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Borisori nefraneato nu se pri 
mescu. Manuscrise nu se re

trimită !
Birourile de ammciun: 

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inaerate mai primea cîiînVIena 
Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Hcrndl, M,Dukes, A.Oppelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta: A. V Gold
ter ger, AutonMeeei, EcksteinBemai; 
în Frankfurt: G. L, Itaufc; in Ham

burg: A. Steiner.
Prețul ins erțiunilorii: o seria 
garmondu pe o coldnă 6 er. 
in 80 or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoială.
Reclame pe pagina IXt-a o 
teriă 10 er. v. a. s6u 30 bani.

r(iHzota“ iese în fiecare 4 i
ibonamRnîe pFntru Aisti j-Ungaria 
Pe unii anu 12 fl., pe șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Pentru România și străinătate

Pe unii anii 40 franol, pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franol.
Se prenumără la tdte ofi- 
oiel'j poștale din intru și din 

afară și la dd. ooleotorl. 
Abonamentuln pentru Brașovii: 

la administrations, piața mare 
Nr. 22, etagiulft I.: pe unii ani 
10 fl., pe ș6se luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 or. Cu d u s ul ă in 
oasă: Pe unii anii 12 fi. pe 
șăse luni 6 fi., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarii 5 or. v. a. s6u 

15 bani.
Atătii abonamentele oât5 și 
inserțiunile auntu a se plăti 

înainte.

Nr.lto Brașovu, Sâmbătă 22 Iulie (3 Augustu) 1889.
Brașovu, 21 Iulie.

Era de prevecjutu, ca vorbirea 
prințului regentă alu Bavariei că- 
tră gimnasticii germani din Aus
tria are se ridice furtuni în pressa 
cehică.

Tdte toile cehe constată ca- 
racterulu pangermanu ală vorbirei, 
a cărei tendință, cj.icu ele, e ună 
amestecu strigătorii în raporturile 
interne ale Austriei, fiindu în
dreptată în contra slavismului 
austriacă.

„Hlas Naroda", care impută 
prințului regentă ambițiune de
magogică, cjice că nici chiar ra- 
portulu de alianță dintre Austria 
și Germania nu îndreptățesce pe 
prințulu a se amesteca în aface
rile interne ale Austriei, și din 
punctă de vedere ală politicei 
austriace, a căruia țîntă trebue 
se fiă egala îndreptățire a tutu- 
roră poporeloră, trebue respinsă 
în modulă celă mai hotărîtă vor
birea.

„Morawska Orlice" din Brunn 
declară vorbirea ca o demonstra- 
țiune în contra actualeloră rapor
turi politice interne ale Austriei, 
ca ună atacă asupra independenței 
Austriei, care nu numai din mo
tivă de ondre, ci și din motive 
de interese proprii bine înțelese 
și în interesulă susținerii păcii 
europene trebue se fiă apărată în 
contra demonstrațiuniloră însce
nate în capitala Bavariei cu coo
perarea prințului regentă.

„Cea mai deplină independență 
a Austriei — cțice foia din Brunn — 
este o cerință a tuturoră popdre- 
loră monarchiei, chiar și a maio- 
rității Germaniloră Austriei, și ar 
fi cu cale, ca Austria se lămu- 
rescă pe factorii imperiului ger
mană în privința acesta, spre a se 
evita o falsă concepere a rapor- 
turiloră austriace din partea Ger
maniei. Nici ună imperiu nu pote 
suferi în tăcere, ca independența 
sa se fiă ignorată ori negată, decă 
nu vrea sd-șl perZă puterea și 
demnitatea11.

Nu mai încape îndoială, că a 

urmări acțl țeluri de germani- 
sare în Austria e lucru forte greu, 
după-ce maioritatea poporațiunei 
Austriei, care o formeză Slavii, e 
predomnitore prin representații 
ei și în corpurile legiuitdre ale 
celoru mai multe provincii aus
triace, ca și în parlamentulă cen
trală din Viena. E cu atâtă mai 
greu lucru, cu câtă chiar guver- 
nulă Taaffe e resultatulă votului 
acestei maioritățl.

Der decă a$I nu potă ave nici 
ună succes ă țelurile de germa- 
nisare, potă din contră ave urmări 
grave pentru monarchiă, căci ele 
voră arunca pe Slavii Austri ei cu 
totulă în brațele Rusiei, în care 
voră ajunge se vedă singurulă 
scută și apărare a naționalității 
loră.

„Narodni Listy“ atrage chiar 
indirectă atențiunea Rușilor! asu
pra ideiloră pangermane și a 
amintirei alianței triple cu mas- 
sele ei colosale de armată, cțicendă 
că rău au făcută gimnasticii ruși 
din Moscva de au trimisă o de- 
putațiune la serbările din Mun- 
chen; asta dovedesce că Rușii 
suntă reu informați despre rapor
turile din vestă, și anume din 
Germania, căci altfelă nu pote 
înțelege cum ar lua Rușii parte 
la o demonstrațiă de Mare-Ger- 
maniă.

Ceea ce amă susținută în nu- 
merulă trecută ală foiei nostre, 
când amă cfistî, că scopulă alianței 
austro-germane este și întărirea 
germanismului în Austria, se ade- 
veresce ac|I printr’o enunciațiune 
a foiei oficiose germane „Kreuz- 
zeitung“ din Berlină, care c|ice, că 
tractatulă de alianță nu s’a înche
iată numai pentru siguranța es- 
ternă, ci și pentru liniștea internă 
a ambeloră state. Cele Zece până 
în douăsprezece milione de Ger
mani din Austria — cțice foia Șer" 
mană — suntă o parte constitu
tivă principală a puterii de stată 
a împărăției; slăbirea loru în- 
semneză slăbirea puterii mo
narchiei, care trebue susținută în 

interesuln Austriei și ală Germa
niei, și în adevăru că Germania 
n’a încheiată alianța, pentru ca 
sub scutulă său să se transforme 
Austro-Ungaria într’o tabără de 
popbre dușmane Germaniloră.

Oficiosa germană face negre
șită alusiune și la șoviniștii ma
ghiari — cari atâtă de desă de- 
monstreză în dietă și afară din 
dietă în contra Germaniloră — 
când Zice, că atâtă în Cis- câtă și 
în Translaitania esistă elemente 
dușmane Germaniloră.

Ministrulă Taaffe va vede cum 
o va scăte la capătă în Austria, 
der ministrulă Tisza de sigură că 
va simți greu avertismentulă ce 
i-se dă. A deslănțuită ura de rassă, 
acum să o potolescă, decă e în 
stare. Alianța nu e încheiată, ca 
șoviniștii unguri să’și joce men
drele, — așa Zică cei din Berlină 
și din Munchen.

Alianța ruso-francesă.
Soirile ivite cu privire la o alianță 

ruso-francesă se ventileză mereu. |„Parti 
National" scrie în privința acâsta urmă- 
t orele ;

Din isvoră autentici suntemă infor
mați, că cam cu ună ană înainte de asta 
Rusia s’a încercată a încheia o alianță 
secretă cu Francia. Acestă alianță ar fi fost 
să constea numai din aceste două puncte: 
1) Se încheiă alianță defensivă și ofen
sivă între Francia și Rusia. 2) Nici unuia 
dintre aliațl nu-i este permisă a intra 
în învoell cu altă stată, fără conlucrarea 
celuilaltă aliată. Ună autorisată ofici
ală rusescă a sosită la Parisă și de 
repețite-orl s’a consultată cu Carnot, care 
a primită cu mare bucuriă oferturile Ru
siei. Din motive constituționale însă, 
Carnot a fostă împedecată de a subscrie 
pactulă de alianță. A împărtășită lucrulă 
cu miniștrii săi și s’a hotărîtă ca în afa
cerea acesta să se trimită la Țarulă o de- 
putațiune neoficială.

Cestiunea strămutiîrei residențci papale.
„Nordd. Allg. Ztg." publică tocmai 

în frunte o telegramă, ce ’i-se tri
mite din Roma diarului „Standard", și 
în care se dice, că Francia a făcută Pa

pei ofertă de a se strămuta într’unulă 
din orașele Franciei, promițându-i, că 
decă o va face acesta, ea îi va restabili 
puterea lumescă. Papa a declarată însă 
înaintea cardinaliloră, că a respinsă acestă 
ofertă, deorece elă numai în casulă unui 
răsboiu va părăsi Roma și la nici o în
tâmplare nu’șl va strămuta residența în 
Francia cu scopulă acesta, ca să dea prin 
acesta Franciei pretextulă de a’i declara 
Italiei răsboiu.

De altă parte se scie însă, că An
glia a oferită Papei insula Malta, pen
tru casulă, când acesta ar voi să se stră
mute acolo. Nu se pote crede însă, că 
Papa ar fi aplicată să se strămute în- 
tr’ună stată protestantă, cum este Anglia. 
De altmintrelea nu încape îndoelă, că 
strălucirea papatului cu situațiunea, în 
care se află elă ca putere lumescă — 
căci orl-cum ar fi influența lui se estinde 
asupra întregei lumi — ar contribui multă 
la zidirea însemnătății acelei țări, în care 
s’ar strămuta. De aceea și Spaniolii 
speră cu bucuriă, că Papa îșl va stră
muta la ei residența sa, fiindă Spania ună 
stată catolică.

OrI-câtă se ventileză însă prin cliare 
vestea despre strămutarea Papei, cu greu 
se pote crede, că acesta se va întâmpla. 
Decă nu s’a strămutată Papa atunci, când 
’i-s’a luată din mână puterea lumescă și 
când elă se afla în situațiunea unui 
prinsonieră cu greu se pote crede, că 
s’ar hotărî s’o facă acesta astădl, când 
situațiunea lui în Italia nicl-decum nu se 
pote dice, că ar fi nesuferibilă.

SCIRtLE PILEI.
Archiducele Albreohtu, cu ocasiunea 

șederii sale în Sibiiu, a primită visita I. 
P. S. S. Metropolitului Mironă Romanul 
și a membriloră consistoriului archidie- 
cesană, Vic. Dr. Pușcariu, a Protosing. 
Frateșă și consil. consist. Hanea și La- 
zară, a Episcopului ev. Dr. G-. D. 
Teutsch ș. a.

** *
Regele României a primită din par

tea d-lui președinte ală Stateloră-Unite 
ale Americei de Nordă, și din partea 
d-loră căpitani regenți ai Republicei San- 
Marino o scrisore de felicitare, dreptă 
răspunsă la notificarea ce li-s’a făcută,

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

„ZDm
(Scrisori adresate directorului „Gazetei11.)

17/29 Iulie, 1889.
Iubite frate! După cum scii, MercurI 

la 7 și 30 min. sera am pornită din Bra- 
șovă cu societatea germană de gimnas
tică din BucurescI (Bukarester Turn-Ve- 
rein). Timpulă, cam înourată, nu ne-a 
permisă să admirămă, decâtă ca prin- 
tr’ună vălă, posițiile frumose din câm
piile Transilvaniei; apoi începu a și ploua 
așa, că trebui să închidemă uși și ferestri, 
ne mai fiindă nici vorbă de stată pe pe- 
ronulă vagonului. Atunci obosela călă
toriei dela BucurescI și a petrecerei dela 
Brașovă, unde societatea de gimnastică 
de acolo ne făcuse o primire strălucită, 
cu stegulă și orchestra în frunte și ne 
îndopase cu bere patru cesurl dearândulă, 
ne hotărî să ne gătimă de odihnă. 
Fiindă îndesuițl în vagone întocmai ca 
gardelele, amă fi fostă osândiți mulțl să 

dormimă d’anpicidrele, decă, în lipsă de 
cufere, spre a fi mai ușori la drumă, nu 
ne-amă fi luată geamantane mai multe. 
Schimbându le menirea, ce au, de a ne 
căra vestmintele — improvisarămă din 
ele paturi, pe cari ne ghemuirămă cum 
puturămă pănă la diuă. Treziți ună 
momenta la Sighișora — unde ploua 
ca’n vremea diluviului — spre a lua pe 
ună prietină ce ne precedase, gimnasticii 
ce ne așteptau, spre a ne vede, îșl în
cercaseră într’atâtă puterile cu betura, 
— că nu mai găsirămă nici ună pică de 
bere să fiă de leacă. Despre diuă — 
străbătândă ună șiră de dealuri și o serie 
de tuneluri, sosiiu, la 6ra 5'/2 dimineța 
la Clușiu, situată la polele dealuriloră, 
pe ună rîu mocirlosă, ună orășelă, de 
unde pornescă tote injuriile la adresa 
Româniloră. Aci la gară ne aștepta, 
mese întinse cu cafelele servite, pe cari 
tăbărîrămă cu furia unoră lupi flămândl. 
De aci pănă la Revă drumulă e ună 
colță din țâra Elveției. Urmândă cnr- 
sulă unui rîu, ce taiă munții în rîpl vul

canice, ni se părea ună momentă a fi pe 
Valea Prahovei, la Orății. De aci pei- 
sagiulă perde din ce în ce din farme- 
culă său pănă la Oradea, situată pe 
rîulă Crișă. Orașulă are ună aspectă 
pitorescă și catedrala greco-catolică se 
impune privirei. Regretândă, că fratele 
Iosifă Vulcană n’a fostă aci spre a’i 
strînge mâna, trecui dorindu-i să țină în
delungă încă steagulă beletristică română 
de dinedee. Acum peisagiulă devine 
monotonă, ca veclnicile osanale despre 
multă trîmbițatulă regimă de libertate 
ungurescă. Suntemă în pusta Ungariei, 
o nesfârșire de câmpii băltose. In za- 
dară luamă cu asaltă cușcele conducto- 
riloră, sperândă a vede mai departe alt
ceva. Trecândă de Sânt-Micloșă și alte sate 
cu casele totă așa de uniforme — albe 
și cu coperișă de scânduri — sosiiu 
la Solnocă, unde, ca să capeți o bere, 
trebue să numeri întâiu paralele. ,S© 
cunosce, că suntemă în Țera-Ungurescă.

In sfârșită etă-ne la l’/2 ajunși la 
Pesta, unde abia aveamătimpă să prân- 

dimă în fugă. Peste o jumătate de 
ceasă pornimă la Viena, pe linia de Sudă, 
Revădă, ocolindă orașulă, zidiri și posi- 
țiunl, pe cari le-amă vădută acum patru 
ani, bucurosă că itinerarulă nostru îmi 
permite a vede nouă posițiunl, linia de 
nordă fiindu-ml deja cunoscută. Afară 
de podulă peste Dunăre și de fortăreța 
Blocksberg, Buda nu ofere nimică inte
resantă în partea acesta. Trecemă Oo- 
mornulă, situată în malulă Dunărei. 
Raab, miserabilă aședată într’o câmpiă 
băltosă, pe rîulă cu acelașă nume și 
Bruck, orașă frumosă pe Laita, la gra
nița Ungariei. Legione de iepuri, ascunși 
în grâne ori prin brazde, fugă spăriațl 
de sgomotulă trenului, de le scăpără 
călcâele.

Suntă 7*/ 2 ore, când întrămă în 
gara statului (Staatsbahn) la Viena. O 
duzină de omnibuse, angajate de socie
tate, ne așteptă înșirate la liniă în pieța 
gărei, pentru a ne duce coborîndă și ur
când ă prin o seriă de strade mărginașe 
cu case negre și posomorite la gara de 
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că Principele Ferdinandă, nepoții ală M. 
S. Regelui, a fostă desemnată ca moș
tenitori presumptivă ală Coronei, și a 
primită titlulă de Alteță Regală, Prin
cipe ală României.

* # *
Aniversarea luptei dela Piskupitz, în care 

s’a distinsă regimentulă 64 de infanteriă 
din Orăștiă, cea mai mare parte Români, 
apoi Sași, a fostă serbată la 14 Iulie.

* * *
Procentele legale. Ministrulă Baross 

s’a adresată nu de multă cătră camera 
comercială și industrială și cătră senatulă 
bursei din B.-Pesta, întrebându-le, că ore 
n’ar fi cu scopă să se cadă interesele 
legale dela 6 la 5 la sută? Ambele aceste 
corporațiunl au ținută o conferință co
mună asupra acestui obiectă. In 
totă conferința numai unulă singură 
a fostă pentru reducere, toți ceilalți au 
fostă contra scăderii dobândiloră. In sen- 
sulă acesta se va răspunde și minis
trului.

* * *
Inaugurare. „Românulă“ află, că 

d-nii Al. Odobescu, V. A. Urechiă, Al. 
Vițu și Anghelă Demetrescu au iostă 
însărcinați de d. ministru ală instrucți- 
uuei publice, ca să represinte universi
tatea și liceele române la inaugurarea 
noului locală ală Sorbonei din Parisă.

* * *
InvSțămentulu in România. Ni-se îm- 

părtășescă, că comisiunea însărcinată de 
ministeriulă culteloră și instrucțiunei pu
blice din România cu elaborarea unui 
proiectă de „Programă analitică a studii- 
loră din scotele primare urbane îșl va îna
inta în dilele acestea operatulă său. Pre
ședintele acestei comisiunl, cunoscutulă 
nostru compatriotă, d-lă Borgovană, 
prof, la școla normală de institutori din 
capitală, a dată o astfelă de direcțiă lu- 
crărei, încâtă institutorii (învățătorii de 
la orașe) să vedă dintr’ânsa nu numai 
ce materiă au să predea din fiăcare stu
diu în fiăcare lecțiă, ci și modulă — cum?, 
și mijlocele — prin cari s’ar pute ajunge 
mai ușoră și mai degrabă la ținta învă
țământului. Acestă programă, decă va 
fi votată de consiliulă generală de ins
trucția (ce se întrunesce la 1 Septemvre 
a. c.) are să ușureze multă mersulă în
vățământului primară urbană, și pentru 
institutori are să devină ună adevărată 
„ Vade mecuma didactică.

* * *
Ală 4-lea batalionii din reg. 63 de 

inf., staționată în Clușiu, după manevre 
va fi permutată dela Clușiu la Bistrița, 
din causă că casarma din Clușiu nu este 
corăspumjătore. Autoritățile orășenescl 
au cerută dela comanda militară, ca să 
nu fîă strămutată batalionulă, promițând 
că, decă împrejurările voră permite, ora- 
șulă va edifica o casarmă corăspundă- 
tăre, pănă în anulă 1891. Comanda a 
răspunsă însă, că strămutarea batalionului 
4 la Bistrița este deja hotărîtă și de 

aceea nu se pote revoca. Decă orașulă 
însă'va edifica casarma numită la termi- 
nulă de mai susă, comanda militară lasă 
a se spera, că numărulă de acum ală 
ostașiloră din Clușiu va fi restabilită.

** *
Filoxera in ArdealiL Ună raportă 

oficială ală vice-șpanului din comitatulă 
Hunedorei cătră ministrulă ungurescă 
de agricultură arată, că esistența filoxe
rei s’a constatată și în comuna Roniosu 
de lângă Orăștiă. De altmintrelea, după 
cum comunică „E. G.“, ministrulă de 
agricultură a numită o comisiune, care 
să cerceteze t6te viile din Transilvania. 
Ca comisară guvernială pe lângă acestă 
comisiune este numită fișpanulă conte 
G-avrielă Bethlen.

* * *
Mâncați de urși. In pădurea Lemheny 

din Săcuime au fostă mâncați de urși 
doi boi ai unui fabricantă de spirtă din 
Chezdi-Oșorheiu.

** *
Cameră comercială austro-ungară în 

Salonică. Ministerulă ungurescă de co- 
merță a încunosciințată camera comer
cială și industrială din Brașovă, că în 
Salonică s’a constituită o cameră comer
cială austro-ungară, care e gata a da 
firmeloră din patriă informațiunl nu nu
mai în privința firmeloră de acolo, 
ci și în privința afaceriloră comerciale, 
și eventuală a propune și a genți capabili.

** *
Focă. In Kiss-Kasson din Săcuime 

au arsă 4 șuri, 1 șopronă și 1 coteță de 
porci. Paguba e de 1300 fl.

** *
Poliția din Bucurescî a prinsă o Un- 

guroică, anume Maria, care aduna fete 
din Ungaria și le instala prin case de 
prostituții în Bucurescî. Unguroica a 
fostă dată pe mâna parchetului.

*• *
Sinucideri. In Sighișora cașurile de 

sinucidere nu suntă rari. In săptămâna 
trecută s’au sinucisă ună învățăcelă lem- 
nară și două femei, între cari o fată din 
familiă bună. — In peștera de puciosă 
dela Turia — pe muntele Budos — în 
Săcuime, a fostă găsită cadavrulă unui 
tînără candidată de [profesoră, anume: 
Kleinschmidt din Obersdorf în Silesia; 
motivulă sinuciderei e dragoste nenoro
cită, precum s’a dovedită dintr’o scri- 
sore aflată în busuriară, — cu ună por
tretă ală unei frumose fete — în care 
i-se comunicase, că iubita lui se logodise 
cu altulă. Totă în acea peșteră s’a gă
sită mortă în dilele acestea ună turistă 
din Viena, anume Dr. Rosenberg. — In 
Clușiu s’a împușcată o calfă de croitoră 
ungură.

** *
La tarfu pe zone. Eri în prima di 

dela punerea în vigore a tarifului pe zone, 
s’a observată la plecarea trenului de per- 
sone atâtă la cassă, câtă și la loculăunde 
se primescă bagagele o mare îmbulzelă 

la gara de aici. In interesulă comodi
tății publicului călătorăîi atragemă aten
țiunea, că se potă cumpăra bilete de 
drumă și dela îiroulu orășenescu de călă
torii din orașă (strada Vămii N. 10) unde 
se pote preda și bagagiulă. In acestă 
birou se potă cumpăra bilete chiar cu 
48 de ore înainte de plecarea trenului și 
bagagiele se potă preda în flecare fi pănă 
la 5’/2 ore p. m. Cu acestă ocasiune 
mai facemă atențl pe on. noștri cetitori, 
că acum se dau și bilete de circulațiune 
(Rundreisekarten) cu prețulă zoneloră, ne 
mai avândă lipsă călătorii cu aceste bi
lete a scote bilete în totă percursulă că- 
letoriei loră și putândă să-și întrerupă 
călătoria. *

♦ »
Concertul^ virtuosului în violină Leo 

Altmann în vârstă de 13 ani, cu concur- 
sulă d-șoreloră Maria Bânyai și Maria 
Rosenkranz și ală d-loră Iuliu Jaschik, 
dirigentă de coră, Friederich Stenner, 
Karl Adamă și încă ală câtorva diletanțl, 
se va da mâne seră, Sâmbătă în 3 Au
gustă n. în sala hotelului Nr. 1, cu ur> 
mătorulă programă : 1. Ch. de Beriot: 
Scene de ballet, pentru violină cu acomp. 
de pi ană. 2. Kukken: Duett, pentru 
voci cu acomp. de piană. 3. Airs: 
Varies VII, pentru violină cu acomp. de 
piană. 4. Zwei Lieder pentru bari
ton: a) Fr. Schubert: Liebesbothschaft; 
c) M. v. Weinzierl: Horch auf du trău- 
mender Tannenforst, cântate de d-lă Fr. 
Stenner, acomp. pe piană de d-lă Iulius 
Jaschik. 5. Co n c e r t-L ăn d 1 e r pen
tru 2 violinl solo cu acomp. de quartett 
de violine. 6. Karl Huber: I. âbrând 
Repuly fecskem, cu acomp. de piană. 
Inceputulă la 8*/ 2 ore. Bilete de intrare 
se află de vânzare în librăria d-lui H. 
Zeidner și Filială, și sera la Cassă.

Fiascuri kulturegyleiiste.
Cetimu în foia tiszaistă „Nem- 

zet" Nr. 205 :
Fiiulă vestitului Hurban a scrisă de 

curândă într’o foiă panslavă din Turoță- 
St.-Mărtină, că Kulturegyletulă din păr
țile de susă, la a cărui activitate dela 
începută s’a născută o larmă atâtă de 
mare în cercurile panslave nepatriotice, 
abia pote arăta de când esistă ună suc- 
cesă vrednică de a fi numită ; interesulă 
membriloră e paralisată, puterea reuniu- 
nei scade mereu. Ce privesce însă in
strucțiunea limbei maghiare, așa se es- 
primă despre acesta Hurban, care pășesce 
pe urmele tatălui său, că copilulă învăță, 
nu’i vorbă, să citescă și să scrie ungu- 
resce, d«r că numai slovăcesce vorbesce 
ca și mai ’nainte.

In legătură cu acegtajscrie ună 
raportoru maghiară din părțile de 
susă lui „Nemzet", că unele co
mitate provincialeale reuniunei abia 
au primită de șepte ani câțiva flo
rini din contribuirile membriloră; 
ba suntă comitate, unde comite- 
tulă nici nu s’a formată, n’au nici 
o ședință și unde zacă nedes- 
chhise scrisori ce atingă reuni
unea.

Se’nțelege, că reptilei tisza- 
iste nu-i pare bine de acestă stare 
de lucruri și aduce ca esemplu 

„activitatea" și „succesele" Kul- 
turegyletului ardelenu. Ce privesce 
înse învățarea limbei unguresc! în 
școlă, pretențiunile statului privi- 
tbre la acesta — c]i°e reptila — s’au 
mișcată pe teremă strictă legală 
și decă succesele în cei cjece ani 
trecuți nu satisfacă, ministrulă de 
instrucțiune își va face datoria pen
tru dobândirea unoră succese mai 
bune.

Cum vedemă maghiarisarea în
tre Slovaci sufere fiascuri, care 
despereză pe guvernă și pe Kul- 
turegyletiști. Și fiascuri voră su- 
suferi dușmanii naționalitățiloru 
nemaghiare pretutindenea, câtă vre
me părințiivor vorbi cu copiii loră 
numai în limba loră națională. 
Apoi cită pentru epitetulă de „ne- 
patrioți" adresatru celoru, carinu’șî 
vendă nemulă, acela inumai onore 
le potă face ; er pretinsele „suc
cese" ale Kulturegyletului ardele- 
nescă suntă mofturi, flecuri, ori 
minciuni kulturegyletesci, cum vei 
vre să le c|icl.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Nordulă Transilvaniei, Iulie 1889.

Nu departe de orașulă Deșiu, muni
cipiului Solnocă-Dobâca, se află, comuna 
Sân-Mărgita, care este situată pe țăr- 
murulîi stângă ală Someșului mare. Co
muna acesta este locuită de 3/4 Români, 
er ’/4 Maghiari. — Locuitorii săi se aflau 
înainte de acesta cu câteva decenii în
tr’o stare materială forte bună, așa în
câtă la fiă-care țărână puteai să vedl 
câteva vituțe, bucatele trebuinciose, cu 
ună cuvântă țăranulă din Sân-Mărgita 
era îndestulită cu sortea sa. AstădI 
însă în Sân-Mărgita se află cea mai mare 
miseriă, poporală a devenită proletară, 
e silită să mergă la lucru ca dileră în 
orașulă vecină Deșiu, unde, necăpătândă 
de lucru, razimă zidurile caseloră. Alții 
lăsându-șl casele, nevestele și copiii fără 
pâne și fără nici ună ajutoră, au trecută 
în România. Numerulii celoril ce au tre
cută în România, trece peste o sută de inșt.

Acestea suntă tristele urmări de o 
parte ale comassărei săvârșite la 1876 
în defavorulă locuitoriloră țărani, cari 
au avută pământă bună înainte, er după 
comassare au căpătată pământă rău și 
mai puțină decâtă au avută. De altă 
parte însă multă au contribuită la sără
cirea poporului și dările apăsătore, cari 
pe di ce merge se înmulțescă, așa încâtă 
bietulă țărână continuu e despoiată și 
nici cele de lipsă pentru susținerea vie- 
ței nu e în stare a și-le câștiga.

Der nu numai acestea suntă căușele, 
cari sărăcescă pe poporulă din Sân-Măr
gita, ci nenumărate suntă acelea. Vomă 
aminti câteva: De ună timpă încoce s’a 
lățită într’ună gradă înspăimântătoră și 
băutura de vinarsă, care pe di ce merge

Nord, splendidă la lumina lampeloră e- 
lectrice.

Neodihna din ajună învățându-mă 
minte d’a mai călători pe clasa III, fiă 
și cu ună trenă de plăcere și între cu- 
noscuțl, schimbai aci biletulă pe unulă 
de cl. II, și peste două ore dela sosirea 
în Viena, ne urmarăm călătoria. „E nopte, 
întunerecă“, cum dice, nu-mi mai aducă 
aminte ce poetă, și, ca să-mi răsbună de 
neodihna din năptea trecută, cu ajuto- 
rulă perinei și ală pledului mi-arangiai 
așternutulă celă mai minunată — tră- 
gândă două somnuri strașnice pănă la 
Linz, unde trecurămă Dunărea, Vineri 
la 4 ceasuri dimineța. Der nici nu-mi 
păru rău, că m’am deșteptată ! Alpii 
Salzburgului cu zăpada loră veclnică 
deoparte, ai Bohemiei de alta, formeză 
drumului cadrulă celă mai încântătoră. 
Traversămă o regiune de bradl și ună 
peisagiu pitorescă, care devine din ce în 
ce mai accidentală. La 81/., sosiiu la 
Brunau, frumosă situată pe nulă Ină, 
peste care dincolo e Simbach, granița Ba- 

variei. Intre aceste două orașe, ună 
stâlpă văpsită albă cu albastru arată 
frontiera.

Vama bavareză, spăimântată de a- 
tâta potopă de Turn-VereiniștI, și ne 
mai avândă bilete de verificare, renunță 
bucurosă d’a ne mai cerceta bagajele, 
lăsându-ne trecerea frei. Der decă vama 
e delicată, restaurația e ordinară și ca 
serviciu și ca manieră. De aci căpătămă 
bilete pe basa cărțiloră de serbare (Fest- 
karte) cu reducțiă de 5O°/0, dusă și în- 
torsă, valabile pănă la 20 Augustă n., 
căci aplicarea tarifului pe zone în Un
garia, dela 1 Augustă, a făcută, ca 
biroulă din Brașovă, care organisase 
acestă călătoriă, să ne restitue banii 
pentru întorcere. De aci pănă la Mun- 
chen, afară de câțiva chilometri câtă 
drumulă suie cursulă Isarului, peisagiulă 
nu presintă nimică interesantă, decă nu 
câteva sate, ce denotă bunăstarea locui
toriloră. Totulă e îngrijită și cultivată; 
Injugarea boiloră de corne, în loeă de 
cefă, cum se obiclnuesce la noi, mi-a 

atrasă atențiunea. Vitele se arată fru
mose și câmpiile mănose.

La 1 și */ 2 întrămă în prima gară 
a Munchenului. Curiositatea călătoriloră 
devine febrilă și toți se grămădescă la 
gemuri. Trenulă ocolesce orașulă și 
livadea Teresa, unde se va face serbarea, 
la polele Rumes-halei și a statuei Bava- 
riei, ce ne smulge admirația. Câmpia 
fâlfăe de stegurl, ridicate în giură și pe 
pavilonele ce s’au construită aci. Fa- 
bricele de bere se țină lanță, și liniile 
ferate suntă ocupate de ună șiră ne
numărată de vagone purtândă produ- 
sulă și firmele acestora. Acum sosimă în 
splendida gară centrală, una din cele 
mai mari și mai frumăse din Europa. 
Landaurl câtă arca lui Noe de mari, cu 
vizitii purtândă cilindru și uniformă ga
lonată umplu piața. Aruncându-ne în- 
tr’una, dămă adresa foiei nostre de 
cvartiră „Schulhaus: Frauenstrasse, N. 
25“, și, lăsațl în grija lui, admirămă pe 
îndelete orașulă și construcțieie. O casă 
cu frescurl alegorice însciințându ne, că 

suntemă într’ună orașă de artă, ne aLrage 
privirea. In capătulă stradei „Neuhauser“ 
ună arcă de triumfă vînătă cu ghirlande 
de verdeță și stindarde portă nisce ver
suri prin care ni-se ureză bună-venire. 
Tote casele, tote ferestrele suntă gătite 
cu flori, corone, stegurl, ghirlande și co- 
vore. Traversămă Marien-platz, trecemă 
pe sub gangulă Vechei Municipalități și 
prin piața Victualieloră, și etă-ne ajunși 
la destinațiă. Sunămă. Ună haus-meister 
ne primesce cu urarea „Gut heil“ și ne 
lasă alegerea între întinsele sale de clasă, 
transformate în dormitdre. Luândă po
sesiune de câte o saltea de pae întinsă 
josă, așternută cu ună cercefă de pânză 
grosă și o covertură de lână, ne așe- 
dămă bagagiele pe poliță și în cuierele 
dela căpătâiu și grăbimă a ne face toa
leta — suntemă nespălațl de două cfile — 
spre a pute visita orașulă cu ună mo
menta mai curândă.

In viitorea scrisore urmarea.
Sănătate și voiă bună !

Caros.
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ia proporțiuni total mai mari. Celă mai 
dinteiu remediu în contra acestui rău ar 
fi, credo eu, câte o predică acomodată în 
sf. biserică, unde să se combată, învețe 
și depărteze poporulă dela acestă patimă 
primejdiosă. Someșanulfi.

Rebrișora, în Iulie 1889.
Domnule Redactorii! In diua de Sf. 

Rosalii anulă curentă în comuna Rebri
șora (situată dela Năsăudă spre ostă în 
depărtare de 72 de oră) s’a întreprinsă 
primulă pasă pentru clădirea unei bise
rici nouă. Acestă comună curată româ- 
nescă numără peste 2500 de suflete gr. 
catolice și are două biserici vechi în 
stare forte slabă. Averea bisericescă, 
după cum dovedescă ultimele rațiuni bi- 
sericescl, date pănă la finea lui Dacemvre 
1887, abia trece peste 2000 fl. v. a., con- 
stătătore în mare parte și din capitale 
periclitate.

Inițiativă seriosă pentru ridicarea al- 
toră clădiri bisericesci nouă și corăspun- 
cfătore timpului și numărului poporațiu- 
nei de aicea pănă acum nu s’a făcută. 
In diua de sf. Rosalii a. c. s’a făcută 
primulă pasă. Incidentulă, din care s’a 
purcesă la acestă pasă, este următorulă:

încă în tomna anului trecută (1888) 
d-lă căpitană în pensiune, Artemiu Câr- 
culă, născută în Rebrișăra, er de pre- 
sentă cu locuința în Slavonia în orașulă 
Viencowce, cu ocasiunea sânțirei gimna- 
siului rom. gr. cat. din Năsăudă a cer
cetată și comuna sa natală Rebrișâra, pe 
carea de 32 de ani nu o văduse.

Pe câtă de plăcută și îmbucurătăre 
impresiune a făcută asupră-și ridicarea 
pomposului gimnasiu din Năsăudă, a bi- 
sericei celei nouă de aicea și din alte 
localități, pe cari în calea sa le-a întâm
pinată, pe atâtă de rea și neplăcută im
presiune a făcută asupră-i starea cea 
slabă a celoră 2 biserici mici și vechi, 
pe cari le aflase în comuna sa natală.

Cumcă rea impresiune a făcută a- 
supră-i acestă împrejurare, se dovedesce 
prin aceea, că îndată după depărtarea-i 
de aicea a scrisă d-lui advocată Ioachimă 
Mureșanu din Năsăudă, născută totu în 
Rebrișora, o amicală epistolă, în carea, 
între altele multe, se potă ceti și urmă- 
torele șire:

„Frate Ioachime ! Cu mare durere am 
văcjută, că numai sătulă nostru Rebrișora 
se laudă și acum cu o biserică bătrână 
de lemnă, pe când tote alte sate pe So
ro eșă au biserici frumose de petră, 6re 
nu se voră afla omeni demni, cari ară cu
geta mai înțeleptă la lucrulă acesta, dela 
care se prețuesce ondrea satului nostru, 
pentru ca străinii să nu ne defaime de 
totă ca omeni fără nici o aplicațiune? 
Insă m’aș bucura din inimă, aucjindă, că 
se voră afla bărbați, cari pricepă ideia 
acesta și voră da mână la împlinirea 
scopului acestuia supremă, la care și eu 
ofereză de voiă bună 200 fl., v. a. numai 
de s’ar începe lucrulă.“

Acestea suntă cuvintele d-lui căpi
tană Oârculă. Atâtă pe timpulă cerce- 
tărei acestei comune din partea d-lui 
căpitană, câtă și pe timpulă scrierei a- 
cestei epistole, parochia Rebrișora era 
în vacanță. Cătră finea lui Decemvre 
a. 1888, subscrisulă m’am strămutată la 
acestă parochiă ca administratoră actuală 
locală. îndată după strămutare, d-lă 
Ioachimă Mureșanu îmi împărtăși cu- 
prinsulă scrisorei căpitanului Cârculă și 
amă discutată multă împreună asupra mo
dalității, cu carea s’ar pute începe ceva.

La începută — pentru vechia și în
rădăcinata răcelă și pentru indiferentis- 
mulă, cu care’mi era descrisă a fi îmbră
cată poporulă din Rebrișora față de lu
cruri, — nu am cutezată a păși pe față 
cu ideia clădirii unei biserici nouă, ci 
m’am mărginită a familiarisa acestă ideiă 
pe cale privată între singuratici. După 
ce m’am convinsă, cumcă suntă în Re- 
brișdra bărbați de aceia, cari recunoscă 
a fi timpulă supremă sosită pentru a se 
clădi și aci o biserică nouă și frumosă, 
am făcută propunerea publice în sf. bi
serică la poporă, luându-mi ansă din și
rele d-lui căpitană descrise mai susă.

Pentru o consultare comună în pri

vința isvoreloră de venită și a altoră 
măsuri de pregătire s’a convocată întregă 
poporațiunea în o adunare pe 28 Apri
lie 1889. La acestă primă adunare s’a 
adunată poporă puțină, cu tote acestea 
cei presenți dimpreună cu curatoria bi
sericescă au hotărîtă timpulă începerei 
edificărei anulă 1893, adecă peste cinci 
ani, statorindă totodată convocarea altei 
adunări generale pe diua de Rosalii, 
când se va alege și ună comitetă pen
tru îngrijirea și conducerea afaceriloră 
de pregătire. Protocolulă acestei ședințe 
l’am comunicată numai decâtă d-lui că
pitană, spre a’i dovedi, cumcă șirele d-sale 
au avută efectă. La comunicarea mea, 
d lă căpitană cu datulă 25 Maiu îmi 
răspunse următorele:

„Stimate Domnule Preotă ! Cu mare 
bucuriă am primită epistola d-vostră și 
mă țină fericită, că intențiunea mea a 
aflată imitatori, cari au și hotărîtă pro- 
tocolarminte începerea edificărei bisericei 
în anulă 1893, pentru care hotărîre din 
inimă vă gratuleză. Deunăoră am onore 
a vă însciința, că ce am promisă, am și 
efectuată, trimițendă în 10 a lunei aces
teia 200 fl. v. a. la d-lă Episcopă Ioană 
Szabo, recomandându’i ajutorulă de lipsă 
în ajungerea scopului numită și spereză, 
că suma o-ați și acceptată. Despre acesta 
mă rogă a încunosciința și pe d-lă și 
fratele Ioachimă Mureșanu, ale cărui sim
țăminte pentru binele publică suntă mie 
bine cunoscute și care va fi de mare a- 
jutoră. Primiți în fine, Domnule, gra- 
tulația mea pentru denumirea d-vostră 
ca parochă în sătulă nostru11 ș. c. 1. — 
Kîrltu m. p., căpitană. (Va urma.)

Literatură.
Moștenirea Tronului României, ci ună 

portretă ală A. S. R. Principelui Ferdi- 
nandu ală României, moștenitoră presum- 
tivă ală coronei. Sub acestă titlu a eșită 
de sub țipară o colecțiune de acte inte
resante privităre la moștenirea Tronului 
României. Formată 8° de 154 pag. Pre- 
țulă 1 leu. Tipografi-editorî F. Gobi fiii 
în Bucuresci. *

„Amiculii Familiei", diară beletristică 
și enciclopedică-literară cu ilustrațiuni; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cole 
și costă pe ană 4 fl., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, redactoră și editoră N. F. 
Negruțiu. — N-rulă 14 dela 15 Iulie 
conține: Consciința latinității între Ro
mânii din seculii trecuți, conferință de 
V. A. Urechiă; Linu-mi trece... (poesiă), 
de I. Popescu; Odorulă celă mai scumpă 
(ilustrațiune); Cântăreța (novelă); N’au 
fostă și nu voră fi (poesiă), de Th. Alexi; 
Proba de focă (comediă într’ună actă), 
prelucr/de Irina Sonea Bogdană ; Diverse; 
Glume (cu ilustrațiuni).

Mulțămită publică.
Pentru biblioteca școlei române conf. 

din opidulă Șomcuta - mare amă primită 
prin d-lă profesoră gimn. din Năsăudă, 
Ioană Gheție următorele cărți, donate 
de d-lă profesoră gimnasială Dr. A. P. 
Alessi, și anume: 1. „O escursiune bo
tanică" de Dr. A. P. Alessi. 2. „Despre 
importanța studiului botanică" Idem. 3. 
„Despre însemnătatea sciințeloră natu
rale" Idem. 4. „Helveția și Wilhelm 
Tell" Idem. 5. Observații și schițe com
parative asupra poetului Eminescu (în 
5 esemplare), de Ștefană Sturdza. 6. „Lec- 
țiunî din Aritmetică", de Mihalescu. 7. 
„Femeia virtute", de Dr. I. C. Dragescu. 
8. „Florința", epopeă națională, cân
tarea I și II, de I. Bumbacă. 9. „în
cercări în literatură1*,  de I. Lăpădată. 
10. „Notițe despre Bucovina11, de G. 
Sionă. 11. „Istoria Naturală" de An- 
dreescu. 12. „Amiculă poporului", călen- 
dară pe a. 1881. 13. „Călendară" pe

*) Acestă telegramă, cu tote că s’a 
dată de cu vreme, ni-a sosită 4 ore mai 
târcjiu. Nu înțelegemă acestă întârdiare, 
care a fostă cu atâtă mai regretabilă, cu 
câtă n’amă mai putută publica telegrama 
în numărulă trecută. — Red.

anulă 1879. 14. „Arghiră și Elena". 15. 
„Strigoica", din fantasiile lui N. Gogolă. 
16. „Trei mueri", anecdotă poporală, de 
N. Trimbițoniu. 17. „Leonată și Doro- 
fata". 18. „Activitatea vicariloră foranei 
din districtulă Năsăudului", de Macedonă 
Popă. 19. „Ună caracteră românescă," 
de Dr. I. C. Dragescu. 20. „Două că- 
lendare", de Simionă Mangiuca pe 
1882-1883.

In numele senatului scol, confes. din 
Șomcuta-mare și ală acelora, cari se vor 
adăpa cu nectarulă sciinței din aceste 
opșore, subscrisulă ’mi iau permisiune și 
pe acestă cale a esprima d-lui donatoră 
mulțămită nostră profundă pentru prețio- 
sulă dară, asigurându’lă, că prin acestă 

faptă a d-sale a contribuită în modă des
tulă de însemnată la înlesnirea cultivărei 
naționale a poporului română din aceste 
părți ale Românimei, espusă atâtă de tare 
șovinistului curentă de maghiarisare, ce 
astădi preocupă spiritele multora într’ună 
modă fără de păreche.

Tot-odată constateză cu plăcere, că 
biblioteca ndstră dispune deja de opuri 
alese, în numere de peste 200 esemplare, 
între cari și „opurile complete11 ale ma
relui nostru bardă națională Vas. Alexan
dri, și că cetirea cărțiloră din bibliotecă a 
luată ună avântă forte îmbucurătoră nu 
numai din partea docențiloră și a altoră 
cărturari din jură, ci și din partea adul- 
țiloră și poporului din locă, lățindu-se 
astfeliu gustulă de cetire între poporulă 
țerană, ceea-ce trebue să ne fiă de țintă 
a o efeptui prin tote părțile locuite de 
Români.

Cine pote, binevoiescă a ne mai tri
mite ori ce feliu de scrieri și publica- 
țiunl, mai alesă de celea menite pentru 
poporă, căci numai sprijiniți din partea 
On. publică română vomă pute ajun
ge scopulă ce ni-amă propusă, adecă: 
de, a înființa în acestă centru româ
nescă o bibliotecă menită de a lăți 
gustulă de cetire între poporulă nos
tru, înlesnindă astfeliu și modulă de per
fecționare și înaintarea pe calea progre
sului nu numai a poporului română, ci 
și a docențiloră cu cele mai modeste 
mijloce relative la datorințele ce le au.

Șomcuta-mare (Nagy-Snmkut), 25 Iu
lie 1889. Eliă Popă,

învățători.

„ALBINA" institut!! ie creflitu și ie economii,
Filiala Brașovu.

fl. 518,341.76

Conspectulu operațiuniloră de cassă în luna 
Iuliu 1889.

Intrate:
Numerară cu 30 Iuniu 1889 fl. 14,409.31
Depuneri spre fructificare . 185,517.20
Cambii răscumpărate. . . 122,491.99
Conturi curente . . . . 106,346.22
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

14,183,21

împrumuturi................... 1,629.88
Monetă............................ 2,510.26
Interese și provisiunl . 6,458.60
ComisiunI............................ 162.58
Diverse............................. 64,632.51

fl. 518,341.76
Fșite:

Depuneri spre fructificare fl. 93,926.34
Cambii escomptate . 149,366.85
Conturi curente.................. 117,843.81
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

8,528.05

împrumuturi . . . , . 12,288.20
Monetă............................ 10,003.51
Interese și provisiunl . . 1,668.37
ComisiunI............................ 1,731.87
Diverse............................. 116,856.01
Spese și salare................... 954.66
Numerară cu 31 Iuliu 1889 5174.09

V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 
dirigentă. adjunctă.

V. Gămulea, m. p.
comptabilă.

Telegramă part, a „Gaz. Trans."
Procesulă „Luminătorului."

Aradu. 31 Iulie, 4 ore 10 min.*)  
Acusatulu Ioanu V. Barcianu a fostă 
achitații de juriu cu maioritate de 
2 voturi. Aperătorulu Brediceanu 
și acusatulu vorbiră bine și cu e- 
fectă. După publicarea verdictu
lui, publiculu numerosu a făcută 
ovațiunl jurațiloră și judecători- 
loru.

DIVERSE.
0 statistică interesantă. Parisulu cu 

2.327,213 locuitori are ună venită anuală 
de 267.171,263 franci ; Berlinulu cu 
1.252,470 locuitori, 55.170,455 fr.; Peters- 
burgulă cu 861,353 loc., 16.222,940 franci; 
Viena cu 738,849 loc., 48.273,024 franci; 
B.-Pesta cu 400,000 loc., 27.475,959 franci. 
Se vine dare directă de capă în Parisă 
12.15 franci, indirectă 65.53, cu totulă 
77.68; — în Berlină directă 25.90, indi
rectă 0.71, totală 26.61; — în Peters- 

burgă directă 13.03, indirectă 1.48, la 
olaltă 14,51]; — în Viena directă 36.11, 
indirectă 5.99, la olaltă 42.10; — în 
B.-Pesta directă 15.11, indirectă 15.92, 
cu totulă 31.03. Din tabela acesta se 
vede, că darea cea mai mică este în 
Berlină, mai departe că în Parisă, pe 
când darea directă este forte mică, cea 
indirectă este relativă forte mare. — 
Parisulu cheltuesce pe ană pentru scote 
franci 21.609,121, pentru instituțiunii pu
blice fr. 1.873,985, pentru spitalurt franci 
19.737,129 ; Berlinulu pentru șco?e fr. 
11.687,818, pentru instituțiuni publice fr. 
7.214,014, pentru spitalurt, fr. 2.438,329 ; 
Petersburgulă pentru școle 1.075,691 fr., 
instituțiuni, publice 949,317 fr., spitalurl 
737,542 fr; Viena, școle 7.503,496 fr., 
instit. publice 6.236,643, spitalun 891,112 
fr. ; B.-Pesta, școle 2.073,934 fr., instit. 
publice 596,255 fr., spitaluri 138,220 franci. 
Tote datele acestea suntă din 1884, suntă 
însă destulă de caracteristice.

Necrology.
Eri amă primită următorrea tristă 

împărtășire:
Cu adâncă durere se aduce la cu- 

nOscința tuturoră consângeniloră, amici- 
loră și cunoscuțiloră, că

Greorgiu Bârsanii, 
licențiată în sciințele comerciale și se
cretară la creditulă agricolă de Ilfovă 
în Bucuresci, după ună morbă greu îm
părtășită cu s. taine ale muribundiloră, 
a încetată din vieță Luni în 17/29 Iuliu 
a. c. în ală 27-lea ană ală etății, dân- 
du-șl nobilulă sufletă în manile Creato
rului.

Rămășițele pământesc! se voră as- 
truca in 30 Iuliu st. n. a. c. la 5 ore
р. m. în cimitiriulă română din locă.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Făgărașă, în 29 Iuliu 1889.
Laura Valeria Bârsană născ. Alutanu, 

ca soțiă. Nicolau Gosgaria, căpitană în 
pensiune cu soția Carolina, ca părinți. 
Mateiu Bârsană, căpit. în pens, ca frate, 
în numele consângeniloră.

Tînărulă Gerge Bârsană și-a făcută 
studiele în Anvers (Belgia) ca stipendiată 
ală societății „Transilvania" din Bucuresci, 
a fostă apoi profesoră ună ană de dile 
la școla comercială din Brașovă, de 
unde a trecută în România. Răposatulă 
era și sublocotenentă în reserva armatei
с. r. austro-ungare. Primescă multă 
întristata’i familiă sincerile nostre con- 
dolențe !

Cursul» pieței SSrașovA
din 30 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.48
Argintă românescă - „ 9.38 9.42
Napoleon-d’ori - - - „ 9.50 n 9.53
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - - - „ 9.79 n 9.75
Galbini „ 5.60 5.61
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 „ 102.- n —.—

„ r. „ 5°/o „ 98.59 M 99.—
Ruble rusesc! - - - „ 122.50 .. 123.50
Discontulă - - - - 61/2—87o pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena 
din 30 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................... 100.20
Renta de hârtiă5°/0 ------ 94.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei câiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.50 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.80 
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80 
Bonuri cu ci. de sortare .... 104.80 
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80 
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.85
Renta de argintă austriacă - - - - 84.80
Renta de aură austriacă......................109.85
Losuri din 1860 ................................ 139. 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318 25
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.25
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’ori..................................... 9.52’/,
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.65
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.90

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA64,
Institute de oreditii și de economii

•7

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista" CU 31/2%» Și recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fonciare „Albina" de 5°|0 
cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potu căpăta 
la institutU după cursulu de cfi.

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

Escriere de concursă.
Pentru stipendiile din fundațiunea Koszeghiană din Maramureșu 

se escrie concurau.
Recursele îndreptate cătră comitetu sunt a se trimite la sub- 

scrisulu pănă’n l-a Septemvre a. c.
Pentru stipendii potă recurge tinerii nobili români gr. cat. din 

Maramureșu, și anume: studenții din 1 
practicanții de advocatura 
classele 5—6 ale scoleloră

Cătră recurse sunt
1. Carte de boteză.
2. Atestată oficioșii despre aceea, cumcă recurentele este filulu legiuită 

ală părintelui nobilă cu domiciliulu statornică din Maramureșu.
3. Atestatulu despre finirea cursului trecută cu eminență, seu atestată, 

cumcă recurentele a depusă bine esamenulă juridică prescrisă în cursulu șco
lară trecută.

S. Șugatagfl, la 29 Iuliu 1889.
Titxn. ZB-CLd.13.,

adrele of. vicar, din. Maramurâșă.

8 classe gimnasiale, juriștii, 
în anulă ântâiu, preparandii și studenții din 

reale.
a se adnecta:

Nr. 131, 1.

V/

pi o

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS. 

Ocasiime unică pentru visitatoiii români!
A SE ADRESA : “AA3

8

g
0 

p 
GRAND HOTEL DACIA ?

41. Boulevard St. Michel. Paris.
Q Hotelierii românii. Bucâtâriâ românârfrancesâ. A
0 104,25—12 0
Qmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Nr. 541—1889.
128,3—3Concursă.

La școlele reuniunei grănițărescl suntiî de ocupata :
1. Postula de învățătora dirigente din Vest emu, comitatula Sibiiului, cu sa

lariu anuala de 300 fi. v. a. cvartird și lemne de focii.
2. Postula de învâțătora dirigente din Lisa, comitatula Făgărașului, cu salariu 

anuala de 300 fi., eventuala postula de învSțătora secundara la acea școlă 
cu salariu anuala de 200 fi. v. a. apoi cvartira și lemne de focii. 
Reflectanții au sfi-șl trimită cererile lord — instruate cu tote documentele

prescrise de lege — până in 20 Augustă st. n. a. c. la
Comitetulu administratorii de fondulii și școlele foștiloru 

grănițerî din regimentuid românii I la Sibiiu.

Avisu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulti nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans11.

Mersult tremirilorQ.
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Hudapesta — Predea Bai Predealul—BSudaj»esta ffiL-Pcsta-Aradu-TcBuș Teiuș-Aradu-Il.-]?esta Copșa-micâ—Sibiiu
Tren de 

per- 
sdne

Trenu 
accele

rata
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per
sane

Trenu
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trend 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena 11.— 8.-
Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare ! 4.18 7.01
| 7.11

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbftu
Nădeșel

I 10.35
Clușiu ’

1 11.02
Apahida 11.23
Ghiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințulil de susă 1.42
Aiud 2.07
Teiușă 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaști 4.39
Elisabetopole 5.11
Sigliișdra 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodă 7.32
Âgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

■ J 9.45Brașovu < 1.55 5.32
Timișil 2.53 6.15
5,,rc<BcaBw 3.28 6.47

Bucurescl 9.35 11.5^

3.10
7.22
5.52
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

Bucurescl
1 Predeal®
Timișil

Brașovă <

Feldiora
Ap ața .
Âgostonfalva
Homorodh

; Hașfaleu
Sigliișdra

, Elisabetopole 
i Mediaști

Copșa mică •

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușfi
Aiudu 
Vințuld de
Uiora 
Cucerdea 
Gliiriști 
Apaluda

sus ii

Clușiu j

Nădașelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
Vărad-Velencze

Oradea-mare j

P. Ladăny
Szolnok
EEiuHupeHta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

, ? ?

Murășă-Ludoșil 
Țagă-Budatelecti 
Bistrița

jl.40
9.12
9.41

10.17

7.30
1.14
1.45
2.32
7?O7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

*)
5.03
6.22
7.23

o o 
B 
p
g.
&
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E? 

tb
<d 
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P»-i 
CD

S3 
CD
-1

Viena
Budhxjiesta.
Szolnok

Aradii

Glogovații
Gyorok
Paulișd
Radna-Lip 
Conop 
Berzava
Soborșinh
Zamil 
Gurasadu,
Ilia
Braniciea
Deva
'Simeria (Piski)
Orăștia
Șiboth
Vințulil de josh
Alba-Iulia
TeiuȘu

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36!
3.52
4.03.
4.47
7.30

11.51
9.55

I
I flBisfrița-Mureșii-Kzudoșu

Bistrița
Țagu-Budatelecfi 
Mureșii-Ludoșii

3.-
6.49
9.35

ova

■ZVbfd: Numerii încuadrațl cu linii grose însemndză orele de nopte.

11.—

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.4oJ Teiușii
Alba-Iulia9.30

12.38 Vințulu de josh
5.36 Șibotil 

“U06|Oră?tia
g pg! Simeria (Piski)
6,43jDeva
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39 
12.01 
12.29 
12.45

1.24

Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșină 
Berzava 
Conoph 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

6.
1.40 6.05

8.15

Trenu 
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiiu

8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-C'onsa-inica

Sibiiu
Ocna 
Lomneșii 
Șeica mare 
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu -
____ ii v ’
5.35 S&eghinulu săsescîi
T.0ÎI
6.44
7.251
7.44

i niedora
_ erna

S8 mea-ia (Piski)-SBctr®șejiE @>etr®șeiiî-8i«nerfia(Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeul 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegfi 8.51 1.28 'Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegii 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

JLradtt—Timișora Timișora— Ârathi

Aradfl 6.12 4.12 Timișora 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Gliirîșu—Turda Turda—flMhârSsft

Ghirișu 9.33 4.19 1
Turda 8.29 3.19

Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40|

Sighișora—tiMorhehi ®d®rheiu—SSghișora 1

Sighișora 6.05|Odorheiu 6.-1
Odorheiu 9.12||Sighișoră 8.56,1

Oșorheiu

Mirașteu
SânpaulU 
lernutU
M. Bogata 
LudoșQ. 
Cheța
Cucerdea

Simeria (Piski) 
Cerna
Unic dor a

Reghinul-săs.

Cucerdea
Cheța 
Ludoșii
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

B&eghfrmlu s&sescu- 
®șoi*heiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Sianeria (Piski)-Uaiied.

2.18
2.39
3.08

Klnied.-Siaaaeria (Piski)

9.30
9.56

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


