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ii.
Acum când fote țările și tote 

statele făcu enorme sacrificii pen
tru ca se-șl asigure debușeuri și 
transporturile pe apă; când mo- 
narchia nostră s’a pusu pe lucru 
ca se rupă și curețe singură sghia- 
burile și stâncile din Dunăre dela 
Porțile de feru; când se vorbesce 
de unirea prin canale a Dunărei 
cu Rinulu, a Oderei cu Vistula 
etc. n’ar trebui se remânemu și 
noi mai pejosu, căci și noi avemu 
o apă destulă de importantă, și 
care ne pune în legătură directă 
cu cea mai mare și mai însemnată 
arteră de comunicația din Europa 
și ne va permite a ajunge directă 
atâtă în marea Nordului câtă și 
în cea Neagră. Ințelegă Oltulă, 
care atinge și unesce între sine, 
tocmai acestă nefericită colță nord- 
ostică ală Transilvaniei, și care 
atinge în calea sa 2 orașe însem
nate comerciale, 5 opide și 6 co
mitate. m locu de a căuta se îm- 
blâncfimă furia undeloră lui și a 
afluențiloră săi, să căutămă a ne 
folosi noi înșiși și a pune undele 
în serviciulă nostru, adecă a-lă 
face navigabilă și plutitoră.

Atâtă încercările făcute în res- 
boiulă austro-turcescă de sub Io- 
siră ală Il-lea la anulă 1782, câtă 
și cele ale Sașiloră din secululu 
acesta de pe la anii 18 și 42 au 
dovedită incontestabilă, că Oltulu 
este plutitoră și navigabilă și pe 
lângă mici lucrări de artă între 
mănăstirea Cornet și Clopot din ori 
care parte a Transilvaniei potă fi 
lăsate plute în josu pănă în Du
năre, — er în susu din causa că- 
derei celei mari a apei este mai 
bine de-a vinde vasele decâtă a 
le duce în susă. Noi scimu, că 
în România sub ministeriulă d-lui 
Ioană Brătianu s’a votată ună 
credită de 5 milibne franci, căruia 

în curendă voră urma deschideri 
de alte credite pentru regularea 
și navigațiunea fluviiloră, între 
cari și a Oltului, și că actualmente 
în ministeriulă de lucrări publice 
ală României se lucreză cu stăru
ință la punerea în aplicare a prn- 
ecteloră de navigațiune. Deci 
decă cumitatulă nostru dimpreună 
cu comitatele mărginașe directă 
interesate ar interveni prin minis
teriulă nostru comună de esterne 
pe lângă guvernulă română, ușor 
s’ai’ ajunge la o înțelegere co
mună, ca se-lă reguleze și facă 
navigabilă pe totă linia, și prac
ticabilă și pentru vapore mai mari. 
Decă din creditulă de 1 milionă 
florini votată de comitatulă Făgă- 
rașă pentru linia Homorodă-Făgă- 
rașă s’ar sacrifica 500 mii florini 
pentru navigațiunea Oltului, er 
comitatele învecinate, ală Sibiiu- 
lui, Ternavei mari, Brașovului, 
Treiscauneloră și ală Ciucului ar 
contribui fiă-care cu câte o sumă 
egală de 600 mii florini dimpre
ună cu taxele de tonagiu și che- 
iagiu, nu numai că s’ar pute rupe 
și aprofunda albia Oltului în 
munții dela Turnu Roșu pe cele 
vr’o 10—15 chilometri, ca se curgă 
mai liniștită și pe partea Româ
niei, der s’ar pute, și decă nu ca- 
nalisa, celă puțină regula și săpa 
la unele piepturi în lăuntrulă co- 
mitateloră — pentru ca vapbrele 
și șlepurile se se p6tă urca pănă 
la Brașovă și mai în susă, prin 
ceea ce ar deveni o arteră comer
cială a Ardealului de prima or
dine, și ar ridica bunăstarea tu- 
turoră comitateloră mărginașe.

Oltulă este totuși cu multă 
mai mare decâtă Bega, Saale, 
Moldova, Sprea, deși totă ce s’a 
opusă pănă acum navigabilității 
lui au fostă numai strîmtorile de 
la Turnu-Roșu. O regulare și nu
mai parțială a Oltului ar atrage 
după sine și o corecțiune și regu

lare a afluențiloră sei — decă din 
suma de prisosă de 500 mii florini 
doue sute mii s’ar întrebuința 
pentru curățirea și lărgirea celoră 
mai mari, ca Bârsa, Șercaia, rîulă 
Sebeșului, a Sâmbetei, Viștei, Po- 
rumbacului, primăvera și tomna 
ca să se scobore pe ele în josă 
pănă la Oltă — lemne de cons
trucția și focă, cari atunci tote 
voră găsi bună trecere și voră 
aduce marl folbse. Ear din res- 
tulă de 300 mii dela regularea ape- 
loru, totodată se pbte procede la 
comasarea pământului unanim în 
tote comunele, ca totă pămentulă 
ce se află pe marginea rîuriloră 
și păraieloră se se prefacă în li- 
vecți artificiale cu sisteme de iri- 
gațiunl, ca să se ude regulată de 
mai multe ori tdmna și primăvera 
pentru a pute fi cosită de 3—4 
ori pe ană, carl nu ar fi altă-ceva 
decâtă ună dară gratuită ală apei. 
Comunele s’ar pute ajutora pen
tru împădurirea și împopularea 
din nou a păduriloră cu lemne de 
valore, cu lemne de ștejară și de 
rășindse și s’ar pute obliga ca fiă- 
care să prevedă în bugetulă loră 
ună anumită capitală pentru îm
păduriri.

Aci ne aflămă în fața unui 
mare periculă. Pădurile de lemne 
de valăre, de stejari seculari se 
devasteză pe fiecare ană și loculă 
loră ’lă ocupă totă esențe netreb
nice higiurl și tuferișă de arine, 
mesteacănă, alună etc., cari nu 
suntă nici lemne de focă și nici 
de trebuință, der ocupă loculă de 
pășune pentru vite, așa că pădurea 
de ac|I are cu totulă altă valore 
decâtă acum 30—40 ani. Contra 
acestei sisteme vițiose trebue să 
ne opunemă cu toții din tdte pu
terile și să căutămă ca la deschi
derea navigațiunei Oltului, comu
nele nu numai să aibă ună debușeu 
pentru lemnele loră, der să aibă 
și ce esporta, să aibă lemne de 

valore pentru durată, ceea ce în- 
cependă de acum cu semenarea 
pe fiecare ană a câte unu seu doi 
saci de ghindă și altulă de să
mânță de bradă, molidă ori pină, 
ușoru se p6te tace. Rolulă tores- 
tieriloră și ală pazniciloră păduri
loră nu constă numai în a lua 
pușca pe spate și în a umbla de-a 
lene prin pădure, ci și în a ajutora 
și sprijini natura în creațiunile 
sale. Pentru a crea forțe produc
tive, ună personală productivă, 
cultă și cu cunoscințe de specia
litate, stăruiescă d-lă fișpanu ca 
să se înființeze în comitatulă 
Făgărașului câteva șcble speciale 
și practice, cu limba de propunere 
română, căci română e și popo- 
rația comitatului: una de silvicul
tură, alta de grădinăriă și pomă- 
rită, alta practică de agricultură 
împreunată cu șcâla de cultura 
livecjiloră — Wiesenbauschule — 
și vr’una două de meserii, de in
dustria lemnului, și erășl Ilustrit. 
Sa pote fi sigură și pote conta 
la sprijinulă nostru desinteresată.

Școlele aceste românesc! ară 
deveni nisce centre de lumină și 
cultură și focare de bunăstare, la 
cari ară alerga și s’ară lumina 
tinerii și din alte comitate. In 
schimbă însă, ai ave forțe produc
tive, grădinari buni, agricultori 
harnici, măiestrii de livecjl cum 
se cade, și pădurari și brănișteri 
culțl pentru tote pădurile comu- 
neloră și ale statului, în loculă 
celoră de acjl, cari n’au avută nici 
o instrucțiune, și când va sosi ora 
potrivită de esportă vei ave ce es
porta și cu cine lucra, ca în tbtă 
privința să fi la înălțimea cerin- 
țeloră timpului. Er pătura cultă 
și productivă, găsindă destulă ocu- 
pațiune și mijlbce de esistință în 
patriă, n’ar mai lua lumea ’n capă.

Folosele ce le-amă trage cu 
toții din canalisarea Oltului ar fi 
incomparabile: — din comitatulă

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Cnltnln și miturile lui Apollo la Eleni
(Urinare.)

Unuia din cele mai vechi și mai 
importante lucruri pentru agricultori, 
păstori și navigatori pare a fi fostă fur
tuna, pe care, ca să o potă precisa, ob
servau cu dejsebire sorele; de asemenea 
mai observau și corbii, coroii, lupii, del
finii și alte animale, despre cari se cre
dea, că prevestesc^ schimbarea timpului, 
din care causă fură consacrate lui Apollo. 
Ună lucru analogă observămă și astădl 
în astronomia poporană, cu acea deosebire 
numai, că lucrurile prevestitore nu mai 
suntă consacrate nimenui. In modulă 
acesta se esplică bine și raporturile in
time, pe carl Apollo, ca deu ală sorelui, 
le avea față cu Joe, deulă cerului și ală 
furtuneloră, căci, după cum îlă arată Es- 
chilă, este numai profetulă lui Zevs, a 
cărui voință și decisiunl le anunță ome- 
niloră. Epitetele ca atare suntă: 77po- 
6tpt,og, O’EaQLog, ’AZsvptipavttg, i.o^iag și 
altele.

Cea mai mare însemnătate pentru 
vieța grecă, atâtă religiosă, câtă și poli
tică o avea oracolulă dela Delphi. Ei 

nu întreprindeau nimică fără a consulta 
mai întâiu oracolulă. Influența lui se es- 
tinsese chiar și peste granițele Greciei. 
Chiar cultulă celorlalți del în Grecia 
era sub conducerea lui. De asemenea 
s’au încredințată 'decisiunei lui resbelulă, 
pacea, înființarea de colonii și ordinea 
și tractatele între state. Acestea mi-le 
reservă însă pănă mai târdiu, căci nu 
voescă să mă depărteză din frumosa și 
încântătorea localitate dela Delphi, mai 
înainte de ce ochiulă privitoră să o fi esa- 
minată cu de-amăruntulă.

Nu departe de acestă locă, unde se 
afla oracolulă, pe șesulă Criseică, totă 
spre ondrea și aducerea aminte de vic
toria lui Apollo, repurtată în copilăriă 
asupra draconului Pithon, se făceau re
numitele jocuri de întrecere pithice, cari 
se țineau la începută totă la 8 ani, er 
mai târdiu la 4. învingătorii la aceste 
jocuri se premiau cu corone de laură.

Grecii credeau, că templulă dela 
Delphi se află la buriculă pământului. 
Tradiția spune, că Joe avea doi vulturi, 
pe cari îi lăsa dela cele 2 margini opuse 
ale pământului să sbore, ca să afle, ce 
se întâmplă în lume, și aceștia se întâl- 
niau deodată în Delphi. Cetatea și tem

plulă dela Delphi se aflau pe piciorulă 
sudică ală Parnassului. In fața muntelui 
se întindea șesulă, pe a cărui sprîncenă 
forte stâncosă sta sanctuarulă deului cu 
o împrejmuire forte pomposă. Nu de
parte de aci murmurau tainică undele is- 
vorului nimfei Castalia, cari se rostogo- 
liau în jcsă pe Parnass și a cărui apă 
avea dela Apollo darulă inspirațiunei.

Alegerea acestei localități atâtă de 
frumose ne aduce aminte de ună altă 
rolă ală lui Apollo, de acela ală poesiei, 
ală cântării și ală musicei. Raporturile, 
pe carl Apollo le are ca atare, se potă 
deduce forte bine din însămnătatea sa 
ca 4eu oracolului, precum și din 
împregiurarea, că în cultulă său dela 
începută musica juca ună mare rolă. 
Câtă de aprope stau în anti citate na
țiunea, profeții și poeții, se lămuresce 
din Odisea, unde se spune cu privire la 
Demodocos, că elă, în cânteculă său 
epică despre „Căderea Troieiu, „a în
vățată seu dela Muse seu dela Apollou. 
Că Apollo aci e a se cugeta numai ca 
deu inspirătoră, lucrulă are totă proba
bilitatea. Der fiind-că cânteculă epică 
fără a fi însoțită de formingă (ună felă de 
citară) nu se putea cugeta, trebue chiar 

din acestă motivă a fi deulă înspirătoră 
ală cântecului și ună deu ală musicei. 
Mai departe forma metrică a sentințeloră 
oracolului apolonică, nomosulă pithică, 
cânteculă citarei obicinuită în cultulă și 
mitulă deului îlă făcură cântăreță și 
citaristă, în fine ună amică și conducă- 
toră ală museloră precum și ală tuturoră 
cântărețiloră și musicanțiloră. Dela elă 
deci derivă isvorulă inspirațiunei, din 
care poeții, cântăreții, musicanții îșl creau 
operele, tonulă, sufletulă și armonia ope- 
reloră loră. Fără elă frumosulă nu se pote 
desvăli în completă înflorire. Precum 
elă, când deii se aflau pe Olympă în 
giurulă mesei îi însufleți a prin cântările 
sale, încâtă se prindeau la jocă, totă 
așa încânta elă pe pământă prin poesiă 
și musică în tdte locurile societatea 
care-lă încungiura. NumăroșI erau aceia, 
cari participau la sărbătorile lui. Mai 
nainte de tote nu lipsiau nici odată din 
cerculă celă veselă Miisele, Charitele seu 
Grațiile și Horele.

Să vedemă mai de aprope, cine erau 
aceste Muse, Grații și Hore, cari formau 
cortegiulă lui Apollo.

Musele erau ajutătorele deului, loc- 
țiitorele lui; ele suntă personificările ca- 
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Ciucu și Trei-scaune s’ar pute sco- 
borî singuratice și pe plute lemne 
de construcții și de tocii, parte 
pentru a le transporta directu pănă 
în Dunăre, parte pentru a le în
cărca la Brașovu. pe vapdre și șle
puri. Pănă la Brașovu circulându 
vaporele ar aduce din România 
cereale și materiile prime și ar 
încărca producte ale manufacture! 
brașovene cu destinația pentru Ro
mânia, Bulgaria și Serbia și ma
terii prime și semifabricate pentru 
Budapesta, Viena etc; minele de 
lemnită și cărbuni dela Vulcanii, 
Căpeți, etc. ară trimite ieftină căr
buni, pentru cari în România se 
simte o necesitate atâtu de mare. 
Comitatulu Ternavei mari ar trage 
folbse imense din tăierea păduri- 
loru sale de ștejari seculari, cari 
prin lăsare și îmbătrânire nu câș
tigă, ci perdu putrecj.endu-le inima.

De ce valbre industrială suntă 
aceste păduri seculare ne-a arătat’o 
esploatarea pădurei erariale dela 
Veneția de josu de cătră firma 
Elvețiană Bucher & Durer, care 
deși îi luase pe unu prețu mai de 
nimicu și-i întrebuința numai la 
confecționarea de parchete de 45 
cm. lungime și 10 cm. lățime — 
totuși mai bine de jumătate din 
stejari i-a lăsatu în picidre ca să 
putre4e9că. In casulfi lorii se află 
sute de păduri de stejarii de prin 
comitatulfi Făgărașu , Ternava 
mare, Brașovu, Sibiiu etc., și că
rora (jilnicu trebuesce 4^ : tăiațl 
și întineriți pădurile!

Comitatulu Făgărașului prin 
deșchiderea Oltului și regularea 
afluențiloru lui va pute esploata 
cu succesă codrii seculari neajunși 
încă de secure, cu deosebire cu 
esențe rășinăse de pe pdlele, pis
curile și creștetulu Carpațiloru — 
va da unii nou aventă esploatărei 
cariereloru de petră de Perșani, 
și a varului dela Caciulata, po- 
pulațiunea va găsi ocupațiune și 
câștigă în de ajunsă la esploa
tarea păduriloră și pe vapore 
și șlepuri; — pămele din satele 
de pe sub munte voră lua dru- 
mulă cu înlesnire spre Buda
pesta și Viena, precum actual
mente se ducă pe Elba păme din 
Boemia pănă la Berlină și Ham- 
burgă; pămentulă comassată și 
apele nenumerateloră văi și vâl
cele întrebuințate la irrigațiunl, 
voră spori de 2—3 efectivulă ac
tuală ală viteloră din comitată 
nu numai după numără ci și după 
calitate și valăre, încâtă agricul
tura va da de 4ece or* venite 

litățiloră lui întrunite în elă. Ele arată 
unii spiritîî de aceeași însușire ca acela, 
pe care’lă posede însuși Apollo ca pose
sorii ală inspir ați un ei, ală dării oracolu
lui și în generală ală atotă-sciinței. Ho
mer în unii cântă din Odisea deter
mină numărulă loră de 9. După elă, 
suntă fiicele lui Joe. Numele mamei îlă 
menționeză mai ântâiu Hessiod, când nu- 
mesce pe acestea fiicele lui Joe și ale 
Titanidei Mnemosine și de asemenea dă 
numărulă loră de 9.

Poeții posteriori vorbescă aci de 3 
muse, aci de 4, și așa mai încolo pănă la 
8. Cu tote acestea numărulă loră de 9 
câștigă predominațiă.

Ele se mai numiau și Periade, dela locul 
nasceriiloră Pierien, ce se află nu departe 
de Olympă. Locuința loră însă era Olym- 
pulă, unde cântau la ospețele fleiloră seu 
acompaniau cânteculă citarei lui Apollo. 
Când ele cercetau pămentulă, se însoțiau 
cu măestrulă loră Apollo, pe Parnass seu 
la isvorulă Castalia, după care se mai 
numiau și Castalide, seu făceau plimbare 
cu 4euld Pe verfulă Pindului în Tesalia 
și ală muntelui Heliconă in Beotia, de 
unde’șl primiră numele Heliconide și unde

mai mari decâtu cele actuale; și 
în fine Sibiiulă prin deșchiderea 
Oltului ■’și va găsi ună puternică 
debușeu pentru manufacturile și 
industriile sale, er comitatulă Si- 
biiului îșl va pute esploata cu 
succesă pădurile și bogățiile sale. 
România însă-șl, prin traficulă 
acestoră producte ardelenesc! în 
schimbulă materiiloră sale prime 
și ală cerealeloră sale, nu va ave 
motivă de a se plânge de unirea 
și legarea din nou a intereseloră 
economice între aceste doue țerl 
învecinate prin o puternică cale 
de comnnicațiune.

Ion de pe Văcarea.

Aliauța austro-gerinauă și România.
„Kreuzzeitung" se ocupă cu cestiu- 

nea, când se ivesce casus foederis ală 
alianței austro-germane, și ajunge la con- 
clusiunea, că între altele acestă casă e 
prevădută și când România ar fi atacată. 
Etă ce elice foia germană:

„România a rămasă ca și mai nainte 
pentru ună răsboiu rusă ună teritoriu 
strategică forte importantă. Acum, ună 
atacă asupra ei privi-se-va adl totă așa 
ca o amenințare a Austriei și casus foe
deris ală aliaței dela 9 Octomvre 1879, 
pecum a fostă acestă casă înainte cu 34 
de ani la alianța ofensivă și defensivă 
din 20 Aprilie 1854? Amă pute afirma 
acestă întrebare, decă se ivesce necesi
tatea militară a siguranței Austriei pe 
acelă teatru de răsboiu...."

Grecia și turburările din Creta.
Colonia-cretană din Atena a ținută 

o adunare, în care a luată o resoluțiune, 
ca să învite pe guvernulă grecescă de 
a trimite la Creta pe membrii destoinici 
de arme ai coloniei, pentru ca aceștia 
să se lupte cu armele în mână alăturea 
cu Cretenii, spre a face să isbândâscă ide
ile eline. Se scie, că guvernulă grecescă 
sprijinesce prin tote mijlocele mișcările 
paneline.

Visita împăratului germană în Anglia.
Din Portsmuth se comunică: Sute 

de vapore cu stegurl au însoțită pănă 
la baia Cowes iactulă „Hohenzollern." 
Debarcândă împăratulă Wilhelm, a tre
cută în revistă garda de ondre, pe 
când musica cânta imuulă germană. 
Suveranulă s’a dusă cu principele de 
Walles, familia regală și marchisulă de 
Salisbury la Osborne, unde a fostă pri
mită de regina, care l’a sărutată pe obrază. 
Marchisulă de Salisbury a presentată îm
păratului mai multe personagii înalte. 
Apoi s’a datăprândă, la care au asistată 
toți membrii familiei regale. împăratulă 
s’a aședată la drepta reginei. Contele 
Herbert de Bismarck, marchisul de Sa

le erau consacrate două isvore: Aganippe 
și Hippocrene, a căroră apă avea putere 
inspirătore și profețitore. Musele, după 
cum spune Hessiod, cântau și anunțau 
totulă, trecutulă, presentulăși viitorulă ; 
așa glorificau ele atotă-puternicia, gloria, 
legile universale și sortea fericită a lo- 
cuitoriloră Olympului; acolo glorificau 
faptele mărețe ale ămeniloră, pe eroi și 
nemulă loră. După Hessiod dela Muse 
și dela Apollo îșl tragă originea citaris- 
tii și cântăreții de pe pământă.

Musele rămaseră nemăritate, ele 
erau carte, nobile și ființe sublime din tote 
punctele de vedere și de aceea totdeuna 
le represintă îmbrăcate peste totă și 
nicl-odată cu peptulă desvălită.

La începută se sciau 9 surori pen
tru manifestarea puterii JeescI, der sfera 
nici a uneia nu era separată. Poesia pos- 
teridră însă se abătu din ce în ce totă 
mai multă dela considerația, că darulă 
tuturoră museloră este comună. Se îm- 
părțiră artele și științele în deosebite 
ramuri între singuraticele muse, așa fie
care căpătă ună anumită rolă.

(Va urma.)

lisbury și demnitarii curții au prândită 
într’ună salonă alăturată. G-rădinile pa
latului Osborne au fostă iluminate în
tr’ună modă strălucită. In urma ploiloră 
neîntrerupte, revista flotei s’a amânată 
pe alaltă-erl, Luni,fiindcă ceța era atâtă de 
desă, încâtă era cu neputință aprope să se 
vedă vasele.

„Times" cjice într’ună articolă asu
pra visitei suveranului germană, că En
glezii nu primescă pe împăratulă Ger
maniei ca rudă a casei regale, ci ca șefă 
ală celui mai puternică imperiu de pe 
continentă și ală unei rasse unite cu En
glezii prin legături de rudeniă. Amică 
ală păcii, Wilhelm ală Il-lea va rămâne 
firmă unită cu liga păcii, căci progre- 
sulă Europei și chiar siguranța umani
tății atârnă de acestă pace. Englitera 
scie forte bine, că e ornai mare comuni
tate de legături între ea și Germani de- 
câtă cu celelalte state, der suntă multe 
motive puternice, pentru ca ea să nu ade- 
reze formală la liga puteriloră centrale, 
cu tote astea națiunea britanică simpa- 
tiseză cu cei ce caută a asigura menți
nerea păcii.

Victoria Englezilor ft asupra dervișiloră.
„Agenția Reuter" dă următorele a- 

mănunte asupra învingerii dela Toski : 
Generalulă Greenfell a părăsită Toski la 
5 ore dimineța cu totă cavaleria sa și 
a înaintată în contra dervișiloră, cari s’au 
retrasă înapoi în fața atacului. Cu tote 
acestea, generalulă Greenfell a isbutită 
să’i silescă a’i sta în față la patru mile 
de Toski, unde a începută lupta. Infan
teria egiptenă, comandată de colonelulă 
Wodhouse și artileria pusă sub comanda 
maiorului Rundle, au luată o posițiune, 
pe care dervișii au apărat’o cu înver
șunare. Cavaleria sub comanda colone
lului Kitchener acoperia aripa dreptă a 
armatei egiptene și a respinsă mai multe 
încercări făcute de derviși, spre a lua pe 
Egipteni în flancă. Lupta a ținută 7 
ore și s’a sfârșită prin victoria desăvîr- 
șită a Egipteniloră. Șefulă dervișiloră 
Wadelniumi, doi-spră-cjece comandanți 
dintr’ai loră și ună numără de 1500 
de omeni au fostă uciși. Egiptenii 
au luată dela inimică vr’o 50 de dra
pele. Se crede, că dervișii se voră su
pune. Câteva canoniere au primită or- 
dinulă să urmărescă resturile armatei 
puse pe fugă și să ia pe bordă pe fu
gari și pe răniți. Pierderile egiptene nu 
suntă însă cunoscute ; ele suntă de altă- 
mintrelea neînsemnate.

SOIRILE IDILEI.
Cărți școlare aprobate. Consistorulă 

archiedicesană din .Sibiiu notifică, că 
prin ună condusă ală veneratului sinodă 
archidiecesană s’au admisă pentru folo
sire în școle următorele cărți: „Economia 
câmpului*, de Georgiu Moiană; „Fisica 
pentru școlele poporale*, de Dionisiu Fă- 
gărășană; „ Cursă de limba maghiară* în 
trei cursuri pentru școlele poporale, de 
Ioană Muller (Molnâr); a) Carte de cetire 
latină pentru clasa I. gimnasială, b) 
Vocabulariu latină pentru clasa I. gimna
sială, c) Carte de cetire latină pentru clasa
II. gimnasială, d) Vocabulariu latină 
pentru clasa II. gimnasială, e) Gramatica 
latină pentru clasa I. și II. gimnasială, 
tote aceste scrieri prelucrate după siste- 
mulă lui H. Perthes, de Paulă Eudiu, 
profesoră gimnasială, în colaborare cu 
Ștefană Iosifu, directoră și profesoră și 
Andreiu Bârseanu, profesoră ; „ Geografia 
pentru șcâlele medii*, lucrată pe basa pla
nului ministerială mai nou după D. Laky, 
de D. Făgărășanu și A. Eârseană, pro
fesori, tomulă II, Europa afară de re
giunea Marei-Mediterane; „ Geografia pa
triei și elemente din Geografia universală 
pentru școlele poporale române*, de Ioană 
Bariu învățătoră.

* * *
Kulturegyletiștii din Buouresci. „Lu- 

minătorulă" spune, că femeile „ma
ghiare" din capitala României au adu
nată pentru „Kultur-egylet" 129 franci. 
Nu e de mirată, dedrece și în BucurescI 

trăesce o mână de „Maghiari" și nici 
aceea nu e de mirată, decă adevăratele 
„Maghiare" din BucurescI suntă înrudite 
cu tote nemurile Europei și ale Asiei: 
Maria Kunstl, Rosa Kholen, Hanetta 
Kopetinsky, Martina Buna, Iuliana Hrâby, 
Ana Kulbert, Elisbeth Gosswein și Hen- 
rica Gonda. Așa e, că sună numele gro
zavă de „unguresce" ? Neomaghiarii 
suntă totă acelașă soiu de plante, ori în 
ce pământă ară fi!

* * *
Baronii unguresou „cinstită". Se scrie 

din Klagenfurt, că gendarmeria de acolo 
a arestată pe baronulă Iosif Orczy, ună 
nepotă ală ministrului Orczy. Tînărulă 
baronă șl-a prăpădită întregă averea 
prin totă felulă de speculațiunl și în 
urmă, silită de împrejurările, cari se 
chiamă altcum „creditori11, a fugită la 
Viena, după ce ’și-a zălogită tote mo
bilele din casă. D-lă baronă a fostă 
prinsă și încuiată. Nimică decâtă mo
dernă ! — cjice acelașă confrate.

* * *
Direcțiunea financiară din loch. Pre

cum amă spusă, cu finele lunei Iuliu au 
încetată a mai funcționa inspectoratele de 
dare și prin urmare și celă de aci. Ou 
acestă ocasiune întregă personalulă fos
tului inspectorată sub conducerea d-lui 
Ionă Oipu s’a presentată înaintea fos
tului inspectară Ștefană Gencsy, spre a’i 
dovedi din nou stima ce o au cătră 
densulă.

* * *
Jupuiâla din Alba-Iulia. Amă spusă, 

că hotelierulă Weisz, de sigură „patri
otă" din cei noi, i-a făcută Archiduce- 
lui Albrecht pentru două clfl0 de ședere 
și întreținere ună contă de 1846 fi. In 
Sibiiu a ședută Archiducele cinci dile la 
hotelulă Neurihrer, și cu tote astea i-s’a 
presentată ună contă cu multă mai mică, 
deși au fostă socotite 12 odăi, întreține
rea întregei suite și a servitoriloră, bir- 
jile ce i-au stată la disposițiă pentru 
escursiunile din orașă și afară din orașă, 
transportulă dela gară și la gară, și două 
prâncjurl de gală de câte 35 cuverte. 
Hei, der „patriotulă" din Alba-Iulia voia 
câștigă 1000 la sută !

* * *
Nenorocire la esercițiu. Se anunță 

din Pesta: La ună atacă simulată de 
regimentulă 13 de husari la 31 Iulie îna
intea inspectorului generală ală cavale
riei, prințului Croy, căcjură câțiva cai 
din frontă, er regimentulă călări înainte 
peste caii căduțl, așa că mulțl husari 
cădură de pe cai, rănindu-se unii mai 
ușoră, alții mai greu. Unulă din ei muri 
în spitală. Vr’o 70 de cai au devenită, 
în urma căderii, necapabill de a mai face 
serviciu.

** *
Petrecere cu dare la semnii în casa 

de dare la semnă de sub Tâmpa (Schu- 
tzenhaus) voră da oficerii garnisonei 
din locă Sâmbătă în 10 Augustă n. In- 
ceputulă la 7 ore sera.

Corespondența „Gaz. Trans?
Din marginea Câmpiei, Augustă 1889.

On. Redacțiune! Deși cam târcliu, 
îmi permită însă a Vă face următorea 
descriere a dilei festive dela 12 Iuliu n. c. 
din Căpușulă-de-Câmpiă.

Despărțămentujă XVIII ală „Asso- 
ciațiunei Transilvane" multă timpă nu 
a dată semne de vieță. In anulă (1888) 
s’au ținută două adunări în Ludoșă, der 
abia în a doua adunare s’a vădută o în
suflețire mai mare, când tînărulă și in- 
teligentulă parochă gr. cat. ală Căpușului 
de - Câmpiă, Basiliu Suciu a dată ună 
prea frumosă esemplu, înscriindu-se ca 
primulă și pănă acum uniculă membru 
fundatoră ală Associațiunei în despărță- 
mentulă XVIII ală Turdei. Totodată 
d-sa a invitată și adunarea acestui des- 
părțământă pentru anulă curinte în pa- 
rochia sa, Căpușulă-de-Câmpiă.

După cum s’a anunțată și în pre- 
țuitulă D-vostre (fiară, festivitatea acestei 
ciile s’a începută la orele 9 a. m., prin 
celebrarea parastasului întru pia memoriă 
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a protopopului de odinioră aid Căpușului- 
de-Câmpiâ, George Maiorii și a eruditului 
sâu fiu Petru Maiorii, premergendu-i ună 
serviciu funebrald, celebratd de preoții 
St. Nemeșă din Sânmărtină, Basiliu B. 
Muntenescu din Boziașd și preotuld lo
cale, er parastasuld l’a oficiatd protop. 
Ludoșului Nic. Solomonă. A fostd ele- 
vătord de inimâ momentuld, când con
sângenii presențl, — desoendențl dela 
George și Petru Maioră, — Amalia 
Maioră-Crișană, Maria Socand-Marind, 
Elena Socand-Suciu, au participatd la 
ridicarea tăierului cu pânea și a vinului 
(binecuvântarea colivei). Pe urmă pa- 
rochuld localti, Basiliu Suciu printr’o 
predică ocasională reaminti meritele ne- 
uitațilord bărbați ai națiunei nostre, 
George și Petru Maiord, cu cari pe 
dreptuld se fălesce în prima liniă Că- 
pușuld-de-Câmpiă. Biserica parochială, 
de petră, bine îngrijită și frumosd îm
podobită cu cununi de flori și verdeță, 
deși în cli de lucru, era îndesuită de 
popord și de inteligență alesă din dife
rite părți ale Transilvaniei, care a aler
gată să dea omagiuld cuvenită bărbați- 
lord de piă memeriă și părintelui litera- 
turei române dela începutuld secolului 
presentd.

După terminarea ceremoniei biseri- 
cescl, musica din Blașiu a intonată 
marșuld funebru, și la l/2 oră după aceea 
președintele despărțământului, Dr. Ioană 
Rață din Turda, a deschisă ședința prin 
o vorbire acomodată, la care i-a răspunsă 
parochuld Bas. Suciu. Apoi secretaruld 
desp. cetindd referada sa, se procede la 
alegerea unei comisiunl pentru incassarea 
taxeloră dela membrii vechi și înscrierea 
membrilord noi. După informațiune pri
vată, s’a incassatd suma de 82 fl. v. a., 
după carl zelosuld preotd aid locului, 
Basiliu Suciu, anticipândd terminuld de
1 Septemvre a. c., șl-a solvită amândouă 
ratele taxei de membru fundatord aid 
Associațiunei Transilvane, contribuindd 
singură suma de 150 fl. v. a. și lăsândă 
astfeld und frumosd esemplu pentru 
destui preoți și proprietari inteligențl, — 
unii încă cu stare mai bună ca dânsulă, 
spre a îmbrățișa cu căldură causa As
sociațiunei nostre, a unicului foculară 
națională, — fără distincțiune de con
fesiune.

Terminându-se ședința, pe la 2 ore 
p. m., s’au întrunită ca la 100 persdne 
la banchetuld comună, dată înlocalulă, 
unde apoi s’a ținută și teatruld și dan- 
suld. Banchetuld a fostd vioiu și inte
resantă mai alesă din causa multelord și 
frumoselord toaste, ce s’au rostită cu 
acestă ocasiune.

Curândd după terminarea banche
tului, la 5 ore p. m. spațiosa localitate, 
destinată pentru teatru și petrecere, fu 
îndesuită de und frumosd publică. La 
deschiderea cortinei apăru grațiosa d-ră 
Silvia Crăciund din Bistriță într’und ele
gantă costumă națională, delectândd în
2 rânduri publiculd asistentă prin câte o 
frumosă cântare românescă. A urmată 
teatruld, piesa; „Pietra din casău, jucată 
de 5 clerici de Blașiu și D-rele Olivia 
Iacobescu, Elena Lupand și d-ra Hodoșă, 
— cari, ca unii, ce pentru prima oră s’au 
produsă ca actori, cu deosebire comisuld 
Nicu, au distrasă plăcută publiculd. A 
urmată apoi und cântecd pe flaută, bine 
reușită, esecutatd de clericuld de Blașiu 
Traiand Popă, — și dialoguld între Pe- 
pinescu și Vespe, predată de clericii de 
Blașiu Gorea și Marină, cu care s’a ter
minată și representațiunea teatrală, pe la 
7 ore sera.

Pe la drele 8 sera a începută dan- 
suld cu „Ardelena“. Publiculd era nu- 
mârosă. La „Romaneu și „Quadrille“ 
amd numărată ca la o 100 de părechl. 
Iți rîdea inima de bucuriă, privindd dră- 
gălașuld costumă națională, în atâtea va
riante ale sale.

In timpulă pausei 8 tineri costu
mați au esecutatd cu multă abilitate jo
curile strămoșescl „Călușerulă“ și „Bă- 
tuta“. Apoi o cunună frumosă de tine
rime se încinge încurândd la nhorău, con

tinuând-se joculă și petrecerea cu und 
nou farmecă pănă în cjiua albă, când 
petrecerea se desființa. O parte din publică 
se întorse la ale sale, ducândd cu 
sine plăcute suvenirl dela aceste festi
vități și petreceri, arangiate cu atâta în
grijire de cătră comitetulă arangiatoră, 
căruia numai spre laudă ’i pote servi 
O altă parte din publică însă se întruni 
la und dejund în localitățile proprii ale 
d-lui preotd B. Suciu, unde în cercă mai 
restrînsă s’a continuată petrecerea pănă 
târejiu.

Oe atinge resultatuld materială, 
după cum am înțelesă, se urcă la 160 fl. 
v. a., der și spese considerabile voră fi 
fostă cu arangiarea teatrului și petre ce- 
rei, încâtd la vre-und venită mai însem
nată nu ne putemă aștepta. De altfeld 
on. com. arangiatoră, nu mă îndoiescă, 
că îșl va da socoteala sa și pe calea pu
blicității.

Ca încheiere mai amintesed odată 
cu recunoscință numele d-lui preotd 
Basiliu Suciu, care a trebuită multă să 
ostenescă întru arangiarea acestei ser
bări, și mai multă încă a trebuită să 
jertfescă din aid său cu ocasiunea pre- 
parărilord și cu primirea la sine mai a 
întregd publicului de față. Noi mulțu- 
mimd și dorimă, ca, mai vârtosd în ceea 
ce privesce sacrificiile bănescl aduse de 
d-sa pe altarulă Associațiunei, să-și afle 
mulțl imitatori. Unu participantă.

Dare de semă și mulțămită publică.
In 21 Iunie a. c. s’a arangiatd din 

partea tinerimei române din giuruld Mo- 
norului (corn. Bistrița-Năsăudă) o. petre
cere de vâră în Monoră, carea fu bine 
cercetată și aid căreia resultatd morală 
a fostă forte mulțămitoră, er celd mate
rială a fostă următorulă : Percepțiunile a 
fostd în sumă de 91 fl. 40 cr. v. a. Ero- 
gațiunile 43 fl. 79 cr. Subtrăgându-se 
erogațiunile din percepțiunl, rămâne ve- 
nituld curată de47 fl. 61 cr., care sumă 
s’a depusă la loculd destinată:

Au suprasolvită următorii: Ioană 
Baciu 2 fl. 60 cr.; Iacobă Stavilă 1 fl. 
20 cr; Alesandru Rusu 1 fl.; Petru Nâ- 
goșă 80 cr.; D-na Duma 80 cr.; Ioană 
Moldovană 80 cr.; Toma Furdu 60 cr.; 
Ioană Mărgineană 20 cr.; Eliă Lupă 20 
cr.; D-na Blându 20 cr.; Simionă Pân- 
tea 20 cr.; Nestoră Șimonă 20 cr.; An- 
tonă Regensburger 20 cr.; Georgiu Ber- 
deanu 20 cr.; Aurelă Cheresteșă 20 cr.; 
Beczkey Emilă 20 cr. Er prin mandată 
poștală amă primită dela Spect. dnă Ale
sandru Popă, medică în Banat-Uifalu, 2 
fl. v. a., pentru cari primescă mulțămita 
nâstră publică.

Mulțămimă totodată tuturoră acelora, 
cari au suprasolvită sâra la cassă —pre
cum și acelora, cari ne-au onorată cu 
presența Domniloră în susă amintita 
d uă.

Monoră, la 1 Aug. 1889.
Simeonă Beșanu, președinte. Octavi- 

anu Harșiană, secretară. Ioană Meliană, 
cassară.

Conspectil
despre ofertele făcute în favorulu bisericei 

ce se va edifica in Rebrișora.
1. D-lă Artemiu Cârculă căpit. în 

pens. 200 fl., 2. D-lă Ioachimă Mureșian 
adv. Năsăudă 100 fl., 3. D-lă Antoniu 
Precupă preotd loc. 50 fl., 4. D-lă Va- 
siliu Cute not. cerc. 25 fl., 5. D-lă Io- 
sifă Leuca învăț, conf. 25 fl., 6. D-lă 
Georgiu Mihalca învăț, conf. 10 fl., 7. 
D-lă Georgiu Linulă pract. de adv. 30 
fl., 8. D-lă Mihailă Bodiu stud, filos. 20 
fl., 9. D-na Olariu 15 fl., 10. D-lă Ba
siliu Oniga înv. pens. 30 fl., 11. D-lă 
Demetriu Popă cancelistă pens. 30 fl.,
12. Ioană Smatulă (Națiu) economă 60 
fl., 13. Petre Lazarică economă 10 fl., 
14. Ioachimă Popă cantoră 40 fl., 15. 
Iacobă Țierană ală 2-lea cantoră 10 fl., 
16. Ștefană Cârculă economă 25 fl., 17. 
Nicolae Moldovană economă 50 fl., 18. 
Ștefană Aculă economă 50., 19. Iosifă 
Ciuta economă 30 fl., 20. Ioană Bohaiu 
economă 20 fl., 21. Clementă Doboca 
economă 20 fl., 22. Toder Seni a Goriti 
economă 25 fl., 23. Trifonă Badiu eco
nomă 25 fl., 24. Petre Recană 10 fl., 
25. Dumitru Burdețiu 20 fl., 26. Cle
mentă Burdețiu 15 fl., 27. Grigore Pe
tri 5 fl., 28. Vasiliu Burdețiu 10 fl., 29. 
Macedonă Popă 10 fl., 30. Ioană Maca- 
veiu econ. 10 fl., 31. Tdderă Popă a 
Copeniloră econ. 20 fl., 32. Simeonă 
Olariu econ. 10 fl., 33. Toderă Budilă 

econ. 10 fl., 34. Vasile Mare econ. 15 
fl., 35. Dumitru Baieșiu a lui Iacobă 
econ. 10 fl., 36. Stefan Selvană 10 fl., 
37. Condrate TofenI 10 fl., 38. Vasile 
Doce 10 fl., 39. Vasile Sângeorzană 10 
fl., 40, Ioană Runcană 10 fl., 41. Pan- 
tilimonă Popă 10 fl., 42. Ioană Gorția 
5 fl., 43. Alexa Cârculă 5 fl., 44. Filipă 
Roșiu 5 fl., 45. Spiridonă Cârculă 5 fl.,
46. Ionă Nicolae Rotariu 5 fl., 47. Tdderă 
Runcană 5 fl., 48. Sidoră Bohaiu 10 fl.,
47. Tdderă Tofeni 10 fl., 50. Antonă 
Slonană 10 fl., 51. Tdderă Mureșianu 
tut. ] ubl. 50 fl., 52. Nașele Popă a To- 
dori 10 fl., 53. Ionă Mare 10 fl., 54. Mi
hailă Dedea 5 fl., 55. Ionă Selvană a 
leluițl 10 fl., 56. Grigore Bosbiciu 10 fl., 
57. CiforăRoșiu 25 fl., 58. C. elemente Popă 
10 fl., 59. Vasile Bodiu vortes econ. 10 
fl., 60. Filimonă Tofeni econ. 10 fl., 61. 
Gerasimă ClapSu econ. 10 fl., 62. Sidoră 
Burduhosu econ. 10 fl., 63. Iacobă Irini 
econ. 15 fl., 64. Ionă Aculu econ. 10 fl., 
65. Echimă Crimulă econ. 10 fl., 66. 
Pohone Cossule econ. 10 fl., 67. Nicolae 
Circu econ. 10 fl., 68. Gregore Ani econ. 
10 fl., 69. văd. Nastasia Moldovană econ. 
10 fl., 70. Zaharie Doboca econ. 10 fl., 
71. Filipă Irini econ. 5 fl. 72. Gregore 
Cozană econ. 5 fl. 73. Dumitru și Ma
cedonă Linulă 20 fl., 74. George Bodiu 
Cepoiu 20 fl., 75. Idnă Jarda Fâtulă 15 
fl., 76. Ionă Circa 20 fl., 77. Ionă Jarda 
a fătului 20 fl., 78. Artene Titieni 10 fl., 
79. Nicolae Lazară 10 fl., 80 Clementă 
Bodiu 10 fl., 81. Mihailă Ciocârlă 10 fl., 
82. Alexandru Muthi 10 fl., 83. Leogină 
Cottulă 10 fl., 84. Tdderă Muthi 10 fl., 
85. Gecrge Muthi 5 fl., 86. Ștefană Bo- 
zomala 10 fl., 87. Vasile Bozomala 5 fl., 
88. Vasile Mihalca a Irini 5 fl., 89. Du
mitru Cottulă econ. 5 fl., 90. Vasile Du- 
mitreană econ. 5 fl., 91. Lazară Bodiu 
econ. 10 fl., 92. George Rebriană alui 
Sim. econ. 10 fl., 93. Ștefană Burduhosu 
econ. 5 fl., 94. Titiana Hoha văd. 2 fl., 
95. Sidoră Rosiu econ 5 fl., 96. Mihailă 
Costantină econ. 5 fl., 97. Ciforă Bo- 
zomală econ. 5 fl., 98. Petre Jaudă econ. 
3 fl., 99. Trifonă Gușuitioe econ. 5 fl., 
100. Gavrilă kluthi 1. Ionă 5 fl., 101. 
Ieremie Popă econ. 2 fl., 102 Vartolo- 
meiu Bobă econ. 3 fl., 103. Câtia Ionă 
econ. 3 fl., 104. Ștefană și Simionă Lupu 
econ. 20 fl., 105. Ionă Mihalca gendară 
5 fl., 106. Ștefană Budilă teol. ab- 
solvată 10 fl., 107. Ștefană Popă alui 
Iosifă 10 fl., 108. Iosifă Sangeorzană 
10 fl., 109. Ștefană Sangeorzană 10 fl., 
110. Vasile Burduhosă Hanca 10 fl., 111. 
Dumitru Burduhosă Pupu 10 fl., 112. 
Ionă Roșiu alui Lazară 10 fl. 113. Deacă 
Ionă 10 fl., 114. Zaharie Polage 20 fl., 
115. Mihailă Toderică 10 fl., 116. Sa- 
moilă Niamțu 10 fl., 117. Daniilă San- 
gorzană 5 fl., 118. Petre Todericu. 10 fl., 
119. Ștefană Roșiu alui Filipă 5 fl., 120. 
Firona. Roșiu alui Ion 10 fl., 121 George 
Burduhosă alui Ionică 5 fl. 122. George 
Doce 10 fl., 153 Mihailă Sângeorzană 
10 fl., 124. Popă Ionă alui Pavelă 5 fl.,
125. Macedonă Lupu alui Tdderă 10 fl.,
126. Ștefană Burduhosă a Rafili 5 fl., 
137. Tenase Linulă 5 fl., 128. Alecsa 
Mare 5 fl., 129 Vârtolomeiu Mureșiană 
5 fl.; 130. Simionă Nistoră 5 fl., 131. 
Ionă Vârtolomeiu Bohaiu 5 fl., 132. Du
mitru Rașiu alui Eilimonă 10 fl., 133. 
Bosbiciu George alui Tdderă 5 fi., 134. 
Dumitru Cârculă 5 fl. 135. Ionă Fierană 
5 fl., 136. Teodosiu Roșiu 5 fl., 137. De- 
miană Olariu 5 fl., 138. Idnă Ani a Re- 
vechei 5 fl., 139. Dumitru Badiția 10 fl., 
140. Ionă Tenase Doboca 15 fl., 141. 
Mariuca Filipă a Ani 5 fl.

Suma 1983 fl. v. a. dela 141 de in
divizi.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Ser vi ciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 7 Augustu. „Kreuzzei- 
tung“ anunță dela granița Rusiei, 
că păzitorii dela graniță au pri
mita o organisare militară, for- 
mându-se în brigade. La granițele 
de cătră Prusia și Austria stau 
10,000 da omeni, la granița de 
cătră România stau 4000 de 6- 
meni , asemenea organisațl ca pază 
rusă.

Parisii, 7 Augustu. Urgentele 
mesurî militare, ce le ia Italia în 
Spezzia, producu în cercurile ofi
ciale franceze mare mirare, debrece 
procederea Italiei este, ca cum 
ne-amu afla în presera unui mare 
resboiu.

Petersburgii, 7 Augustă. S’a 
promulgată legea, după care gim- 
nasiile germane din Birkenruhe și 
Fellin, guvernamentalii. Livlan- 

dei suntă a se închide în inter- 
vală de trei ani.

DIVERSE.
Milionarii din Odessa. Orașulă de 

portă Odessa este unulă din cele mai 
bogate orașe din lume. După'cum spune 
„Grajdaninu, aici se găsescă peste douS 
mii de milionari. Cei mai avuțl dintre 
aceștia suntă: Ralli cu 28 mii. ruble, 
Radokonaki cu 8 mii., Anatra 8 mii., 
Marasli 6 mii., Așkinazi 6 mii., Ephrussi 
4 mii., RafalovicI 4 mii., Baron Mass 4 
mil., Brodskij 4 mil. etc.

Principele Nichița ca scriitorii. Intre 
sârbările ce s’au arangiată în Cetinje în 
onârea marelui principe Petru Nicolaj evicl, 
despre care se scie, că este mirele prin
cipesei muntenegrene Milița, este de-a 
se pomeni la primulă locă representarea 
piesei teatrale ^Balkanslca caricau (Țarina 
Balcaniloră), a cărei autoră este însuși 
Nichița principele Muntenegrului. Piesa 
a fostă representată de trupa lui K. G. 
ProticI din Pozsega, sub conducerea lui 
CzveticI, directorulă teatrului din Bel- 
gradă. Piesa „Balkanska carica“ ală că
reia sujetă este luată din veculă ală 
XV, a scris’o principele Nichița cinci 
ani înainte de asta, și acum a fostă re
presentată întâia oră. Publiculă a eruptă 
în frenetice aplause, mai alesă atunci 
când s’a arătată pe scenă frumdsa și in
teligenta soțiă a lui ProticI.

Institutulă de ortopedie și idrote- 
rapie ală lui Victorii Fischer în ISuda- 
pewta. St;a<ltwâl<Iclien (mai ’na- 
inte institutulă lui Dr. W. Fischhof) 
Stabilimentulu este situată la o regiune mai 
înaltă, sănătosă. întocmirile cele mai prac
tice ; pentru locuințe, comfortă, distracțiă s’au 
luată disposițiunî în tote direcțiunile. Apă 
de beutu escelentă. In acestă stabilimentă 
se tracteză: afecțiuni de încheieturi și ose 
și inflamațiunile loră, distorsiuni (scrînti- 
turl), fracturi de ose, anehilose, contracturi, 
deviațiuni ale columnei vertebrale, totă fe- 
lulă de deviațiuni, ale genunchiloră și pi- 
cioreloră, torticole, rliachitism, luxațiuni 
conuenitale și varicosități la piciore. Afec
țiunea meduvei spinărei numită tabes dor
salis se vindecă după metodulă celă 
mai nou ală renumitului medică dela 
Parisă Charcot, precum și cu ajutorulă 
corseteloră. Institutulă de idroterapie este 
deschisă în decursulă anului întregă. Se 
primescă în tractamentă atâtă bolnavi 
interni, câtă și ambulanți. Prospecte se 
trimită gratuită. Ori ce deslușiri și in- 
formațiunl suntă a se cere prin scrisori 
recomandate.

^ursuBu pieței ISrașovu
din 7 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argintă românescă - „ 9.43 !î 9.46
Napoleon-d’orI - - - „ 9.48 H 9.51
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - - - „ 9.70 M 9.75
GalbinI . „ 5.60 îl 5.65
Scris, fonc. „Albina“ 6u/0 „ 102.— n —.—

5°/n n » u /o n 98.59 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.50 „ 123.50
Discontulă - - - - -8«/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 6 Augustu st. n. 1889. 

.Renta de aură 4()/0 ------ 100.15
Renta de hârtii 5°/0 ------ 95.—
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —,— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.60
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.90
Renta de argintă austriacă - - - - 85.10
Renta de aură austriacă ----- 109,80 
LosurI din 1860 .............................. 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 319.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI................................... 9.50y2
Mărci 100 împ. germane ... - 58.52
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.79

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Hr.M7-18S9. EDICTU.

George David Filipu Popa, gr. cat. din Vadă, de 9 ani părăsindu-șî femeia, 
pe Maria Popa gr. cat. din Vădii, și neaflându-i-se ubicațiunea, este provocată 
prin acesta: ca în termină de unu anti, să se presenteze înaintea forului matr. 
gr. cat. de I instanță ală Făgărașului, căci în absența lui se va da cursă liberă 
procesului și i-se va pune din oficiu curatoră „ad actum".

Dela presidiulă forului matr. del. de I instanță ală vicariatului Făgărașă. 
Făgărașă, în 4 Augustă n. 1889.

ZBasîlim ZESativL,
y

vicaru.

„ALBINA» 
instituții de creditu și de economii 

ZETilisuLa Erasovu.
Amanetezi mărfuri 

cu interese de 6 până la 7°|0
în sensulă regulamenteloră ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.
Information! mai de aprope se pott lua 

dilnicu în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

/Apa minerală
de

CITAȚIOE.
Maria George Simon# Strîmbu, gr. cat. din Vadă, în 24 Februariu a. c. a in

tentată procesă divorțială contra bărbatului ei George Gosgaria, gr. cat. de acolo, 
căruia i-s’a comunicată acțiunea spre răspundere în 23 Aprilie a, o.; însă numi- 
tulă bărbată, nevoindă a răspunde nici a-șl pune pe altcineva de representantă, 
s’a depărtată din comună și nu i-sepote afla ubicațiunea; de aceea este citată 
prin acesta: ca în termină de 6 luni să se presenteze la forulă matr. gr. cat. 
de I instanță ală Făgărașului; altcum va fi înlocuită prin ouratoră nad actum“.

Dela presidiulă forului matr. del. gr. cat. de I instanță ală vicariatului Fă
gărașului.

Făgărașă, în 4 Augustă 1889.
ZBasilin.

vicarii.136,3—1

Avisl i-loru. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei 

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„ Gazeteiprecum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans“.

să 
de

carbonică și 
abstracțiune

“5 *5
prin cela mai bogatu conținută de acidă 
celu mai curată acidă alcalică—făcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetită, în contra indigestiuuei, greutății la stomacu, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloră urinului, nervositățiî, 
anemiei Și slăbiciune! — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulu ei plăcută și ră
coritorii se se menție mai multu timpu.

Dupe opiniunea autorităților^ competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și alti conținutului ei estraordinară de 
bogată în acicLm. carbonicu—principialminte 
natrium d.e acid/ă. carbonicii con
centrată—întrece nu numai tbte apele minerale 
de felulă acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principalu
G. GIESEL, Brașovu, 

Stada Teatr almi ZSTo, 312 z

tlgyszâm 282—1889.

pa minerală forte plăcută pentru vinu.
134,2—2

-A.z?T7-exesi
Az „ALBINA“ takarek- es hitel intezet brassoi fioktelepenek meg- 

keresese folytân ezennel kdzhirre teszem, hogy az „ Albina “ penz- 
intezetnek a brassbi vasuti âllomâs mellett levb helyisegei pincze- 
jeben elzălogositva levo ket hordb 1532 liter tartalmi szesz a 
fennti helyiseg raktărâban

1889. evî augustus o 12-dîk
napjân, delelbtt 9 orakor nyilvânos ârveres utjân a legtobbet 
igerbnek az „Albina“ penzintezetnek 501 fiorintot tevd eddigi ko- 
vetelese es az ezutân felmerulendo koltsegei behajtâsa vegett elfog- 
nak adatni.

Mirdl venni szândekozok azzal ertesitetnek, hogy a vevb az 
igert arat a leutes utân azonnal keszpenzben koteles lefizetni, nem 
fizetes eseteben pedig az ărak vevd kbltsegere es veszelyere egy 
ujjabbi ârveresen fognak eladatni.

W A bânatpenz 50 frtban elozetesen leteendo.
Kelt, B r a s s 6 b a n ezernyolczszâz nyolczvan kilencz evi 

augustus ho btodiken.
ITemes ZEPeter,

kozjegyzo.

a) Dela Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovil: 10 ore înainte de amedi
b) „ Zizinti la Brașovil: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovil: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovil: 2 ore dimineța.

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

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘÎT ȘI DEPOSITULt:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Podmaniczkygasse 17.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJtJ (GOPEL). 

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare.
Mașini de sămenattl în brazdă „HALADAS“

ale Îmi Scliliclc-

W Mașini fle semenatn care împrăștie srănnîele. "W
Pluguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fleră, unelte agricole, grape, fărîniă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scdte mustii sfeclelor!!, sffirîmători de porumbii (cucuruzii) 
mori pentru sfărîmatu, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părți, aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținem#, totdeuna în deposit.—Prețurile cele mai eftine.—Condițiuni de plată favorabile. 
Prețuri-curente la cerere gratis și franco,

Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 
to- 
din

•<$>
1

<S

Observare, i . _ ... ________________  .
în Budapesta VI, Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99, 
tuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de mai susă, unde vomă ținea ună deposită 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția tnrnătoriei (in fera și a fabricei 3e mașini a lui SCHLICK—societate pe actii.8,18—14

<>

Tipografia A. MURES (AND, Brașovil.
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