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„Gazeta" ese în fiecare <p. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe unu anii 12 fi., pe s6se luni 

6 fi.. Pe trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate: 

Pe unti anu 40 franoT, pe ș6se 
luni 20 franoT, pe trei luni 

10 franoT.
Se prenumără la tdte ofîoiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentul!! pentru Brașovu: 

la administratiuna, piața'mare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe unu anii 
10 fl., pe ș6se luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
ș^se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplaru 6 cr, v. a s6u 

15 bani.
Atâtfi abonamentele câfu si 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

1889.

Brașovu, 30 Augustă v.
In urma evenimenteloru din 

vera trecută, a întelnirei monar- 
chiloru în Berlinu ș. a., speranțele 
Germaniloră din Austria, că le va 
succede aresturna cu timpulu sis- 
temulu actuală, înlocuindu’ld c’unu 
regimă centralistă germanii, lua
seră unii avântă puternică.

Numai acum de curendu a 
dată espresiune unulă din condu
cătorii Germaniloră austriac!, pro- 
fesorulu Suess, într’ună discursă 
electorală, acestoră aspirațiun! ale 
Germaniloră liberal! centraliștl. 
Elă a accentuată cu deosebire, că 
pretensiunea Cehiloră de a se 
recunâsce dreptulă publică ală 
Boemiei este o „curiositate ar- 
cheologică“; că tradițiunile aus- 
triace suntă mai puternice, decâtă 
tradițiunea istoriei resboiului de 
trei cjeci de an!; că Germanii 
austriac! s’au unită într’o mare 
partidă, care este adevărata „par
tidă a statului “ ; că ei ară vrea 
se facă dreptate fiecărei naționa
lități din Austria, ei respecteză 
fiecare limbă, și istoria fiecărui 
poporă, der trebuințele statului 
li suntă loră mai pe susă, decâtă 
dorințele părțiloră singuratice; că 
în fine stau pe basa constituției 
și a pactului cu Ungaria.

Enunciațiunea acesta din sî- 
nulă partidei germane a produsă 
în tab era Cehiloră mare nemulță- 
mire, pentru că a dată pe față 
hotărîrea de a nu face nici o con
cesiune postulateloră cehice spre 
a se pute stabili odată o împă
care durabilă între Cehii și Ger
manii Boemiei.

Nu fără dreptă le impută „Po- 
litik“ Germaniloră liberali, că odi- 
nioră ei au numită și dreptulă 
publică ală Ungariei, o „curiosi- 
tate archeologică“, cum numesce 
acum Suess pe acela ală Boemiei, 
și totuși au recunoscută mai târ
ziu dreptulă publică ală Ungariei

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

O escursiune în comuna Recea 
din T£ra Oltului.

(Urmare și fine.)

După o scurtă visită la preotulă lo
cală, am trecut în comuna învecinată Te- 
leki-Recea, ca să visitezu câteva grădini 
mai frumdse de acolo. îndată ce am 
trecută de moră, ml-a atrasă atențiunea 
ună părăiașă măricelă, care era condusă 
pe o stradă (de altcum conducerea se 
face fără nici ună felă de spese, avândfi 
terenulă inclinațiă destulă de însemnată) 
și care încă se dicea, a fi întrebuințată 
la irrigare. In curendă însă urmândă 
pârâiașului din cestiune, părăsimă și noi 
strada și intrămă într’o grădină de vre-o 
3—4 jugăre, care era proprietatea unui 
particulară d-nă locotenentă îd pensiune 
Gr. B. Acolo am găsită aceleași canale 
conducătore, canale, rozdre și rigole de 
distribuțiune a apei — precum și canalele 
pentru adunarea și scurgerea apei, tote 
făcute cu cea mai mare regularitate și 
îngrijire ; ună interesă deosebită ’ml 
deșteptă înse prin aceea, că tote erau în 

încheiându pactulu cu Ungurii, 
care, coceau, va aduce cu sine rui
na monarchiei. Dreptulă publică 
ală Boemiei înse este tocmai ace- 
lașu ca alu Ungariei. Prin aceea 
că-ș! bătu jocu de acestă dreptă 
publică boemă, Germanii nicide
cum nu voră promova causa bu
nei înțelegeri între ambele națio
nalități.

„Der“ adauge „Politik“, este 
o insinuațiune cu totulu falsă, 
decă profesorulu Su ess vrea se de
rive postulatele nbstre în favorea 
egalei îndreptățiri naționale din 
dreptulu publicu alu Boemiei. A- 
ceste postulate n’au lipsă de drep
tulu publicu boemu. Egala îndrep
tățire națională se racțimă, abstragend 
cu tototulu dela dreptulu nostru 
istorică, pe dreptulu naturalii, și pe 
constituțiă!“,

Și într’adeveru, de ce ar mai fi 
lipsă a se desgropa vechile docu
mente, când esistența de faptă a 
popbreloru cu diferite limbi, da
tini și obiceiuri indică în de ajunsă 
cărarea, pe care trebue se procedă 
ori-ce guvernă în acestă monarchiă 
poliglotă spre a le mulțămi și îm
păca?

Der Germanii Austriei vină și 
se declară ca partidă a statului, 
tocmai ca Ungurii, și pretindă, că 
„trebuințele statului1* se potu sa
tisface numai prin supremația ger
mană și că de aceea aceste tre
buințe suntu mai presusu de pos
tulatele îndreptățite ale naționali- 
tățiloru.

Germanii din Ungaria și Tran
silvania au esperiatu îndestulă, ce 
va se când trebuințele statu
lui se identifică cu trebuințele și 
aspirațiunile unei singure rasse, 
care se pretinde a fi partida sta
tului și a representa ea singură 
idea de statu.

La aspirațiunile germane de 
felulu acesta cabinetulu Taaffe a 
dată unu respunsu, care a produs

funcțiune și deci aveam mai bună oca- 
siune să studieză, decă ele îșl îndepli- 
nescă bine rolulă loră, ori nu, precum și 
să potă vedea efectele loră.

Mai întâi trebue să constată, că 
apa era în canalulă conducătoră, nu ca 
să se ude numai grădina acesta, ci ca 
să pună în mișcare o rotă de moră și 
să adape 5—6grădinl, ca cea din cestiune. 
Aci însă totă apa era revărsată în gră
dina acesta și tote canalele etc. funcțio
nau cu cea mai mare precisiune. Resul- 
tatulă se putea vede: o otavă forte desă 
și mare ajungendă pănă la genunchi.Ea 
se compunea din ierburile dulci cele mai 
bune și din plantele cele mai de valore: 
circa 3/4 din plante erau din familia pa- 
pilionaceloră, diverse trifoiurl, și măze- 
richl,'și i/i graminee dulci din cele mai 
bune, ca iarba lui Timotei, raygras ita- 
lienescă forte multă, raygras englesescă 
și puțină francesă — câda^vulpei și dacti- 
lisiglomerata etc. — așa, că nici sămănân- 
du-le nu le puteai întruni și alege mai 
bine. Ou tote acestea de sămănată nu 
pote fi vorba, și mai multă ca sigură că 
ele sunt ună dară al apei — precum He- 
rodotă numia, cu dreptă cuvântă, Egip- 

unu adencu resentimentu în sînulu 
Germaniloru din întru și din afară. 
Elu a numită adecă în postulă 
de guvernoră ală Boemiei pe con
tele Franciscă Thun „singurulă 
Germană din Boemia, care a ce
rută recunoscerea dreptului pu
blică ală Boemiei și încoronarea 
împăratului ca rege ală Boemiei/

Foile germane austriace de
clară, că numirea contelui Thun 
ca guvernatoră ală Boemiei în
semnă, că guvernul nu se gândesce 
a împlini dorințele Germaniloră 
și cțicU) că aceștia trebue se s j 
pregătescă la luptă nouă și mai 
aspră pentru aperarea loră na
țională.

Ba acum se amestecă din nou 
și o f6iă bismarkiană în afacerile 
interne ale Austriei, c^ccndă că 
numirea contelui Thun, care este 
contrară pronunțată ală partidei 
germane, va produce și în Germa
nia ingrijir! și că continuarea po
liticei inaugurate de contele Taaffe 
slăbesce Austria și compromite și 
interesele aliațiloră ei.

Limbagiulă acesta e destulă 
de lămurită și acum rămâne să 
se dovedescă, decă pretinsele in
terese ale alianței voră fi mai 
tari, decâtă interesele politicei di
nastice austriace, ce-o portă con
tele Taaffe.

ZOT2LST
O manefestftțiă rnsâscă în Serbia.

Jurnalulă „Domovina" din Belgrade 
spune, că preoții șerbi, întorcendu-se de 
la întrunirea, ce-a ținut-o clerulă la Niș, 
au celebrată la 4 Septemvre n. ună ser
viciu solemnă, în amintirea Rușiloră că- 
duțl pe câmpulă de bătăliă Rijevița, 
aprope^de Alexinaț, în timpulă primei 
lupte pentru independență. Numeroși lo
cuitori și funcționari din Alexinaț au 
asistată la ceremoniă. Aceeași foiă 
adaugă, că acestă manifestația spontaneă 
pentru Rușii morțl aprope de Alexinaț 
caracteriseză recunoscința Serbiloră că- 

tulă întregă și fertilitatea lui enormă, 
ună dară ală Nilului.

Adevărată grădină, diseiu eu cătră 
cei cei ce mă însoțiau, și decă acestă 
apă o ai întrebuința pănă la vărsarea ei 
în Oltă totă la astfelă de irrigațiunl, ce 
n’ai pute face, ce bogății n’ai pute scote 
din pământă aprope fără nici ună felă 
de spese, deorece pănă la Oltă căderea 
apei e aprope la 15—20 metri ?! Decă 
proprietarulă ei ar fi fostă de față, n’aș 
fi esitată de a’lă îmbrățișa de bucuriă 
și a’i mulțumi, că ml-a oferită ocasiunea 
de a vede și a găsi și la ună Română 
ună lucru bună, ce la străini înzadar îlă 
căutasemă.

Insă bucuria mea nu ținu multă. 
Mergândă spre fundulă grădinei spre a 
urmări mișcarea apei mai departe — 
îndată văduiu ună lucru, la care nu mă 
așteptam și care totă atâtă de multă 
mă întrista. In fundulă grădinei aces
teia lucsuriose se afla o altă grădină a 
unoră țărani simpli — ba doră chiar or
fani — în care nu numai că nu era nici o 
otavă, ci pământulă era pleșuvă și golă, 
încâtă părea, că l’a arsă foculă. Din 
vegetațiunea bogată și lucsuriosă a gră

tră Ruși, cari au fostă totdeuna frații 
loră și sincerii loră amici.

Scopulă mesuriloru militare sărbesci.
Se vestesce din Belgradă „Cores- 

pondinței Politice11, că d-lă Nicola Pa- 
șicl, președintele comitetului centrală al 
partidului radicală, a adresată tutureră 
președințiloră comiteteloră locale din 
țeră o circulară, în care califică dreptă 
curate născociri tâte sgomotele răspân
dite din diua când ministrulă de răsboiu 
ordonase revisuirea listeloră de recruți. 
Aceste născociri suntă puse în circula- 
țiă de cătră oposițiă cu scopuri electo
rale. Măsurile ce s’au luată n’au altă 
scopă, decâtă să constate efectivulă de 
față, spre a înlesni Scupcinei înființarea 
miliției. In sfârșită, circulara poftesce 
pe președinți să lămurescă poporului, 
că guvernulă e însuflețită de cele mai 
pacifice gânduri și că nu esistă măcară 
ună semnă câtă de mică, care ar arăta, 
că pacea ar putea să fiă periclitată.

Viitărele evenimente dela Balcani.
Din Bulgaria sosescă importante scirl 

despre evenimentele, ce se pregătescă 
acolo. Se dice, că la 18 Septemvre are 
să se proclame independența Bulgariei. 
Puterile alianței triple și toți aderenții 
acesteia voră recunâsce pe principele Fer- 
dinandu ca rege și în același timpă voră 
recunosce și independența Bulgariei. 
Turcia, aflându-se în fața unui faptă îm
plinită, va trebui să’lă împlinescă. Rusia 
va face capitală din acestă faptă, va nă
văli in Armenia și în Asia, și va ocupa 
aceste teritorii sub pretextă, că Turcia 
nu’șl plătesce datoria, ce resultă din ul- 
timulă răsboiu și că autoritățile de acolo 
s’a făcută vinovată de mari crudiml în 
contra poporațiunei creștine de acolo. 
Tote trupele necesare pentru acestă ocu- 
pațiune stau deja gata de marșă. De 
altă parte se semnaleză înaintări de trupe 
numărose din Caucasă cătra Odessa. In 
Varna e chiar temere, că se plănuesce să 
se ocupe acestă portă cu ocasiunea eser- 
cițieloră escadrei ruse de răsboiu în Ma
rea Negră.

Bulgariei la rendulă loră nu stau cu 
mânile în sînă. Din Zîmnicea se anunță, 

dinei precedente, trifoiurl și graminee de 
valore, nu mai era nici o pomenire, ci 
totă flora ei se compunea dintr’o sin
gură buruiană mică, care pe ici colea 
acoperea pământulă.

Care să fiă causa la atâta diferință 
de vegetațiune și de venite între 2 gră
dini situate una lângă alta și pe aceeași 
formațiune geologică? Nimică alta de
câtă, că nesățiosulă proprietară alu ce
lei dintâi ; din 365 de dile ale anului nu 
găsesce câteva dile, în care să lase și 
pe sârmanulă țărână să se folosescă de 
râdele și binefacerile apei, cătră care 
însăși natura i-a indicată calea, ei a 
abătut’o în direcțiă opusă, a lăsat’o, ca 
să-șlperdă totă căderea și să se scurgă în
tr’ună părău, ca să nu se potă folosi 
nimeni de ea. După informațiunile pri
mite la fața locului, tote rugăciunile și 
intervenirile din partea țăraniloră pe 
lângă nemilosulă vecină au rămas zadar
nice, er unii din ei la ună capătă ală 
grădinei au isbutită să aducă apa pe 
altă stradă, ca să o ude. In acestă ca
pătă de grădină erașl era o vegetațiune 
și o otavă destulă de abundantă și va
riată, der terenulă, fiindă josă este ab_
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că în Șistovă Domnesce o activitate ne- 
obiclnuită. Despărțăminte tari de trupe 
ae dirigâză în interiorul! țării; âr din 
Sofia se spune că sâpte regimente tari 
de 28,000 omeni sunt! convocate — la 
manevre (?!) In Sofia se așteptă sosi
rea maiorului francos! de Bange și acâstă 
împrejurare se aduce în legătuură cu 
plănuita fortificare a capitalei bul
gare.

0 telegramă din Petersburrgă adre
sată „Agenției Române“ anunță, că Ru
sia vine în ajutorul! Muntenegrului cu 
însemnate mijloce sub dubiosul! pre
textă, că acolo domnesce mare mi- 
seriă.

Retragerea ambasadorului austro-un- 
garu din Berlinii.

Cu privire la sgomotele ivite des
pre retragerea ambasadorului Szecheny 
dela postulă de ambasadoră din Berlină, 
scrie „Hanover’sche Kurier11 următorele: 
Ambasadorul! precum și contele Kal- 
noky au făcută împăratului (Franciscă 
Iosifă) representațiunl asupra urmăriloră, 
ce le-ar pute aduce o politică internă pre 
slavofilă, care nu numai amiciția Ger
maniei trebue să o atingă, ci și împinge 
în brațele panslavismului pe ună poporă 
slavă devotată conducătorilor! hiperna- 
ționall. Ba i-s’a atras! atențiunea și 
asupra grijei, ce o deșteptă ună slavism 
răsfățată în casulă unei ciocniri austro- 
ruse. Ambasadorul! a mai atras! aten- 
țiunna împăratului asupra încălcărilor! 
slavismului și apăsării germanismului, 
împăratul! n’a aprobata acestă amestecă 
al! oficiului de esterne în cestiunl in
terne. Cu acestă stă în legătură retra
gerea apropiată, cum se dice, a contelui 
Szecheny dela postulă de ambasadoră 
din Berlină.

Espropriarea Polonilorfl din Galiția.

„Rusia roșiă“, care apare în Galiția, 
aduce grava scire, că „Alianța israelită“ 
din Paris! a adresată tuturor! comune
lor! israelite din Galiția o cerculară, 
prin care le provocă, să nisuiască cu 
tăte mijlocele a câștiga în proprietatea 
lor! pământul! Galiției. însemnate da
ruri de bani au jertfită spre acest! scop! 
Jidovii Hirsch, Rothschild, susțiitorul! 
d-lui Tisza la putere, Bleichroder și 
Mendelsohn.

Etă cum se uneltesc! Jidovii în 
contra creștinilor!.

SCIillLE pjli£L
TergU opritu. Ministrul! unguresc! 

de agricultură oprise ținerea târgurilor! 
de vite în Clușiu din causa stării nere
gulate a pieții târgului. Acestă oprire 
produse mare amărîciuue între economi

în contra magistratului, care nu împli
nise cerințele legii. Iute însă s’a regulată 
locul! și așa oprirea s’a ridicată. — Cum 
se vede, numai de frică îșl sciu face 
datoria „patrioții“ kulturegyletiștl, cari 
n’au alte griji decâtă să numâscă pe 
Kossuth cetățenă de onore și să unel- 
tescă în contra Nemaghiariloră.

Numire. Aflăm!, că d-lă profesor! 
V. Gr. Borgovanu* dela școla normală 
superior! de institutori (preparandia) din 
BucurescI a fostă numită și Director! 
la școla de aplicațiă, ce se va deschide 
la 1 (13) Septemvre a. c. în BucurescI.

* * *
Oficerl atacați. Mare consternațiune 

a produsă faptul!, că în Iaroslau, Ga
liția, au fostă atacați doi oficerl, dintre 
cari unul!, locotenentul! comptabilă 
Donat a și murită, er lecotenentulă Schu
bert e rănită de morte. Pănă acum nu
mai atâta s’a pututută constata, că aten
tatul! nu s’a comisă în scop! d’a jefui 
pe oficerl. Versiunea, că atentatul! ar fi 
opera agențiloră panslaviștl, se consideră 
ca o prostiă. M. Sa Monarchulă a cerută 
să i-se raporteze acurată despre acestă 
atentată.

♦ * *
înghețată. In săptămâna trecută s’a 

făcută obducțiunea judiciară-medicală a 
unui băâtă română de 14—15 ani, care 
fusese găsită mortă pe muntele Beșineu 
dela Rășinari. Medicii au constatată, că 
înghețul! și fomea au pricinuită mortea 
băetului, pe care se crede, că l’a fostă 
apucată noptea pe munte.

* * *
Atacatu de hoți, Din Azuga ni-se 

scrie cu data de 9 Septemvre n.: Erl 
venind! din BucurescI fabricantul! de 
vai! alb! Renard cu vr’o 12,000 lei să 
plătâscă omenilor! din serviciul! dânsului, 
a fost! atăcat! de o bandă de tâlhari 
mascațl în numără de 6, prin valea 
Azugei, la o distanță de 3 klm. de că
tunul! Azuga. D-lă Renard era însoțită 
de ună logofăt! anume Petru Druțu și 
de ună vizitiu sas! , amândoi omeni 
puternici, prin cari putu scăpa fabrican
tul! cu fuga pănă la primăria din Azuga. 
Logofătul! a fostă împușcată la capă și 
la mâna stângă, der cu alice. Vizitiul! 
încă a scăpată cu fuga dând! bice cai
lor! și apărându-se cu biciul! de doi 
tâlhari, de cari era urmărită. Logofătul! 
a fostă transportată în BucurescI la spi
tal!. Banii, ce-i avea fabricantul! la sine, 
au rămasă neatinși. Ciasorniculă și 200 
lei ai logofătului însă i-au luată hoții, 
cari se presupune că ară fi chiar lucră- 
torljdin fabrica d-lui Renard. Pănă acum 
însă nu să scie nimic! sigură.

••V * *
Artistul! Ionsscu în Brașovu. Astă 

seră Mercur! în 11 Septemvre și mâne

seră Joi în 12 Septemvre n. artistul! 
I. |D. Ionescu din BucurescI va da cu 
trupa d-sale câte o representațiune în 
sala cea mare a hotelului Nr. 1 la mese, 
în limba română și germană. Intrarea 
50 cr. începutul! la 8 ăre. De remar
cată e între bucățile ce se jocă: Grecu 
amoresatu. De aci d-1! Ionescu va face 
o escursiune la Săcele, unde va juca 
Sâmbătă și Duminecă sera.

** *
Nouă fabrică de zacharii. Preoum 

spune „Sz-du, se plănuesce înființarea 
unei nouă fabrici de zachară în Ohezdi- 
Oșorheiu. Esecutarea planului atârnă de 
angajamentul! economilor!, că vor! cul
tiva 2000 jugăre cu sfecle de zachară. 
„Pester Lloydu spune, că guvernul! nu 
e dispusă a încuviința înființarea de nouă 
fabrici de zachară, pentru ca să nu se 
producă pre multă zachară.

Fiasco kulturegyletescfi.
Gherla 7 Septemvre.

Pe cjhia de 3 Septemvre a. c. era 
anunțată adunarea kulturegyletului în 
Gherla. întâmplarea a adusă cu sine, ca 
totă pe atunci să sosâscă în Gherla și 
circusulă lui Sidoli, pentru ca pe Gher- 
lenl să-i desfăteze deodată două comedii.

Pregătiri pentru primirea kulturegy
letului s’au făcută și încă mari, încât! 
bietul! poporă se aștepta să vâdă pe 
Tisza cel! puțină, decă nu pe alțl pro
feți noui. Amară desamăgire însă, când 
abia sosiră câțiva ospețl din Clușiu și 
câțl-va din Deșiu. Se vede, că și publi
cul! maghiară mai serios! se feresce de 
acesta societate, care voesce să aprindă 
focul! dușmăniei între poporele conlo- 
cuitore. Deși la acestă adunare avea să 
se sfințescă stâgulă kulturegyletului, și 
deci era reservată pentru Gherla acesta 
solemnitate, totuși pe forte puțini i-a 
adusă însuflețirea la acestă adunare, și 
decă nu era rabinul! din Clușiu, care să 
vorbesc! cu atâta focă de patria stră
moșilor! săi (sic), atunci acestă adunare 
nu ar fi lăsată în urma sa nici o remi
niscență în inimile noilor! patrioțl.

Una a trebuită să pună în mirare 
pe toți, cum dela sânțirea stegului nu a 
luată parte nici ună preot! catolică și 
cum de tocmai și missa a trebuită să-o 
servâscă abatele dela târgulă-Mureșului. 
Se vorbesce, că Episcopul! latină ar fi 
interdisă preoțimei sale a lua parte la 
adunarea kulturegyletâscă. Cu tote acestea 
plebanușulă Gherlei Bârâny nu a putută 
să lase ocasiunea nefolosită de a-șl arăta 
simțămintele sale de a boteza poporul! 
său c’ună nume nou, spre înmulțirea dic
ționarului etnografică de „Armenu-ma- 
ghiară“ „Magyar-Orm&ny".

Cunoscută este poporeloră nema
ghiare scopulă Culturegyletului, sciută

este, că lozinca lui este răsboiu și morte 
limbilor! nemaghiare. Pentru ce dâră se 
mai afla mulțl kulturegyletiștl, cari vrâu 
să nege scopulă agressivă ală lui, pen- 
tru-ce nu sunt! toți așa de sinceri, ca 
și „rabbi" din Clușiu, patriotul! din cea 
mai nouă edițiune, care a spus’o verde, 
că încă nu a trecută timpul! revoluțiu- 
niloră, și că prin revoluțiune pe cale 
socială se va unifica limba în acestă 
patriă.

Ună Română, decă ar vorbi de re
voluțiune chiar în celă mai nevinovată 
înțeles!, n’ară scăpa de procurorul! re
gesc!, ca să nu-i încarce în spinare ună 
procesă politică. Ce, nu-i este ertată 
unui Română, i-este iertată lui „rabbi", 
care declară patria acesta de patria stră
moșilor! săi!

Precum de comună, așa nici de as- 
tădată n’a putută să lipsâscă banchetul!, 
care se-ar pute dice, că este scopulă 
principală ală adunărilor! kulturegyle- 
tiste.

Adunarea kulturegyletistă dela Gherla 
nu a fostă păgubitore pentru nimeni al
tul!, decâtă pentru poporul! armenesc! 
din Gherla, căruia cu voiă fără de voiă, 
i-a scos! din buzunar! câteva mii de 
florini (se dice, că orașul! a spesat! vr’o 
7000 fi.), după cari multora le pare rău, 
precum îi pote omul! audi căindu-se. 
Decă ar fisă ne întrebăm!, că poporului 
români din Gherla și giură, făcutu-ia 
dauna seu folosi, putem! răspunde, că 
i-a folosită întru atâta, încât! și celoră 
mai slabi de îngeri și celeru mai orbiți 
de marea încredere le-a dată ocasiunea 
a se convinge, că nici chiar ei, Maghiarii, 
nu au toți încredere în kulturegylet, în 
giurulă căruia abia sunt! grupați câțl-va 
tiszteleteșl, reformați și unitari, pe lângă 
câțiva „rabbi“ și patrioțl mai ieri alaltă
ieri cu perciuni pe la urechi, eră astăcțl 
Arpâd-ver. Ausonia.

Uni altă corespondentă ne comunică 
următorele:

Gherla, 8 Septemvre.
Cu totă sfara în țâră ce o faci șo- 

viniștii pentru Kulturegyletulă lori, n’au 
sosită la adunarea lui generală, ce s’a 
ținut aici înainte cu câteva <jile, decât! 
vre o 50—60 ospețl din afară. Dovadă, 
că „însuflețirea11 pentru treburile |kultur- 
egyletiste a început! să dea îndărăt!. 
Der și între cei 50—60 de ospețl cei mai 
mulțl erau de aceia, cari și de altădată 
vină vâra pe la Gherla spre a folosi 
băile sulfurice ale doctorului Zacha
rias.

Orașul! — „Gherla cea bogată“ — 
se pregătise celă puțină pentru uni 
numără de trei ori așa; de mare de 
ospețl șoviniștl din afară. Astfel! ban
chetul! era pregătită pentru 150 persăne, 
se’nțelege că totă pe cheltuiala orașului.

solută imposibil! de a ridica apa în 
susu, ca să ude grădina întregă. Ore 
cum să calificăm! acestă faptă ? Gre
cesc!, evreâscă seu cum? căci numai ro- 
mânâscă nu e! Din partea unui Evreu 
seu a unui nemeșă tirană nu ne-ar mira 
să vedemă astfel! de fapte, der din par
tea unui Română și încă cultă, care are 
chiămarea de a merge însuși cu esem- 
plu înaintea poporului și a’l îndemna prin 
cuvântă și fapte d’a eși din ogașia ru
ginită și a călca pe calea progresului și 
a civilisațiunei, ca să se pună odată ca
pătă sărăciei și emigrărei poporului în 
masse, din partea unui Română, cl.icQ, nu 
ne putem! aștepta la așa ceva. 1

Noi scimă, că lumina, aerul!, apa 
sunt! ună bună comună, de care trebue 
și are dreptul! ori și cine a se folosi. 
Tocmai pentru apărarea căminului pă- 
rintescă și a acestor! văi și ape străbune 
și părinții acestor! țărani și-au vărsată 
sângele lor! pe câmpul! de ondre, ca și 
ai d-lui locotenentă, și deci și ei au 
dreptul! la el! întocmai ca și d-sa. Pe 
ce motivă ’șî pote basa și scusa proce- 
derea d-sale? Pe lipsa de apă de sigură 
că nu, căci, precum am arătată mai susă,

cantitatea de apă, ce-i stă la disposițiă, 
e de ajunsă să ude 6 grădini, nu una 
ca a d-sale; pe lipsa de timp! încă nu, 
căci dela 15 Octomvre și pănă la înce
putul! lui Maiu pote găsi 6—10 cjile, ca 
să dea apa întregă și țăranului, er pe 
lipsa’de mijloce și pe dificultățile de teren! 
de asemenna nu, căci natura însăși i-a avi- 
sată drumul! într’acolo. Se pote să și-o 
baseze pe sabiă — motivând! cu aceea, 
că la milițiă avea adesea prerogativele 
de-a dormi și ndihni în cort! seu sub 
acoperemântu, pe când gregarul! trebuia 
să stea espusu infiuinței accidentelor!, 
climatorice, și deci acesta n’ar fi decâtă 
continuarea acestor! prerogative. Aci 
însă nu mai suntem! sub autoritatea re
glementelor! , ci toți proprietari de 
pământ! cu drepturi egale. Seim! să 
aprețiămă deplină serviciile aduse de 
d-sa patriei și națiunei române cu sabia, 
der dâcă nu era ună 59 seu 66, nu sciu 
dău, decă ne puteam! provoca la pre
rogativele ei. Ori doră voesce d-sa să 
aducă pe popor! la desnerare și să se 
repeteze odiosul! casă al! locot. Florea, 
întâmplată tot! în Recea și în aceeași 
afacere? Noi nu credem! și avem! firma

speranță, că d-sa nu va întârdia d’a pune 
capătă discordiiloră locale și cu româ
nesc! generoșitate le va acorda și celoră 
lipsiți de cultura superior! binecuvântă- 
rile și folosele apei, în interesul! binelui 
comunii și al! progresului națiouală. 
Câtă despre temerea, că s’ar espune prin 
aceea la ore-carl sacrificii seu perderl 
materiale, noi îl! asigurăm! despre con
trarul!.

De sine se înțelege, că după astfel! 
de resultate ale escursiunei amânai ple
carea mea pe a doua di, pentru a mai 
pute cerceta câteva grădini și livedl 
irrigate. Sera ne întrunirăm! mai mulțl 
colegi de școlă — actuali preoți, învă
țători, notari etc. la ună pahar! de vină 
— la otelul! comunală. Intre pahare le 
espusei resultatele cercetării din diua 
aceea, le arătaiu folosele cele mari pen
tru întregă țâra Oltului, decă peste tot! 
locul! apele, ce scobor! din munți și 
traversez! șesul! , s’ar! întrebuința la 
irrigațiunea -livedilor!, cum se face în 
Recea și alte câteva sate, — prin care ai 
obține lesne pe fiecare» ană ună Venită 
netă de celă ' puțină 5 milione florini. 
Insă pentru a-o pute facă cu succes!

indispensabilă comassarea sâu întrunirea 
pământului, ca fiecare să devină stăpâni 
absolută pe pământul! și lucrul! său, 
fără ca să fîă împedecată din vre-o parte 
s«u alta, de cătră vecini, și ca atunci să 
se potă stabili planul! și norma comună, 
după care va ave să se procâdă la irri- 
gațiunl. Mai departe le arătaiu progre
sul! celă însemnată, ce l’au făcută cele 
câteva comune din Țâra Oltului, cari au 
introdusă comassarea generală — și le 
espusei, că unicul! mijloci, de a combate 
sărăcirea generală a poporului și emi
grarea în masse, este comassarea.

La aceste cu toții ’ml răspunseră 
unanimi, că cu toții recunoscu avanta- 
gele și superioritatea pământului comas- 
sată asupra celui parțelată și da-a valma, 
și că ar fi bine pentru toți, dâcă în fiă- 
care comună s’ar putâ comassa — nu
mai câtă ei se temă de a-o propune și 
a face propagandă în favărea ei, căci 
în urma mituirilor! și fărădelegileră ce
lor! multe comise în unele comune de 
cătră compania Kossy — au compromis 
pentru 2 vâcurl cestiunea comassărei, și 
acȚ poporul! oltânu îndată ar toca în 
capă pe acela, care i-ar vorbi despre
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Fiind ă însă numai 49 de inși din afară, 
Armenii din Gherla avură ocasiune de a 
se sătura odată bine pe socotela ora
șului. Cele 101 locuri gole le cuprinseră 
der „Armeno-Maghiarii11 în frunte cu 
primarule Placsintar, care deși dela fire 
e omă liniștiții și nu-i placă tămbălău- 
rile lărmuitore, a trebuită de astădată 
să facă celorQ 49 șoviniști onorurile cu
venite.

îngrijirile Armeno-Maghiariloră, în 
așteptarea unui numără mare de ăspețl, 
au mersă așa departe, încâtă ei au luată 
de cu vreme măsuri pentru asigurarea 
vieții acestoră „răspânditorl de cultură11 
și anume au dărîmată podulă de lemnă, 
care de decenii a servită ca trecătâre 
din piață la promenadă, unde s’a aran- 
giată și banchetul și în loculă aceluia în 
ruptulă capului în câteva dile au așe
zată ună podă de fierii. Negreșită, < că 
s’au temută, cumcă va căde podulă sub 
povara păcateloră șoviniștiloră, când a- 
ceștia voră trece peste podă întorcen- 
du-se bine chefuițl dela banchetă spre a 
face ultima ispravă kulturegyletistă ju- 
cândă ciardașă și chiuindă la bală.

Der era p’aci să uită de cea mai 
mare ispravă săvârșită de acestă pre
tinsă „adunare generală11 (?) kulturegy
letistă.

E vorba de sfințirea stegului kultur
egyletistă, sub a căruia egidă voră să-și 
îndeplinescă misiunea de a sădi certă și 
ură între poporele conlocuitore. Sfinți
rea s’a făcută într’o șatră improvisată 
în mijloculă pieței prin preotulă romano- 
catolică din Târgulă-Mureșului, cu con
lucrarea preotului reformată, luterană și 
a rabinului jidovescă din Clușiu... S’a 
făcută der ună mixtum-compositum de 
dară și binecuvântare interconfesională. 
Era p’aci să se și ia de pără preoții, cer- 
tându-se între ei, că ală cărui dară și 
binecuvântare ar fi mai puternice spre 
a face biruitoră stegulă, asupra acelora, 
cari nu vreu să se adape din isvorulă 
înveninată ală intoleranței de rassă și 
de limbă.

Adunarea așa disă „generală11 în
săși s’a ținută în biserica reformată, cea 
mai mică în totă orașulă, bag’ semă, 
pentru ca totuși să apară mai bine cer
cetată.

Der și ,așa slabă cercetată, aduna
rea nu s’a putută ține sub egida stegu
lui, de pe care încă nu se ștersese sfin
țenia catolico-luterano-reformato-mosaică, 
din causă că reformații, temându-se ca 
sfânta iconă, ce e zugrăvită pe stegă, 
să nu aducă cumva vre-o pacoste în bi
serica loră, n’au lăsată nici decum se se 
introducă steagulu Iwlturegyletistii iu bise
rica lorii. Gu tote rugările și conj urările 
șoviniștiloră consternați.

Așa s’a petrecută faimăsa „adunare 
generală11 dela Gherla. Cei 50 de ds- 

comassărl și l’ar sili să comasseze. La 
aceste obiecțiunl întemeiate și pe de
plină justificate le replicai: „Cu tote 
acestea trebuesce comassată peste totă 
loculă, căci comassarea este unica scă
pare11. Deci să ne aliămă și associămă 
cu toții, ca prin povețe blânde și cu 
esemple luate după natură să convin- 
gemă pe poporă despre aceea, că cu 
regimulă estensivă și micștă păstorescă 
de pănă acum nu mai merge, — ci tre- 
bue să tindemă cătră o cultură rațională 
și intensivă a pământului, și pentru acesta 
primulă pasă este comassarea.

In dimineța următore am mai visi- 
tatu încă odată acele două grădini atât 
de instructive și bătătore la ochi, apoi 
am mersă la câmpă de am visitată câ
teva livedl irrigate dintr’ună crângă, 
anume Arinii Puchii. Și acolo am găsită 
aceleași lucrări și planuri frumose, ca și 
în grădinile din comună, încâtă n’avemă 
nimică de obiectată în privința loră. 
Numai într’ună locă am găsită, că ca
nalele de scurgere nefîindă făcute la loc 
potrivită și scurgerea nefăcându-se des
tulă de repede, loculă a devenită mlăș- 
tinosă — din ierburile dulci au făcută

pețl din afară, nu scimă, pentru că au 
fostă nemulțămițl, ori că doră au vădut 
și ei, că le-au ajunsă deja prea multă 
din bine, din petreceri și chefuiell, abia 
au așteptată medulă nopții și cătră două 
6re noptea au plecată cu trenulă care 
încătrău. s. 1.

Corespondența „Gaz Trans.“
Din Câmpia 7 Septemvre 1889

Domnule Redactoră! In 5 Septemvre 
n. călătorindă prin Zaulă de Câmpiă, și 
înțelegândă, că în acea di va fi sinodulă 
protopopescă ală tractului Pogacelei, 
mi-am întreruptă călătoria. Curiosă des
pre decurgerea susă numitului sinodă, 
și ca unulă, ce multă mă intereseză atari 
conveniri, mi-am luată îndrăsnela a par
ticipa și eu, continuându’ml apoi calea 
mângâiată, că lucrurile au decursă și s’au 
desbătută așa precum numai se recere 
dela nisce preoți, dela nisce conducători 
ai turmeloră lorușl încredințate.

Totă buna ordine în discusiunea lu- 
cruriloră, ce au constituită obiectulă de 
pertractare al acelui sinodă, este meritulă 
d-lui administratoră protopopescă Maxi- 
miliană C. Codarcea și ală preoțimei din 
acelă tractă : ală domnului administratoră 
ținându-se strictă de programa agende- 
loră sinodului, ală preoțimei arătândă se- 
riositate și ascultare cătră presidiulă ei.

Conformă programei la 8 și */2 ore 
a. m. s’a începută celebrarea sf. liturgii 
pontificând M. On. D-n Maximilian O. Co
darcea. Imediată după finirea cultului di
vină toți cei interesați conveniră la casa 
parochială, unde avea să se țină sinodulă, 
așteptândă aci pe d-lă administratoră, 
la sosirea căruia sa cântată „împărate 
cerescă11, după care a urmată deșchide- 
rea sinodului din partea d-lui M. C. Co
darcea prin o vorbire bine potrivită sco
pului, recomândându-le paciență și seri- 
ositate în desbaterea agendeloră și în- 
credințându-le cu multă căldură a avea 
totdeuna înaintea ochiloră binele, inte- 
resulă bisericei și ală șcăle, ală uniceloră 
mijloce, alu singureloră refugie, unde ne 
mai putemă păstra și cultiva dulcea nos- 
tră limbă în vitrigile timpuri, ce trăimă. 
Fiindă causa principală a conchemărei 
sinodului alegerea unui delegată din 
partea tractului pentru sinodulă din 
Blașiu, s’a și îndeplinită în persona d-lui 
Ionă Pantea parochă ală Biciului. La 
propunerea d-lui administratoră s’a 
alesă și constituită forulă matrimonială, 
care, potă dice, multă timpu a fostă 
mancă. Nimică nu a putută să mișce și 
să producă o mai mare bucuriă în omulă 
iubitoră de cultură, ca răspunsulă ce l’a 
dată întrega preoțime participantă la si
nodă domnului administratoră, că învă- 
țământulă în școle deja s’a începută. Și 
cui se atribue acesta? în loculă ântâiu 

rogoză și pipirigă, pe cari însă în cu- 
rândă le-ar pute înlătura. La irrigațiu- 
nile din pădure mi-a lipsită timpulă ne
cesară de-a le visita, der după spusele 
preotului și învățătoriloră locali acelea 
ar fi și mai frumose.

Der — mă voră întreba cetitorii,— 
aceste irrigațiunl suntă ele o concep- 
țiune românescă seu suntă imitațiunl? 
La acestă întrebare trebue să răspundă, 
că suntă făcute din timpulu graniței și 
câtă de colo se vede, că suntă o copiă 
a irrigațiuniloră neîntrecute ale Lom- 
bardiei. Vr’ună comandaută de batalionă 
seu de companiă, care a stată multă 
timpă în Lombardia, după ce-a venită 
cu trupa acasă în patriă, le-a introdusă 
și aci, în scopă de-a îmbunătăți starea 
materială a poporului. Totă de pe atunci 
s’a introdusă și cultura îngrijită a gră- 
diniloră, care în satele mărginașe pănă 
adl este de lăudată.

Să-i imitămă deci și noi și pe ba- 
sele puse de ei să clădimă mai departe, 
însă conformă cerințeloră și mijloceloră 
timpului modernă. 1)1'. G. M. 

energiei d-lui administratoră și în ală 
doilea preoțiloră, cari spre bucuria flă
cărui Română se vede, că au interesă 
față de școlă și față de poporă.

Multă mi-a plăcută și vorbirea d-lui 
preotă Albonă din Velcheriu, care des- 
criindă cu colorile cele mai vii starea 
preoțiloră și în speciă a aceloră defi- 
ciențl (invalidl), finesce cu o rugare că
tră delegații tractului la sinodulă Archi- 
diecesană, ca jumătate din adjutulă im
perială să se adauge la fondulă preoțiloră 
deficienți, să nu fiă streini de o atare 
propunere. Unirea și buna înțelegere 
caracterisândă întregă sinodulă, s’a ho- 
tărîtă din partea d-loră preoți partici
pant, ca de aici înainte bareml la unulă 
din cele două sinode protopopescl anuale 
să fiă invitați și învățătorii dela școlele 
comuneloră, ce constituescă acestă tractă.

Terminându-se agendele M. On. 
D-nă M, O. Codarcea mulțămesce pentru 
paciență și seriositatea, ce au avut’o toți 
cei presențl în desbaterea lucruriloră ți- 
nătore de sinodă, accentuândă de adio 
concordia în tote ce se țină de biserică, 
școlă și națiune.

După ună prâncjă dată ospețiloră 
din partea tânărului preotă ală Zaului, 
Vasilie Vlasa, toți s’au depărtată la ai 
săi mângăiațl și îndestulițl, căau ajunsă 
la resultatulă dorită.

Ună călătorii.

Religiunea creștină, cuprindândă în
vățături despre credința și faptele bune 
creștinescl, pentru școlele elementare de 
ambe sexe, de Ionii Popea, profesoră la 
gimnasiulă română gr. or. din Brașovă. 
Edițiune VI. Editura librăriei Nicolae I. 
Ciurcu, Brașovă 1890. Prețulă 12 crucerl.

Cursii metodica de Istoria naturală 
pentru șcdlele poporale de Ipolitu Ila- 
sievici, profesoră de sciințele naturale la 
gimnasiulă română gr. or. din Brașovă. 
Edițiunea II emendată și amplificată în 
textă și cu ilustrațiunl. Editura librăriei 
Nicolae I. Ciurcu, Brașovă 1890. Prețulă 
30 cr.

„Nouespredece Omilii11 ale celui dintru 
sfinți părintelui nostru Ionă Gură de 
aură la epistola sfântului apostolă Paulă 
cătră Romani, traduse din tecstulă origi
nală, ediția Migne, cu ajutorulă tradu- 
cerei latine a aceleeașl ediții și cu aju
torul traducerei germane ediția Kempten, 
de Constantină Morariu, cooperatoră la 
bis. s. Paraschiva din Cernăuți, și Ștefană 
Saghină Dr. de teologie — au eșită de 
sub țipară la Cernăuți. — Prețulă celă 
veclnică și recunoscută de totă lumea 
ală scrieriloru sfântului Ionă Gură de 
aură au îndemnată pe domnii traducă
tori a reproduce „Omiliile11 de față din 
foia bisericescă bucovinenă “Candela11 
în 1000 esemplare separate, spre a le 
vinde în folosulă societății „Școla ro
mână11 din Suceva cu câte 1 fi. său 2 
fr. esemplarulă, plus postportulă pentru 
Austria 10 cr. de esemplară, er pentru 
România 1 francă. — Dorindă, ca să 
iesă dîn acestă întreprindere ună folosă 
câtă de mare pentru „Școla română11 — 
istitutulă celă mai binefăcătoră pentru 
Bucovina, — recomandămă publicului 
română și mai alesă clerului, ca să cum
pere aceste Omilii pentru sine și 
și pentru bibliotecele parochiale — îna- 
intândă prin acesta scopulă filantropică 
alu d-loră traducători ai opului.

-CnciinosciiTițare.

Reuniunea invățătoriloru din distric- 
tulil Brașovului. Programa reuniunei în
vățătoriloră rom. ort. din districtulă Bra
șovului, publicată în numărulu trecută 
de Duminecă conține unele date nee- 
sacte. Anume ședința I se va ține Luni 
în 11 Sept. v. la 10 01’6 a. m. (nu la 4 
ore p. m.) Prelegerea practică din geo
metria în ședința a doua de după amedi 
o va ține d-lă Ioană Dariu (nu Dană). 
Ședința a IlI-a se va tine nu Luni, ci 
Marți în 12 Sept, la 9 ore a. m., er șe
dința a IV-a în aceeași di la orele 3 p. m.

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

Varșovia, 10 Septemvre. Tele
gramele despre primirea cea cor- 
dialș, a împăratului austro-ungaru 
de cătră poporațiunea polonă din 

Galiția nu se voră publica fiindă 
opritu acesta.

Copenhaga, '10 Septemvre. Se 
vorbesce, că Țarulu pune pe unft 
pictoru rusii se facă unu tablou 
asemenea tabloului lui Salzmann, 
ca contra-darii pentru împeratulu 
Vilhelmu.

Viena, 10 Septemvre. Cerculu 
Leopoldstat a alesu pe profesoralii 
Suess deputată dietalu cu 2286 
voturi. Amândoi candidații contrari 
au primitu 1294 voturi.

Clușiu, 10 Septemvre. Oprirea 
târgului de vite a fostu abrogată.

Berlinu, 11 Septemvre. Cu pri
vire la numirea contelui Franciscu 
Thun ca guvernatorii alu Boemiei, 
cțice „Vossische Zeitung“ : Acestii 
evenimente trebue se nască în Ger
mania nouă îngrijiri. Toții ce slăbesce 
puterea și libera mișcare a Aus- 
tro-Ungariei, strică totodată și im- 
perieloră aliate.

Belgradu, 11 Septemvre. „Na- 
rodni Novini“ stăruiește pentru o 
alianță a Serbiei cu România, care ar 
fi celu dintâiu pașii pentru reali- 
sarea ideiloru de solidaritate ale 
statelorii balcanice.

Petersburgu, 11 Septemvre. Con- 
formându-se propunerei ministrului 
de răsboiu împeratulu Alesandru 
a datii ordinii, ca imediată să se 
înmulțescă vagonele de transportă 
pe liniele sudostice, precum și pe 
linia Vistulei.

Berlinu, 11 Septemvre. Ună au
tografă împărătescă îi acordă mi
nistrului de finance Scholz cu cu
vinte forte grațibse concediulă 
cerută de patru săptămâni.

Esplosia din Anvers. Pănă la 7 Sep
temvre la am ■'dl s’a constatată, că nu- 
mârulă lucrătoriloră uciși prin explosia 
ce s’a întâmplată în fabrica de cartușe 
e de 125. Suntă aprope 209 răniți, cea 
mai mare parte dintr’înșii suntă lucră
tori. Magaziile de petroleu ardă încă, 
60,000 de butoie de petroleu suntă în 
flăcări. Incendiulă e întinsă aprope pe 
ună ectară de terenă.

Carsuîfi Ia bursa de Viena
din 8 Septemvre st. n. 1889.

din 9 Septemvre st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintă românescă - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.45 M 9.48
Lire turcescl - - - 10.70 H 10.75
Imperiali ... - n 9.70 n 9.75
GalbinI H 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „Albina116u/0 n 102.— n

„ r. „ 5«/0 n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - . H 122.— n 125.—
Mărci germane - - n 58.— 58.20

Renta de aură 4o/0 ------ 99.85
Renta de hârtiă5°/o - - - - - - 94.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emi.s’une) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ---..- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 1Q5.  
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................ 99.75
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 137.90 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

. ghedinului . . 129.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.60
Renta de argintă austriacă - - - - 84.55
Renta de aură austriacă ----- 110.90 
LosurI din 1860 ------- 137.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 910._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.70 
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’orI............................................ 9.43
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.27 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.45

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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jjnkuann 9 
instituții de credită și de economii

ZETi-lia/la, Brașovu 
acordă la comerciali și industriași 

contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de Q^/^/o
Informațiunî mai detailate se potu lua dilnicu în 

I biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

a Celu mai bunii mijlocii din lume pentru curățitii *^5
este universalul^

SĂPUNII DE CURĂTITU METALURI, 
premiată la tote esposițiunile. Pentru metală, 
aură, argintă, ferestri, sticle și oglindi, pa- 
chetată în cutii cu câte 100 bucăți. Brutto 

43/4 Kilo.

Depositulu principală 

SIGMUND" JUNGER, 
Budapesta, Revay-Gasse No. 8.

Venc^ătorilorîi se acordă rabatu însemnat.

Cu mărunțișulă se pote căpăta la 
renumitele băcănii, marchitanii, pră- 

|?S!.vălii de metalurl și unelte din tote 
localitățile.

- 150,6-1

Nro. 420—1889. 153,3-2

CITAȚIUNE.
Maria Dănilă Benția gr. or. din Hu- 

rezti în 18 Martie a. c. a urditfi procesă 
divorțială. 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 consulatulă din Ploescl aflându-se, 
fu provocată a se reîntorce acasă, ceea 
ce nici pănă adl nu a făcută, niclaple-

nipotențiată pre cineva, ca să-lă repre- 
sinte înaintea forului competinte ; de acea 
se citeză pre acesta cale, ca în termină 
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 cursă 
liberă, și la timpulă său se va pertracta 
și decide și fără de densulă.

Dela presidiulă forului matr. gr. cat. 
de I instanță ală Făgărașului.

Făgărașă, în 5 Septemvre 1889.
Basiliu Raliu,

vicarii gr. cat.

■

< ■

avisu
Amu ondre a încunoscimța onor, publicu, 

că primescu elevi atâtu începetori. câtu și mai 
înaintați pentru instrucția la pianu în condițiuni 
avantagiose.

Pentru cătu mai numerdsă clientelă se rogă
Cu stimă

Elena L
■CTlita. Sclxeîloi-ia. 143.155,3—1

Mersulu. trenurilor-!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statti r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—JPredealii S*rcdealw—Budapest a

Tren de 
per- 
s6ne

TrentL 
accele

rata

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

11.—
8.31

11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

■< 
>♦<

■

*

B.-]Pesta-Ai*adu-Teius Tciiis-Araalil-B.-Pesta Cojpșa-inică.—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Oradea-mare <
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

4.18 2.30
2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

, Clușiu
I
I

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulă de susă 
Aiud
Teiușă
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfaleu 
Homorodă 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovd

Timișă
Predealu

BucurescI

6.14
6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34
3.17
3.48
9.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15___
4.36 6.24
4.58
5.26

BucurescI
g Predealu

Timișă9.28
11.38

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

7.30
12.50

1.19
BrașovO

Feldiora
Apața 
Âgostonfalva 
Homorodă
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu
Aiudă
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

susă

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
V ârad-V elencze

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

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

10.20
10.47 
10;57 
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6Ă9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57
11.20

■11.54

12.24
.12.-36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

7.30
12.50
1.19
2.15

"7”7
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09 
11 35 
12.19 
11.59 
12.15 
12.43 
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*)
5.03
6.22
7.23

*

a
O

B c
B.
&
y

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu I
I

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lip 
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă

>ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

3.40^Teinșă
7.4O| 9.30

12.38
5.36
6.06;
6.18!
6.43 g gg Branicica
7.14 r
7.46'
7.57:
8.42 !
9.11
9.39' 
q gg Radna-Lip ova

11.-

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Alba-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva

josă

Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă

10.13
10.37 '
10.53»
11 39 
12.01 
12.29
12.45

1.24

Paulișu
G-yorok
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30
1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

“6.05

1.42
2.32

Trenu 
mixt Copșa-mică

Șeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46

8.-
8.35

6.17
6.40

SâlBsiii-Cogjșa-BBiicăi

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucea’rtea » ® s®B*Saeiaa ■ 
____ ii e w ’
5.35 ssl«a s&scscbb

fkOÎB —
6 4-4'1Cucerdea7.251-, ,7 44l|Cheța

’ Ludoșă
M.-Bogata
Iernută
Sânpaulă

____ Mirașteu

SiMieB,ia(Piski)-BBetH’®șemE IPeteoșeni-^îmerîatPiski) Oșorlieiu

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.5b

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

I
Simeria 6.47 11.54' Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23
Banița 11.50 3.53jStreiu 1.12
PetroșenI 12.30 4.25|Simeria 1.51

I

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs,

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08

| 5.40 12.55 6.27
6.- 4.58 —‘--k ■
7.35 7.—

ÎTffBii^eșw-Sjwloșu-IBisti’Mța JSistaltu-MaBn’Sșft-lLudeBȘii

Mureșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

II
4.30| Bistrița 
ț 271 Țagă-Budatelecă 

Mureșă-Ludoșă11.-
Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemnezi! drele de nopte.

TÎHBUBȘOB’a—AradilArad ia—Tiinișoi*  a

Aradfl 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05 Simes’ia (Piski)-UBnâed.

[Mirașteu 
8 An paulă 
lornută
M. Bogata 
Ludoșă 
Chcța 
Cucerdea

Tun'da—©iaarisu
9

©Bfiia’ișw—Turda

7

Ghirișd
Turda

9.33
9.54

II
4.19
4.40'

Turda
Ghirișă

8.29
8.50

3.19
3.40

®«IoB’3aeiw—SigBBBȘOB’a

6.05jO<iorheiu
9.12l^ighișoră

6.—
8.56

3.-
6.49^ 
9.35j|gighișora

Odorhoiu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Reghinul-săs.
i I

Oșorlieiu j

Begliiaiwlia săsescii*
CIBșoi’lfaeiu-CJucci’dea

8.25
10.-

8.-
9.49

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

SjflBied.-^smei’iia (Piski

Unieddra
_erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


