
„Guzutn" ieso în fie-caro 4*
EelitUH'a, Maitisiuiiuiita și

Tijoîrata:
ERAȘCVJ, ilața mare «r 22. 

scrisori netranruce nu ae pri 
Eâescti. Sunuticrip o nu se re- 

tr.n.i u !
Bimnl! se iiwun: 

Orațcvu, piața nara Hr. 22.
Inserate mai prim eseu în Viena 

Muf-'», IfaiMmttim A- Vogler 
■f>to Mans), fltttii tch Scltultk, Alois 
Htrvdl, J .DuUi, A.(ffl’tbk,J. Dun- 
fiebtrg ; în Budapesta : .1. T Gold- 
r.rrori-. Jut Eiksittnbimai;
?n Frankfurt: O. I. in Ham

burg : A. SUnur.
Prețul inserțiunilorn : o serift 
garmondiî pe o coltinâ 6 cr. 
in 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Public Ari mai dede 

dupfl. tarifă si învoialA.
Reclame po pagina IlI-a o 
seria 10 or. v. a. s6u 30 bani.

XjII.

ibonameaie peaiin Ansii j-Uusih 
Pe unu anti 12 fl.. pe ș^selunl 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Peuirn România si sirăinăiaie 

Pe unu anu 40 franci, pe «Ăse 
luni 20 franci, pe trti iuni 

10 franci.
Se prenumerA la ttite ofi
ciale poatalo din întru și din 

afanl și la dd. oolectorl.

Abonamentul:! penim Brașovu: 
laadrninistrațiune, piața mare 
Nr. 22. stagiul A X.i pe unu anu 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusul ti în 
casil: Pe unti anu 12 fl- P® 
ș6se luni G fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu eacmplaru 6 cr. v. «Au 

15 bani.
AtAtti abonamentele cAtti ș> 
inserțiunilo suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 123. Brașovu, Vineri 2 (14) Iunie 1889.

Brașovu, 1 Iunie
Scirile telegrafice, ce le pri- 

miniu astăȚî, ne spună, că Rusia 
face mari pregătiri militare la 
granița austriacă. Ministrulu de 
resboiu rusescu a dată ordină a 
se înființa unu nou magazină de 
provisiunl în Varșovia, a coman
dată patru milione de cisme 
pentru armată, face cumpărături 
mari de fenu și de ovesu și vrea 
se înființeze grandiose bucătării 
militare dealungulu căiloră ferate 
dela vestă. Totodată s’a lățită 
faima că guvernulă rusescă plă- 
nuesce o nouă conversiune.

In ((ilele din urină cjiareleber- 
linese vorbeau încă cu multă li
niște despre evenimentele din pen
insula balcanică, ac|l însă cele mai 
multe dintrînsele găsesc, că lucrurile 
în Serbia iau pe Ți ce merge ună ca
ractere mai amenințătorii. Metro- 
politulă Mihailu, care a fostă re
instalată în scaunulă seu, este, 
se dice, stăpână absolută pe si- 
tuațiune, așa că nici RisticI n’ar 
mai pute face nimicu fără de elă.

De când cu toastulu din urmă 
ală Tarului, a mai intrată ună 
nou factoru în combinația: Mun- 
tenegrulu cu aspirațiuniln sale.

După cum spune coresponden- 
tulă din Belgrade ală unui c]iaru 
englesă aspirațiunile prințului Ni- 
chița numai modeste nu se potu 
numi. Nicliița ar voi se ajungă 
din mică prință ce este, unu Rege 
puternică ală Balcaniloră, deve- 
nindă domnă și peste Serbia, ba 
și peste Bosnia și Herțegovina, și 
unindu aceste țări cu Muntenegrulă 
într’ună singură regată.

Aspirațiunile cutezătore mun- 
tenegrene au începută să deștepte 
și temerile reginei Natalia. Câtva 
timpu pressa rusescă se ocupa 
multă de densa, astădl după ce 
metropolitulu Mi hai lu e erășî tare 
și mare în Belgradu, nici că se 
mai face amintire de ea. Politica 
rusescă a ajunsă a fi nepăsătore 
față cu sărtea reginei Natalia și, 

ce e mai periculosu, ea e nepăsă
tore chiar fața cu sbrtea dinastiei 
Obrenovicl. Totă interesulă și 
totă îngrijirea puterniciloru din 
Petersburgă este reservată aijl 
numai „singurului loru amică sin
ceră și credincioșii11, prințului Ni- 
cliița.

E der lucru firescu, că cercu
rile politice influente din Viena 
surită totă mai neodihnite din 
causa mersului lucruriloru în O- 
rientă.

O foiă bismarkiană ijice, ca 
politicii din Viena suntă „prea 
impresionabili.“ Pote că ea a 
voită se facă alusiune și la teme
rile, ce s’au manifestată în Aus
tria, față cu convențiunea mili
tară specială încheiată între Ger
mania și Italia.

A făcută o mare impresiune 
în cercurile influente austriace, că 
regele Umberto a ocolită terito
riului austriacă, cându s’a dusă la 
Berlină și că la festivitățile de 
acolo s’a vorbită numai de alianța 
germano-italiană. A surprinsă mai 
departe, că regele Italiei s’a gră
bită așa de multă de a întbrce 
visita împăratului germană.

Tote aceste au pusu pe gânduri 
pe cei din Austria și unele ijiare 
inspirate au găsită deodată, că co
muniunea de interese, ce legă Ger
mania cu Italia este multă mai 
strînsă. Au mai găsită că Austro- 
Ungaria are cele mai mari inte
rese în Orienta, der Germania pri- 
vesce cu nepăsare la cele ce se 
petrecu acolo.

Nu cumva se simte politica 
rusescă încurajată, prin acesta ati
tudine a Germaniei, de a începe 
acțiunea în Orientă?

zoizsr
Desvelirea staturi lui Giordnno Ilrtino.

Din Roma se anunță cu data de 28 
Main : Cam Ja 45,000 persone au sosită 
la Roma ca să asiste la serbările date 
în amintirea lui Giordano Bruno. La 9 

ore dimineța, unft lungă cortegiu com
pusă din 6000 deputațiunl ale municipa- 
litățiloră, universitățiloră și asociațiuni- 
loră italienescl și străine cu 1970 de 
steaguri și vr’o sută de musicl, a ple
cată din piața Thermos pentru a merge 
la „Carnpi dei Fiori“ între garduri de 
cetățeni. Musicele intonau alternativă 
marșulă regală, irnnulă Garibaldi și alte 
imnuri italiene. Casele erau împodobite; 
ferestrile pline de spectatori. Pretutin
deni strigăte de: „Trăiască Bruno și 
libertatea cugetării11 primea cotegiulă. 
Cortegiulă saluta la trecerea sa pe sol- 
dații așecjațl la colțurile stradeloră și 
aceștia răspundeau presintândă armele. 
Din ferestri cădeau hărții mici, cari con
țineau extracte din lucrările lui Bruno. 
Francmasonii din Francia, Germania, 
Belgia, Statele-Unite, Austro-Ungaria, 
Danemarca, Mexico etc. erau represin- 
tațl în cortegiu, precum și vr’o 10 uni
versități străine.

La 10'/2 cortegiulă intră în „Campo 
dei Fiori“ unde tribunele s’au ocupată 
de delegații mnnicipalitățiloră din Roma 
și Nole, orașulă natală ală lui Bruno. 
Deputăția oficială a Camerei era forte 
numărosă. Se vedeau mulțl deputațl și 
senatori, cari au venită să asiste la ser
bare. Casele din vecinătate, afară de 
ale clericaliloră, erau împodobite. La 11 
ore monumentulă s’a desvălită în mijlo- 
culă unei formidabile explosii de aplause 
și de aclamațiunl . Musicele cântau. 
Drapelele se înclinau. Spectatorii miș
cau pălăriile și batistele loră. Emoțiunea 
era indescriptibilă. Monumentulă a fostă 
remisă în urmă, prin actă notarială, pri
măriei din Roma. In urmă primarulă 
din Nole și deputatulă Bovio vorbiră. 
Ambii au fostă aplaudați. Apoi lumea 
porni spre capitoliu, unde deputatulă 
Imbriani rosti o scurtă alocuțiune în 
amintirea lui Garibaldi, ală cărui bustă 
era aședată pe balconă și încunjurată 
cu drapele naționale și municipale și 
încărcată de corone. „Popolo romano11 
dice, că diplomații, în visita loră săp
tămânală, ce o facă d-lui Crispi, l’au 
felicitată pentru perfecta ordine ce a 
domnită la Roma în timpulă dilei în
tregi.

Persia amenințată de Rusia.

După cum spune „Gazeta Coloniei11, 
Țarulă, în momentulă plecărei Șahului 
Persiei, i-ar fi disă acestuia, că decă pe 
timpulă șederei sale în Englitera s’ar 
lăsa să i-se smulgă concesiuni defavora
bile Rusiei, ar face bine mai nainte să-și 
aducă aminte că 100,000 de baionete ru
sesc! suntu înșirate de-alungulă graniței 
persiane. Țarulă ar fi adăugată, dice 
făia germană, că nu pote să garanteze 
că nu le-ar pune în mișcare. Șahulă 
n’ar fi răspunsă nimică.

Prințulă Muntenegrului Rege ulfl Serbiei.
După corespondentulu Qiarului „Stan

dard11, mitropolitulă Mihailă a comuni
cată d-lui RisticI propunerile cari resu- 
meză desideratele Rusiei. Aceste pro
puneri ară consta în a pune pe principele 
Muntenegndui pe tronulu noului regată ala 
Serbiei mărită cu Bosnia și Herțegovina. 
Corăspondentulă engleză dice, că ar fi 
vorbă de ună contra-proiectă după care 
Austria ar face să se întorcă regele 
Milană dându-i ea însă-șl Bosnia și 
Herțegovina. Ună articolă ală aceluiași 
diară pare a lua în seriosă proiectulă 
atribuită Rusiei, elă speră totuși, că 
partidulă militară rusescă nu va isbuti 
să facă ca Țarulă să iasă din politica sa 
espectantă.

Fortiflcurea Danemarcei.

Din Copenhaga se telegrafiază, că 
cu ocasia visitei regelui Umberto la 
Berlină îngrijirile ce crescă și cari re- 
sultă din tripla alianță au redeșteptată 
preocupările guvernului, care caută să 
pună Copenhaga la adăpostulă unei lo
vituri și a grăbi executarea planului 
generală ală apărării țării.

Ministrulă de răsboiu , colonelă 
Bahnson, a întâmpinată dificultăți con
siderabile în îndeplinirea sarcinei ce ur- 
măresce într’ună modă patriotică, cu 
tote atacurile oposiției, care refusă a 
vota creditele cerute. Ultimele piedecl 
au provenită dela ministerulă marinei, 
care pretinde, că lucrările terestre ar fi 
fără de folosă decă flota ar rămâne în 
inferioritatea sa actuală. Populațiunile 
maritime au primită cu entusiasmă acestă 
declarațiune. SubscripțiunI numărose au
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Despre critică.
Cî«n s’a născută și câtă de departe a mersă.

(Prelegere umoristică.)

Cu câtă mai susu și mai culte erau 
cercurile sociale iu cari veniai, cu atâta 
mai severă devenia critica. Damele 
de curte ale regelui Archelau, cari 
aflară, că Euripide ofenseză adeverulă, 
prin aceea că în bucățile sale dramatice 
permite a se înfățișa femei crudele, în 
lipsă de recensențl sumuțară cânii dela 
curte asupra lui, și mulțl pretindă a sci, 
că metoda sumară, cu care acești critici 
sfâșietori ’i făcură bătrânului tragediană 
sfirșitulă, a dată nascere modului popo
rală de vorbire, că acei poeți, cari au 
intrare mai desă pe la curțile domnito- 
riloră, suntu pe calea cea mai bună de 
a fi scoși din curți afară cu cânii.

Alexandru celă mare hotărî a i-se 
da poetului curții sale Kyrilos pentru 
fiăcare versă bună câte o monedă de 
aură și pentru fiăcare versă rău câte o 

palmă; ceea ce avu dreptă urmare, că 
cu prilejulă recensiunei unui poemă mai 
mare îșl dedu acelă nefericită cântăreță 
sufletulă în mânile Creatorului. Decă 
regii ară fi păstrată acestă taxă, atunci 
nesmintită că acestă împrejurare ar fi 
avută acelea urmări seriose, de a fi si
liți cei mai mulțl dintre ei a intra ne- 
cântațl în morminte. Der ei au fostă 
în respectulă acesta prevădătorl: ei se 
schimbară în decursulă timpului astfelă, 
că poeții primiau pentru versurile loră 
cele rele tabacherl făcute de aură, pre- 
când pt versurile cele bune fliște 
îsfârle) p 'J., nașă.

După ce poeții vădură, că critica 
este înălțată peste poesiă, începură și ei 
a critica, spre a înălța erășî bina.

Aristofane critica de pe bină pe fiă- 
cine; elă reeensa de pe bină nu numai 
operatele colegiioră săi, ci și persona
litatea și raportele loră familiare. Neferi
cirea în căsătoriă a lui Euripide, lipsa 
de barbă a lui Cratinos și transpirațiunea 
lui Artemon dimpreună cu activitatea 
loră poetică au fostă cu unulă și acelașă 
prilej ă criticate de pe înălțimea scându- 

riloră; nici ună întemeiătoră de ală bi- 
nei nu putea fi sigură de a nu fi criticată 
în vre-o parabasă, ba încă pe critici așa 
de grozavă i-a criticată, încâtă în 
„Norii" îsl încheia critica asupra loră cu 
aceea, că o să le sdrobescă coperișele 
dela fabrica loră de înțelepciune, er pe 
magiștrii îi amenința cu focă și rugă.

Acum au tostu ajunsă artiștii dea
supra. Der nu trecu lungă timpă 
și etă că demagogii, cari cu deosebire au 
gustată din abundanță biciulă criticei, a- 
rătară publicului, că a renunța la drep- 
tulă său de a critica, ar însemna a da 
artiștiloră dreptulă să se esprime asupra 
privitoriloră loră ; și pentru a ridica lo- 
culă privitoriloră din nou la înălțimea 
impunătore a criticei celei singură în
dreptățite, s’a primită o lege care seutia 
de orice critică chiar și ceea ce se înfă- 
țișia mai rău pe loculă înaintea privito- 
riloru, și din contră chiar ceea ce se 
înfățișia mai bună pe bină le-au sacrifi
cată fără nici o restrîngere capriciiloră 
publicului, spre a le judeca acesta după 
bunulă său placă.

Cu acesta s’a sfîrșită epoca de aură 

a artei, totodată însă s’a pregătită pen
tru ea perioda terorismului.

Păn’acum cei dinteiu bărbați ai sta
tului — bărbați ca Sofocle, carele era 
comandantu ală oștirei, prin urmare avea 
rangulă unui feld-mareșală din dilele 
nostre — păn’acum dică bărbați de a- 
ceștia pășiau ca actori pe scenă, precând 
cei mai avuțl și mai de frunte cetățeni 
— bărbați cari corăspundă în privința 
rangului cu consilierii intimi din dilele 
nostre,—suportau ei înșiși tote spesele re- 
presentațiunei, pentru ca să fiă părtași 
de acea onore, de a fi vătafi la jocurile 
din choră; acum însă, când critica a de
venită contrabanda și monopolulă privi
toriloră, acum când chiară și publiculă 
proletară, ce trebuia să fiă săturată pe 
spesele comunei, de cumva obținea bilete 
de liberă intrare la representațiunl, de
venia domnă și măiestru în templulă 
artei; acum toți se uniră într’aceea, de 
a plăti celera, cari aveau voință de a o- 
cupa nemulțămitorulă locă ală artiști
loră. In curendă arta, ce șl-a fostă per- 
dută drepturile ei cele cetățenescl, a fostă 
lăsată pe mâna unoru persone, cari de 
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permisii să se începă construcția de cui- 
rasate și a se continua împreună ambele 
operațiuni.

Intr unii artic Ici oficioșii „Dagblattu 
recapituleză resultatele obținute păn'acum 
și mărturisesce cu sinceritate, că sunta 
neîndestulătore. Autorulă e de sigură 
ună militară distinsă, care face expune
rea rolului Danemarcei într’ună casă de 
resbelă și stăruiesce asupra trebuinței de 
a transforma Copenhaga într’ună locă 
de resbelă de întâiulă rangă, pentru ca 
armata, liberă îu mișcările sale, să potă 
porni cu repecjiciune in direcția puncte- 
loră amenințate. Pentru a ajunge la 
acestă scopu, e indispensabila să se îndo
iască lucrările deja construite și să se 
stabilescă fortificațiunl permanente. Au- 
torulă acestui articolă face apelă la ge- 
nerositatea și la patriotismulă concetă- 
țeniloră săi. Elă e convinsă acum, că 
totă lumea recunosce interesulă vitală 
ală cestiunii și că subscrierile voră fi 
numărose. Elă termină cliceudă, că fiă- 
care forță nou ridicată sporesce sorții 
pentru Danemarca de a rămâne nea
tinsă, de-dre-ce se apropie repede cjiua 
când ună conflictă europenă va is- 
bueni.

Articolulă a pricinuită o sensațiă 
adâncă în publică. Totă lumea scie, că 
tota'itatea listei civile e întrebuințată 
pentru apărarea țârei. Opiniunea pu
blică susține pe guvernă. Terenulă e 
deci puțină favorabilă oposiției parla
mentare pentru a întreprinde o apropiată 
campaniă electorală. Bunulă simță popu
lară nu înțelege subtilitățile constituțio
nale. Elă vede nori amenințători pe 
orizontă și recunosce, că guvernulă se 
ocupă a se apăra în contra furtunei. 
Noulă Parlamentă va reflecta asupra aces
tei impresii.

încordarea dintre Germania și Elveția.
Germanii din Zurich, au protestată 

în contra atitudinei provocatore a foiei 
bismarkiane „Nordd. Allg. Ztg.“ în afa
cerea comisarului Wohlgemuth, blamând 
purtarea acestei foi. Foia bismarkiană 
încercă să-și motiveze purtarea sa, di- 
cendă că a primită numerose plângeri, 
cari emană dela persone demne de cre
dință, cari relateză împrejurări în cari 
nisce Germani ar fi fostă maltrațl de 
Elvețianl. Ea n’a publicată aceste plân
geri spre a evita o complicația, o situa
ția care e deja destulă de gravă. Foia 
oficiosă împută comitelui germană din 
Zurich, că crit.că irele germane în 
momentulă când guver mlă urmăresce 
negociărl grave cu confederațiunea în 
privința obligațiuniloră 'ie resultă din 
tratatele usuriloru și raporturiloră de 
bună vecinătate.
Papa și desvelirea inonu* utulLÎ Ini Bruno.

O telegramă din ;a comunică, 
că e cu desăvârșire iij. * de temeiu 

scirea, că Papa ar fi bolnavă și că ar fi 
vorbă de plecarea sa în streinătate. 
Papa a ordonată adunarea într’ună vo
lum a tuturoră protestăriloră ce i-au ve
nită din lumea înt.regă în contra ridică
rii monumentului lui Bruno. Suveranulă 
Pontifice va protesta peste puțină prin- 
tr’ună actă specială. După amedl, dife
riți diplomațl, între alții și ambasadorii 
Franciei. Austro-Ungariei, Portugaliei și 
ministrulă Rusiei au visitată pe cardina- 
lulă Rampolla. Numai cei doi dintâiu 
sosindă împreună au descinsă cu cardi- 
nalulă la Papa, pe lângă care au stată.

„Tribuna11 din Roma (jice, că a 
aflată dintr’o sorginte nebănuită, că 
Papa a căutată sâ îndemne pe diplomațl 
să mergă iu corpore la Vaticană spre a 
petrece lângă densulă dina în care s’a 
desvălită monumentulă. Guvernele aces
tora, consultate fiindă de ei, au răspuns, 
că nu găsescă demersulă Papei nici o- 
portună, nici cuviinciosă. Papa aflândă 
atunci că ambasadorii Franciei și Aus
triei se află la cardinală, îi ruga să se 
scobore la densulă, îi ținu aprope ună 
ceasă, se văitâ loru și le comunică pro
testările ce’șl propune a-le resuma peste 
puțină într’o notă adresată Nunțiiloră.

Contingentul» armatei rnsescl pe 1889.
Contingentulă d« recruți pentru 1889 

e fixată la 255,000 ămenl pentru arma
tele de uscată și de apă. Pe lângă a- 
cesta, 24,000 de omeni au fostă ridicați 
în Terek, Cuban și Transcaucasia pen
tru recrutarea trupeloră speciale din 
Caucasia.

Activitatea Nihilist Horii.
Din Petersburgă se telegrafiază: 

Censura presei interdice cu asprime dia- 
reloră de a vorbi de arestările nihiliști- 
loră. Poliția caută cu sârguință pe mai 
multi nihiliștl expulsațl din Elveția și 
cari au isbutitu se înșele supravegherea 
exercitată asupra graniței pentru a 
sosi aci.

S’au afișată în vechiulă cartieră din 
Petersburgă placarde, cari anunță că 
Rusia va fi în curendă liberă. Neliniștea 
e mare, ea e sporită de dificultățile de 
supravegliiare ce resultă din causa pri- 
mirei și representanțeloră inevitabile ce 
se voră face în timpulă șederei pă- 
recliei regale a Greciei în Petersburgă 
cu ocasia căsătoriei principesei Alexan
dra cu ună mare duce ală Rusiei. Cur
tea va face strictulu necesară și va evita 
de a veni la Petersburgă.

t Dimitrie ftloidovanii.
Unulu dintre cei mai distinși, 

cei mai zeloși și cei mai meritați 
bărbați din pleiada vechiloiu noș
tri funcționari, a încetată din vieță 
în 12 Iunie a. c. în Sibiiu.

Dimitrie iloldovanu, care, ca 
toți colegii sei vrednici de odi- 

nioră, a luatu parte activă la miș
cările nbstre naționale în trecuta, 
ajunse în anii șeseițecî prin des
toinicia sa consiliaru la cancelaria 
de curte transilvană. In calitatea 
acesta Dimitrie Moldovanu a con
trasemnată la 1863, alături cu can
celarul transilvană Franciscă conte 
de Nadasdy și „în urma mandatu
lui Majestății Sale,11 preînaltulu 
rescriptă, prin care s’a deschisă 
dieta Transilvaniei în luna lui 
Iulie a aceluiașă ană.

Vecjendu ce direcțiune opusă 
dorințeloră și aspirațiuniloru po
porului română ardeleană au luată 
lucrurile dela 1867 încoce, Dimitrie 
Moldovană n’a mai voită se ocupe 
nici o funcțiune și s’a retrasă, ce- 
rendu pensionarea sa. Densulă a 
trăită în anii ultimi în Sibiiu, unde 
s’a bucurată de stima și de sim
patia tuturoru, căci a rămasă cre
dincioșii nemului seu și causei 
acestuia.

Cu adencă întristare ne aso- 
ciămă la doliulu familiei răposa
tului, care este unu doliu gene
rală pentru Românii ardeleni!

8CIK1LE iMjLKI.
Pentru binefacere. Regele României 

a numită ofițeră ală coronei României 
pe d-lă Avramide, care a dată 10,000 lei 
pentru școla de comerciu ce se clădesce 
acum în Bucurescl.

* * *
Comora din Selagiu. Cei doi lucră

tori, cari au dată peste comora din 
Selagiu, voră fi despăgubiți din partea 
statului cu 36,000 fi. Lucrătorii suntă 
Români.

îți* *
Pascile la Români. In diarulă „La 

Riformau, organulă d-lui Crispi, care 
apare la Roma, s’a publicată sub iniția
lele C. I. N. o interesantă cronică despre 
Pascile la Români.

* * *
0 dramă a Carmen Sylvei pe scena 

francesă. Marța viitore, 6 (18) Iunie, va 
fi la Teatrulă Comediei-Franceze din 
Parisă o representațiune estraordinară, 
dată pentru retragerea d-lui Bodinier, 
secretaruhl generală ală acelui Teatru. 
Intre alte piese, scrie „Românulă/ se va 
juca pentru prima oră o dramă de 
Regina României. Drama este întitulată 
Au crepuscule, are ună actă și va fi ju
cată de d-nele Baretta și Dudlay, socie
tare ale Comediei-Francese.

* *
A cinci miia nopte de pază. In 

noptea de 25 spre 26 Iunie n. pompierii 
de aci voră sărbători a 5000-a nopte 
de pază. In 25 Iunie n. sera la 8 bre 
va fi retragere cu musică. Paza de 

nopte o va ține comitetulă reuuiunei 
sub comanda personală a șefului ei.

♦ 
Jjc i:

Cambiile pentru Smirnă. Ună raportă 
ală consulului austriacă recomandă, că 
deorece în Smirna se facă Sâmbăta tote 
plățile, să se traseze polițele cu scadența 
pe Sâmbăta pentru Creștini și Moha- 
medanl, și pe Vinerea pentru Jidovi, 
deorece prin acesta se simplifică și se 
ușureză în modă însemnată afacerile.

* -f-
Focu. In Baclfalăulă Săceleloră a 

arsă Luni sera o casă și o șură. Pom
pierii de aci au trimisă ună trenă se 
dea ajutoră la stingerea focului.

* 
* si:

Nou valsu de I, loanovici. „Iubita 
vieța României* e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețuia 1 fi. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu
sicals. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestratu învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării11, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României/ 
după judecata bărbațiloru speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulu însuflețitoru. Depositulă se află în 
librăria lui Polatsek din Timișbra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Din dieta imprescă.
In cursulă desbateriloră asupra ap- 

propiațiunei, vorbi:
Br. Kaas, care dise că n’are încre

dere în guvernă. Administrația de adi 
nu e în stare a esecuta o mobilisare, 
de aceea Tisza trebue să .demisioneze 
înainte de a isbucni ună resboiu. La 
urma urmeloră Tisza va fi alungată de
la guvernă.

Ferd. Horanshj dice, că neesecuta- 
rea unui programă e o imoralitate po
litică. Tisza a căutată cu sumețiă și 
aroganță despotică se supună țâra voin- 
ții lui. Politica financiară a guvernului 
constă în sporirea dăriloră.

Contele Gabr. Karolyi dice, că Tisza 
e în dietă o figură vrednică de compă
timită. E directorulu unui teatru de 
păpuși (neliniște în drepta), care face sâ 
îi joce păpușile; ună croată de o stă- 
tură imposantă, cu barbă frumosă și cu 
mustăți mari, ună Ungură frumosă, ună 
capă cu perulă fârfoiu, cu voce înțîglată, 
ună vechiu funcționară de cale ferată 
cu buzunarulă mare, ună intrigantă și 
ună profetu. (Mare ilaritate în oposițiune.) 
Cu aceste păpuși a representatu elă o 
piesă în trei acte: celă dinteiu cu privire 
la § 14, ală doilea la § 2o, ală treilea 
a fostă dedicată moțiunei intrigantului

asemenea nu posedau dreptulă de cetă
țeni.

Intre astfelă de împrejurări trecu 
arta dramatică la Roma.

Andronică, celă dinteiu poetu tea
trală ală republicei, a fostă ună liber
tină grecă; marele Terențiu a fostă la 
începută ună sclavă cartaginenu, și ne- 
muritorulu Plaută, pe timpulă când a 
scrisă cele dinteiu trei bucăți ale sale, 
a trebuită, asemenea lui Samsonă la Fi- 
liștenl, să învertescă rbta la moră.

La sfîrșitulă comediei sale întitulată 
„Ola de aură11 istorisesce elă, cum se 
criticau pe vremea lui artiștii. „Nu fo- 
losesce nimica, că voi îi rechiămațl pe 
artiști/ strigă elă îu epilogă publicului, 
„când actorii au părăsită bina. Acum ei 
îșl desbracă vestmintele loru cu cari au 
jucată și acela, carele a jucată rău, îșl 
capătă pentru aceea bătaiă bună, pe când 
celă ce a jucată bine capătă de băută.“

Biciulă menită pentru sclavi a de
venită sceptrulu prin care se guverna 
acum arta și aplausele, pentru cari tre
buia să se roge după fiecare bucată u- 
nulă dintre actori la autoritatea critică- j 

tdre, erau numai ună pocnetă ală ace
luiași biciu, carele biciuia spatele scla
vului ce pășia pe scenă, decumva pres- 
tațiunile sale artistice nu corăspundeau 
cerințeloră criticei.

Der n’a fostă destulă, că criticii și-au 
făcută pe artiști șie-șl sclavi. Numai 
după-ce sclavii au fostă devenită victime 
de sacrificată, s’a putută în sfârșită înălța 
critica la culmea diviuătății.

Precum s’a disă, critica șl-a pusă de 
problemă ca să critice prestațiunile artis
tice, și cu câtă criticatorii au devenită 
mai îmbuibați și mai tociți, de sine se 
înțelege că cu atâta criticau mai multă. 
In sferșită numai locurile celea mai pline 
de efectă mai aveau grația înaintea ochi- 
loră loră. In tragedii numai scenele 
cele mortuarie, catastrofele, mai erau în 
stare se escite nervii cei moleșiți și de 
a mai scutura cugetele cele somnorose; 
din pricina acesta dialogurile cele poe
tice nu s’au cam mai obicinuită, îndes- 
tulindu-se în sfârșită cu aceea, de a re- 
presenta singură numai scenele mortuarie. 
Pentru de a pute sgudui prin ele pe 
câtă se pote mai multă nervii, acele 

scene s’au esecutată mai în urmă de 
cătră muritori in natură, și fiind-că arta de 
a se bate cu armele (crima] oferia ună 
mijlocă minunată pentru de a pute pre
lungi aceste scene și a mări încordarea, 
de aceea acestă artă încurendă ocupă 
rangulă celă dintâiu pe bină.

Precum se îngrașă în Anglia și 
China cocoși spre scopuiă acela, de a 
delecta publiculă prin resboiulu loră, toc
mai așa s’au întemeiată în întregă împă
răția academii, în cari erau inst.ruațl pri- 
sonierl din răsboiu, frumoși și robuștl, 
precum și alțl sclavi, în acfc'.i rată de a 
se ucide reciprocă după reg<^! e artei și 
cu prilegiulă când publiculă romană 
striga necontenită după „panem et cir- 
censes/ acestă strigare nu însemnă ad 
litteram : „pâne și spectacole14 — nu, 
ci „nutrementă și scene de ucideri.11

Nesmintită, că acestă a doua jumă
tate a pretensiunei era tot.deuna în de
plină măsură împlinită. Pe loculă spec
tacolului se serviau în massă uciderile. 
Așa representațiunea cea serbătorescă, ce 
a întocmit’o sfântulă împăratu Constan
tină celă Mare îu Treviru, a costată mai 

multe mii de vieți de oinu, parte po- 
runcindă ca regimente întregi de priso- 
nierl să se ucidă unele pe altele, parte- 
dându-le pradă animaleloră sălbatice.

Decă se executa vre-o pantomină cu 
prilejulă representațiuniloră din circă, 
care se sferșia cu aceea, că actorii pe
riau prin o erupțiune vulcanică, atunci 
critica cea aspră pretindea, ca vulcanulă 
să verse asupra aceloră actori adevărată 
puciosă și smolă fierbinte, ca acei actori 
inir adeverii se și anț-i ; și când unuia 
din gladiatorii luptători a desarmată pe 
protivniculă seu, atunci elă trebuia să 
concedă publicului criticatoră ca să dic
teze sferșitulă luptei. Decă publiculă 
arăta cu degetulă celă mare cătră pă- 
mentă, atunci critica pretindea mor- 
tea celui învinsă, decă însă îla ri
dica acela degetă în susă, atunci celă 
învinsă era lăsata in vieță păuă la cea 
mai de-aprope di de ucidere. Sortea 
celui desarmata aterua așaderă dela o 
simplă mișcare a mânei.

(Va urma.)
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păsată de pretensiunile drepte ale pro- I 
prietariloră în genere.

De aceste considerațiunl fiindă con
dusă d-lă Dr. Ioană Rață, advocată în 
Turda, s’a luptată cu bărbățiă și a adusă 
lucrulă acolo, că la anulă 18S4 s’a în
cepută din nou întrega comassare, tră- 
găndu-se dungă peste totă lucrulă dela 
1860—1884, pentru care faptă Teușenii 
suntă și voră fi d-lui Dr. Ioană Rață 
din generațiune în generațiune recu
noscători.

Incependu-se din nou comassarea, 
Românii Teușeul și-au strînsă șirurile 
și unindu-se frățesce, ll-a succesă mă- 
cară au avută de a lupta cu omeni 
cu sciință și cu puteri materiale înde- 
cită mai mari, a alege de ingineră pe 
d-lă Onoriu Tilea, care pe atunci încă 
nu avea renumele de astădl.

Să ne dămă semă acuma, că acestă 
domnă ingineră lucrat’a ore comassarea 
din Teușă după principiele antecesoriloră 
săi, părtinindă pe unii și neîndreptă- 
țindă pe alții, seu că a lucrată după 
principiulu dreptății, satisfăcendă tutu
roră condițiuniloră stipulate în contractă? 
La acestă întrebare așă fi în stare să 
probezu cu date autentice, că acestă 
domnă ingineră nu numai că nu a imi
tată întru nirnică pe antecesorii săi ne
drepți, der dela începută și pănă în fine, 
necruțândă nici chiar spese, ce nu era 
datoră a-le face, s’a interesată câtă se 
pote mai multă pentru a face o comas
sare în adevăru dreptă și spre îndes- 
tulirea tuturoră grupeloră de locuitori 
din opidulă nostru.

La clasificare, care e cheia comassă
rei, avendu lângă densulu și pe d-lu Ni- 
colau Rusană din Sâncelă, care este 
forte espertă în asemeni cause, ne-a a- 
dusu atâta bine, c-ă pe lângă aceea căni-a 
rămasă o pășiune de vre-o 570—580 ju- 
găre catastrale numai nouă Româniloru, 
moșia câtă au avut’o Românii tută au 
căpetat’o. Asta provine de acolo, că au 
fostă cu mare băgare de semă la cla
sificarea hotarului. Să nu se credă, că 
ar fi fostă cineva neîndreptățită, nu 
Domne feresce, căci chiară și acei con
trari, cari mai nainte ’i s’au opusă, as
tădl ’i suntă cei mai recunoscători, fiindă 
forte îndestulițl, că relativă în timpă 
scurtă li-a succesă a-șl vede moșia adu
nată la ună locă și a-i mântui de spese 
zadarnice, ce am fostă cu toții cons- 
trînșl a-le purta cu comasările de mai 
nainte. A adusă lucrulă acolo acestă 
domnă ingineră, de a căpătată scola și 
biserica română din teritoriulă comună 
parte ca și celelalte confesiuni, ba încă 
mai multă, ceea ce ’n rendulă trecută 
nici poveste nu era, căci la comassările 
de mai nainte numai celorlalte confesiuni 
li-se făcuse acestă favoră.

Deși d. ingineră Tilea i-a sprijinită 
pe Români în dreptele loră pretensiunl, 
așa încâtă dela introducerea d-sale de 
ingineră nici advocată nu amă mai a- 
vută , totuși cu inteligența sa rară, 
cu tactulă său prudentă și precaută, 
nu numai că n’a aprinsă ura contrariloru 
sei de odinioră, ci întru atâta i-a cuce
rită, încâtă dânșii se întreceau a-i aduce 

, mulțămiri și laude pentru devotamentulă 
și silințele ce și-le-a pusă la ducerea în 
deplinire a acelei comassărl, care părea 

■ a nu se mai fini, și încă într’ună modă 
atâta de consciențiosă, încâtă în adevără 
numai ună omă de totă pretențiosă și 
răutăciosu, ori nepricepută, ar pute să 
cârtescă contra acestei comassărl.

Cetățenii Teușului îndată după îm
părțirea tableloră au intrată în posesiu- 

. nea loră încă în luna lui Martie a. c., deși 
comisiunea, care avea să predea tablele, 

, a eșită în fața locului numai la 22 Maiu. 
Proprietarii mulțămițl pe nouăle loră 
moșii, nu încetă a aduce laude și mul- 
țămite d-lui ingineră 0. Tilea, care șl-a 
storsă iubirea și încrederea nostră.

Comisiunea , care predete ju- 
decătoresce tablele, eși în 22, 23, 24 și 25 
Maiu; în 27 Maiu s’au începută recla
mările ; s’au făcută și vr’o 30 reclamări, 
deră mai tăte neobiective, ceea ce se

și la urmă s’a cântată după culise unii 
mare imnă de laudă și de premiu, în 
care timpii o voce cita din Heine : „Her
mann gewann die Sclilacht, der Esel 
heisst uoch iminer Esel und niclit a si
nus und wir sind Deutsche geblieben". 
(Ilaritate în oposițiune; în drepta vii 
strigăte: Hoch, Hoch! — 0 voce: „Hoch 
der Esel! — Măgarultî a dată leului o 
lovitură de copită /" (Furtunosă ilaritate 
și rîsate în drepta.) Veni apoi uuă epi- 
logă, „Rudolfinulă," și în fine apăru im- 
presariulă, Koloman celtl mare, (ilaritate 
în oposițiune), cu farfuria ca să strîngă 
banî, der țera i-a dată blăsteme și dis- 
preță. (Aplause în oposițiă, ilaritate 'n 
drepta.) Vorbi de alegeri apoi și dise, 
că Tisza nu e în stare să judece ce e o 
alegere curată ori murdară; acestui di- 
rectoră de teatru nu’i voteză bugetulă.

Presentându-se la desbatere ună 
proiectă de lege pentru reforma adrni- 
nistrațiunei financiare, Ferd. Szederkenyi 
dise, că acestă proiectă de lege crează 
o caricatură a unei bune administrațiunl 
financiare și dă fișpaniloră o influință, 
ce nu se pote justifica, asupra afaceriloră 
de dare.

Akos Beothy împutâ guvernului, că 
proiectele importante le aduce în des
batere la finea sesiunilor!), spre a îm
piedeca desbaterile amănunțite, de care 
se teme ca draculă de tămâiă. Influ- 
ința fișpaniloru asupra afaceriloră de 
dare va fi fatală, lăsându-se intere
sele cetățeniloră pradă politicei de par
tidă.

Proiectulă de lege s’a votată. S’a 
primită însă propunerea, ca direcțiunea 
catastrală din Clușiu să nu se desființeze 
pănă ce nu se va termina cea mai mare 
parte a comasăriloră în Ardelă. S’a 
arătată necesitatea, fără a se face pro- 
popunere, ca direcțiunea financiară din 
Sătmară să nu se transforme de acolo ; 
s’a recomandată acesta atențiunii minis
trului. Apoi s'au mai primită propune
rile, ca în privința competinței oficieloră 
de dare pentru măsurarea competințeloră 
să nu se admită apelațiune, și asupra 
justificăriloră competințeloră să decidă 
definitivă direcțiunea financiară. S’a pri
mită ca funcționarii croațl la oficiile 
vamale dela granița croată să depună în 
limba croată esamenele la oficiulă va
mală principală din Pesta pentru ofici
ile vamale mai înalte; de asemenea s’a 
primită, ca cerculă de dreptă autonomă 
în comunele croate slavone să nu se al
tereze prin obligămentulu funcționarilor  ̂
trimiși de direcțiunile financiare de a esa- 
mina aruncurile comunale.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Teușiu, 8 Iunie 1889.

('Teirniiifii'ea comassărei în Teușiu.) 
Știm. D-le Redactoru ! In diua de 5 Iunie 
n. c. s’a finită în comuna nostră comas- 
sarea, care s’a începută încă la anulă 
1860 și care după împrejurările de mai 
nainte se părea că nu va mai ave ca
pătă nicl-odată, storcendă deci de mii de 
florini de pe poporenii Teușului.

Fasele prin cari a trecută comassarea 
în Teușiu în decursă de 29 ani suntă 
multe și varii, așa că descrierea loră a- 
mărunțită ar da volume întregi. Teu- 
șenii insă nu s’au luptată, ca să nu se 
facă comassarea, ci au pretinsă numai 
că decă se face comassare, apoi să se 
facă dreptă, nescurțândă pe nimenea în 
drepturile sale și neîmbogățîndă pe ni
menea pe conta altora.

Causa principală pentru care s’a ni
micită comassarea de pănă aci a fostă 
împrejurarea, că nu s’a ținută contă de 
dreptele pretensiunl ale miciloru pro
prietari, căpătândă unii proprietari duplu, 
er alții pe jumătate din câtă posedeau 
înainte de comassare, și acesta a pro
venită de acolo, că niciodată n’am avută 
ingineri operatori cu destulă consciință, 
desteritate și tactu; inginerii de mai 
’nainte au avută în vedere mai vertosă 
interesulă loră propriu și nu multă 11-a 

constată de acolo, că abia o mică schim
bare s’a făcută în întregă lucrarea.

S’a cetită în 5 Iunie a. c. clausula 
autenticatore, de cătră d-lă ingineră au
tenticatoră, precum și reflexiunile la fiă- 
care reclamare în specie — din care 
câți am fostă de față, fără deosebire de 
naționalitate toți nl-am făcută o ideiă 
forte clară despre bunătatea și conscien- 
țiositatea domnului ingineră Tilea.

Era încântătoră pentru noi a asculta 
referada d-lui ingineră autenticatoră, care 
din punctă în punctă atestă praxa cea 
mare technică a d-lui ingineră operatoră 
Tilea, căruia și contrarii de odinioră se 
întreceau a’i aduce ovațiunl de mulțu
mită pentru greaua operă săvârșită spre 
deplina mulțumire a tuturoră. Veselă 
s’a depărtată d-lă Tilea din comuna nos
tră, fiind-că după ostenelă de 5 ani de 
dile i-a succesă a săvîrși aceea, ce alțl 
ingineri în 24 de ani nu au putută să- 
verși.

’I esprimămă și pe acestă cale d-lui 
Tilea mulțămită, dorindu-i cu toții ca să’lă 
remunereze D-deu cu ani îndelungați în 
deplină fericire cu întrega-i familia spre I 
fericirea familiei și onorea întregei nostre 
națiuni.

Recunoscință merită din partea năs- 
tră și d-lă jude de Tribunală Szekely 
Jozsef, esmisă în causa de comasări de 
Tribunalulă din Turda, fiindă acestă tri
bunală delegată pentru comuna Teușă, 
care prin purtarea sa consciențiăsă, afa
bilă și nepărtinitore șl-a câștigată stima 
și recunoscință locuitoriloră teușenl. Totă 
acesta avemă a dice și la adresa d-lui 
Novak Bela, ingineră autenticatoră, care 
după o ostenelă de 11 dile lucrândă 
mereu de dimineța dela 6 ore pănă sera 
la 8, pe otarulă Teușului, nepărtinitoră 
și forte consciențiosă șl-a dată opinia 
autenticatore, lăudândă și pe cale proto
colară pe colegulă său pentru opera să
vârșită.

Primescă deci și acești doi stimați 
d-nl mulțămitele nostre sincere pentru 
faptele doînnialoră demne de a fi imi
tate.

Ștefanii CrișianH, 
mică proprietară.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciului biuroului de coresp. din Pesta)

Lembergii, 13 Iunie. După sciri 
sosite din Varșovia ministrulu de 
resboiu rusescu a ordonată ca în 
acestu orașu se se înființeze unu 
alu patrulea magazinu deproviantu 
de e.lasa întâiu.

Berlină, 13 Iunie. In cercurile 
politice influente faima despre în
cercarea Rusiei de a face o nouă 
conversiune a produsă o nemul- 
țămire, care merge pănă la indig
nare. „Norddeutsclie allg. Ztg.“ 
tțice, că încercarea acesta este o 
călcare de tractată.

Beriinu, 13 Iunie. Foile de aici 
se ocupă multă de Serbia. „Națio
nal Zeitung" raporteză, că metro- 
politulă Mihailu este stăpână pe 
situațiă și că Ristici nu mai are 
nici o putere în Serbia. Reîntor- 
cerea reginei Natalia a devenită 
neînsemnată, după ce se bănuesce 
că Rusia de locă nu se gândesce 
de a susține dinastia Obrenovicl. 

„Vossische Zeitung11 înregis- 
tieză nisce sciri din Petersburg^, 
cari spună, că ministrulă de res
boiu rusescu a ordonată se se li- 
fereze patru milione de cisme în 
timpă de doue luni. Se facă cum
părări mari de fenă și de ovesă. 
La tote căile ferate de vestă ru
sesc! se cțice că voră fi întocmite 
grandiose bucătării militare.

Necrologii.
Diiniti'ie Molilovanu, consilieră au

lică în pensiune, membru fundatoră ală 
Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului român, 
astădl dimineța la 9 ore și-a dat nobilulă 

său sufletă, după scurte suferințe, în 
etate de 78 ani, în manile Creatorului

Rămășițele pământescl ale scumpu
lui defunctă se voră înmormânta din 
casa propriă, Strada Urezului Nr. 9, 
Miercuri în 31 Main (12 Iuniu) a. c. în 
cimitirulă gr.-orientală dela porta tur
nului.

Sibiiti, în 29 Maiu (10 Iuniu) 1889.
Iohanna Moldovană născ. de Far- 

cașă, ca soțiă., Iohanna Bădilă născ. 
Moldovană, fiică. Ecaterina DrăgicI 
născ. Moldovană, George Moldovană, 
notară cercuală, frați. Ioană Bădilă, con
silieră la tribunală, ginere.

DIVERSE.
Unu diarîj din Chicago publică urmă- 

torulă estrasă dintr’ună protocolă: Acu- 
sătorea stă înaintea judecătoriloră.

„Ce ocupațiuue are bărbatulă d-tale? 
întrebă judecătorulă.

— „Scie bea bine".
— „Altceva nu lucră nirnică" ?
— „Ba da, fumeză și țigări".
— „Pare-mi-se e și dentistă".
— „Da, scote și dinți, der numai 

din plăcere.
— „Nu te-a eliberată și pe d-ta 

acusatulă de șese dinți" ?
— Ba da!
— „Intrebuințat’a spre scopulă a- 

cesta chlorophoră, eteră, ori ce felă de 
mijloce adormitore" ?

— N’a întrebuințată nirnică".
— „Cei șese dinți ți-i-a trasă în 

diferite dile" ?
„Nu. I-a scosă pe toți odată".

— „Bine, der are elă dreptulu să 
practiseze ca dentistă" ?

— „Eu nu sciu să-lă aibă. Mi-a 
disă odată: Aici îți dau pentru menajă 
șese dolari (â fi. 2) pe săptămână. In 
fiă-care Sâmbătă ai să-mi dai socotela. 
Decă nu-țl iese, îți rupă dinții. Sâmbăta 
trecută am greșită cu 65 centime și 
ml-a și ruptă șese dinți, doi i-am în
ghițită".

— „Ceilalți patru unde suntă" ?
— „Aici".
— Se liotăresce despărțirea.

RECTIFICARE. In nr. de erl ală 
foiei năstre, la articulul de fond, colona2, 
șirulă 4 de josă este a se ceti: 1870, în loc 
de „1789"; la foiletonă colbna 4, șirulă 

1 11 din josă este a se ceti: peste starea 
| nevinovăției etc., în locă de „pe ștafeta" 
etc. Pe aceeași colonă, la articululă: 
„Italia 1859—1888.“, șirulă 18 de susă, 
este a se ceti: crcândâ alianțe etc. în 
locă de: crescândă etc.

Cursuia la bursa de Viena
din 12 Iunie st. n. 1.689.

din 13 Iunie st. n. 1889.
Bancnote romanescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintii românescu - n 9.35 n 9.40
Napoleon-d’ori - - - n 9.46 9.48
Lire turcescl - - - n 10.60 n 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 H 9.65
Galbinl n 5.50 H 5.56
Scris, fonc. „Albina"Gu/0 n 102— n __ .__

r r » ^",0 ti 98.59 n 99—
Ruble rusesc! - - - n 123.50 „ 124.50
Discontulu - - - - 61/,—-87o pe ană.

Renta de aură 4"/„ ------
Renta de hârtii 5ll/0 ------
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostu ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (3-a emL’une) - - 
Bonuri rurale ungare ----- 
Bonuri cu clasa de sortare - - - 
Renta de hârtia austriacă - - - _ 
Renta de argintă austriacă - - - . 
Renta de aură austriacă.....................
LosurI din 1860 -------
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împărătesei- 
Napoleon-d’orI..................... .....
Mărci 100 împ. germane - - - . 
Londra 10 Livressterlinge -

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

101.95
96.65

142.80

100.10

113.50 
105— 
105—
85.20
85.60

109.40 
143— 
907— 
316—
306—

5.62
9.47

58.171/,
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„albina-,
Institute de creditu și de economii 

FILIALA
primesce în coniisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtu în interioruln terei câta si 

9 9

în străinătate.
Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 

și cupone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate ete. și se recomandă în deosebi pentru 
eseentarea în coniisiune a ori-cărei 
ținui de bancă în România.

Informațiuni mai de aprope se potu lua 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 -2

tranșat-

dilnicu în 
ore d. a.

[A________________________________________________________________

teritoriulu comunei Branu pe

potu vede la forestierulu socie- 
și în biroulă societății în Bra

in aceste se se 
suma oferită atâtu cu cifre câtă și cu litere clară și lămurită

Publicare de ofertă.
Societatea pe acții brașovenă a fabricei de celulosă în 

Budapesta voiesce se prede spre tăiere și transportare 15,650 metri 
cubici lemnu de molidu și de bradu în revirulu orășenescu de pe 
teritoriulu comunei ZerneștI și 4350 metri cubici lemnă de molidu 
și de bradu precum și 779 metri cubici lemnu de fagă (lemne de 
focă) în revirulu orășenescu de pe 
anulă curentă 1889.

Condițiunile contractului se 
tații în Zernesci Leonard Girtler 
șcvu, strada Căldărariloru Nr. 52!).

Ofertele trebue se fiă provgcjute cu timbru de 50 cr. și tre
bue să conțină declararea, că celui ce face ofertulă îi simtă pe 
deplinu cunoscute tote condițiunile contractului, 
arate 
și s5 arate totodată locuința, numele și conurnele ot'erentului pre
cisă, 
orele 
sebitu pentru revirulu din ZSrnescI și Branu, 
revirele totdeodată.

La scrisorea de ofertă se se alăture pentru amendoue revi
rele ună vadiu de 500 fi. v. a., separată înse pentru Zernesci ună 
vadiu de 350 fi. v. a. și pentru Branu de 150 fi. v. a. bani gata.

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

Societatea îșl reserveză dreptulu de a primi ori și care din 
oferte, chiar și pe acela, care ar fi cu prețulu celă mai mare, ori 
de a refusa tote oiertele seu numai unele din ele.

Brașovă, în 11 Iunie 1889

Societatea ie acții lirașovcca a falnicei le celulosă.

Ofertele trebue se fia presentate pănă la 17 Iunie 1889 la
12 din (|i în biroulu societății. Ofertuhi se pote face deo- 

seu pentru amcndoue

V.

Avisii d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunci să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

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

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU țGOPEL).
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare.
Mașini de semenatii în brazdă „HALAI)AS“

ale lui Sclilicl^.

W Mașini it semenatii cart imDrâștlt trrănnțele.
Plugurl-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fieru, unelte agricole, grape, fărîmă- 

torl de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scote mustu sfecleloru, sferîmători de porumbii fcucuruzO) limi'l IkOlltvil kfoi'îinohi numi îl ii .xmori pentru sfărîmatu, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.
Părți aparținetore de Iote sistemele de pluguri pentru reseriă ținemu totdeuna în depositu —Preturile cele mai eftiue —Condițiuni de plată favorabile. 

Prețurî-curente la cerere gratis și franco.
Ooservare. Ne onorăm» a aduce Ja cunoștința p. t. D-loriî mușterii, că deși anuă mutată partea cea mai mare a birourilor^ nostre ce se aflau 

în Budapesta VI, Waitziier-Boiilevnnl No. 57, în etablisementnlu fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aeusserc Waitznerstrasse Nr 169G_ 99 tr
tuși susținemii în interesul» și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde vomiî'ținea unu deno'sita di^ 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă 1

Direcția turnătoriei it feri si a fabricei it mașini a ini SCHLICK - societate »t aciii.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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ABONAMENTE

'-I
3
6

12

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

O prăvălia de fierărie g 
situată în pieța Făgărașului de preste 40 de am, întocmită Q 
frumoșii, bine cercetată de mușterii bum și solicți, provăcțută O 

C’ cu mărfurile necesare, frumosu asortate se vinde din cause Q 
familiare sub condițiunl forte favorabile.

Informațiuni dă administrațiunea acestei foi.p ....... . ................................. ..................- ---------, - 92,8 p

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni .
luni.
ană.

fi. — 
fi. — 
a. —

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni..........................................................
șese luni ....................................................
unu anu..........................................................

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu...................................................................S
șese luni....................................................... 4
trei luni......................................... .2

2 fi. -
1 11. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe

}

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoră și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

«J
b)
c)
d)
')

Dela 
î 
n
7)

Ti

Sosirea si plecarea trennrilorn si uostelorn în Brașovo.
A. Plecarea posteloru.

BrașovS la Reșnouii-Zeriiescl-Brană: 12 ore 30 m. după, amecjl.
»»
fi
n
n

„ ZiRnil.- 4 ore după amedl.
în Secuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea. . 
la Făgăraș#: 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Rcșnovu-Zernesci-Branu la BrașovU : îo’ore înainte de amedl 
Zizini't la Brașovfi: 9 ore a. m.

a)
b)
c)
d)

Dela

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
„ Făgăraș#, la Brașovă : 2 ore dimineța.


