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Nr. 194. Brașovt, Luni, Marti 29 Augustu (10 Septemvre)
Din causa sfintei sărbători de mâne, diarnlu 

nu va apără până Mercur! săra.

Brașovu, 28 Augustă v.
In vederea apropierei nouei se

siuni dietale, foile guvernului un- 
gureșei! îșl dau silința să înfățișeze 
în colorile cele mai frumâse suc
cesele guvernului în privința finan- 
celorti statului și activitatea, ce 
elu o desfășură pentru viitdrele 
reforme „binefăcătore" pe diferi
tele teremurî.

Astfel a „Corespondința din 
Pesta“ găsesce cu cale a trage 
clopotulă celu mare spunendu, că 
pentru anula 1890 se va presenta 
unt! bugetu „fără deficitti“, și așa 
promisiunea șefului cabinetului, a 
d-lui Tisza, se împlinesce, căci e- 
chilibrulil restabilită în financele 
statului „nu e artificială

Acestă pretinsă „succesă“, pre
cum și reformarea justiției și a 
administrațiunei, ce se pregătesce, 
face pe foia guvernamentală sS 
spere, că lucrările dietei voră merge 
strună și oposiția va pune botulă 
pe labe.

Nu totă așa vedă lucrurile foile 
oposiționale. Ele din contră spună, 
că d-lă Tisza nu numai nu va ave 
ună plusă în bugetă, precum a 
promisă, ci din contră ună consi
derabilă deficită pentru anulă 1890.

Foia ^.posițională „Budapester 
Tagblatt“ îi face d-lui Tisza alt- 
felă socotela, că reforma plănuită 
a justiției va fi împreunată cu mari 
cheltueli, că tarifulă pe zone cere 
o mulțime de creațiuni noue și 
voră trebui să se pună în bugetă 
posturi mai mari nu numai pentru 
materialulă rulantă, ci și pentru 
întreținerea căiloră ferate, pentru 
lefuri ș. a.

Foia oposițională anunță chiar, 
că oposițiunea parlamentară va 
supune unei severe critici întrega 
economiă financiară a guvernului 
și va ilustra cum se cuvine tâte 
erorile de calculă, ce s’au ivită la 
darea pe spirtă și la conversiune, 
așa că de astădată frivolitatea în 
cuvinte și ușurința în fapte nu nu

mai voră fi admoniate, ci chiar pe
depsite.

Și ca și cum foile oficiâse ar 
fi preveefându posibilitatea ridică
rii unoră noue furtuni în dietă, 
caută a-i deșchide guvernului și o 
portiță de scăpare, Țicendu, că 
d-lă Tisza n’a promisă hotărîtă 
se presinte pentru 1890 ună bu
getă echilibrată ori chiar cu plusă, 
ci condiționată, că adecă decă nu 
se va întâmpla ceva anormală, ce 
l’ar pute împedeca în lucrarea sa 
de regulare a finanțeloră. Der, Țic 
ele, etă că ceva anormală s’a în
tâmplată, anume tristulă casă, că 
secerișulă a fostă fârte reu, așa 
că în unele ținuturi e temere de 
miseriă notorică!

Cum vedemă din vorbele ofi- 
cioseloră, d-lă Tisza nu pre stă 
pe scaună tare cu faimosulă seu 
bugetă echilibrată.

Câtă pentru reformele justiției, 
cum voră fi ele, nu se scie bine ; 
der cumcă prin ele se voră spori 
lefegii, nici vorbă nu mai pâte fi, 
și apoi reformele de felulă acesta 
numai binefacere nu însemnă pen
tru contribuabili. Nu mai puțină 
îngrijitore e plănuita reformă a 
administrației, care va fi o armă 
puternică în mânile guvernului, 
precum se esprimă chiar foia o- 
posițională „Egyetertes“, căci fiș- 
panii voră deveni adevărate unelte 
ale guvernului și adeverațl satrapi 
pentru poporațiunea comitateloră; 
căci decă ac|I, când totă se mai 
supună unui controlă actele loră, 
sevârșescă fapte pașalicesci, ce va 
fi atunci, când nu voru mai fi res
ponsabili decâtă guvernului, care 
le-a dată mână liberă să taiă și 
să spânȚure?

Nu mai încape îndoială că re
forma administrației lovesce greu 
în poporele nemaghiare, căci a- 
cesta e și ținta reformei. Și decă 
și oposiția maghiară se teme în- 
câtva, se teme din punctă de ve
dere ală intereseloră de partidă, 
căci o administrațiă de stată în- 
semneză întărirea partidului dela 
putere și a guvernului tiszaistă.

Astfelu fiecare sesiune ce ur- 
meză a dietei unguresc! ne da cu 
o dovadă mai multu, că regimulu 
ungurescu e firmu hotărî tu a nu 
face nici câtu e negru sab unghiă 
pentru naționalități, a face înse 
totulu în contra loru, căci tote re- 
tormele, câte de ani doueȚecî se 
făcu, suntu în contra intereseloru 
de desvoltare și de esistență a na- 
ționalitățiloru nemaghiare.

Alianța ruso-franeesă.
Se cetesce în (fiarele germane o 

comunicare oficiosă care elice că pare 
că s’a dobândită convingerea că învoell 
formale există între Francia și Rusia. 
Aceste învoell n’au primită pote apro
barea expresă a Țarului, der ar pute fi 
ratificate de odată în casă de resbelă. 
E lesne de a ghici că o ordine de bătae 
jocă ună orecare rolă în aceste învoell 
încheiate de generalulă Wanowski în 
timpulă călătoriei împăratului în Engli- 
tera. Satisfacția pricinuită de apropierea 
ce s’a produsă între G-ermania și Engli- 
tera e generală în G-ermania, și Engli- 
tera păte fi mulțămită de acesta apro
piere. Celă puțină cercurile politice din 
Berlină suntă de părere că atitudinea 
aspră a lui „Norddeutsche Allg. Ztg“ 
în privința expedițiunii lui Emin-Pașa 
este o consecință a promisiuniloră făcute 
Engliterei.

înarmările Germaniei.
In cercurile politice din Viena se 

comenteză multă ună articolă ală diarului 
„Post“ din Berlină, care dice, că guver- 
nulă germană are intențiunea să creeze 
ună nou corpă de armată la granița 
de Ostă, că decă păn’acum s’au avută 
la Berlină ore-carl considerații pentru 
Rusia, acesta atitudine binevoitore nu 
mai are motivă de a fi, de când Rusia 
însăși a creată două corpuri nouă de 
armată la Vilna și la Varșovia.

Viitărele alegeri în Francia.
Ună redactoră ală diarului „Figaro“ 

a avută o întrevedere cu principele 
Victoră Nupoleonă. Acesta a declarată, 
că nu va publica nici ună manifestă, 
căci se cunosce programa sa, care cere 
imperiulă. Elă crede, că revisuirea va 

triumfa; constituanta, care va înlocui 
camera actuală va avea forțele trebuin- 
cioSe și mandatulă dorită pentru a în
deplini opera de reînviere. întâia sa 
datoriă va fi de a da cuvântulă țării. 
Din plebiscitulă directă imperiulă va 
eși învingătoră. Propriu vorbindă, nu 
e luptă decâtă între Republică și im
periu, căci regalitatea legitimă nu mai 
e decâtă o amintire dela mdrtea comi
telui Chambord. Parlamentarismulă e 
de altmintrelea incompatibilă cu sufra- 
giulă universală. Imperiulă e deci sin- 
gurulă guvernă practică.

Unu apeld pentru CretenT.
Uni! comitetfi grecescu, care 

se întituleză „comitetu centralii din 
Atena alic confederațiunei orientale11 
adreseză ca circulară unu apelic: 
„cătră toți omenii de statu amic! 
ai libertății; cătră tâte comitetele; 
cătră întrega pressă și cătră tote 
inimile deschise sentimenteloru 
nobile“. Acestă circulară care pârtă 
nr. 212, are în frunte ca însemnă 
vulturulu c’unu șerpe în ghiare, 
cu o stea luminătore deasupra ca
pului și purtândă în ciocă o pant- 
lică, pe care e înscrisă grecesce 
devisa: în unire e puterea.

Apelulfi care, s’a trimestt și 
fdiei nâstre are următorulă cu
prinsă :

uâ-pelvu
Mai la fiecar.e (fece ani locuitorii 

Cretei au alergată la arme și se anga- 
jeză într’o luptă neegală, pentru ca să-și 
asigure drepturile civile și politice, ce 
le-au fostă concese prin tractatuiă din 
Halepa, în urma celoră mai mari sa
crificii.

Nici litera, nici spiritulă acestui 
tractată n’au fostă nici odată aplicate 
fidelă; der Cretenii dovedescă la fiăcare 
ocasiune, că suntă deciși a nu renunța 
la elă, decâtă în casulă când ar fi stri
viți de forța brutală, și când politica in
ternațională a puteriloră, preocupate nu
mai și numai de interesele loră parti
culare, i-ar lăsa pradei nenorocitei loră 
sorți.

In numele dreptului, ală libertății 
și ală iubirei deapropelui Associațiunei

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.u

O escursiune în comuna Recea 
din T6ra Oltului.

Audisemă multă și de multeorl, că 
în unele comune foste grănițerescl și cu 
deosebire în Recea apa din văi și rîurl 
s’ar întebuința la udarea livediloră și 
fenațiiloră seu la irrigațiune. Nimică 
deci mai naturala pentru mine, ca agro
nomă și profesoră de agricultură decât 
dorința d’a cunăsce și a vede mai de 
aprope acestă anomaliă și curiositate. 
O numescă anomaliă fiindcă în genere 
țăranii noștri în locă de-a îngrășa și gu
noi ogorele și livedile loră, ei din con
tră adună totă apa de ploiă și zăpada 
din curte, grădină și uliță, în laculă și 
băltoiulu centrală din curte numită: 
mustulă de gunoiu, ca să le spălăcescă 
și despoiă bine gunoiulă de tote mate
riile animalice și ușoră solubile din elă 
și apoi, luate în suspensiune și diso’uți- 
une,‘ să le ducă erăși' pe stradă și păraiă, 

văi și rîurl, ca să îngrașe peștii și bolo
vanii din rîurl. Precum vedemă deci, aci 
ar fi fostă de!, ună lucru deandosele, 
adecă nu de-a îngrășa pescii și bolovanii 
din rîurl cu gunoiulă din curte, ci de 
a-i sărăci, adecă de-ale curăți apa și de 
gunoiulă ce-lă aduce din munte și a-i 
sili mai multă seu mai puțină d’a esista 
într’o apă curățită de materiile organice 
și minerale, cari i-ar pute întreține.

Pe drumă îmi puseiu justa întrebare, 
că în cele din urmă, ce o să potă eu 
vede acolo, căci numai dela țăranii noș
tri nu te poți aștepta la lucruri mari, la 
livecll artificiale, sistema Petersen, unde 
apa, când se scurge prin tuburi de pă- 
mentă, pentru a se sventa terenulă și 
când se ridică apoi în susă, și se scote 
la suprafață, pentru a servi la căderea 
terenului, va să dică, unde aceleșl tuburi 
(scocuri) de pămentă au de îndeplinită 
două scopuri; nici livedl artificiale după 
sistema Wagner, — care la sămănarea 
din nou a pământului destinată pentru 
livade dă multă atențiune florei sponta

nee locale, și între semințe pune în can
titate mai mare tocmai acele, cari 
se facă mai bine și suntă mai de 
folosă etc. Tocmai aceste erau greu 
de găsită la noi, după ce ele receră 
mari capitale și multă iscusință, — cari 
nouă tocmai ne lipsescă er kulturtech- 
niker-ii și Wiesenbaumeister-ii, nici după 
nume nu suntă cunoscuțl între poporă, 
lipsindu-ne și numele loră pănă acum. 
Celă multă puteu să fiă nisce așa nu
mite irrigațiunl naturale „naturliche Rie- 
selwiesen“ cum mai vădusem în Me- 
clenburg-Schwerin și în regatulă Saxoniei 
în apropiere de Lobau, constândă din 
2—3 gardice mici și de totă primitive 
pentru abaterea apei din albia ei actuală 
pe o albiă veche părăsită, cum suntă de 
ordinară numite ochiuri și oltețe mai 
pe la rote rîurile, er încolo rămânendă 
întregăxterenulă așa cum a fostă și aș- 
teptândă udarea din partea ceriului, și 
pentru care livade artificială părăsisemă 
o serbare poporală și venisem pe josă 
timpă de 2 ore, încâtă o lună de dile 

ne părea rău de timpulă perdută și os- 
tenela suferită.

Cam totă astfelă de irrigațiunl 
mă așteptamă să găsescă și la Recea, — 
pentru care venisem distanță de 4 mi- 
luri. Ajunsă în Recea mergă iute în 
tergă — aruncă o privire asupra întin- 
derei lui, — soiului și raseloră de vite 
și de oi, bivolițe frumose, boi mari de 
Câmpiă, cai mici și rău îngrijiți, și erau 
forte multe, peste 4000 capete, multe din 
ele venite din munții României, vr’o 
două turme de berbeci țigăi de totă 
frumsețea, încâtă regretai, că suntă des
tinați peirei; căci întrebuințați ca repro
ducători pentru încrucișarea și amelio
rarea oiloră țurcane și bârsane, ar pute 
aduce cu totulă alte foldse și venite, ar 
face pe aceste, ca să dea lână mai bună 
și mai scumpă, lapte mai multă și mai 
grasă, carne mai gustosă etc., c’ună cu
vântă, să ridice prestigiulă și folosele 
oieriei române. Odată tergulă percursă 
m’am și îndreptată spre scopulă esențial 
ală venirei mele — spre scola centrală
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ligei orientale cu reședința în Atena in
vocă adl intervențiunea D-v6stră în fa- 
vorea marei insule Creta, a căruia lo
cuitori creștini au ajunsă pradă omoru
lui și devastațiunei, și să vădă siliți a 
părăsi patria loră.

Nu ne îndoimă de locă, că în acest 
se culă de progresă, care nu numai ad
mite 'torturele evului mediu, nu veți 
privi cu indiferență distrugerea popula- 
țiunei creștine a insulei Creta, care este 
cea mai numerosă, de cătră Otomanii 
insulei, cari, mai puțini la numără, suntă 
susținuți și înarmați, în contra orl-cărui 
sentimentă de dreptate, de cătră autori
tățile țării. Suntemă convinși, că veți 
interveni cu totă puterea d-vostră într’o 
causă atâtă de dreptă și că silințele 
D-vostră voră fi încoronate de succesă.

Ună memorandă amănunțită asupra 
crimeloră și crudimeloră comise în aceste 
timpuri din urmă va urma în curândă 
după acestă apelă.

Făcută în Atena la 16/28 Augustă 
1889.

Subsemnați: D. N. Botzaris, preșe
dinte A. R. Rangabe, vice-președinte; 
L. Bulgaris, ephoră; G. Thanopoulos, 
secretară generală și' Membrii consiliului 
dirigentă: Gr. Mavromaras, I. Pyrlas, 
L. Vlassis, C. Polemis, P. S. Kyriacos, 
A. Balabanis.

SCIRILE PILEI.
Regularea porțiloră de ferii. Minis- 

trulă ungurescă de comunicațiune Baross 
s’a dusă la Porțile de feră, unde s’a în
cepută spargerea stânciloră în pre- 
sența lui. * * *

Seghedinulă in periculu. Stăpânirea 
ungurescă a cheltuită milione de pe 
spinarea contribuabililoră, ca să rezidescă 
Seghedinulă, ce acum câțiva ani fusese 
nimicită de potopă. Și ce vedl acum ? 
Seghedinulă a începută să se surpe de 
bine ce s’a zidită. Cheulă în lungime 
de 150 metri s’a și dărîmată, și bine 
trebue sciută, că pentru acestă cheu 
s’au cheltuită două miliăne fi.! Etă pen
tru ce se storcă contribuabilii pănă la 
măduvă. ** *

Nou institata de bani. „Luminătorulă* 
spune, că în Baia-de-Orișă s’a înființată 
ună institută de credită și economii nu
mită „Munteana*. Capitalulă fundațională 
e de 10.000 în 1000 de acțiuni.

* * *
Semne triste. De deci de ani nu s’a 

mai pomenită ca la tîrgulă de săptă
mână din Sibiiu Marța să se adune bu
cate și alte producte agricole, precum 
s’a întâmplată în Marța trecută, spune 
„Telegrafulă română*. Bieții omeni abia 
și-au strînsă de pe câmpă și au și aler
gată să’și vândă rodele muncei de peste 
vâră. Imbulzela era așa de mare, încâtă

pela 7 ore dimineța circulațiunea în piața 
mare era imposibilă, carăle erau lipite 
de olaltă, la 8 ore tote stradele laterale 
erau îndesuite pe ambele părți, încâtă 
numai cu ostenelă mai puteau circula 
prin mijloculă stradeloră și alte trăsuri. 
Speculanții de bucate au putută face 
bune „Geschăft“url, căci lipsa de bani 
e tare simțită.

** *
Inundare. Hotarăle comuneloră Sân- 

Lelecă, Sarozpatacă, și coloniei Casonului 
mică au fostă inundate de părîulă Ca- 
sonă astfelă, încâtă omenii nu’șl mai cu- 
noscă partea loră de proprietate, din 
causa nomolului ce acopere ținutulă. 
Părîulă ’șl-a schimbată albia, în unele 
locuri pănă lalOO metri departe de cea 
vechiă.

* * *
Realitățile aparținătdre la massa con- 

cursuală Carolil Tătartzi din băile ercu- 
lane (Mehadia) s’au vândută în 2 Sept, 
nou în calea licitațiunei publice cu 
361,000 fl. Erariulă a oferită prin re- 
presentantele său secretarulă ministerială 
Dobokay 360,000 fl., eră împuteritulă 
băncei generale ungurescl de credită din 
Budapesta Kornfeld 361,000 fl., și prin 
urmare amintita bancă de credită a 
cumpărată acele realități. Se vorbesce 
însă, die® „Foia D.“, că erariulă va face 
ofertă ulterioră, în care casă se va ține 
licitațiune nouă.

* * *
Boia de unghii și de gură bântue în 

mare măsură între vitele din comunele 
Măierău, Holt-murășă, Săcală, Deda, To- 
plița, Ieciu, Idicelă, Rîpa de josă și Rîpa 
de susă.

* *
Teatrală ungurescă din Pojonă, precum 

se scie, nu se pote susține și sfârșesce 
totdeuna cu deficite mari. Cu tdte astea 
s’au găsită șoviniștl, cari să propună în 
representanța comunala redicarea repre- 
sentațiiloră dela 60 la 80. Maioritatea 
membriloră îusă a respinsă propunerea. 
Cu acestă ocasiune s’a ivită comiculă 
casă, că întregă magistratulă a votată 
în contra propriei sale propuneri făcute 
în consiliulă comunală: d’a se da 60 de 
representațiuni maghiare, der adunarea a 
ridicat’o la valore de condusă.

** *
Focurile din pădurile dela Toplița a 

distrusă vr’o 300—400 jugăre pădure de 
bradl, pricinuindă o pagubă de vr’o 5000 
fl. Se bănuesce, că foculă a fostă pusă.

** *
Transporturi in massă de trupe. Con

formă dorinței exprimate de Regele Ca- 
rolă, cu ocasiunea manevreloră din a- 
cestă tamnă, se va face — dice „Națio- 
nalulă“ — încercare, decă direcțiunea 
căiloră române ferate ar pute face trans
porturi în massă de trupe. Este vorba 
ca trupele corpului 3 și 4 de armata 
română în numără de 17.000 dmenl, să

fie transportate în massă de la PășcanI 
în drecare direcțiune și pe distanțe 
lungi. Direcția căiloră ferate a fostă avi- 
sată în acestă sensă, er comitetulă apă- 
rărei țerei, care se va întruni săptămâna 
viitore sub președința M. S. Regelui, va 
hotărî modulă operațiunei. In timpulă 
transportului, circulațiunea trenuriloră 
de marfă va fi suspendată.

♦
Statală romano-catolică din Ardelă 

e convocată pe cjil®!® A® 24 și 25 Sep- 
temvre n. la Clușiu, cu care ocasiune se 
va raporta și despre măsurile luate pănă 
acum pentru urcarea congruei.

•T* *
Transferarea vice-consulului română 

din Pesta. D-lă Stamatiade (Stamate), 
actuală vice-consulă și cancelară ală 
consulatului generală din Budapesta, fu 
transferată în postulă de vice-consulă la 
consulatulă generală din Salonică, postă 
creată prin budgetulă pe anulă curentă. 
D-lă Constantinescu (Spiru), actuală can
celară la consulatulă generală din Salo
nică, în postulă de vice-consulă și can
celară la consulatulă generală din Buda
pesta, în loculă d-lui Stamatiade.

** *
Hipodromu. Astă seră Luni se dă 

representația dela hipodromă în bene- 
ficiulă d-loră Ludvig Antonă (Antonă 
Leontescu) și Kuhinka Albert, cunos- 
cuții „Dummer August* și clownulă. Re
presentația va fi una din cele mai plă
cute și mai vesele. a

** *
Jubileulă foiei „Neue freie Bresse*, 

piarele germane din Austria continuă, 
din incidentală jubileului, a’i da foiei 
jidovescl „Neue freie Presse*, vândută 
și d-lui Tisza, epitetele ce le merită. 
„Vaterlaud* o numesce „seducătore și 
esploatatare a poporului*. „Grazer Volks- 
blatt* o numesce „marele diară ală Ji- 
doviloră*, pentru care banulă e totală 
și care a cjisă, „că nici ună Ungură fără 
Rothschild și nici ună Rothschild fără 
Tisza.* Arată fdia din Grață, cum foia 
jidovescă s’a esprimată, că preotulă tre
bue să fiă săracă, țăranulă și lucrătorulă 
să nu fiă ocrotiți de lege și. a. Astfelă 
foile conservative germane îi serbezăjubi- 
leulă foiei jidano-tiszaiste din Viena.

* * *
Ferestrile de ventilațiune ale lui Bu

schek. Mecaniculă și lăcătușulă Buschek 
din Brașovă, ne-a comunicată ună tablou 
ală unei practice invențiunl ce a făcut’o. 
E vorba de ferestri ventilătdre din feră 
turnată pentru școle, locuințe private, 
birturi și cafenele, florării, fabrici, spi- 
talurl, magazine, grajduri ; pentru zi
duri grose și subțiri. Aceste ferestri 
printr’ună ingeniosă mecanismă se potă 
închide și deșchide câte una seu mai 
multe deodată, de josă din parteră, 
aflându-se chiar în caturile cele mai de 
susă. Invențiunea D-lui Buschek a fostă

patentată (brevetată) în Viena la 8 Iunie 
a. c. și în Berlină la 15 Iunie a. o. D-lă 
Buschek pune la disposiția fiecăruia, 
care voiesce să se informeze despre in
vențiunea sa, modelurl desenate, er în 
locuința sa în Brașovulă-vechiu strada 
lungă (Langgasse) N-ro 649 se potă vede 
modelurl esecutate de elă.

Literatură.
De sub presele Tipo-litografiei H. 

Goldner din Iași va apăre în curândă 
ântâia fasciculă din „ Dîcționarii Germanu- 
Româtliî* de 8- I. Grosmann. Intregulă 
opă va cuprinde 40—45 fascicule oâte 2 
coli formatulă 4°. — La fiă-care 15 dile 
va apăre o fasciculă și se va vinde cu 
15 bani în totă țera. Prima fasciculă să 
trimete gratis și franco, după cerere adre
sată autorului (strada Golia 7).

A apărută de sub țipară în editura 
„Librăriei și tipografiei Școleloriiu din Bu- 
curesci Abecedarultf Românescfl (Cheia 
cărții), carte aprobată de onor. Ministeră 
ală Instrucțiunii.

„Wiener Mode* ne sosi și N-rulă 
23 ală acestui diară de modă, ale cărui 
ilustrațiunl de multe ori au fostă lăudate. 
Acum însă să vorbimă și de cuprinsulă 
textului lui, care din acesta ultimă nu
mără să distinge prin : Raporta de modă; 
de lenny Neumann. La istoria taliei ; 
de Iacobă de Falke. Multe și de tote 
pentru călătorie; de Franciscă Rener. 
Lucrurile de mână vienese; de Maria 
Bergmann. O schiță din munți tirolezi; 
de Iuliu Syrutschek. Sapho; de Maria 
de Neumayer. Ună servitoră la doi 
stăpâni (novelă); de Friedrich Uhl. Ro- 
cheforth Hamerling (bibliografia); de F. 
Gross, despre arangiarea statistică a 
mobilierulu; de Bruno Bucher ș. a.

Mulțămită publică.
Subscrisului fîindu’i cu neputință a 

mulțămi separată în modă cuviinciosă 
tuturoră amiciloră, cunoscuțiloră și foș- 
tiloră mei discipull la institutele de în- 
învățământă din Blașiu în timpă de 14 
ani, cari îndemnați de sinceritatea senti- 
menteloră, ce le nutrescă față cu neîn
semnata mea personă, au binevoită a mă 
felie ta cu ocasiunea alegerii mele de ca- 
canonică teologă în capitululă metropo
litană din Blașiu, prin acesta le aducti 
tuturoră din partea mea mulțămită cea 
mai sinceră, pentru atâta bunăvoință ară
tate față cu mine, poftindu-le și urân- 
du-ledin parte’ml delaBunulă Dumnedeu 
totă binele sufletescă și trupescă.

Blașiv, 6 Septemvre n. 1889.
Dr. Alesandru Grama, 

canonică metropolitană în capitululă 
gr. cat. de Alba-Iulia.

Dare de semă și mulțămită publică.
Cu ocasiunea balului arangiată în 

18 Augustă n. a. c. în Hunedora de că
tră damele române din opidulă Huneddra 
în favorulă reuniunei femeilor# române din 
comitatul# Hunedorei au incursă peste totă 
145 fl. 60 cr., din cari subtrăgendu-se 
suma speseloră de 66 fl. 53 cr. resultă

grănițerescă, ca acolo să ceră dela com- 
patriotulă directoră ală disei școle infor- 
mațiunl despre livedile udate, ca îndată 
după 1—iy2 6ră să și pctu părăsi 
Recea.

D-lă directoră, deși tare ocupată cu 
facerea bileteloră de vite cumpărate, îmi 
comunica, că însăși grădina școlei și a 
altoră particulari din sată este astfelă 
irrigată, și cu multă amabilitate se dis
pensa de serviciu și mi-se oferi ca Cice
rone, spre a mă conduce și a-ml arăta 
câte-va grădini. îndată ce am intrată în 
grădină, am începută a-ml împrăștia bă- 
nuelile și nedumeririle: Canalulă con- 
ductoră este făcută după tote regulele 
și cerințele sciinței technice și artei — 
este oblu și fără păreți și diguri, ca în 
fiecare momentă și locă să poți umfla 
și revărsa apa, când la drepta, când la 
stânga; elă este făcută la același nivelă 
și aceiași adâncime cu o mică cădere, 
ca apa să rămână pe câtă e posibilă la 
aceea-șl înălțime și cădere, pentru a 
nu ave trebuință mai în josă de stavi- 
lare, scocuri seu diguri și alte lucrări de

artă costisitore, pentru a o ridica din 
nou la înălțimea anteridră, prin negli- 
gența pierdută. Nu, din tote aceste sta- 
vilare, scocuri etc. nu era nimică, ci ca
nalulă conducătoră atinge și unesce tot
deuna punctele cele mai înalte între sine, 
profită și folosesce pe deplină tote avan- 
tagele, ce le oferă situațiunea și natura, 
fără a perde Dimică din forțele și cali
tățile sale. Canalulă conducătoră nu se 
termină aci, ci traverseză grădina în li
niă oblă și trece apoi prin alte grădini, 
pentru a le atinge și adăpa și pe ace
lea. Din canalulă conducătoră se bifurcă 
în drepta și în stânga canale, rozăre și 
rigole mici pentru distribuțiunea apei în 
tote direcțiunile, cari suntă astfelă împăr
țite, încâtă fiecare palmă de locă să-și 
aibă apa lui prospătă, er nu spălăcită, 
și în cantitate suficientă. La o mică dis
tanță de ele și printre ele suntă împrăș
tiate și diseminate în locurile jose alte 
rigole, rozdre și canale de scurgere, cari 
au menirea de a prinde și înlătura apa 
de pe terenă cu aceeași iuțime și,punc
tualitate, cu care a venită, pentru a nu

1

rămâne multă timpă hăituită pe ună 
locă, prin care ar face să pieră ierburile 
dulci, er loculă să se inmăiă și să devină 
mlăștinosă seu să dea nascere la fon- 
tăniturl.

Am stată mai multă timpă pe locă 
pentru a admira, cu câtă simetriă și cu 
câtă iscusință au procedată și procedă 
acești omeni simpli la facerea și în
treținerea cânaluriloră și rozoreloră 
loră, — care nici în celă mai mică 
punctă nu erau negligeate. Tradi
ționalele mușutaie de cârtițe (soboli), 
mărăcini, buruieni, petri seu nomolă și 
nisipă adusă cu apă-, din tote aceste nu 
era nici o pomenire — precum nici urmă 
de diguri de nomolă din săpatulă și cu- 
rățitulă rozoreloră seu canaleloră — așa 
că apa din fiă-care puncta se putea re
vărsa din canalulă de revărsare seu con
ducătoră și în fiă-care punctă să între 
de ambe părțile în canalulă colectoră. 
In schimbă însă la bifurcarea canaleloră 
de distribuire a apei, la fiecare punctă 
se află stavilarulă și materialulă de opri- 
tulă și abaterea apei — gata numai de

♦

a fi puse în funcționare. Aceeași insta- 
lațiune de irrigațiune am vădut’o și în 
alte grădini particulare ale țăraniloră Jși 
pretutindenea era otavă graudiosă cu 
tată seceta teribilă din ăstă ană. Intre- 
băndă pe dirigintele scolei, care era cu 
mine, decă au ună anumită timpă și anu
mite statute ori norme de udare, ’ml 
spuse, că nu au, ci ei întrebuințeză apa 
de ordinară tomna și mai cu semă pri- 
măvera, cea tulbure, provenită din topi
rea zăpeclii, er d’aci încolo peste ană 
după cositulă fânului și de câte ori să 
simte necesitate de umedeală, cari obser
vații tate suntă la loculă loră.

In privința calității apei însă fiă-care 
proprietară de pământă voesce să aibă 
apă prospătă și se feresce de apa între
buințată deja odată, — apa spălăcită — 
care are mai puțină efectă; între tate 
apele, apa de primăveră s’au dovedită 
ca cea mai eficace, mai de folosă, și pe 
care cu toții voră să o aibă deodată. 
De aceea când o ai începută a-o revărsa 
odată, atunci trebuesce să stai (jiua și 
noptea lângă stavilare, căci îndată ce te
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ună venita curată de 79 fl. 7 cr., care 
conforma destinațiunii sale s’a adminis
trată d-nei cassiere a reun. fem. rom. în 
Deva.

SuprasolvirI au incursă dela știm, 
d-nl: Franciscă Hossu-Longina, adv. în 
Deva 4 fl., Dr. Lazară Petco adv. în 
Aradă 2 fl., Nicolae Șinca par. gr. or. în 
Simeria 1 fl. 50 cr., Petru Șincapar. gr. or.în 
Batiză 1 fl., Corneliu Popoviciu dinHa- 
țegă 20 cr., Valeriu Popoviciu din Ha- 
țegă 20 cr., Virgiliu Popoviciu din Ha- 
țegă 10 cr., Nichita Enculeță învățătoră 
din Deva 50 cr., Ione Munteană pro
prietară în Hațegă 50 cr., Mihailă Bon- 
tescu adv. în Hațegă 50 cr., d-na Aurelia 
Vladă din Orăștiă 50 cr.,Georgiu Ghila 
par. gr. or. din ChersițI 50 cr., Petru 
Rimbașiu învățătoră din Bradă 50 cr., 
Romulă de Crainică protopresbiteră gr. 
or. din Dobra 50 cr., Dr. Alesandru 
Hossu adv. din Deva 1 fl. 50 cr., Emila 
Prodană din Brașovă 50 cr. Dr Stănilă 
medică în armată 50 cr., Simonis preț, 
din Sibiiu 1 florină 50 cr., Aureliu 
Ciată medicinistă 50 cr., Dr. Turcu me
dicinistă 50 cr., Avramă Păcurariu pro
topresbiteră gr. or. din Ilia-murășiană 2 
fl., Ioană Papiu protopresb. gr. or. din 
Deva 1 fl., Petru Popoviciu parochă gr. 
or. din Nădășthia-superioră 50 cr., Vic- 
toră Todosiană theologă 50 cr., Toma 
Haneșiu funcționară le banca română 
„Ardeleana11 în Orăștiă 50 cr., Petru 
Hădană învățătoră 50 cr., Petru Barițiu 
50 cr., Șandor Gali 50 cr., Dumitru Be- 
rariu parochu gr. or. 50 cr.; apoi dela 
următorii d-nl din Hunedora: Nicolae 
Dima proprietară 1 fl., Josef Schalat șe- 
fulă topitoriei de feră 1 fl., Rudolfă 
Murășiană 50 cr., Tornya Șandoră jude 
reg. 50 cr., Li via Mureșianu 50 cr., 
Strauss Nandoră pretore 50 cr., Dr. 
Iucho Ferencz apothecariu 2 florini, 
Demetriu BaDciu mag. pharm. 50 cr., 
Teofilh Tulea notară cercuală 1 fl., Ni- 
colau Munteană 50 cr., Nicolau Stoichița 
50 cr., văduva Popini Nandoră 50 cr., 
Adalbertă Crintei căpit. poliț. 50 cr., 
Alesandru Nemethă 10 cr., Francisca 
Bogaci propriet. 50 cr., Bauholczer Ka- 
roly propriet. 50 cr., Carolă Ciuciu co
merciante 50 cr., Georgiu Oprea par. gr. 
1 fl., Petru Sabo 50 cr. și Dr. Buehler 
Mor medică 50 cr.

Succesulă morală și materiala obți
nută cu ocasiunea acestei petreceri și 
conveniri realisate peste așteptările nos- 
tre este și se atribue sprijinului dată de 
cătră publiculă ce a participată în nu
măra mare din locă, din jură și din în
depărtări însemnate, pentru care le es- 
primămă și îi rugămu pe stimații domni 
pe acestă cale să primescă sincera nos- 
tră mulțămită și recunoscință.

Balulă, care a fostă atâtă de bine 
cercetată încâtă spațiosa sală de dansă 
de etă dată era prea mică — a fostă unul 
dintre cele mai animate, dreptă aceea e 

superfluu a mai aminti, că a durata cu 
vioiciune nestempărată pănă dimineța în 
dori, când fiesce-care s’a depărtată du- 
cendă cu sine impresiunile și suvenirile 
cele mai plăcute dela acestă convenire 
românescă.

Pentru comitetulă arangiatoră:
Teofblu Tulea.

TELEGRAMELE „GAZ. TR A NS.“
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Belgradu, 9 Septemvre, ț)iua 
numelui Reginei Natalia s’a ser
bată erî în biserica Nataliei. Re
gele Alexandru a fostu mpedecatu 
de a fi de față prin o indisposi- 
țiune. Dintre regenți și miniștri 
n’a fostu niminea de față.

Londra, 9 Septemvre. Greva con
tinuă, debrece lucrătorii au decla
rații, că societățile docurilorii nu 
voescii să le acorde condițium mai 
favorabile.

Viena, 9 Septemvre. Maiestatea 
Sa a ordonată înființarea de nouă 
baterii grele la regimentele de ar- 
tileriă de corpii.

DIVERSE.
Trei surori sinucise. In Vesinet lângă 

Parisă s’au omorîtă trei surori, care tră
iau împreună. Mai ântâiu au împușcată 
calulă și cânele ce’i aven, deteră apoi 
focă casei și se’mpușcară și ele. Două 
dintre surori au murită imediată, a treia 
s’a rănită de morte. Motivulă sinuciderei 
nu e cunoscută, der se scie, că ele și-au 
perdută averea prin crahulă canalului Pa
nama. Stăpânulă casei era să le secves- 
treze în diua următore lucrurile, ce le a- 
veu. Ele au lăsată o scrisore, în care’l blas- 
tămă pe elă și pe familia lui. Fetele 
făceu parte odată din cea mai bună so
cietate.

Pentru a opri sporirea advocațilorO. 
In China, candidații, cari cadă la li
cență, primescă ună numără de lovituri 
la talpa piciorelorh, ca să’i învețe a nu 
se mai presenta înaintea judecătoriloră, 
fără să Hă, îndestulă de bine preparați. 
ț)iarulă „XLX-eme Siecle11, care publică 
acestă rețetă, dice că e mare păcată, că 
moravurile nostre nu permită asemenea 
măsură și în Europa.

Arsă de viă. D-na de Marcere, tînăra 
femeiă a d-lui Marcere, secretară ală 
perfecturei din Montpellier (Franța,) a 
murită în urma unoră suferințe îngrozi- 
tore. Dimineța, d-na Marcere ’șl friza 
părulă cu ună fieră ce îlă încăldia la o 
lampă cu esență minerală. Lampa răs- 
turnându-se au luată focă hainele femeei. 
Acesta deșchide imediată ferestra și strigă 
după ajutoră. Cu tote că ună tînără, 
care trecu pe acolo, sări în casă și-i 
rupse josă vestmintele, totuși nenorocita 
a murită. Corpulă ei a fostă plină de 

răni. Tînăra femeiă n’a avută mai multă 
de 25 ani. Bărbatulă ei, în momentulă 
accidentului nu se afla acasă.

piare mari de verstă. Journal des 
Debats, importantulă di arh politică ală 
Franciei, ș’a celebrată împlinirea anului 
ală o sutelea de esistență. Frumosă 
verstă! Der cu tote acestea nu susă 
disulă diară este decanulă gazeteloră. 
Mai e în adevără una, care dateză dela 
1631 — de două sute-cincl-dăci și optă 
de ani adecă, — și acesta una e:. Gazette 
de France, ai cărei primi colaboratori au 
fostă Louis XIII și Richelieu. In sfârșită 
ca verstă mai e între venerabilulă Jour
nal des DeTjats și Gazette de France, foia 
de publicitate întitulată Moniteur, mai 
mare decâth Ddbats cu câteva luni.

Teatru lui Wagner. Se scrie din 
Bayeruth, că stagiunea numitului teatru 
s’a terminată. S’au încassată pentru cele 
optă-spre-dece representațiunl mai mjiltă 
de 620,000 de franci. Cheltuelile se urcă 
aprope la 300,000 de franci, astfelă că 
cele 18 representațiunl au dată ună 
beneficiu curată de 320,000 de franci. 
Familia Wagner a luată pentru densa 
din rețetele serale suma de 65,000 de 
franci, ca drepturi de autoră. Se scie 
că beneficiele, ce resultă din representa- 
țiunile vagneriane pe teatrulă din Baye
ruth, suntă întrebuințate numai pentru 
prepararea noueloră representațiunl și 
pentru subvenționarea artiștiloră școlei 
vagneriane.

Deraliarea trenului cu Șahulfi. Tre- 
nulh împărătescă rusescă, în care se afla 
Șahulă în drumulă său cătră casă, a de- 
raliată aprope de stațiunea Bar a căii 
ferate rusescl sudvestice. întâmplarea 
acesta nu l’a turburată de locă pe Șa
hulă, care (fi30 cătră oficerii ruși ce-lă 
însoțiau : „In tote călătoriile mele și 
pretutindenea mă simță deplină liniștită și 
nu mă temă de nici ună periculă, căci 
e o prostiă a se teme omulă de ceea 
ce nu vede și nu scie. Țiu strînsă la 
principiulă : Ceea ce ’i e omului destinată 
de Dumnezeu, aceea se întâmplă, ori și 
ce ar face și ar dispune omulă11. S’a 
ordonată o cercetare aspră în afacerea 
deralierii.

Un satii ce 3e prăpădesce. Din Wallene 
stadt (Elveția) să anunță, că jandarmii 
silescă pe locuitori să părăsescă sătulă 
Cerbacă, amenințată de surparea unui 
munte. Bucăți de stânci se desfacă din 
munte și se prăbușescă peste sată cu 
ună sgomotă grozavă, rupândă copaci și 
case, și umplândă albia unui rîu. Sătulă 
se va prăpădi cu desăvârșire.

Omorîtd de o maimuță. Se scrie din 
Neutra: La băile din Postyen avea cu 
sine ună ospe de cură o maimuță, carea 
de altmintrelea era blândă și era hrănită 
chiar și de copii. In dilele astea o co
pilă mai mare dete maimuței erășl za
haricale și se juca cu ea ; fără de veste 
îi sări maimuța în spate, când copila se 

plecase ’n josă, și o mușcă de cefă. 
După două <fil0 copila muri în urma 
mușcăturei.

Ună canonii folositorii. Ună preotă 
din Montavino în regatulă Neapolei obicl- 
nuia să dea țăraniloră, cari mergeau la 
elă să se spovedescă, ca canonă (pocă
ință, peniteuță), ca să plânteze ună măs
lină, o viță seu vr’ună pomă roditoră și 
să’lă cultive. Urmarea a fostă, că ținu- 
tulă parochiei sale (tractulă său), care 
era cunoscută ca celă mai puțină culti
vată în totă regatulă Neapolei, s’a pre
făcută încetulă cu încetulă intr’o adevă
rată grădină.

Nu-șT mai aduce aminte. O actriță 
merse la ună doftoră, ca să-lă consulteze. 
„De câți ani eștl?“, o întrebă mediculă. 
— „Păcatele mele11, răspunse actrița, 
plecându-șl ochii'în jos „eu am mințită în 
acestă privință de atâtea ori, încâtă nu’ml 
mai aducă aminte.11

Teatru arșii. Din Mii ană se comunică 
dela 3 Septemvre, că teatrulă „Monta 
bora a fostă nimicită cu desăvârșire de 
ună incendiu violentă. N’a fostă nici o 
victimă.

©wrswloi gjieței SKrașovaâ
din 8 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintii românescă - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.45 H 9.48
Lire turcescl - - - n 10.70 n 10.75
Imperiali - - - - M 9.70 n 9.75
GalbinI n 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „ Albina“6u/0 n 102.— n —

n r> n ^°/o n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 122.— 5J 125.—
Mărci germane - - >> 58.— î) 58.25

Cursulfi la bursa de Viena
din 7 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o ------ 99.50
Renta de hârtiă 5°/s - - - - - - 94.45
Imprumutulă căilorh ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate do

ostii ungare (3-a emisiune) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ----- 104.65 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.65
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.65
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.65
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.65
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138. - 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 129.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.50
Renta de argintă austriacă - - - - 84.35
Renta de aură austriacă ----- 110,10 
LosurI din 1860 ------- 137.70
Acțiunile băncei austro-ungare - - 909.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.48
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.20
Londra 10 Livres sterlings - - - _ 119.40

Editoră și Redactoră responsabilă :
Or. Aurel Mureșianu.

misei de lângă ele, îndată țl-o iau alții.
De aci provină pe timpulă acela 

multe sfedl, certe și bătăi în comună, ba 
totă din causa acesta s’a. întâmplată și 
ună omoră într’o comună învecinată. 
Insă unii mai cu stare, seu în situațiunl 
favorabile, folosesch ei singuri apa pros- 
pătă anulă întregă, er vecinii loră potă 
beneficia de ea numai noptea, când le-o 
potă tăia pe furișă seu în timpuri nefa
vorabile. In privința acestoră obiceiuri 
n’am nimică de adăugată, căci technica 
hidraulică modernă încă le aprobă grosso 
modo și se folosesce de ele.

ȚotușI îmi voiu permite a face unele 
mici întregiri cu scopă de a atrage ate- 
țiunea coloră interesați : noi irrigămă cu 
2 scopuri: a) pentru a îngrășa pământulă 
și a’i restitui substanțele minerale, care 
i-le-amă detrasă prin recolta fânului; b) 
pentru udarea pământului pe timpă de 
secetă, înainte de cosă pentru a face 
plantele pline de sucă — adecă turges- 
cente, — pentru a le pute tăia mai bine 
cu cosa, și apoi îndată după cosă, ca ră
dăcinile sâ producă nouă vlăstare — să 

otăvescă iute. La cea dintâi ne folosim ti 
de apa limpede, ori tulbure, der mai 
bună este cea tulbure, care e încăcată 
de gunoiu, humă și nomolă și o folosim 
tomna, îndată ce s’a sistată vegetațiu- 
nea — crescereaplanteloră — și primăveră, 
pănă ce începe erășl crescerea plantelor 
— adecă de pe la inceputulă lui Octom- 
vre pănă pe la S-tu Gheorge. La irri- 
gațiunea prin revărsare — ca în casulă 
de față, este ună timpă de 2—3 săptă
mâni destulă, der este mai bine a’i da 
două irrigațiunl, una mai scurtă tomna și 
alta mai lungă primăveră.

La irrigare substanțele humice și 
minerale dissolvate ori luate mecanicesce 
în suspensiune se depună la pământă, 
prin care se îngrașă pământulă și’i amelio- 
reză totodată și calitățile salefisice. Totă 
așa apa ’șl perde și din oxigen. Apa 
însă nu’șl perde tote materiile minerale 
și humice, ci numai o parte din ele, și 
anume când vegetațiunea e mai mică mai 
puține, er când earba este mare mai 
multe.

Nu este adevărată, că apa odată în

trebuințată — apa spălăcită — n’ar mai 
avea nici o valore !! Astfelă Konig a 
găeith, că în 1 litru de apă neîntrebuin
țată se aflau tomna 205,2 mg. er în 
apa întrebuințată de 3—4 ori la iriga- 
țiune se aflau încă 185,3 mg. subst. mi
nerale disolvate, prin urmare perderea 
loră era numai de 19,9 mg; vâra însă 
din 336,3 mg., ce se aflau în apa neîn
trebuințată, mai rămăseseră încă după 4 
întrebuințări în litru numai 282,0 mg. 
deci perderea era de 54 mg. substanțe 
minerale. Er decă ele nu se manifestau 
destulă, efectulă apei spălăcite nefiindă 
suficientă, causa este lipsă de oxigenh, 
și de oxidare suficientă; deci apa odată 
irigată, trebuesce prinsă și adunată în 
canale colectore, și lăsată ca să curgă 
cât-va timpă 2—30 metri distanță ră
mânând în contactă directă cu oxigenulă, 
ca să se sature din nou cu gazurl, și 
deci, când ar fi o înțelegere comună 
între proprietari, apa din distanță în dis
tanță ar putea fi întrebuințată la irriga- 
țiune, ca să se ude totă terenulă din- 
prejurufă rîului, nu numai pe teritorulh 

comunei Recea, ci ală tuturoră comune- 
loră dela pola muntelui, și pănă în Oltă.

De aceea este de regretată, că ei 
n’au ajunsă pănă acum la o înțelegere 
comună și la facerea unui stătută, după 
care se se procedă la udare, după care 
să se potă uda fie-care terenă și parțelă 
cu apă prdspătă, der și cu apă spălăcită 
de 3—4 ori. Mai bine și mai ușoră s’ar 
pute esecuta acesta, decă s’ar însărcina 
cu ea un singură omă — ună măiestru 
de irrigațiă Riesel-meister (și pământulă 
ar fi comassată), care singură să îngri- 
jască de tote și să fiă responsabilă, ca 
fie-care pământă să capete apa necesară, 
căci apă este destulă și timpulă dela 15 
Octomvre pănă la Sf. George încă e de 
ajunsă, ca să le potă uda pe tote. La 
udatulă numai pentru umedeiă se între- 
buințeză de ordinară apa limpede, er 
cea tulbure numai când erba este de 
totă mică, căci la din contră ar nomoli 
erba și ar periclita vieța animaleloră.

(Va urma)
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CITAȚIUNE.
Maria Dănilă Benția gr. or. din Hu

rezii în 18 Martie a. c. a urclitil procesă 
divorțialu asupra bărbatului său Ioană 
Zaharia Socaciu gr. cat. de acolo, carele 
depărtându-se în România, și nesciindu- 
i-se ubicațiunea, nu i s’a putută comu
nica acțiunea spre răspundere. Insă ur- 
mărindu-se prin organele nostre politice 
și prin consulatului din Ploescl aflându-se, 
fu provocată a se reîntorce acasă, ceea 
ce nici pănă adl nu a făcută, nici a ple
nipotențiar pre cineva, ca sâ-lă repre- 
sinte înaintea forului competinte; de acea 
se citeză pre acesta cale, ca în terminti 
de 6 luni să se presenteze înaintea foru
lui matr. gr. cat. de I-a instanță ală Fă
gărașului, spre a se confronta cu muie
rea sa ; altcum procesului se va da cursa 
libera, și la timpula său se va pertracta 
și decide și fără de densula.

Dela presidiula forului matr. gr cat. 
de I instanță ala Făgărașului.

Făgărașa, în 6 Septemvre 1889.
Basiliu Rațiu, 

vicarii gr. cat.
Nr. 5713-ISSA

pol. PUBLICAȚIUNE
Pentru esarendarea pășiunei de oi 

pe erna 1889/90 pe hotaruld Sighișorei 
se escrie prin acesta licitațiunea pe diua 
de 26 Septemvre a. cur. st. n. la 11 ore 
înainte de ameill în cancelaria magistra
tului subscrisa.

Licitanții au a depune la începerea 
licitațiunei suma de 50 fi. ca vadiu, res
pective au a aclude. acestă sumă înainte 
de începerea licitațiunei verbale oferte- 
lora ce se facă în scrisa.

Condițiunile de licitațiune se potu 
vede în orele de oficiu în locă.

Sighișora, în 5 Septemvre 1889.
Magistratulu orășauii.

*

„ALBINA44,
88,13 ~

Institute de credită și de economii

primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtu în interiorulu țerei câtu și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și cupone, dă Însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în coinisiune a ori-cărei transac- 
țiuni de bancă în România.

Informațiuni mai de ap rope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.
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ABONAMENTE
„GAZETA TKAHSILVA1TIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

XS

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................_,.... 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

8
Pe
Pe
Pe

>

fi. -
li. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se fact! mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurite și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

franci, 
franci, 
franci.

8

Avisti. d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulti nostru până acuma.

FUNDATA IN 1888.

FOI PERIODICE.' 3

♦ 
t 
t

t

CÂRTI DE SCIINTĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE <

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTU ȘI COLORI.

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURL

A----- »-----

INDUSTRIALE, te HOTELURI și RESTAURANTE.

BMSOWO. FMW BOTARE No. 22

^BILETE DE INMORMENTĂRÎ.

FUNDATA ÎN 1888.

Acestă stabilimentă este provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asortată cu totă 
felulă de caractere de litere din cele mai moderne, este pusă în posițiune: de a putea esecuta 
orî-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

COMPTURI, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREfURI-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURL

PROGRAME ELEGANTE.
i BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primescă în binroulii tipografiei, Brașoviî, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașbvm


