Dejunuri și prânzuri târcjîi, ș. 
a. ș. a. de felulă acesta. Prin ne- 
punctualitate se face multă năcază 
bărbațiloră, pentru că se perde 
multă timpă scumpă, pentrucă se 
împedecă multe lucrări urgente. 
Timpulă e bană pentru orice omă, 
pentru o femeă, soțiă, mamă și 
econdmă elă e însă mai multă de
câtă bană, este pace, este mulță
mire, este prosperitate familiară.

Așă mai pute aduce multe e- 
xemple, scose din vieță, pentru 
constatarea adevăruriloră obser- 
vațiuniloră făcute, der avendă con
vingerea, că s’au arătată destule 
însușiri frumăse, cari ar pute servi 
ca geme în corâna virtuțiloră 
unei femei iubităre de căsniciă, 
îmi permită a încheia de astădată 
cu speranța, că observațiunile fă
cute și exemplele aduse voru fi 
primite cu acea bunăvoință, ce o 
am avut’o eu, când inspirată, de 
subiectulu temei mele, am vrută 
se contribui cu ceva la clarifica
rea unei cestiuni, care credă, că e 
una dintre cele mai importante 
pentru omă ca individă și ca fa
milistă. Filoetet.

ECOZSTOlXzȚXĂ-
Locuințele și hrana riteloril.

Locuințele animaleloră nostre 
suntă în stare primitivă. Afară de 
unele localități, unde se găsescă 
coșare bine făcute, în restulă țării 
lipsescă aprâpe cu desăvârșire. 
Intr’ună raportă făcută în 1885 
și înaintată d-lui directoră gene
rală ală serviciului sanitară, vor- 
bindă de starea coșareloră în ju- 
dețulă Ialomița, arătamă: „se 
p6te dice cu dreptă cuvântă, că 
la țeră vitele nici nu cunoscă ce 
va se cjică. locuință (de sigură aci 
nu vorbescă de excepțiuni, ci de 
regulă), care decă există, suntă 
reu învelite, ceea-ce face de pică, 
potă plouă pe animale, ex-
punându-le la răceală și umiditate 
deci provocându-le reumatismă și 
înflămătâre, ferestrile (coșarele) în
locuite cu găuri, spărturi în tote 
părțile, prin care se întâmplă 
scurgeri de aeră, deci expune a- 
nimalele la răciri, mai cu deose
bire în urma unei munci, adecă 
când corpulă e în transpirația 
(abureză) (fără să mai adaugă aci, 
că crivățulă își arată efectele mai 
rău ca afară). Potă 4ice, că în 
genere la țâră coșare nu există, 
puține există în bune condițiuni 
(exemplu în comuna Ciocănescii- 
Scrbi), celelalte suntu în condiți
uni atâtă de rele, încâtă mai bine 
se conservă animalele pe acolo 
pe unde nu există.

Din câtă cunoscă restulă țării 
așă pute spune, că în modă ge
nerală coșarele la munte suntă 
și mai numerâse și în mai bune 
condițiuni ca la câmpă, că din
colo de Milcov suntu mai rele 
decâtă dincoce, din causă că și 
țăranulă este mai săracă (aci noi 
eschidemă coșarele posesoriloră 
din Moldova, ca și ale arândași- 
loră din Muntenia). In genere 
pe unde există poporațiuni străine, 
coșarele suntă în bune condițiuni. 
Amă vă4ută sate locuite de Șerbi 
și Bulgari în Ufovă, Mehedinți, 
Ialomița, unde coșarele formau 
obiectulă unei mai mari îngrijiri, 
ca însăși casele; pe Bărăgană suntu 
stabiliți Transilvăneni (mocani, 
cum se numescă aci) fie ca agri
cultori, fie ca economi de vite, 
de regulă aceștia își facă coșare 
în bune condițiuni.

Pentru vitele în cirezi, fie de 
strînsură, fie de prăsilă, se obici- 
nuescă așa numitele perdele, ză- 
vede, saiele. Prin perdea se în
țelege ună felă de părete (ca o 
jumătate de cercă) de trestie, așe- 
4ată într’ună singură rândă și cu 
vîrfulă în susă, ridicată spre me4ă- 
năpte, de unde de obiceiu bată 
vânturile reci, în care să se adă- 
postescă vitele ierna. Aceste per
dele potă fi libere și paiele să se 
presare în mijloculă lord, pe josă 
seu de obiceiu au iesle la pâle, 
în care se dă nutrețulă. Perdeaua 
este cea dintâiu stare dela sălbă- 
tăciă și nu e o locuință în ade- 
veratulă înțelesă ală cuvântului.

Alături cu perdeaua vine ză- 
vada. Ea e formată din doi pă
reți de stufă împreunați în unghiu 
ascuțită, spre me4ă-nopte fără în- 
vălișă (ca și perdeaua) și lăsândă 
o deschidere mai multă seu mai 
puțină largă (după numărulă vite- 
loră) spre me4ă-4i- Fie-care părete 
e formată de două rânduri de stuf 
așe4ate unulă cu verfulă în susă, 
altulă cu elă în josă și ambele 
ținute atâtă pe din afară, câtă și 
pe din lăuntru cu lațuri legate prin 
papură de nisce stâlpi, care ase
menea suntă în amândouă părțile.

Prin sate se ’nțelege ună felă 
de adăpostă ceva mai înaintată cu 
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troi păreți (despre resăritu. nieflă- 
nhpte și apusă. rem.nend deschisă 
spre medă-<}i;; făcută de gardă do 
nuiele și acoperită, ca se fiică așa. 
pe din afară cu pămentu, spre a 
nu pătrunde vcntulu. Acoperișulu 
este iu lungulu saielei și în unghiu 
ascuțită, compusă din câte ună 
rendu de stufă din o parte și alta 
ce se îmbucă prin vârfurile loră 
la mijloculu învelitorei, care este 
și punctulă cehi mai înaltă ală 
adăpostului. In genere adăpostcle 
și cu deosebire saielele se facă 
câtă mai în apropiere de locuiți 
adăpării, lie pe lângă ape curge- 
t6re, fîă pe lângă fântâni. Saiaua 
are totdeuna iesle, în care se dă 
nutreță viteloru.

Aceste feluri de adăposte este 
adevărată, că apăra contra ventu- 
lui de Nordă, - der bre numai 
acesta este menirea unei locuințe? 
Si apoi când se nimeresce o iarnă 
cum a fostă cea din anulă trecută 
1887—88, care pe lângă că a fostă 
aspră, der a predominată vânturile 
de Sudă și Sudă-Vestu, la ce mai 
suntă de folosă ?

0 altă nesocotelă este îngră
mădirea în aceeași locuință a boi- 
loră cu caii, oile, ba uneori cu 
porcii, de regulă însă cu găinile. 
Acesta nu numai că nu este hi- 
gienică (sănâtosă) fiind-că se pro
ducă miasme, — der sciutu este, 
că animalele de deosebite specii 
se neliniștescă unele pe altele prin 
felulu deosebită de obiceiuri ce 
au fiecare din ele. La acesta unde 
se mai adaugă, că cele care mă
nâncă mai repede (suntă din fire 
mai lacome) consumă și hrana ce
lorlalte. Prin nisce instrucțiuni 
tipărite și răspândite în anulă tre
cută în județulu Ialomița, sfătu- 
iamu pe săteni a se lăsa de acest 
urîtu obiceiu, arătându-le că lu- 
creză contra bunei stări a tuturoru 
viteloru loru.

Decă acum trecemă la modulă 
cum scie poporulu nistru se se 
servâscă de vite, nu vomu găsi 
decâtă: lăcomiă, nesciință, cerere 
de muncă nepotrivită cu puterile. 
Decă pe ici—pe colo se găsescu 
omeni ce facă excepțiune, să nu 
se uite însă marea maioritate, care 
încarcă vitele cu poveri peste pu
terile loră și care, decă bietele ani
male nu mai potă să misce carulu 
din locă, ia parulu și dă, pănă 
când seu umesce carulă, seu se 
rupe osia, seu cade animalulă din 
jugă ori hamu. Nu e necesitate 
să citeză cașuri, faptulă este prea 
generală ca să nu fie cunoscută 
de toți. Decă ar fi numai cașuri 
singuratice, sigură n’ar ave o in
fluență asupra rassei viteloră, celă 
multă s'ar mărgini la perderea 
aceloră animale căcțute pe mâna 
unoru omeni cu rele deprinderi. 
Der din nenorocire faptulă este 
prea comună și de aceea îlă ci- 
tezu, ca avendă influență asupra 
degenerării rassei.

Cu deosebire vara în luna lui 
Iulie la căratulă grâului încarcă 
carulă cu verfă, ca să isprăvescă 
—cjice țcranulă—mai iute; merge 
cu elă peste țarine grodăbse (peste 
brazde), pe drumuri rele, distanță 
uneori de (țeciml de chilometri. 
Câte congestiuni cerebrale, pulmo
nare (vătămare de creerl, la plu- 
mâni); câte insolațiunî (bătaia sb- 
relui în capă, are raza sbrelui ori 
sorele ălă mare în capă) nu se 
pricinuescă! Nu le adapă la re
gulă. Așteptă totdeuna puțulă care 
e celă mai aprbpe de loculă unde 
vrea să mergă, când e la drumă. 
Nu înțelege că vara trebue să bea 
vita de mai multe ori ca erna. Nu 
le păzesce ca să nu se adape de 
prin șanțurile șoselei, de prin băl- 

tacele ce facă ploile prin locurile 
jose. In comunele care nu au ape 
curgătore pe imașuri seu pe lângă 
sată și au câte ună Iacă adese în- 
puțită în apropiere, decâtă să stea 
să scoță apă de pe la puțuri, mai 
bine le lasă se se adape din acelă 
Iacă.

Ema plecă la drumă fără o 
pătură, pe care se o pună pe vită 
când a ajunsă la loculă de o- 
dilmă. Igiena (îngrijirea de să
nătate) pielii este chiar necunos
cută. Nici bou, nici cală, nu vede 
peria seu țesala pe elă, nici vre-o 
spălătură când este plină. Totulă 
este negligiată. Unii însă au 
grijă a bate în bătătură ună pară 
de care să se scarpine vitele.

Din tote însă alimentațiunea 
fhrănirea) la drumă este cea mai 
nepotrivită cu munca ce o făcu 
vitele.

In adeveră se scie, că anima
lele în timpu de mersă nu numai 
cheltuescă mai multe materii azo- 
cate și idrocarbonate ca de obi- 
teiu, der chiar oă mușchii asimi- 
leză o mai mare cantitate de azotă 
decâtă în stare ordinară.

Cum se voră pute preveni a- 
ceste perderî, decă vita și la drumă 
e hrănită ca și acasă, cu paie și 
coceni, fără să ’i-se dee ovăsă, orz, 
seu alte grăunțe, care să conțină 
substanțele azotose, proteice, în 
cantitatea necesară? Naturală, 
că se va ruina fisiologicesce și 
ruinându-se fie-care individuală, 
rasa însăși va degenera. /..Economia 
Națională “)

Crescerea rimătorilor*.

Rîmătorii ori porcii suntă 
între animalele de casă cei cari 
aducă mai multă câștigă în asă- 
mănare cu ce se cheltuesce pen
tru crescerea loră. Decă porcii 
se crescă singuratică la casă, hră- 
nirea loră e de totu ușoră, pentru 
că’i dai dovleci și castraveți să- 
menați anume pentru ei între po
rumbă (cucuruză), mămăligă mu- 
cecjită ce-a rămasă dela masă, ur
zici cu tărîțe și altele. Mai greu 
ceva se crescu în turme, pentru 
că numai e curtea casei unde se 
mai apuce câte ceva, ci acum 
trebue să li-se dea anume hrana 
trebuinciosă seu să fiă duși în 
anumite locuri spre a’și găsi sin
guri hrana. Porcii în turme să 
crescă în două moduri! a) seu se 
țină în locuri închise unde ședă 
și se îngrașă, seu b) se portă în 
turmă, fiă prin păduri de ghindă, 
de salciă, prin mărăcinișuri, în ge
nere în locuri grase, unde ei re- 
mândă își potolelcă fomea, și nu
mai în urmă li-se dă ceva din 
mână : porumbă (cucuruză), orcță, 
etc. E o mare greșelă însă, decă 
cu modulă ală doilea de crescere 
amă urma pănă în momentulă 
vencfărei porciloru, căci porculă 
umblândă mereu după hrană, slă- 
besce. E bine, ca atunci când se 
apropie timpulă ventțerei, porcii 
să fiă puși de-o parte la îngrășare, 
unde să li-se dea să mănânce hrană 
uscată.

Felulă de hrănire și îngrășare 
a porciloră se deosebesce după 
soiulă (rassa) loră și după împre
jurările economice. Porcii sprin
teni, cu mușchi lungi și firoși, 
cu osele subțiri și lungărețe, cu 
șira spinărei ridicată, ne-astempă- 
rați, cari sa potă vinde și mai ef- 
tină, se hrănescă mai ușoră în 
locuri deschise, fiindă predispuși 
spre alergare. Numai când s’a- 
propie timpulă vemțerei trebuescă 
hrăniți în locuri închise, pentru-că 
cea dinteiu cerință pentru îngră- 
șarea rîmătoriloră, ca în genere 
a tuturoră animaleloră, este lipsa 

de mișcare și o hrană priitore, cum 
e porumbulă (cucuruzulă).

Porcii cu urechile blegi, cu 
grohăitulu scurtă, cu mușchi cu 
fire moi, cu osele scurte și grdse, 
cari să vendușimai scumpă, suntă 
mai greu de hrănită, deorece nu 
suntă predispuși a alerga în locuri 
deschise. Acestora trebue să li-se 
dea anume hrană, Pentru aceștia 
se potrivesce sfatulu: Cine ține 
ună porcă la ușe, să nu uite a 
pune unu hărdăiașă la o parte în 
care să se arunce rămășițele dela 
supă, osele, puțină pâne, totă în 
fine ce rămâne dela masă. Aces
tea dospindu producă ună ali
mentă forte bună pentru îngrășare. 
Cine nu va face așa, păcătuiesce 
contra interesului său propriu, 
căci aruncă de geba ceea ce i-ar 
fi de folosă.

Der fiindă că din nenorocire 
țăranulă și lucrătorulă mănâncă 
forte rară supă și carne, e greu 
a, aduna în hărdăiașă. Deci nu 
le rămâne decâtă să țle dea po
rumbă (cucuruză), decă voescă 
să’și îngrașe porcii.

Ce privesce higiena ori îngri
jirea de sănătatea porciloru, e o 
greșală a’l ține rău și în necure- 
țeniă. Hrana stricată, de pildă 
porumbă (cucuruză) stricată pri- 
cinuescebolă porcilor. De asemenea 
co cina necurățită din timpă timpă 
strică parciloră pentru-că și loră 
le face rău aerulă stricată și mur
dăria.

încrucișarea porciloră de so
iulă întâiu cu cei de soiulă ală 
doilea e forte folositore și de re
comandată, pentru-că se produce 
ună soiu de porci, cari se hră
nescă ușoră și eftină și se facă și 
mari și grei, vencjendu-se pe pre
țuri forte bune în asemănare cu 
ce se cheltuesce pentru crescerea 
și întreținerea loră. (După „Ialo- 
mițenulă.“)

Ingrășarea găinilor^. Ingrășarea găi- 
niloră merită o mai seriosă atențiune. 
Să nu lăsămă găinile să se hrănescă nu
mai cu rămășițele de pe la bucătării și 
cu puține insecte, pe cari le găsescă cu 
mare greutate prin curie, ci trebuie să 
ne interesămă mai de apropo de cresce
rea loră. Nu trebuie să țină cineva mai 
multe găini decâtă numai în proporțiune 
cu mijlobele de cari dispune, spre a le 
pute îngriji și hrăni în modă rațională, 
adecă de a-le da regulată, barem! o- 
dată pe c}i> hrană potrivită. Ordulă de 
esemplu, îngrașe găinele și le face și 
ouătore.

Clocirea oucloră. Unii din cetitorii 
cjiaruluij de agricultură practică din 
Francia întrebă direcția acelei reviste, 
de ce mai totdeuna nu reușescesă scotă 
pui de pasări, că mereu puii moră în 
ouă, seu chiar în momentulă, când snnt 
aprope de a eși din gădce ? Nu cumva 
să fiă causa acestei întâmplări vânturile 
țării ? Răspunsulă dată e următorulă: 
Pănă acum nu s’a aflată, decă vânturile 
cele mari, furtunile, au vr’o influință și 
potă aduce vătămare ouăloră în clocire; 
se pote că mișcările tari ale vântului 
să ucidă sămânța oului clocită de 8 ori 
9 dile, der nicl-odată nu s’ar crede, că 
furtunile să omore puiulă aprope de 
scosă. Mai degrabă s’ar crede, că pu
iulă în momentulă eșirei din găoce more 
din causa năbușelei, a lipsei de aeră re
spirabilă și de răcore : probă clocirea ar
tificială, unde puii moră de mare căl
dură și lipsă de aeră curată, mai rece, 
aprope de finitulă clocirei. Prin urmare, 
cuibarulă, trebuindă să fiă mai puțină 
caldă în momentulă eșirei puișoriloră 
din ou, e bine a pune în toiulă verei 
sub ouă erbă cosită de curândă, urzici 
seu brazde prospete. Acesta recomanda- 
țiă e forte naturală și întocmită pe es- 
periență: că la scoterea puiloră o mare 
căldură se produce, care trebuindă a fi 

înlăturată, vină în ajutoră erburile pros- 
pete, cari absorbindă căldura se usucă, 
er puiloră le dă în schimbă) răcorea 
loră.

Păstrarea semințeloră. Mulțl au obi- 
ce ulă de a’șl păstra diferitele semințe 
de legumi și flori închise. Acostă obi
ceiu nu e bună, deorece acele semințe 
lipsite de aeră își perpă lesne puterea 
loră de a încolți. Pentru a se păstra 
neatinsă puterea încolțitore a semințe
loră, ele trebuescă ținute în săculețe de 
pânză seu de hârtiă cu mici găurele.

Din traista cu minciunile.

Așa mi-ai spusă, sfinția ta!
Unu Țigană se duse la popa se se 

spovedescă.
„Ce păcate ai făcută Țigane?“ îlă 

întrebă sfinția sa.
— Să fie cu iertare, cinstite părinte, 

eu n’am făcută păcate fără numai cu 
gândulă.

„Cum e asta de ’nțelesă?“
— Apoi așa, că de multe-ori ași fi 

pusă mâna pe câte ceva, dâr n’am fu
rată nici odată, căci mi-era frică de 
păruială.

„Ei, Țigane, apoi asta totă păcatti 
rămâne, căci trebue să scii, că gândulă 
și fapta totă una e. Una nu este mai 
bună decâtă alta!“

Și așa părințelulă îi dete canonă 
Țiganului să plătească trei liturghii și 
să ajuneze două dile una după alta.

Nu multă după aceea se întâmplă, 
că sluga popii se duse cu caii stăpânu- 
său să-i adape la vâlceaua ce Curgea pe 
lângă bordeiulă Țiganului.

Caii, după ce băură, își ridicară ca- 
pulă în susă și începură a se uita spre 
ună petecă de locă, pe care-lă sămănase 
cioroiulă cu cucuruză.

Cum îi zări Faraonulă din ușa bor
deiului, se și repecji la ei, îi luă de dă- 
iogă, îi duse în curte la elă și-i închise.

Sluga îi spuse popii ce s’a întâm
plată, și popa îndată îlă și trimise după 
Țigană.

„De ce mi-ai închisă caii, măi gran- 
gorule ?“

— Cum să nu’i închi4ă, cinstite pă
rinte, decă au mâncată din holda mea?

„Ce să mănânce, nebunule, decă nu 
s’au mișcată de lângă vâlcea ?“

— Ei, ei, de mișcată, nu s’au miș
cată, der s’au uitată spre cucuruzul meu.

„Și decă s’au uitată ?“
— Dâcă s’au uitată, e dovadă că 

aveau de gândă să mi-lă strice. Ș’apoi 
gândulă și fapta e totă una; așa mi-ai 
spusă sfinția ta!

Țiganulă cu sf. Vineri.
„Măi Țigane, ai vre tu să vecjl pe 

sf. Vinere?u întrebă odată ună hoță 
de Română pe ună Țigană.

— Cum să nu, Românico!
„Ei bine, decă vrei s’o vedl, vino 

cu mine!“
Românulă îlă duse pe Țigană într’o 

pădure și apropiindu-se de o visunie, în 
care scia că șade moșă-Martină, îi cfise 
tovarășului său să între în lăuntru, er 
elfi se făcu nevăzuta.

Țiganulă merse ca prostulă înainte 
pănă când dintr’o dată se pomeni botă 
în botă cu jupânfi Ursilă.

Aoleo, frică ce-lă cuprinse pe bie- 
tulă Faraonfi, când văcju că sfânta Vi
neri se ridică în două piciore și se uită 
la elfi cu nisce ochi, de gândeai că sunt 
doi cărbuni aprinși și nu altceva!

„Vai, drăguță, de te-ai uita încolo, 
cum mi-te uiți încoce, ce fugă așă mai 
trage!*  fu totă ce mai putu borborosi.

Tocmai atunci să ’ntâmplâ, că Ur
sula își suci ună picii capulă spre ’ndă- 
rătfi, nu sciu din ce pricină.

Țiganulă nu se mai socoti multă, 
ci tunde-o băete!... Ș’apoi:

Lingiți-vă piciăre, 
Scurtați-vă răzore!
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fiâ. dedicata numai memoriei prințului 
de coronă Rudolfă.

*

In Brașovă s a oficiata Marția tre
cută serviciu divina în tâte bisericile 
pentru sufletula răposatului principe de 
coronă Rudolfă. Au fosta de față au
toritățile civile și militare, bisericescl ți 
școlare, elevii tuturora scoleloră și nu- 
merosa poporă. Acjl s’a oficiata și ună 
parastasu în bisericele românescl.

*
In Sibiiu de asemenea s’a oficiata 

serviciu divina în tote bisericele. Cu o- 
casiunea slujbei în bis. gr. or. din Graben- 
gasse, consilierula gubernialu în pensi
une Ilie Măcelariu a dăruita fiecăruia 
din cei 500 de infanteriști ai reg. 31, 
cari apăruseră la serviciulă divina, câte 
o pane sfințită ^colacă) și câte o mică 
ficliă.

*
Blașiu. 7 Febr. st. n. 1889.

Joi în 7 Febr. st. n. la 8'/2 ore s’a 
ținuta requiem încatedrala metropolitană 
pentru repausulfi sufletului Alteței Sale 
archiducelui și principelui de coronă Ru- 
doltu, pontificânda Escel ența Sa Pre Sân- 
țitula Metropohtu loanii Vancea,^ avendd 
în jurula său o numerosă asistință de 
preoți.

La serviciulu divina au luată parte 
tinerimea studiosă dela tote institutele 
de învățămenta, precum și oficialii dela 
tote branchele din loca. Serviciula a 
durata pănă la 10'/2 ore.

Gurglnu, 6 Februarie n. 1889.
întâmplarea tristă și neașteptată a 

morții Alteței Sale prințului de coronă 
Rudolfa a umpluta de durere tote țările 
ținătore de sceptrula casei Habsburgice 
și tote ținuturile, der cu deosebire co
muna Gurghiu și împrejurimea simte o 
nespusă mâhnire, pentru-că puțini indi
vid! sun ta, cari să nu fi gustata bareml 
în parte binefacerile Alteții Sale. Trac
tarea umană și șimțămintele pline de 
iubire, cari l’au caracterizată în vieța 
sa față de poporala, cu care venea în 
atingere, nu se pote descrie. Gurghienii 
și întrega ținutula îlă deplângă tocmai 
de aceea cu așa mare mâhnire, jalea 
fiinda generală. Memoria sa va rămâne 
neștersă în inimile generațiunei de față 
și a celoru viitore.

Dela primirea tristei scir! a încetărei 
din vieța a Al. Sale s’au trasă clopotele 
la tote bisericile, în tote cjilele a. m.; 
er în 6 Februarie s’au trasă clopo
tele dela 4 ore pănă la 4'/2 ore d. a

încă Duminecă, adecă în 3 Febru
arie, zelosulă nostru preotă Nicolau Pe
tru făcu de scire, că MercurI în 6 Fe
bruarie pe la 10 ore a. m. va ține litur- 
giă și parastasă pentru adormitulă în 
Domnulă Al. Sa prințulă Rudolfă, și în 
cțiua amintită, la audulă clopoteloră, cu 
mică cu mare, tîneru și bătrână, băr
bați și femei în haine de doliu, sărbăto- 
resce îmbrăcațl, veniră la biserică unde 
se începu sf. liturgiă pentru sufletulă 
răposatului, er după liturgiă s’a ținută 
parastasă, după parastasă a predicată 
Părintele nostru, descriindă însușirile no
bile și frumose, precum și bunătatea ini- 
mei și interesulă viu, ce a avută față de 
Gurghiu și împrejurime și dândă espre- 
siune jalei generale pentru acestă pier
dere pre timpuriă și neașteptată! Pă
trunși de durere cu toții amă plânsă cu 
lacrăm! fierbinți, chiar așa cum plângă 
adevărații fii pe părintele loră iubită.

In veci pomenirea lui!
A. V.

Sâncelă, 7 Faură 1889.

Vestea tristă despre mortea fără 
veste a principelui moștenitoră de co
ronă Rudolfă, veni ca ună fulgeră sfă- 
șietoră și la cuuoscința poporului nos
tru credinciosă din comuna Sâncelă, în- 
tristându-lă amară.

Marți în 4 Faură n. pe la orele 3 
după amedă, la tristulu sunetă ală clo
poteloră din întrega comună totă inte- 

ligința și poporală, bărbați și femei, 
mică cu mare alergară la Sf. biserică 
gr. cat. din locă, ca să fiă de față la 
serviciulă dumnedeescă, ce s’a săvârșită 
pentru reposatulă prință. D-lă Zaharia 
Brană v.-protopopă și parochă locală 
dinpreună cu tînărulă preotă d-lă Va- 
silie Smigelschi, ornați în doliu înălțară 
rugăciuni ferbințl pentru repausulă sufle
tului fostului prințu.

Se putea ceti de pe fețele număro- 
sului publică, ce era de față, trisțea 
pentru depărtarea acestui sufletă nobilă 
din mijloculă nostru. Isprăvindu-se 
serviciulă divină, D-lă Zahariă Branu 
prin o cuvântare bine potrivită sciu mișca 
inimile, încâtă stOrse lacrime din ochii 
ascultătoriloră, descriindă vieța și nobilele 
însușiri, de care se bucura Alteța Sa, 
care era speranța poporeloru de sub 
sceptrulă Habsburgiloră și mai vertosă 
a poporului nostru ; arătă cum iubia 
poporele și armata, der era și ună Me- 
cenate ală sciințeloră, fiindă membru, și 
chiar președinte, ală mai multoră socie
tăți sciențifice; der cruda morte n’a 
cruțată nici acestă tenără mlădiță, căci 
i-a plăcută Părintelui din ceruri a’lă 
chiema la sine.

S a dusă, înse va rămâne numele 
lui în inimile poporeloră neștersă, er noi 
îi dicemă: Fie’i țerîna ușoră și memoria 
binecuvântată! I. Frtl.

Parastasu pentru rep. Ârchiduce Rudolf.
Parastasulă ținută astăcji în 28 Ia- 

nuariu v. în biserica sf. Neculae din 
Scheiu în Brașovă pentru răposatulă 
principe de coronă și ârchiduce Rudolfă 
a decursă în modulă celă mai solemnă. 
La acestă parastasă a participată juni
mea studiosă dela scălele centrale ro
mâne cu steagulă gimnasiului îmbrăcată 
în doliu, corpulă profesorală și învăță- 
torescă, eforia școlară, representanțl ai 
gremiului comercială română și ai Reu- 
niunei femeiloră române din Brașovă, 
comitetulă parochială dela biserica sf. 
Nicolae etc. Oficiulă dumnedeescă l’a 
celebrată venerabilulă protopopă Ioană 
Petricu, însoțită de parochii V. Voina, 
din Brașovă și I. Craioveanu, din Hăl- 
hiu. încă în decursulă Liturgiei se pre- 
sentară în numărată celă mai frumosă 
representanții deosebiteloră oficii publice 
din locă și anume: representanții corpu
lui oficerescă în frunte cu d-lă generală 
de Pokay, funcționarii comitatensl în 
frunte cu d-lă proto-notară Tompa, ma- 
gistratulă orașului în frunte cu d-lă pri
mară de Brenuerberg. Cântările dela Li- 
turgie, precum și cele mortuare au fostă 
esecutate cu tota precisiunea da corală 
bisericescă condusă de d-lă profesoră 
N. Popovict. Biserica era în doliu.

SCIRILE DILEI.
Fabrică de zahară in Ardeltt. Ridi

carea unei fabrice de zahară în Ardelă, 
după cum se vestesce din isvdre vred
nice de credămentă, este aprope de a se 
pune în faptă. Societatea care voesce 
să ridice acestă fabrică a cerută la în
cepută, ca proprietarii de pământă să-i 
garanteze prin contractă, că voră sămăna 
pe sema acestei fabrice 5000 de jugăre 
cu sfecle în fiecare ană. După ce însă 
doritorii de a ridica acea fab ică au 
vădută, că proprietarii de pămentă toți 
împreună n’au luată asupra loră sarcina 
de a sămena cu sfecle atâta locă, s’a 
învoită ca celă puțină 3000 de jugăre 
să li se promită că se voră sămena cu 
sfecle. Pământurile puse la disposițiă 
de diferiți proprietari pentru cultura de 
sfecle n’au datu la olaltă nici 3000 de 
jugăre. Dedrece însă numai câteva sute 
mai lipsescă, numita societate este deja 
hotărîtă ca să ia asupră’șl ridicarea fa- 
bricei, avendă nădejde, că în viitoră mai 
mulțl omeni se voră îndemna ca să pră- 
sescă sfeclele de lipsă. Fabrica se va 
ridica în Ai udă, după cum se asigură ; 
producătorii de sfecle, cari nu locuescă 
mai departe de 150 kilometri, voră pute

se-șl trimită sfeclele loră pe calea ferată 
pe cheltuela fabricei, care împarte gratis 
și sămânța de sfecle. Intreprimjătorală 
fabricei de zahară va veni la Aiudă încă 
în luna acesta spre a începe lucrările.

♦* ♦
Unu preotă harnică. D-lă Nicolae 

Dragancia, care de curându se așecjâ ca 
preotă în parochia Răchita din diecesa 
Aradului, a înființată ună minunată coru 
de plugari constătătoră din vre-o 50 de 
tineri și prin stăruința sa a isbutită a 
pune la cale multe lucruri bune în co
mună. Poporală îlă iubesce, îlă spriji- 
nesce și prin acesta lucrurile mergu îna
inte. Din încrederea cea mare și iubi
rea ce-o are cătră preotulu său, ună 
vrednică economă de acolo pe lângă 
alte multe jertfe, a promisă că va 
dărui pentru biserică 1000 fl., er ca fun- 
.dațiune pentru scola română asemenea 
a luată asupră-șl ridicarea unei case în 
preță de 1500 fl. pe care după 10 ani 
o va lăsa pe săma scolei. Ce fericire 
ar fi pentru noi, decă tote comunele ro
mânescl ar face asemenea acestoru bravi 
Români!

* 
* *In dară. D-lă Aurelă Corvină, pro

fesoră în BucurescI, cu ocasiunea serbă- 
toriloru Crăciunului trecendă prin Bra
șovă, ne îmânâ 2 fl. cu scopulu ca în 
prețuia acestora să trimitemă numărulă 
cu data de Duminecă ală „Gaz. Trans.“ 
gratuită la doi Români fără mijloce. In 
prețulă acestoru 2 fl. amă dispusă să se 
trimită pe primulă semestru numerii de 
Duminecă ai „Gazetei“ încă dela înce- 
putulă anului la adresa d-loră: Ioană 
Popă, preotă gr. or. în Uzonă (Săcuime) 
și Ioană Uieșă, învățătoru gr. cat. în 
Bozediu, comună nemeșescă.

* * *
Fondu de pensiuni. Representanța 

orășenescă din Alba-Iulia a făcută sta
tutele pentru fondulă de pensiuni ală 
funcționariloră orășenescl dăraindă a- 
cestui fonda 5000 fl. Se’nțelege, cum 
n’ar dărui din bani românescl? Vorba 
e, câți Români se voră bucura de pen
siuni din acelă fondă!

* * *
Vindecarea difteritei. Din Parisă se 

vestesce, că boia de gâtă numită difte- 
rita ori anghina se va cura de aci îna
inte cu mai mare ușurință ca pănă acum. 
In institutulă lui Pasteur, unde se vin
decă turbarea, s’a descoperită baccilulă 
difteritei și contagiile lui, adecă ani- 
malulă acela mică de nu se vede cu 
ochii liberi, care pricinuesce acestă urîtă 
și periculosă bolă,

* * *
Serată literară. Corpulă învâțătorescă 

dela scola capitală gr. or. din Poiana 
învită la „Serata literarău, ce se va a- 
rangia cu ocasiunea adunării generale 
a învâțătoriloră din tractulă Mercurei la 
30 Ianuarie v. 1889 în edificiulă scolei de 
acolo. Programa: 1) „Cuvântă de des
chidere11. 2) „June române“, cântare cu 
elevii. 3) „Producerea și esploatarea ca
pitalului^ disertațiune practică. 4) „Dan, 
căpitană de plaiuu, declamare. 5) „Fiu 
iubită ală țâriiu, cântare cu elevii. 6) 
Importanța femeei în desvoltarea popo
reloră și de aci necesitatea „Educațiu- 
nei femeiloră.“ 7) „De ce nu-mi vii“
(duetă). 8) Petrecere cu jocă. Incepu- 
tulă la 7 ore. Intrarea de familiă și per- 
sonă 1 fl. SuprasolvirI în favorulă biblio- 
tecei școlare se primescă cu mulțămită 
și se voră cuita pe cale Ziaristică.

* A *
Firma Horvath și Klusch din Brașovă 

a căpătată la esposiția din Cincl-Bise- 
ricl „medaliă de aură pentru lucra bună 
și frumosă“. Firma a trimisă la espo- 
sițiă o lampă lucrată ou forte multă 
gustă, ună capă d’operă ală lăcătușeriei 
artistice. Concetățenii noștri au avută 
ocasiune a admira lampa în unele bir
turi d. e. la Mehsner, la Trepches și la 
reuniunea industrială. Este îmbucurătoră 
că o firmă brașovenă șl-a putută căștiga 
ună nume așa de bună în lăcătușeria 
de artă.

*« «

Nenorocire. La stingerea unui focă 
în 5 Februarie sera, la birtulă „corona“ 
din Clușiu, pompierului Iosif Dvorza- 
csek i-s’a strivită așa de rău degetulă 
mijlociu ală mânei drepte, încâtă a tre
buită se i-lă taie mediculă.

Cum suntU serăciți Români.
In comuna românescă Gaiulă-mică 

bieții locuitori, ne mai putendă purta 
povara grea a dăriloră, se înțelege, că 
au rămasă în restanță. Ba unii dintre ei 
ară fi avută se plătescă, der n’au pu
tută, căci notarulă maghiară ală loră nu 
mergea în satu ca se încaseze dările cu 
săptămânile și cu lunile întregi, er pe 
cassarulă și pe judele comunală nu-i 
lasă ca să încaseze aceste dări. Astfeliu 
dușmanulă notară i-a încurcată pe bieții 
omeni în datorii numai și numai pentru 
ca să le potă vinde moșiile și să-i să- 
răcescă. Ba ce-i mai multă, când bieții 
âmenl s’au dusă cu banii în mână ca 
să-și plătescă dările și ‘ să se roge să-i 
lase ca să-și plătescă restanțele loră în 
rate, , domnii u dela deregătoriă n’au 
vrută să le ia banii, ci i-au trimisă acasă 
dicându-le: „bizon du-tye acasă, că mo
șia ta se vingye“. Astfeliu s’au și vân
dută apoi mai multe moșii de ale 
biețiloră Români unora Jidovi și unoră 
nemți ce se află pe acolo.

Cine nu vede din acestea, că aici se 
uneltesce desmoștenirea și sărăcirea po
porului nostru? Mai adauge apoi, că 
nefericiții omeni au cerată să li-se lase 
ca bareml în arendă să’șl pota ține lo
curile loră, der nici acesta nu li-s’adată, 
ba încă notarulă ungurescă a oprită și 
pe străini de a le da Româniloră mână 
de ajutoră, așa că de multe-ori moșiile 
omeniloră s’au licitată chiar în paguba 
statului, căci omenii voiau a plăti tote 
datoriile, pe când la licitația nu s’a pu
tută dobândi atâtă, câtă era datoria, și 
acesta numai ca să sărăcescă pe Români. 
Totu în acestă comună s a adeverită, că 
mulțl omeni suntu puși la dare cu sute 
de florenl mai mare decum s’ar cuveni 
după lege. Așa de pildă pe locuitorală 
Pera Pascu l'au pusă la o datoria de 
800 fl. pe când elă a arătată mai în 
urmă, că datoria lui era cu 100— 200 fl. 
mai puțină ; pănă ce a putută însă do
vedi acesta, a avută sumedenie de chel- 
tuell pe la advocațl, așa că la urmă spă- 
riindu-se de nisce nedreptăți ca acestea 
șl-a vândută totă, a eșită din sătulă lui 
și s’a mutată în Margita-mare.

Ca vârfă la tote acestea se vorbesce 
că numitul ă notară ungurescă s’a apu
cată acum să scrie în tdte părțile, ba 
chiar și pe la ministeriu, cu sccpă casă 
înegrescă pe Români cum scie maî bine, 
pentru ca mai în urmă să mai potă li
cita câteva moșii de ale Româniloră.

Unde voesce guvernulă să ajungă 
prin astfelă de nelegiurl ale organeloră 
lui ? Bine ar fi să dea stăpânirea po
runcă ca slujbașiii ei să nu se jâce cu 
foculă.

Despăgubirea dreptului de cârcinmăritti.
Publicul nostru cetitor de sigur că 

a aucjitu multă povestindu-se des
pre despăgubirea dreptului de câr- 
ciumăritfi (dreptulu regalu) despre 
care vorbesce articululfi de lege 
XXXVI din anulQ 1888. Deorece
mai tote comunele și și unii din 
singuratici sunt proprietari de drep
turi de cârciumăritu este neapă
rată de lipsă ca se cundscă as
prele mesurl ale legei din vorbă.

Credemu de lipsă deocamdată 
a reproduce aici publicațiunea mi
nistrului de finance cu privire la 
despăgubirea dreptului de cârciu- 
măritti, (pentru-că acesta publica- 
țiune arată modulă cum trebue 
se se despăgubescă proprietarii de 
pănă acuma a dreptului de câr- 
ciumărită, care dreptu dela 1 Ia
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nuarie 1890 are se trecă în pro
prietatea Statului.

Facemil băgătoru de seină pe 
fie-care proprietară, care are drept 
ge ceră despăgubire, se facă t6te 
cele ce se ceru în acestă publica- 
țiune, căci altmintrelea îșl vortî 
perde dreptulă de despăgubire.

începem ă cu publicarea amin
titei publicațiunl, care este de ur
mător ulu cuprinsă:

Publicațiune.
In sensulă § 13 alu artioulului de 

lege XXXVI din 1888 despre despăgu
birea dreptului de cârciumărită (regalii), 
deosebire făcândă de tdte celelalte con- 
dițiunl cuprinse în acâstă lege,—sevorft 
despăgubi pentru dreptulă de cârciumă
rită (regalfi) numai acei proprietari ai 
dreptului acestuia, oarl seu singuri, seu 
prin împuterniciții lorii legali îșl voră 
arăta in scris» pretensiunea de despăgu
bire pănă în 31 Martie a. c. 1889 stilulă 
nou la acela inspectorii regesoă de dare, 
în a cărui cerca de activitate se află co
muna în care respectivulă proprietarii 
are dreptă de cârciumărită*)  numinda 
totodată și comuna în care îșl folosesce 
acesta drepta.

*) De pildă dâcă cineva a avuta o câr
ciumă în apropierea unei biserici și a fosta su
pusă prin asta âreșlcărora piedecl de a-șl fo
losi dreptulă de cârciumărită, sâu decă cineva 
a fostă oprită a-șl folosi dreptulă său de cătră 
organele politice sub diferite titule neîntemeiate.

Red.

Se provocă deci toți interesații în
dreptățiți ca pănă în 31 Martie 1889 
st. nou să’țl arate pretensiunile de des
păgubire la locuia anumita negreșita, 
căci la casă oontrarii în înțelesula le- 
gei de sus ti, pretensiunile mai târdiu 
arătate nu se vorii lua la nici una casă în 
băgare de semă.

Arătările acestea trebue aă conțină 
următorele:

1) Numele comunei în care se folo
sesce dreptula de regală (cârciumărită);

2) Descrierea exactă a dreptului de 
cârciumărită (regala) pentru care se cere 
despăgubirea;

3. Numirea acelui dreptă pe teme- 
iula căruia cela care cere despăgubirea, 
întradevăra șl-a folosita ca proprietara 
dreptula de câroiumărită.

4) Amintirea despre aceea, cum a 
fostă supusă la dare acestă dreptă.

5) Numele celui ce face rugarea său, 
dâcă acesta a însărcinată pe altoineva 
ca în afacerea despăgubirei să’lă repre- 
senteze, numele și locuința representan- 
tului.

6) Venitulă pe care proprietarulă l’a 
trasă din dreptulă de regală (cârciumă
rită) în anii 1882 —1886, și pe care vo- 
esce ca la socotirea sumei de despăgu
bire să se ia de basă.

La casă când cu dreptulă de câr
oiumărită ar fi foBtă și case, său alte 
drepturi ori avere nemișcătore date în 
arendă și venitulă întregă ar fi fostă 
supusă dărei de rente, atunci respeoti- 
vulă proprietară are să documenteze, că 
din venitulă întregă câtă cade exclu
sivă pe dreptulă de regală, să îșl pro
cure spre scopulă acesta documentele de 
lipsă.

In cașurile acelea dăcă cineva din
tre proprietarii dreptului de regală în 
sensulă § 4. respective §§ 6—10 ai art. 
de lege XXXVI din 1888 ar pretinde 
ca față de elă să se facă escepțiune dela 
procedura ordinară mai susă amintită și 
pretensiunea lui de despăgubire să se 
socotăscă pe calea escepțională amintită 
în lege : acela are să producă respective 
să alăture la cererea de insinuare tote 
documentele pe cari îșl întemeiază acestă 
rugare, și tâte acestea dimpreună cu ce
rerea de insinuare să le aștârnă negre
șită pănă în 31 Martie 1889 st. n. la 
inspectorul^ de dare competentă în 
scrisă, căci la casă contrară documen
tele mai târcjiu produse nu se vorii lua 
nicidecum în considerare și în lipsa do- 
oumenteloră necesari, față cu acei pe- 
tențl nu se va aplica modulă escepțio
nală stipulata în lege.

Cașurile escepționale cuprinse în 
§§-ii 6—10 ai legei amintite în cari are

*) Pentru comitatulu Brașovului și ala 
Făgărașului este inspectoratul^ de dare din 
Brașovă competentă.—Red. 

locă procedura escepțională, precum și 
documentele pe cari respectivii proprie
tari au ale așterne dimpreună cu cererea 
de insinuare pănă în 31 Martie 1889 sub 
strictele urmări de susă suntă urmă- 
torele:

1, Deci cineva, din considerațiunl 
față cu liniștea publică, seu în urma 
vre-unei măsuri oficiose greșite*)  nu șl-a 
putută folosi dreptulă de regală (cârcl- 
mărită) în astfeliu de măsură, precum 
l’ar fi putută folosi decă n’ar fi fostă 
piedecile de susă, cu alte cuvinte decă 
cineva este în stare a dovedi, că densulă 
după dreptulă său de regală (cârclmă- 
rită) ar fi avută mai multă venită, pre
cum într’adevără a avută decă nu ar fi 
esistată cutare și cutare piedecă sân mă
suri greșite oficiâse, în casulă acesta res- 
pectivulă deodată cu insinuarea:

a) să arate în scrisă că prin care 
măsură oficiosă i s’a micșorată venitulă 
și să alăture hârtiile, cari dovedescă a- 
ceste măsuri.

b) decă insinuantele (său petentulă) 
susține, că măsura oficială a fostă „gre- 
șită“. ou provocare la legea seu ordina- 
țiunea respectivă, se arate, că disposi- 
țiunea aceea într’adevără a fostă greșită.

c) cu contracte, documente de re
laxare și alte documente să arate că 
prin măsura amintită oficială a avută 
pagubă.

d) decă proprietarulă voesce ca suma 
lui de despăgubire să se statorescă în 
asămenare cu dreptulă de cârclmărită 
din altă comună vecină, atunci trebue să 
amintescă comuna seu comunele, a că- 
roră venită voesce ca să fiă băgată în 
semă la statorirea sumei lui de despă
gubire ;

e) să se dechiare în privința aceea,
că voesce insinuantele și dăcă nu den
sulă, cine voesce a lua în arândă drep
tulă de cârclmărită din cestiune, decă 
statulă ar pretinde ca suma de despă
gubire să se asigure prin arendarea 
dreptului? (Va urma.)

Sctflele sătesci
de pe Domenlulu Corânei in Bomânia.

Suntă c&țl-va ani de când venitulă 
dela 12 moșii ale statului română s’a 
dată regelui câtă va trăi și apoi va trece 
la moștenitorulă tronului. Aceste moșii 
portă numele de Domeniul^ Coronei; i 
mai c)ice și Apanagii. Administratorii ală 
acestui Domeniu ală Coronei este Dlă 
I6nă Calinderu, care mai nainte vreme 
a fostă membru la înalta curte de Cas- 
țiă, ministru ală României la Berlină, etc.

Dlă Ionă Calinderu însă mai are sub 
D-sa alțl funcționari, însărcinați cu su
pravegherea de aprope a fie-cărei mo
șii. Cei mai însemnați din acești func
ționari portă numele de agenți.

De cândă veniturile acestoră 12 mo
șii le ia regele, densulă s’a silită să facă 
brecari îmbunătățiri pe densele, precum: 
scoli, biserici, primării, etc. Ceva mai 
multă: pe lângă școlile de pe unele din 
aceste moșii s’au înființaț i și ateliere, 
sub conducerea învățătoriloră, unde șco
larii învață câte o meseriă ore care. Așa 
la Segarcea și Sadova s’au înființată a- 
teliere de făcută pălării, la Dobrovăță 
ateliere de scaune și frânghii, la Gher- 
ghiță ateliere de coșuri și frânghii, etc. 
Pentru aceste ateliere, Administrația Do
meniului Corbnei a procurată uneltele și 
materialulă necesara, și îșl propune să 
răsplătescă ostenelile învățătoriloră cari 
conducă acele ateliere. Ce bine ar fi, 
decă s’ară putea alătura la fie-care scolă 
rurală câte ună atelieră pentru învățarea 
unei meserii potrivite localității.

Acum d-lă I. Calineeru. administra- 
torulă în cestiune, îșl propune — ne 
spune revista „Lumina pentru țoțlu — 

să înființeze ateliere de ore-cari meserii 
pe lângă fia-care scolă rurală de pe do- 
meniulă Coronei, de aceea dilele acestea 
a trimisă o adresă circulară la toți Agenții 
Domeniului Corânei, prin care îi învită să 
stăruiascăpe lângă învățători ca aceștia 
să lumineze pe săteni munteni: ântâiu, că 
afară de porumbă, care spre munte nu se 
prea coce la tâmpă și de aceea dă nas- 
cere pelagrei, ei se potă hrăni mai bine 
cu cartofi; alu doilea, că pe lângă munca 
pământului mai suntă și alte mijloce de 
traiu, adecă feluritele meșteșuguri. Ceva 
mai multă: Dlă Calinderu dice, că învă
țătorii ar putea ajuta la deslegarea ne- 
înțelegeriloră de tocmeli și de pământă 
și la împuținarea concurenții streiniloră, 
negreșită prin redeșteptarea industriei 
casnice.

Dorința d-sale, conformă voinței M. 
Sale Regelui, ar fijde a generalise acestă 
întocmire de ateliere, der ea nu pote fi 
aceiași pretutindenea, ci specialisată în 
altă ramură, după împrejurările econo
mice, după aplecările și nevoile locuito- 
riloră, seu după localitate și alte consi
derații practice.

Bugetulu României pe anulu 1889.
Veniturile Statului română așa cum 

se găsescă trecute în bugetulă pe anulă 
1889 suntă în sumă de 162,955,700 lei.

Cheltuelile suntă în sumă de 164 
milione lei, între cari datoria publică 
65,048,422 lei 45 bani, ministerulă de 
răsboiu 23,944,270 lei, ministerulă de 
culte 15,143,365 lei 65 bani.

Deficitulă e de 11,644,300 lei. Dela 
acestă deficită trebue să se scacjă suma 
de 5,160,029, ce va rămâne din econo
mii de.cheltuell. Astfelă defioitulă exact 
va fi de 6,498.280 .lei 66 bani.

Bugetulu Elveției pe 1889.
Bugetulă Elveției pe 1889 arată la 

veuite suma de 60,700,000 franci și o 
cheltuielă de 61,758,000 franci, ceea oe 
constitue ună deficită de 1,058,000 fr.

Bugetulu Franciei pe 1889.
„Journal Officielu dela 30 Decemvre 

trecuta publică legile de finance pe an. 
1889.

Bugetulă cheltuieliloră arată 3.011, 
974,825 fr., din cari datoria publică 
1,292,319,475.

In totalulă servicielortt generale 
ale ministereloră, creditele acordate mi
nisterului de răsboiu suntă 550,652,404 
fr. și creditele acordate marinei 204,959, 
104 fr.

Bugetulă veniteloră arată : 3.012, 
179,055. __________

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

Berlinu, 9 Februarie, piarulă 
„Hamburger Nachrichten“numesce 
pe contele Waldersee ca eventual 
succesoru ală lui Bismark.

Parisu, 9 Februrie. Cabinetulti 
este hotărîtă ca, cu tdtă oposiți- 
unea unei părți a stângii estreme, 
se pășâscă în ședința de ac|I a 
camerei în contra priorității revi- 
suirei constituțiunei și se pună 
cestiunea de cabinetă. — Colone- 
lultî Senard a primită admoniare 
oficială.

Roma, 9 Februarie. Cam vr’o 
1000 de lucrători fără ocupațiune 
înarmați cu bețe și cu cuțite dis
truseră unele prăvălii și voiră să 
atace parlamentului. Au fostă a- 
restați 72 lucrători, cei mai mulțl 
aparținu internaționalei.

BucurescT, 9 Februarie. Propu
nerea lui Blaremberg de a se pune 
în stare de acusațiune fostulu mi- 
nisteriu Brătianu e viu combătută 
de junimiști. Se crede că va res
pinge camera propunerea.

Arta de a ave o vieța plăcută-
ii.

Chiar și omulă celu mai ser- 
manu pote se’șl câștige felurite 
bucurii, felurite 4ile vesele plă
cute în vieță. Nu e de lipsă, ca 
lumea se fiă numai „o vale a 
plângeriloru,44 că e și unu maga- 
zină de felurite bucurii, numai se 
scie cineva se le găsescă, ea e și 
unu raiu de plăceri nevinovate, de 
adevărate bucurii cerescl, numai 
se se pricepă cineva a le câștiga, 
numai să vrea, deră să vrea ener
gicii, să voiescă cu totă puterea, 
cu tătă stăruința, cu tdtă hotărî- 
rea și puterea sufletului său.

In multe privințe noi suntemă 
domni preste destinulu nostru.

A nostră proprietate este inima 
și sufletulu nostru. Intr’ânsele 
în amândouă putemu să sădimu 
și să cultivămă cugetări fericitore, 
din cari să răsară florile bucurii- 
loru nostre, putemu în mare mă
sură să regulămu temperamentele 
și aplecările năstre, putemu să 
fimă domni preste noi, în puterea 
năstră e a ne arăta totdeuna din 
partea cea mai bună a nostră.

Putemu să cultivămu în sufle
tulu nostru cugetări bune și să 
ducemu o vieță liniștită, cumpă
tată și virtuăsă, așa ca să ne câș- 
tigămu stima și iubirea omeni- 
loru buni și urmașiloră noștri se 
le putemu lăsa moștenire binecu
vântările exemplului nostru bine
făcătorii.

Arta de a ave o vieță veselă 
fericită se arată mai bine în vieța 
casnică. Condiția cea mai dintâiu 
pentru o astfelă de vieță este 
comfortulă, seu mulțămirea cu 
traiulă seu. Unde se ivescă griji 
chinuitore, unde e o vieță destră
bălată, lipsită de buna rânduială, 
unde vrăjbile și gâlcevile nu mai 
încetă, acolo pentru bărbatu și 
soțiă nu păte fi decâtă prea pu
țină comfortă, prea puțină vieță 
ticnită. Bărbatulă, care peste 4i 
a muncită, s’a sbuciumată și s’a 
trudită, așteptă, când se întorce 
acasă, să afle în familiă ună felă 
de despăgubire pentru trudele sale, 
ună pică de repaosă, de recreațiă.

Totă, ce soția sa pâte se facă 
mai puțină, este se’i facă casa 
plăcută, ca apropiindu-se dânsulă 
de locuința sa, se i se pară, că 
intră într’ună sanctuară.

Suntă țerl, unde nu este lipsă 
de atâtă comfortă. In regiuni căl- 
durbse îșl petrecă âmenii vieța 
mai multă afară din casă, sub ce- 
rulă liberă. In casă intră numai 
pentru a mânca și pentru a se 
culca. E deosebire mare însă în
tre viâța loră și a năstră. Aspri
mea timpului sub durata multoru 
luni, începând din Octomvrie și pănă 
în Martie, ne constrînge se petre- 
cemă timpulă mai totă în casă. 
Pentru noi o vieță ticnită este 
sufletulă căsniciei, este principiulă 
esențială, elementulu de vieță ală 
căsniciei, e idolulă, la care se în
chină omulă în vieța sa casnică.

Omulă nu este mulțămită a 
ave numai casă. Ea trebue se fiă 
și atrăgetâre, se’i placă omului se 
petrecă într’ânsa ticnită.

Va ave înse o vieță ticnită, 
nunumai decă casa sa va fi caldă, 
decă voră fi într’ânsa mobilele 
corespun4etbre, decă va ave cele 
trebuincibse pentru traiulă seu, ci 
se cere ceva mai multă, decât acesta, 
se cere se fiă curățeniă, se aibă 
aeră curată și se domniescă în
tr’ânsa o bună rînduielă. Numai 
așa pâte se se afle cineva bine în 
casa sa, se fiă mulțămită. Mulță
mirea în înțelesulă acesta este 
rădăcina multoru virtuți.
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Picăturile de stomachii MARIAZELLER,
care lacră escelentu in contra tuturora bolelorn de stomachu.

•ip a de apctitO. Mubiriunea stomachului. res- 
n u. umflare ( vânturiL rugât lâ acrâ. colica, ca
fe . tmurea <le petru și năsipu, producerea esce- 
i greața și vomate, durere de capii ideeă provine 

irce.i la stomachu, ooustipațiune seu încuiate, încăr- 
hulii! eu mâncări și beuturl. limbrici, suferințe de splină, 

i de hacniorhoide. — Prețuit! unei sticle dinpreiinâ un pres- 
erlervade întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de maro 70 cr. 

Espediția centrală prin farm a cis rulu 
Carl Brady, Kremsier 'Moravia.)

Pi ăturile d< -tomacha Atariazeller im suntu unu remediu secreta. 
I’.u iii- eonțm&tore suntu aratate in prescrierea de întrebuințare, ce 

se afli lu tie-care sticla.
"Verita/bile se află mai în t6te farmaciile.

A vvrtisnientu ! Pi« âturile de stomachu Mariazeljer se falsifică și se imiteză de 
m . re ori. (’a seninii, că snntu veritabile, servesce învGlitdrea roșiă provedută eu 
niarcH <le profecțiune de mai susii, și «afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se afla la fiecare sticlă, trebue fie arătat ți, că acesta s'a tipărită 
in tipografia D-lui H. Gusek in Kremsier.

Veritabile so află: Brașovu. farmacia Frd-nz JieZZmc», farmacia la Biserica Albă“. 
faini. I. (ruo.s: farm. ful. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius: farm. K. L. Schuster-, 
farm. Hiinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia AU\v. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff. Feldidră: Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgârașu: farm. y. Bildner. farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgyî farm. Val. Bcteg,farm Barabas Fer. 13,52—47

A visu. i-loru abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lânuiritu și se arate și posta ultimă.
Totodată facemu cunoscută tuturoru D-lonl abonați, că mai 

avenul din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei”, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

try ANUNCIU. yae
>subsemnatulu măsstni-templaru (măsar), 

distinsă cu diploma de recunoscință la Esposiția română din 
Sibiiu 1881 pentru desteritate ca sculptorii în lemnu, după o 
practică de mai mulți ani aici, câtă și în regatulu Româ
niei tace cunoscută onor, publicu, că a deschisă atelierulu 
seu propriu în Brașovu și eaecută ori-ce comande de mobile 
și construcțiuni după modelările cele mai moderne și cu 
prețurile cele mai moderate.

Iancn G. Colibanîl,
Sclxein, stxa,câ.a, fântânei XTo. -SIS.

Sosirea $i Blocarea irairiloro și Bosleloru în Brașovu.
I. Plecarea trenurilor!!:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulu mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu mixta Nr, 318: 1 <5ră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulti mixttt Nr. 316 : 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu :
Trenulu mixta. Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedi.

A. Plecarea poștelor!!.
a) Dela Brașovă la Reșnovti-Zernescl-Branii: 12 ore 30 m. după amedi.
b) , ,, ,, ZizinU: 4 ore după ameții.

,i

a

Eftizil de minune! Versaudt-Geschăfi
„zur ungar. Kronne".

Das Erste Wiener 

Derfanbb®efcfydf t 
..zur ungar. EA rene".

trimete în tote părțile cu NACHNAHME următdrele mărfuri cualitatea cea mai bună cu urnă preță câtă se pbte de scădută.

Numai 7 fi. 85 cr. 
costă untt orologiu cu PENDULĂ 

frumosa împodobita.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă suntu 

așeejate într’untt castănâ de nuca sculp
tata ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tata, e provăduta cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are una 
mechanismu aprope inruinabilU. 

Spirala duplă, secundariula bine 
regulata, așa că acest orologiu este ne
întrecuta în mersula său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împacbeteză este 
socotită la prețtt în 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr. 
costă una frumosa orologiu de părete 
cu deșteptătoră cu clopota în prevasâ 
de lemna de nuca cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulata.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă unft orologiu deșteptătortt de bronzâ, e de aură francesO, 
cu una tona curata, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoria cu ună mechanisma neruinabilu.

Numai 4 fi. 50 cr.
costă una cesornica de buzunarb cylindru de 
arginta-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
vălitore guilochată frumosa provădută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă ună cesornica remontoir de argintâ-nikel 
fără cheiă, este de trasa la scăriță, cu arătă-

tora de secunde regulata, sticlă netedă și cu aparata me- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir de 
argintii veritabilii de 13 loți fi. S.5O.

Mașini de cusutpentrufamiliă 
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în loca de 15 fi. acum numai 
3 £1- 50 or.

Eu garantezi! pentru prestațiunea 
și cusătura frumdsă și regulată a 
acestei mașini de cusuta pentru 
mână. Ea.funcționeză iute frumos, 
cose ori-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai dese ori 
mai rari, după voință, este con
struită din materiala solida și

buna și se yinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

Tote cu câte 97 cr.
97 cr.

1 Pălăriă de 
bărbațidinfilz 
mole în tote 

colorile.

.97 cr.
1 cămașă băr- 
bătescă din 
Cliifi’on fina, 
Creton seu 

Oxford.

97 cr.
1 pantalomide 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

97 cr.
1 cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.

97 cr.
3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.

«7 cr.
1 pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiftbn 

find.

97 cr.
1 pieptărașiu 
desd cu fldce 

căptușita.

97 cr.
1 pânzăfurăbo 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr.
■ 1 corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon find.

97 cr.
1 pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gata-

97 cr.
6șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

mastâ.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
1 cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotd di
ferite colori.

97 cr.
1 pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

97 cr.
1 covord de
patu St-of'a-

Iute frumosa 
desenata.

97 cr.
1 cârpă de în
velit pentru 
dame, "/i ma_ 
re, căldurdsă

97 cr.
1 aparatu de 
focii mecha- 
nicd,să aprin
de smgurd.

97 cr.
1 Evantail de 
damă ornată 
cudesemnurl 
și modern.

97 cri
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
1 Ciubucd cu
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionu 
fasonă nou 
cu pietri.

97 cr.
12 linguri de 
cafea arginta 
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 lanțu de ces 
de aurii pre

parata cu 
joujou.

97 cr.
1 inel cu Bri- 
lant imitat cu

pietri.

97 cr.
6 linguri de 
prândă de ar
gint Londonr 

Britt.
97 cr.

1 Braceletâ 
bătutăcupie- 

tri.

97 cr.
2 fesnlce de 
argintu curat 
London-Brit

97 cr.
1 caatronu de 
supă argintd 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonii de 
lână (sistemu 
Jăger) de băr 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste nnico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 ouțite de 

tablă arginta 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
ginta Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 dosă de za- 
harii argintA 
London-Brit

Mai suntu apoi 2000 de bucăți mari, elegante și moderne de 

Pânzăturî de masă și pat 
din ripsă. în cele mai vii colori, cu borduri și desenurl 
de flori, în adeveru frumose cu câte

iT I fl. 65 cr. “W
Pânzăturile snnta jură împrejura cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Plusch.

1 bucată 30 coji pă- 
nură de munte

fl. 5.50

1 bucată 30 coji 
Chiffon
fl. 5.50

'/2 duzină cârpe albe 
de ină 
90 cr.

1 bucată 30 coți atlas 
bunii Gradl 

fl. 6.50
1 bucată bună colo
rată de materie pen

tru patu fl. 6.50

6 bucăji cârpe de in
3 coji lungime 2coji 

lărgime fl. 8.50
1 bucată 30 coji 
Barchent-albii 

fl. 6.50

- duzină de cârpede 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Bouret 
dio stofă fină Bou

ret fl. 10.
1 garnit. color.deca- 
fea, 1 pânzătură, 6 

șervete fl. 2.25.
1 duzină de șterga

re de ind
fl. 2.50

1 restil de eovoră
6 metri

2 fl.

Numai 5 fi.
costă unii

Glierocude dimiâ
elegantă, gata, căldurosu, 
din cea mai fină dimiă 
Stiriană. pentru ori-ce mă
rime, pentruori-ce mSsură 
în tote colorile, pentru 
tonină si iarnă.

Numai 1 fi. 80 cr.

Jachete fle iarnă
pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumose co
lori moderne, se potri- 
vesce la ori-ce haină, se 
portă cu plăcere tomna 
și iarna.

Numai 1 0. 75 cr.
o pătură de cai, cari se vendfi 
așa ieftinu din causa desfiin
țării fabricii. — Cine voesce 
se-șl cruțe caii să cumpere 
renumitele

Pături de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și nlai grose.

Numai 6 fl. 50 cr.
costă unu

COSTUM B&mTBSGU
eleganții, modernii, de tomnă și iarnă, lu
crata din stofă de Brunn în ori-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă:
1 pantalonii, 1 giletcă, 1 gherocâ.

I Qualitate 2 Qualitate
I On costum întreg ă fl. 60-

i6fl.50cr.hjrs!).
Ca măsură la comandare e de ajunsă 

lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mâneciloră. precum și felulă 
colorei. Mustre nu se potă trimite, dedrece 
costumele suntă tote gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6 până la 18 ani 
ori-ce calitate suntă cu 2 fl. mai ieftine.

Transporturile cu ,,NACHEAHME“.

Fiă-care comandă, fiă câta de mică, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu'i place cuiva să ia înapoi, se pote schimba, seu se reîntorca paralele. Comandele sunta a se adresa la:

Versandt-Geschaft „zur ungar. Krone“, Wien, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1(12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.



Pagina 7 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 24—1889.

Țiganulu y» Luna.
Altă Faraonii se afla pe drumătotă 

pe vreme de ernă. Era o nopte senină 
der ața de frigurosă, încâtă trosneau 
lemnele în pădure. Țiganulă nostru, care 
nu era tocmai îmbrăcată , tremura de 
gândeai, că l’au apucată tote frigurile. 
De vreme lungă elă începu a se uita 
când josă la câmpulă acoperită cu ză
padă, când susă la ceriulă împodobită 
cu mii de stele, și vâdendă, că luna se 
uită la ddnsulă se puse la vorbă cu ea 
și-i 4iae ■

„Lună, lună!... de lumină totă ești 
bună, der de căldură, îșl mâncă Dum- 
necjeu pânea de geaba cu tine!*

’] Vorschriff=regulamentă.
’| Recrutulă.
’] Kehrt euch=Drepta'mprejură [coman

dă ca să se întărea înderătă].

Io-lu imbracu !
Ună Română vâcju într’una din cjĂle 

ună purdelașă golă de totă, jucându-se 
în țărână.

„Ală cui e băiatulă Ssta?“ întreba 
densulă pe ună Țigană ce sta întinsă 
cu burta la sore pe o pajiște din apro
piere.

— Io-lă îmbracă! răspunse cioroiulă 
cu mândriă.

MULTE ȘI DE TOATE.

De n'ar fi fostă tata.
Ună omă forte avută, prin nehăr- 

nicia lui, ajunge cu vreme la nimica, 
penjendu-’șl totă averea sa, și încă chiar 
atunci, când fîulă său era gata să se 
facă advocată. „Domnișorulă*  — căci 
așa pretindea fiu-său să i-se cjicâ — mă- 
niosă focă, că a sărăcită așa de multă 
bătrânulă, îi scrie ună răvașă nu ca să’i 
lndulcescă cjilele năcăjitului său tată, ci 
ca să’i ft. că imputări. Mai deșteptă de- 
câtă o vită, cum era, îi scrise :

„Nu mai am nimică mai multă cu 
dta, ml-e rușine, că ’ți sunt fiu și-’ml 
pare rău că ml-ai fostă tată ! Căci decă 
dta nu te-ai fi ivită pe lume, totă averea 
aceea mare a moșului meu, ml-ar fi ră
masă mie!*

Așa sântă copii.
Copilulu: Așa-i tată, că dâcă îți 

cumperi acum o pălăriă nouă, o să’țl 
iei una mai mare?

Tata: Da cum să-’ml cumpără eu 
mai mare? De altcum de ce mă întrebi 
tu asta?

Copilulu: Pentru-că maica 4icea a- 
seră, că nu te mai pote suferi, fiindcă 
în totă cjiua îți crescă totă mai mari — 
cdrne !

Din casarmă.
Căprarulil: Măi mutule ! D’apoi așa 

se împacheteză vițălulă după „forșrif*) “? 
Uită-te numai cum stă pe tine! Vecjl?

Novițulu2): Der de unde să vădă eu( 
domnule căprară, dor eu nu am ochi la 
spate!

Căprarulu: Măi bibolule! Der nu 
scii face ună „kerdaik3/u?

Unu copilă lacomă.
S’a dată lui Stetănelă ună pahară 

de vină cu pezmețl, pe care să-i înmoie 
în vină. După ce se goli paharulă, 
Stefănelă ceru să-i mai dea eră. — Der, 
îi 4'se mama sa, ți s’a dată destulă, 
ună pahară plină.... — Ba nicidecum 
răspunse copilulă cu lacrimile în ochi ; 
pezmeții pe cari i-am mâncată au băută 
totă vinulă, er eu nici n’am gustată din 
elă.

Fabricaținnea și consmnultt benturilorii spir- 
tuose in România.

Direcțiunea contribuțiuniloră d - 
recte din ministeriulă financeloră publică 
ună interesantă tablou asupra produo- 
țiunei, consumației și esportului alcoo- 
luriloră și berei în România, în cursulă 
luniloră Iuliu, Augustă și Septemvre.

Din acestă tablou reese, că s’au fa
bricată în acestă timpă în fabricele per

manente din țâră 626,27b litri spirtă cu 
o tăriă de 3.993,474 grade și 500,566 li
tri bere. In fabricațiunea acesta s’au în
trebuințată 633,120 kilograme cucuruză, 
434,515 kgr. orză și 290,417 kgr. săcară. 
S’au scosă din fabrici și s’au pusă în oon- 
sumațiuue 3.150,117 litri spirtă cu 26 mi- 
lione 941,893 grade și 802,977 litri 
bere.

Esportațiunea întră în aceste cifre 
cu 720,849 litri spirtă și 35,550 litri 
bere; restulă e consumată în țeră. Prin 
urmare putemă constata cu plăcere, 
4ice „Curierulă Financiară din BucurescI, 
că comerciulă nostru de spirtă custrăină- 
tatea are din di în c)i mai mare avântă.

In depositele fabriciloră au rămasă 
la 30 Septemvre 2.119,865 litri spirtă și 
1.400,754 litri bere, contra 4.743,707 
litri spirtă și 900,188 litri bere la 30 
Iuniu 1888.

Taxele încasate de stată în trimes- 
trulă Iuliu s’au ridioată la 1.”67,888 lei, 
din care 1.608,003 pentru spirt la 159,885 
lei pentru bere din fabricile permanente

Cerealele în România.
In Galați și Brăila puține afaceri 

s’au încheiată în grâne, Dunărea fiindă 
închisă. Secara de 533/4 libr. s’a nego
ciată la Galați cu 5,65.

In fie-care di sosescă vagone cu 
cereale în ambele aceste porturi, prin 
urmare depositulă disponibilă la des
chiderea Dunărei va fi însemnată, afară 
de acesta, îndată ce Dunărea se va des
chide și Prutulă se va desgheța, voră 
sosi preste 300 șlepuri cu cereale pe 
Prută.

Prețurile în străinătate se mențină 
și se speră că în primăveră voră lua 
ore-care reprindere, mai cu semă porum- 
burile. __________

Tergulu de rîmători din Stelnbrucb. La 4 
Febr.n. starea rîmătoriloră a fostă de 106.770 
capete, la 5 Febr. auîntrată 1416 capete și au 
eșită 571, rămânendă la 5 Februarie ună nu
mără de 107.616 capete. — Se notezi: marfă w- 
gurescă veche, grea dela 49 pănă la 50’/2 cr. — 
marfă ungurescă tineră grea dela 51 cr. pană la 
52 cr., de mijlocii dela 50'/, cr. pănă la 50'/, cr. 
— ușoră dela 49 cr. pănă la 50 cr. — marfă 
[Irăn&că grea dela 49 pănă la 50 cr. — de 
mijlocii dela 48*/ 2 pănă la 50 cr. — ușoră dela 
48 cr. pănă la 49 cr. — Marfă de România, 
de .Bătony grea dela 51‘/2 cr. pănă la 52 cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela 47 cr. pănă la 48 cr. 
Marfă serb&eă grea dela — — cr. tran
sito mijlociă grea dela 47—48 cr. transito 
ușoră dela 46—47 cr. — Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/0.

Tergulu de rîmători din Severinu. 
Au intrată în ocolă dela 1 Aprilie 1888 
pănă la 6 Ianuarie curentă 15,289 rî- 
mătorl. Au fostă uciși 50, s’au vândută 
pentru interiorulă țării 1915, s’au es- 
portată în Austro-Ungaria 8370, r<5- 
mâindă în ocolă 4954. Prețurile în 
ultima săptămână 80 — 85 bani kgr. 
după scăderea a 45 kgr. vieță la păre- 
che și 4°/0 radeșă.

Trageri la sorți

Losuri de BucurescI s’au sortată la 1 1. 
c. următorele serii:

312, 486, 622, 627, 738, 801. 818, 929 
974, 1114 1159, 1162, 1219, 1405, 1441 
1564, 1600, 1664, 1833, 1928,2010,2048 
2322. 2354, 2361. 2375, 2417, 2418, 2431, 
2485, 2571, 2637, 2742, 2754, 2884, 2901 
3107, 3348, 3469, 3482, 3508, 3527, 3553 
3556, 3579, 3653, 3674, 3707. 3713,3717 
3737, 3777, 4183, 4365, 4409, 4518, 4575 
4608, 4709, 4756, 4763, 4922, 5078, 5087 
5102, 5122, 5138, 5228, 5375, 5459, 5538 
5653, 5664, 5709, 5857, 5879, 5959, 5994, 
5995, 5996, 6055, 6065, 6139, 6162, 6165, 
6191, 6227, 6235 6289, 6315, 6351, 6354, 
6365, 6536, 6537, 6659, 6751, 6761, 6769, 
6776, 6807, 6911, 6939, 7008, 7034, 7064- 
7124. 7136, 7143, 7263, 7338, 7412, 7430, 
7487.
Losuri italiane „Crucea roșii“ s’au sortată 

la 1 1. c. :
193/9, 1078/44, 2861/42, 3345/11, 3471/2 

3647/32,3679/34,3738/8, 4161/43, 4427/16 
4658/41,6472/20,6845.1, 6883/19,9645/11 
10098/22.

Cu amortisare s’au sortată seriele: 
1, 123, 1451, 1783, 3490, 7714, 7770, 
8374, 8394, 8573, 9810 10955.
Losuri de statu dela 1860 s’au sortată la

1 1. c. seriele:
51, 151, 320, 537, 690, 729, 815, 857, 
1106, 1192, 1365, 1375, 1397, 1515,1876 
1947, 2183, 2380, 2591, 2620, 2744, 2783 
2793, 2830, 2840, 2857, 2883, 3007, 3063 
3151, 3159 3506, 4051, 4064, 4137/4243 
4488, 5071, 5301, 5410, 5477, 5970, 5992 
6043, 6096 , 6525, 6528, 6596, 6658, 6672 
6689, 6754. 6862, 7480, 7717, 7795,7920 
8258, 8500, 8509, 8594, 8638, 8696, 8929, 
9055, 9370, 10034, 10442, 10460, 10708, 
10761, 10925, 10955, 11215, 11264, 11271, 
11375, 11391, 11708, 11719, 11837, 11980 
12443, 12903,12979,13087, 13150, 13285 
13354, 13441, 13463, 13702, 14126, 14139 
14208, 14257, 14318, 14518, 14585, 14608 
14665, 14934, 14964. 15042, 15270, 15529, 
15800, 15981, 15997, 16000, 16068, 16176 
16178, 16370, 16589, 16996, 17048, 17178 
17222, 17254, 17580, 17770, 17795, 18256 
18274, 18465, 18587, 18649, 18945, 19047 
19069, 19164, 19440,19641, 19660,19696 
19699, 19847.

Numerii de câștigă se voră sorta la 
1 Maiu a. c.

Cursulu losurilord private din 6 Febr.
enmp. ▼in de

Basilica 8.— 8.30
Credită .... 183.75 184.75
Clary 40 fl. m. c. 61.50 62.—
Navig. pe Dunăre . 122.50 123.50
Insbruck .... 27.— 28.—
Keglevich .... 40.— 41.—
Krakau .... 23.80 24.30
Laibach .... 23.75 24.25
Buda .... 62.- 62.50
Pallffy .... 60.50 61.50
Crucea roșie austr. . 18.95 19.25

dto ung. . 13.— 13.30
dto ital. 13.— 13.50

Rudolf .... 22.— 22.50
Salm .... —;— 63.50
Salzburg .... Zl.— 28.—
St. Genois 63.— 64.—
Stanislau .... 34.— 34.50
Trieitine 4,/,’/0 100 m. c. 160.— 162.—

dto 4°/0 50 77.— 79 —
Waldstein 44.75 45 50
WindischgTătz . 57.50 58 50
SerbescI 37. 33.30 33.70

dto de 10 franc! 6.— 620
Banca h. ung. 4°/0 . 105.— 105.50

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 6 Febr. 1889.

Cnrsulu

Semințe
6 -M 
d ® 
2 a d •- a « O o.

Prețul per 
100 chilgr.

dela pan &

Grâu dela Tisa 79 7.35 7 40
Grâu de Pesta 79 750 7 35
Grâu de Alba-regală 79 1 — 7.40
Grâu de Bâcska 79 7.20 7.35
Grâu ung. de nordă 79 7 35 7.35

Sâmințe soinlâ Calitatea Prețul per 
100 chileT.▼echi ori nene Der Hfict.
dela | până

Secară — 70—72 5 60 5.80
Orzu Nutreță 60.62 5.60 590

» de vinars 62.64 6 20 7.—
de bere 64.66 7.35 8.50

Ovăsă — 39.41 5.75 5.80
Cucuruzii bănăț. 75 4.75 4.80

ji alt soiu 73 4.70 4 75
# n

Hirișcă H
»» —

5*40
5.75

Producte div. Soiulti

o 
CU

<D

O) s 
ed
&
O
3 
o

8

dela [pAnA

Sem. de trif.
»
»

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă

58.— 68.—

54.— '•4
Oleu de rap. rafinată duplu 37.—
Oleu de in 6.75 6.85
Uns. de porc dela Pesta 58.75 V. -

dela țeră — —
Slănină svântată 51.— 51.50

n afumată 56.— 57.—
Său 35.0 36.—
Prune din Bosnia în buțl 10.— 10.25

♦» din Serbia în saci
LictarU slavonă nou

M bănățenescă
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

1! serbesci
Miere brută

11 galbină strecurată 33.— 84.—
Ceară de Rosenau 115. 116.
Spirtă brută 15.— 15.25

i» Drojdiuțe de spirt 18 50 19 —

Cursul fi pieței Brașovtî
din 7 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.31 Vend. 9.32
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - - 
GalbinI
8cris. fonc. „Albina* 6°/0 

n n „ â°/o
Kuble ruseecl - - .
Discontulă - - - -

n 9.20 fl 9.25
M 9.55 n 9.57

n 10.80 n 10.88

M 9.80 n 9.88

n 5.60 n 5.69

r 10L— n —.—

n 98.— H 98.5(

n
6'A-

127.—
-87o Pe

»l 
anU.

128.-

Bursa din BucurescI din 26 Ian. (7 Febr.)

Valori •/. II noi.
Rentă română perpetuă 1875 57. 96'/2
Renta română amortisabilă . . 57. 97>/2
Renta rom. (rurale convertite) 67. îooy,
Oblig, de stată C. F. Române 67.idem idem .... 57.Imprumutulă Stern 1864 . . 77.Imprumutulă Openheim 7866 . 87.
Imprumutulă Oraș BucurescI . 57. 87*/.

idem idem din 1884 57.Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 60—
Credit fondării ruralii . . . . 77. 104. y,

idem idem . . . . 57.
77.

96>/,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 104>/4

idem idem . . . . 67. 103.—
idem idem . . . . 57. 94

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57. 82*/»
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 240.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. M.
500 1014

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 261
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 —
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200
Liceulă Sf. George lei . . . _
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 —
Societ. de Constr. uit. div. . . •
Societ. de Hârtie uit. div. _
Agio în Bursă............................ _ 1.80
Rubla de hârtie....................... — 2.66

Banca Națion. a României
Scompt.......................................... 67.Avansuri pe efecte.................. 77.Avansuri pe Lingouri . . . . 77.

Cursulu la bursa de Viena
din 8 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/, ...... 101.75
Renta de hârtiă5°/0 ...... 94.45
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146.40 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare ,2-a emisiune) - - 120.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 115.50 
Bonuri rurale ungare ..... 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.— 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare .... 105.— 
Bonuri rurale transilvane .... 105.— 
Bonuri croato-slavone ..... 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... 99.70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 134.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - 125.—
Renta de hârtiă austriacă .... 83.40
Renta de argintă austriacă .... 83 90
Renta de aură austriacă ..... 111.40 
Losuri din 1860 ............................... 140.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 883.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.20 
Galbeni împărătesei- 5.67
Napoleon-d’orI ........ 9.57 */ 2
Mărci 100 împ. germane .... 59.12*/j
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.80

Târgurile din Ardeam și Ungaria propriă.
Dela 1—15 Februariu. 1. (Percosova).

2. Soporulă de josă, Ațălă, Homorodă, 
Hațegă, Jibotă. (Soborșină, Mișcolță).
3. (Beiușă). 4. Chibedă, Aita mare, Bo- 
roșneulă mare. 6. Papolță. 7. Roghi- 
nulă săs. 8. Alțina-Teușă. 10. Chișă- 
Chendă, Cică-Sereda. 11. Rodna-veche.
12. Borșa, Ghierghio-Alfalău, Mercurea, 
Săc, Sântă-Mărtină,Murășă-Sereda, (Duna 
vechie). 13. Bonțida, Crișpatacă, Sitasă- 
Cristură, Gărbeulă-ung., (Temerină). 14. 
(Morițfeldă). 15. Cetatea de baltă.

In România și Bucovina:
2. CălugărenI, Galați, 8. Peatra. 17. Iași. 
24. Picnița.

Editoră și Redactors responsabilă: j 
Or. Aurel Mureșlanu.
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< iir»iiIu pieței lirațOAtî
din 10 Aprilie st. n. 18b9.

B&nenote romlnescl Cump. 9.15 VAnd. 9.48
Arginta romine-tcG - H 9.3S H 9 40
Napoleon-d’orI - - - H 9.58 H 9.51
Lirn turcesc! n lO.oO r» 10.86
Impen&l! - - - - n 9.80 9.86
Gtlbinl r» 5.60 — 5.63
Scris, tone. nAJbmau6* 0 n 101.— n —.—

n „ n 5° : n 98.50 n 99.-
Ruble rusesc! - n 127.— ♦> 128.-
Discon tul a - - - _ 6’;,—8°;0 pe anu.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potu cumpOra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht A Zillicli.

că

în

Nr. 3987— 18Ș9.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru ocuparea postului primo de 

moșe orășenescă devenita vacanta și îm
preunată cu unu salariu anuala de 150 
fl. v. a. eventualmente pentru ocuparea 
postului ala doilea de moșe orășenescă 
și împreunată totă cu același salariu, să 
escrie prin acesta concursă.

Competentele pentru unulă din a- 
ceste posturi, cărora li se impune obli- 
gămentulă de a corespunde recerințeloră 
prescrise de § 275 ală statutului orășe
nescă comunală, mai departe prescripte- 
lorO art. de lege XIV din 1876 și altoră 
legi și ordinațiunl, au de a’șl așterne, pe 
lângă diplomele de moșe valabile pentru 
teritoriulă țării, petițiunile timbrate în 
modă corespundătoră celă multă pănă 
în 24 a luriei curente, după prându la 5 
ore subscrisului magistrată.

Brașovu, în 6 Aprilie 1889.

40,3=1 Magistratul^ orășenescă.

!!!PRIMÂ ESPOSIflÂ DE FLORI A BRAȘOVULUI!!!
Facemu prin acesta cunoscută, că in sala sfatului (a pri

măriei vechi) din locu se va arangia oESPOSIȚIA DE FLORI,
la care cu onora invitămă pe onorat, publică.

Durata
și 14 Aprilie

PrețulQ
permanență

Biletele

esposiției va fi de trei i|ile și adecă: in 12,
st. n. dela 9 ore dimineța pănă la 6 ore sera, 
intrării 20 cr.; pentru copii 10 cr.; bileto 
50 cr.
se capotă in magazinele de fiori la D-nii Au

gust Kypta și Christian Kypta în strada Căldărariloră.
Atragemă totodată atențiunea, că florile espuse suntu 

de venerare.
54,3-3 Cu înaltă stimă

Corn.itetvil'ă..

13

do

s •-**  Sportu de scrimă
’Ml permită a încunosciința pe amicii artei de scrimă, 

am deschisă
SALOOL'â W 5S gOBIMĂ 

strada funariloru Nr. 239 (casa lui Kamner) și 
orele de scrimă în modulă următoră 
Duminecă, dela 5—8 ore 30 minute 
dela 8 ore 30 min. pănă la 9 ore 30 min.

5. Ab BCodesch,
îix-veță/toTvx ele scxiixxa cu cUploxxxă,.

Medicinae universae

cetate 
împărțită 
afară de 
SCRIMĂ11,

am
: în fiecare c|i,
„SCOALĂ DE

„ASSAUT“.

D- VICTOR BACHMAIER, 
medicii pentru bile de femei și de copii 

consulteză (lela orele 11—1 din (p

Strada OăldărariloxvL USTru.. E5±r7_
Casa lui Bachmaier.

53,3-2

Mersulu tremiriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Fredcalft Predealii—Budapesta

52,3-3

Predealii
BucurescI

Tron de 
per
sona

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Viena |U.1O 18--
Budapesta 7 40 2.- 3.10
Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladâny 2.02 5.47 5.39

Oradea-mare ! 4.18 7.01 8.46
1 7.11 9.18

Vârad-Velencze 9.27
Fugyi-Vâsârhcli 9.44
Mezo-Telegd 7.41 10.21
Rev 8.10 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.04 1.57
Huiedin 9.34 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
Ghirbeu 4.36
NădSșel 4.58

Clușiu 10.34 5.26
11.15

Apahida li:i|
Gliiriș 12.45
Cncerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințula de susa 1.45
Aiud 2 07
Teiușu 2.26
Crăciunela 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașa 4.21
Elisabetopole 5.11
Sigliișorn 5.45
Hașfaleu 6.12
Homoroda 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

| 9.46Brașovu
1 1.00

Timisti 2.53

Trenu 
mixt

Tren de 
per
sane

j Trenu 
laccele- 
I ratu

Trenxi 
mixt

I Trenu j| 
om ni- I 
bus

B.-Festa-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-iiiică—Sibiiu
Trenu . Trenu 

do de 
pers. I pers.

Trenu 
omni
bus

w Trenu j
Tren"
m,xt [ pers. |

3.28

BucurescI
g in1 Predealu

9.38
12.02

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24 !Bla?iu
g 38 Crăciunelu
6 56 Teiu?“
7 15 Alud£l
7 4] Vințula de susu
9 !8 Uiora 

1Q_ 'Cncerdea
10.09 «hirișft 
10.19 Apahida
10.48
11.55
12.34 :
12.52 <

1.34 .
2.19 l
2.46 1
3.31 1
3.59 :
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugvi-V âsârheli 
Varad-V eleneze

I
I

Timîșa

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu
Sighișora 
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa

Clușiu

Nădășelfi
Gîhrbău
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Bualapestu

Viena

4.H>
4.56
5.37

6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2 56
3.14
4.01
6.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.2!»
7.56
8.18
8.68
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.16
3.29

7.30
1.14
1.451
2.32]
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
Buila|ieH(n
Szolnok

Aradu

Glogovața 
Gyorok 
Paulișa 
Radna-Lipo 
Conop 
Berzava 
Soborșinu 
IZ amu 
Gurasad..
Ilia
Branicîca 
Deva
Sinieria (Piski) 
Orăștia 
Șibota
Vințula de josă 
Alba-Iulia 
Telușn________

.va

2.17
2.37
3.19
3.4.3
4.05,

1.47
2.08

8.55
9.54

6.33

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55

2.601-TIB

10.50
1.33
3.29.
7.45 10.—

VIuresu-Tudosii-Bistrita
* • 9 Bistrița-iVEuresft-Tudosti

’ • 9

Mure.șU-LudoșU
Țagu-Budatelecă
Bistrița

I 4.40| Bistrița
8.02 Țagă-Budatelecă 
___ Mureșu-Ludoșu

i
Xotă: Nuiuerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

11.1 < > 2. — Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințula de 
Șibota 
Orftștia 
Sinieria (Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Soborșina 
Berzava

i Conopa 
Radna-Lipova 
Paulișn

1 Gvorok 
Glogovaț.

9.05
12.41
5.45

josă

Copșa-nilcă
Șeica mare 

1 .Luinneșa 
2.32' Ocna

Sibiiu

Trenu 
mixt 4.35

5.05
5.46
6T7
6.40

6.-
6.13
6.38
6.51!
7.10!
7.37
7.55
8.42!
9.12
9.411
9.58

10.17
10.42!
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46 tiudiipesta

1.26

Aradu

Szolnok

Virilii

I

11.-
11.21

Sibiiu-Copșa-niicâ

Cueerdea - Oșorheiu

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
Lomneșa 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-inicâ 10.49 11.45

V.OOi_______
10.27 5.501 Begliinulu săscscu
in A . » I

6.38 c, ._ ,Cncerdea7.19 r,, ,7.38She'\
6.20^ t 

Al.-Bogata
dernuta
Sânpaula

____Mirașteu

OșorheiuSinieria (Piski)-Fetr« seni R’etroseni-Siineria (Piski)

Sinieria
Strein
Hațega
|Pui
'Crivadia 
(Banița 
PetroșenI

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

2.42 PetroșenI
3.25; Banița
4.16 Crivadia
5.11 iPui
5,58, Hate ga 
6.4O|Streiu 
7.12]Siineria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1,12
1,51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Aradii —Timisora« Timișdra—Ai-adu5

Aradu 6.05 5.48 Timișdra 6.25 5.-
lAradula nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradula nou 9.11 8.01
Timișora 9.12 9.02 A ra da 9.27 8.17

—Turda
.1

Turda—Ghirisft

Ghirișd 9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghirișii 8.50 3.40

Sigliișâra—Odoi-heiia Odorlieiii—Sîghisora9.41
1.11

Bighișora
Odorheiu

6.05IOdorheiu
9.45;|e>ghișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.

Reghinul-săs.

I

I

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.66 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.65 6.13
6.— 4.58
7.56 7-

Bcgliinulu săsescu 
Osorltciu-Cucerdea

Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpaulă 
IernutU
NT. Bogata 
Ludo ști 
Cheța 
Cncerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

Sinieria (Piski)-Vnied.

Sinieria (Piski)
Cerna
Untedorn

2.
2.
3’

l'nied.-Sinieria (Pisk )

Unieddrâ
Ierna

9.10|pimeria

9.36
9.50

10.15

-i


