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La sitnatinnea econoinică a Arflealnlm. 
n.

Brașovfi, Septemvre v.
S’a ejisu că răsboiulu vamală 

cu România a avută scopulă de 
a ne feri pe noi de pagube însem
nate, ce ni s’ar causa de pesta 
bovină, care se propagă prin vitele 
din statulu română.

Noi nu ne temem! nici de 
concurența României și nici de 
pesta-bovină, și nici n’avemu 
cuventu serios! de a ne teme de 
ea, precum se va vede îndată. Și 
la noi este esclusivu predominantă 
rassa podolică de vite, ca și în 
România, despre care se susține 
că ar propaga și Introduce pesta 
bovină și prin urmare pesta bo
vină se pote nasce și la noi totu 
așa de bine, ca și în România. 
Cu tâte aceste noi din partea 
pestei bovine, fiă locale fiă im
portate, pănă acum n’am suferită 
pagube simțitore, așa încâtă pre
tinsul! seriosă periculă nu esistă 
decâtă în nisce creerl înferben- 
tațl.

Decă vitele române impdrtă 
și propagă pesta bovină, atunci în 
prima liniă suntemu noi espușl și noi 
amu trebui se fi suferita pagube e- 
norme. Inse tocmai contrarul! este 
adevărată.

Noi scimu că de sute de ani 
Mocanii și Țuțuienii îșl țineau 
oile, caii și vitele cornute ale loru 
în principatele Dunărene, și tot- 
deuna, primăvera ori tomna, le 
aduceau acasă în Transilvania și 
viceversa. Mai departe noi scimu 
că în fiecare tomnă se aduceau 
atâtă din Țera Române;că câtă 
și din Moldova cirezi numărdse 
de vite grase și ieftine parte pen
tru a fi tăiate și consumate în 
Transilvania și parte pentru a fi 
trimise în susu la Aradă, Pesta 
și Viena. T6te vitele ce veneau 
din România precum și cele ce 
veneau din Moldova, din josu de 
Romană, întrau pe diferite păsuri 
și treceau înainte de clădirea căii 
ferate pe drumul! împărătesc! 
Brașovă-Sibiiu-Alba-Iulia etc., er 
cele din Moldova superiără dela 
Romană în susă treceau spre 
Viena și Hamburg! peste Galiția. 
Deci decă vitele române aru im
porta pesta bovină, neapărat! că 
trebuia pe linia acesta principală 
să causeze pagube simțite în vite. 
Noi însă scimu că pesta bovină 
nicăiri și nici într’ună anu nu s’a 
ivită în modu simțitor! și nu 
seim! că ea s’ar fi introdusă cu 
siguranță prin vitele române.

Epidemii de vite au fostă 
pe acestă liniă într’ună intervală 
de aprdpe 30 de ani, urmă- 
tărele: Pe la anulă 1863 seu 1865 
era în câteva comune din țera Ol
tului, anume în Șercaia, Mândra, 
Părău etc. boia de unghii și de 
gură la vitele cornute, care însă 
n’a adusă decâtu numai câteva 
cașuri de morte, er încolo a cau- 
satu locuitorilor! perderî numai 
prin aceea, că i-a împedecatu seu 
întârziată dela lucru. In tdmna 
anului 1877 a isbucnitu pesta 

/bovina în comuna Perșani la un! 
singură țăran! der luându-se grab
nic! măsuri energice contra ei, 
ea putu fi suprimată cu totul! și 
cordonul! în curendu desființată. 
Alte pagube n’au fostă causate, 
decâtu cele vr’o 10—13 vite ale 
acelui țăran!, dintre cari unele 
mărte er celelalte împușcate.

Acum nimeni nu pote susține 
că pesta bovină ar fi fostă impor
tată cu vitele aduse din România, 
dedrece tocmai în Perșani nu se 
consumă nici o carne de vită, celă 
multă decă se taiă pe ană 2—3 
vite mari, și acestea de sigură că 
n’au fostă aduse espresu din Ro
mânia.

In anulă 1878 a isbucnită pesta 
bovină în adevăr! în modu forte 
vehement! în comuna Șelimber 
(Schellenberg) de lângă Sibiiu, 
unde a durată forte multă și a 
causatu pagube enorme. Mai multă 
de jumătate din contingentul! de 
vite alu comunei au că^utu vic
timă ei, parte afectate de bolă, 
parte împușcate. Cât! pentru a- 
cesta, se păte să fi isbucnitu lo
cală, der se păte să fi fostă și im
portată cu vite aduse din Româ
nia prin Turnul! Roșu, căcî scimu 
că și România a suferită atunci 
pagube enorme din partea pestei 
bovine, importată cu vitele pa- 
honțiloru ruși.

După suprimarea acelei epi
demii n’amă mai avută a suferi 
din partea ei nici noi, și nici Ro
mânia, decâtu forte neînsemnată, 
unde băla mai rămăsese sporadic în 
vr’o 2—3 locuri. Dela închiderea 
fruntariiloră nostre nici România 
n’a avută să sufere de pesta bo
vină de locă întocmai ca și noi.

La anulă 1889 isbucnesce în 
tera Bârsei mai ântâi la stupinile 
Brașovului boia de gură și de 
unghii între vitele cornute, care 
se întinde iute în câteva comune 
învecinate. Acuma, deărece dela 
1884 încăce nici o singură vită 
din România n’a mai trecută peste 
granițele năstre, nimeni nu va sus
ține, că ea asemenea a fostă im
portată .' De sigură că nu, ci a 
isbucnită locală, și să sperăm! că 
ea va dispăre în curendu fără a 
cere hecatombe.

Aceste suntă în realitate per- 
derile și pagubele în vite ivite în 
drumul! principală ală vitelor! 
române în trei comitate într’ună 
interval! de aprăpe 30 de ani, 
causate prin epidemiile cele mai 
crâncene. Afară de aceea ici 
colea s’au mai ivită sporadică 
alte băle mai puțină contagiăse, 
contra cărora luându-se măsuri 
grabnice, au putută fi în curendă 
suprimate: astfelă la Făgăraș!în
tre vacile de rassa Mollthal a fost 
isbucnit! tuberculosa, er anthra- 
xulu între bivolii tineri și porci 
s’a ivită mai desă, aprope în fiă- 
care vară, cu deosebire vehementă 
în anulă trecută în bivolăria sta
tului dela Șercaia, der în genere 
fără a causa mari perderî.

Conclusiune: Decă din partea 
României s’ar lua măsuri energice 
ca să nu se mai importe în Ro

mânia vite rusesci, ceea ce e în 
interesulă ei propria, cum au do- 
vedit’o esperiențele anului 1878, 
cu paza măsuriloră veterinare or
dinare, înființândă în casă de 
bolă ună cordonă întreită în ju- 
rulă curții infectate, în jurul! sa
tului și în jurul! cercului, seu cei 
multă ală districtului, atâtă la 
noi câtă și în România, s’ar pute 
permite intrarea vitelor! năstre 
în România, și a celor! române 
în Transilvania spre binele și folosul 
ambelor! țări!!

Importul! vitelor! române este 
admisibilă chiar și din punctă de 
vedere alu concurenței. Noi n’a
vemu motivă de a ne teme de 
vitele române din causă că fiind! 
vitele române ieftine și rău îngră
șate, ele satisfacă și înmulțesc! 
prin ieftinătatea loru consumațiu- 
nea locală de carne și ne punu 
în posibilitate de a esporta vitele 
năstre cari suntu incontestabil de 
o valore și calitate superior! față 
de cele române, fiă ca vite îngră
șate, pe piețele străine, fiă și ea 
vite de prăsilă și pentru muncă, 
în România.

Nici odată vitele îu Transilva
nia nu s’au vendut pe prețuri mai de 
nimica decâtu tocmai dela închi
derea granițelor! române!! Oare 
să fiă causa? — Pe deoparte, fi
ind! la noi predominantă propri
etatea mică și lipsită de capitală 
nu pote produce vite în numără 
mai mare, ca să acopere și con- 
sumațiunea locală și să și espor- 
tămu în numără considerabilă, er 
de altă parte amu perdutu debu- 
șeulu României pentru vitele de 
muncă și de prăsilă.

De asemenea, decă s’ar deș- 
chide erăși granița română, pro- 
ducțiunea și esportulu nostru de 
untă, care aeji cu totă vama 
enormă de 1 leu la chilogramu 
este destulă de însemnată, ar lua 
unu aventu multă mai mare, de 
sigură nu în detrimentul! econo
miei nostre de vite.

Șicanele de totu felul! și în 
fine împedecarea totală a Mocani
lor! și Țuțuieniloru de a-șî aduce 
lâna, productele lactice și pieile 
brute ale turmelor! loru, precum 
și cele de cumpărată, erăși în scop! 
de a ne feri pe noi de epidemii, 
a avută drept! resultatu, că ei, 
ce e dreptu, nu-șl mai potu aduce 
fructul! muncei loru acasă în 
Transilvania seu de locu, seu și-au 
mutată cu totul! casa în Dobro- 
gea și și-au părăsită căminurile 
părintescl și patria pentru veciă. 
Măsurile sanitare luate contra lor 
i-au făcută, ca ac[l să se ducă și 
ei cu trenulu, care pe classa a 
IlI-a, care pe a Il-a, cum le dă 
mâna. Der în schimbă totu ace
leași măsuri au spulberată și pe 
mii de familii de postovarl, cure- 
larî, pielari, argăsîtorl, funarî ar
deleni etc. și în cele 2—3 fabrici 
de postav! ce le mai avemu în 
Ardelu, aZi se prelucrez! numai 
lână colonială din Laplata și Aus
tralia, erăși spre mai bună pază 
și siguranță a năstră. înainte mo
canii se întorceu vara și tdmna 

încărcați de lână, brânzeturi și 
piei brute, der totu ei primăvera 
cumpărau căruțe de Brașov! și 
Sibiiu, pe care le încărcau cu ha
muri și totu felul! de lucrări de 
piele, cu haine, cisme frînghii și 
totu felul! de unelte agricole, pe 
cari le duceu pănă în Dobrogea 
și Basarabia, în tăte orașele din 
principate întrețineu anumite pră
vălii cu producte ale industriei ar
delenesc!, numite c’unu termină 
generică Brașovenii și marfă 
de Brașov!, după care veneau mari 
sume de bani grei în Ardelu. Acți 
însă Mocanii se ducă la vitele 
loru cu trenulu accelerată și în 
deplină comoditate, der și în pră
văliile de Brașovenii de odinioră 
din Orient! se vinde marfă de 
Olanda, de Anglia seu chiar de 
România însăși și profitul! se în
țelege că nu mai pote fi alu 
nostru.

Să facem! o comparațiune: 
câte fabrici și câți industriași și 
neguțători aveam! noi acum 15 
ani și câte avea România, și apoi 
câte avemu ac|i și unulu și altul! ? 
Numai încă 10 an! să dureze sis
tema și politica economică actuală 
și ne va întrece și Rumelia orien
tală! Și când se voru deschide 
erăși vechile debușeuri, ce-o să mai 
putem! noi esporta? Celu multă 
Kulturegyleturile! Și apoi să nu 
ne facem! ilusiuni prea mari, des
pre valdrea și importanța celor! 
câteva fabrici mari cu cari prea des 
ne fălim!. In Brașov! n’avem! de
câtu 2—3 de aceste. Din fabrica de 
postav! a lui Scherg, venitul! 
principală îlu trage o singură fa- 
miliă seu celu multă două, er în
colo indigenii suntu mai mult! sa
lahori, căci lucrările cele de spe
cialitate și scumpe se făcu de că- 
tră străini, și prin urmare plățile 
cele mari se făcu în folosul! ace
lora și nu a indigenilor!. Foldsele 
principali ale fabricei de zacharu 
dela Bodu și ale celei de celulosă 
dela ZerneștI, decă folose voru fi, 
le voru trage bancherii Bleichroeder 
și alții, cari de sigură că numai 
în Ardeal! nu voru veni să locu
iască și să le cheltuiască. Și la 
aceste lucrările de specialitate și 
prin urmare plățile cele mai mari 
se voru face în favorul! străină
tății. Totu așa va fi casulu și cu 
esploatarea din nou a minelor! 
aurifere și argintifere, cumpărate 
de cătră societățile străine. Celu 
multă noi v.anu ave la unele din 
ele câteva păpuși puse în fruntea 
loru pentru ca să ne scdtă ochii, 
și încolo vomă da lucrătorii ordi
nari, salahorii. Din contră însă mai 
nainte numai din fabricațiunea 
postavurilor! și a pănurei trăiau 
și se hrăneu onestă mii de familii 
de cetățeni laborioși, pe a căror! 
brațe vigurose și fidelitate statulu 
totdeuna putea conta.

Fortărețele dunărene bulgare în mâni austro- 
ungare.

Din Bucurescî se scrie cătră „Co
respondența balcanică^ din Belgrade : 
Cercurile guvernamentale de aci suntii
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forte neliniștite, fiindcă suntă informate 
din isvoră bună, cum că între Bulgaria 
și Austro-Ungaria se facă tratări, cari 
au de scopă a lăsa pentru anumite e- 
ventualitățl fortărețele bulgare de pe 
marginea Dunării, Vidină, Rusciucă și 
Sistra în manile conducerei de râsboiu 
austro-ungare. Se crede, că cu privire 
la acesta numitele fortărețe au să se 
pună în stare de apărare după planuri 
austriaco și au să fiă armate cu tunuri 
din arsenalele austriaco. Scirea încă nu 
e positivă, cu tote acestea ea a produsă 
neliniște.

Nouă trupe rusesci la granița Bucovinei.
Dela granița rusescă vină erășl scirl 

neliniștitore. Se dice, că din interiorulă 
imperiului au fostă aduse tocmai la gra
nița Bucovinei în nordulă Basarabiei în curendă la Odessa, Kiev și Peter:

nară de cale ferată dată afară din ser- 
vițiu. O a treia versiune e, că nisce 
agențl bulgari au vrută să zădărnicescă 
serbările din Pirotă, băgândă frica în 
numeroșii ospețl, cari se anunțaseră, că 

Cercetarea va do-iau parte la serbări.
vedi, care versiune e adevărată. Faptă 
e, că șinile au fostă scose de omă spe
cialistă, care se pricepe, folosindu se u 
neltele necesare,'ce suntă. în usă la cei 
aflători în servițiulă căiloră ferate.

Copii șerbi in Rusia.
Guvernulă rusescă a propusă celui 

serbescă să-i trimită 300 copii șerbi, 
cari au isprăvită școla comunală. Băieții 
aceștia voră studia și se voră cultiva pe 
spesele Rusiei. Se dice, că Serbia a și 
alesă 328 copii, cari se voră trimite

•s-
șese regimente de cavaleria rusă. Frun
tea acestui corpă de cavaleriă, ună re- 
gimentă de cazaci de Donă, a sosită 
deja în Novosielița rusescă și a fost așezată 
acolo în cvartire. Novosielița se află 
lângă Prută la întreita graniță a Bu
covinei, Basarabiei și Moldovei și numai 
12 chilometri departe de Cernăuți.

Aniversarea luărei Romei.
Din Roma se telegrafiază cu data 

de 8 (30) Septemvre: Intregulă orașă e 
împodobită; clopotele sună reamintindă, 
că acum 19 ani trupele italiene au 
întrată în capitală. Răspundendă unei 
telegrame adresate Suveranului de pri- 
marulă Romei, cu ocasia aniversării clil0i 
de 20 Septemvre 1870, Regele a cjisă : 
„Acestă aniversare nu se pote uita. în
crederea, der în concordia Italieniloră în 
dilele de primejdia e pentru mine o 
siguranță nesdruncinată. Nu mai e adl 
primejdiă pentru unitatea nostră. Der 
decă ar fi, toți Italienii și-ar face cu 
curagiu datoria loră, deorece deosebirea 
de partide nu va mai pute exista 
inimele sincere, când va fi vorba 
a apăra hotarele patriei“.

Francia și-a reluată rangulă.
După cum comunică o trelegramă 

din Parish cu data de 19 Septemvre, 
după revista trupeloră corpului ală 6-lea 
de armată, ce s’a ținută la Saint-Mihiel 
(Meuse), generalulă de Miribel a rostită 
o alocuțiune, în care a G% Francia
sprijinită pe armata sa șl-a reluată ve- 
chiulă său rangă, și că nu se mai teme 
de nime și de nimică. Ministrulă de 
resbelă d-lă Freycinet, a felicitată tru
pele și a constatată că cu o astfeliu de 
armată Francia este în singuranță și în 
măsură de a impune respectă.
Foile oilciâse serbesci și niărtea lui Stoianof.

Caracteristică pentru spiritulă ruso
filă și dușmană Bulgariloră, ce domnesce 
în cercurile guvernamentale radicale ser
besci, e ună articulă ală foiei oficiose 
„Odjek" din Belgradă, organulă partidei 
radicale, în care se vorbesce de mortea 
președintelui Sobraniei bulgare Stoianof, 
dicendu-se, că acesta a dată Bulgariei 
o direcțiune politică, care nu se pote 
urma de nici ună altă poporă dela Bal
cani. Acum însă speră foia sârbescă, 
că cu mortea acestui bărbată țera sa va 
renunța la politica isolată urmată pănă 
acum. Cu articull de aceștia însă nu se vor 
mai îmbunătăți niciodată raporturile din
tre Bulgaria și Serbia.

înarmările Bulgariei.
Precum comunică „Rum. Lloyd“ 

din BucurescI, ministrulă de esterne a 
primită din partea agenției diplomatice 
române din Sofia de mai multe ori scirl, 
că înarmările și concentrările armatei 
bulgare continuă. Locurile principale 
de concentrare suntă Sofia și Varna.

Atentată asupra unui trenă.
Precum ni-s’a fostă anunțată prin 

telegramă, trenulă ce mergea Ia Pirotă, 
unde s’a sfințită cu mare solemnitate 
stegulă reuniunei venătoriloră din Serbia, 
a deraliată. In trenă se afla și Mitro- 
politulă Mihailă, care mergea la serbare. 
Unii cJicG, că atentatulă a fostă îndrep
tată asupra Mitropolitului, alții dică, că 
e ună actă de răsbunare a unui funcțio

în 
de

burgă.
Conflictu între Spauia și Maroko.

Deunădile nisce pirați marocani 
prinsă și au jefuită o barcă spaniolă 
ală doilea casă de câtva timpă, — er 
omenii bărcii i-au făcută prisonerl. Gu
vernulă spaniolă aflândă despre acesta, 
a trimisă la Tanger patru corăbii de 
răsboiu, pentru ca să silescă a-i implini 
Moroko următorele cereri dreptu satis- 
facțiune: 1) Liberarea prisoneriloră ; 2) 
Despăgubirea supușiloră spanioli de per- 
derile suferite; 3) Satisfacțiune pentru 
stegulă națională, pe care o fortăreță 
marocană să-lă salute cu împușcături ; 
4) Aspră pedepsire a vinovațiloră, cari 
au jefuită corabia spaniolă. Decă Maroko 
nu va da în scurtă timpă satisfacțiunea 
cerută, Spania va lua măsuri severe spre 
a validita ondrea națională. După cum 
spună telegramele din Madridă, Sultanulă 
e dispusă a da satisfacțiune, deși inci- 
dentulă nu se pote considera ca ună 
actă dușmănosă din partea Marokului. 
Sultanulă a și ordonată să se facă cu
noscută în Tetuană, că orl-ce atentată 
în contra creștiniloră va fi pedepsită cu 
morte.

Șcâle rusesci în Palestina.
După cum e informată din Peuers- 

burg „Pol. Corr.,u în curendă va pleca 
la Ierusalimă o comisiune constătătore 
dintr’ună preotă și ună funcționară ală 
ministeriului rusescă de instrucțiune, 
pentru ca să ia tote măsurile pregătitore . 
pentru înființarea unei școle rusesci 
șese classe în Palestina. Cheltuelile 
titutului au să le suporte jumătate 
nisterulă de esterne, jumătate celă 
instrucțiune.
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Depunerea gradului li-s’a încuviințată 
capelaniloră militari cl. 2 în reservă: 
Ștefană Bușită, Petru Cheresteșu, Aurelă 
Dumbravă, Teofilă Moldovanu, Alexandru 
Pop*.

i

care

* * *
Transferați suntă sublocotenenții în 

reservă: Iuliu Constantină dela reg. 50 
de inf, la reg. 46, Aureliu Popii dela reg. 
51 de inf. la reg. 37, Ionh Șerbanu dela 
reg. 82 de inf. la reg. 63.

* * *
Reserviștii de întregire recrutați în

| 1889 voră fi convocațl pe diua de 3 Oc- 
tomvre n. la instrucția militară pentru 
timpă de 8 săptămâni.

* * *
Cursă de moșită. In 12 Ianuarie 1890 

începe Ia universitatea din Clușiu ună 
cursă de cinci luni pentru învățarea mo- 
șitului. Pentru femeile din Ardelă,
voescă a urma acestă cursă și suntă să
race, se dau stipendii de câte 15 fl. pe 
lună. La aceste stipendii se concureză 
pănă celă multă în 28 Septemvre n. la 
direcțiunea poliției din Clușiu.

** *
Postulă de magistru poștală e de o- 

cupată în Mercurea pentru oficiulă poș
tală și telegrafică, cu contractă și depu
nerea unei cauțiuni de 400 fl.Lefa: 570 
fl. pe ană, 75 fl. cheltuell de cancelaria, 
100 fl. cheltuell de distribuire, 10°/0 tan-' 
tieme din venitulă brută ală oficiului te-

legrafică și ună paușalh de espedare, 
ce se va hotărî ulterioră. Pețiunile se 
adreseză la direcția poștală și telegra
fică din Sibiiu.

* * *
Certă în familiă. Intre Clușiu și Aiudu 

amenință a isbucni certă, din causa pla
nului d’a se strămuta colegiulă teologică 
calvină din Aiudh la Clușiu. 0 comisiune 
alesă de ultima adunare a districtului 
bisericescă reformată ardelenă, ca să se 
ocupe cu acestă cestiune, s’a pronunțată 
pentru strămutarea colegiului, fiindă ne
cesară din punctă de vedere morală și 
financiară. In Aiudh costă întreținerea 
instituteloră reformate 81.809 fl., care 
sumă după rescumperarea regaliilorh se 
reduce cu vr’o 1306 fl. pe anh. In Clușiu 
însă i-s’ară da institutului vr’o 8000 fl. 
pe ană din fondulă teologică, er restulă 
l’ar da districtulă bisericescă. „Ellenzek“ 
spune, că doi membri din comisiunea 
amintită de 21 și-au dată păreri sepa
rate în contra maiorității.

* *
0 pungașe rafinată. In dilele dintâiu 

ale târgului anuală dela 14 Septemvre 
în Sibiiu întră îutr’o prăvăliă de pielăriă 
o „damă“ elegantă îmbrăcată și ceru o 
legătură de piei de oiă pentru îmbră- 

i catulă mobileloră. Prețuia acesteia era 
de 9 fl. 25 cr. „Dama“ oferi 8 fl. 25, der 
i-Be spuse, că pielea nu i-se pote da 
fără 9 fl. „Damau scote o bancnotă de 
50 fl., din care i-s’a înapoiată restulă de 
41 fl. (trei hârtii de câte 10 și 11 de 
câte 1 fl.) In aparență indignată, că i-s’au 
detrasă și cei 75 cr. peste 8 fl. 25 cr., ; 
împinse banii numărați îndărătă cu ob- ' 
servarea, că ea espresu a oferită numai 
8 fl. și 25 cr. și prin urmare ea nu cum
pără pielea cu prețulă de 9 fl. Astă ma
nevră însâ îi servi ei numai la aceea, 
ca în iuțelă să ștergă de pe pultă cele 
trei bancnote de câte 10 fl., așa că la 
urma urmeloră pe tarabă mai rămaseră 
numai cele 11 hârtii de câte 1 fl. „Damau 
fu luată de scurtă, și se afla în mâna 
stângă a ei lângă basma o hârtiă de 10 
fl., er celelalte două bancnote îi căzură 
mototolite din mâna dreptă, când ea fu 
strînsă de nisce mânlvenjose la îuchee- 
turi. „Nobila damău, bine înțelesă, a 
fosth dusă la răcore. După cum s’a 
flată mai târdiu, acestă „damău a mai 
făcută încă multe șarlatanii de felulă

tote acestea a strînsh ultimii bani, de 
care mai putec dispune, și |a plecată să 
visiteze esposiția din Parish. Ajungând 
acolo, d-lă Cupa se face nevăclută peste 
câte câteva dile, lăsându’șl soția împre
ună cu tatălă și cu muma d-ei, și nu mai 
dă nici o sciință despre esistența sa. 
Familia îngrijată de acestă disparițiă, a 
însciințată poliția din Parish, der tote 
căutările au fosth zadarnice. Abia peste 
câteva dile ună amică ală d-lui Cupa 
primesce o scrisore din parte’i, prin ca- 
re’i arată, că în împrejurările, în care se 
află, este hotărîtă să se perdă. Aceste 
cuvinte, susceptibile de mai multe sen
suri, a determinată pe d-na Cupa și 
pe părinții săi a se reîntorce în țeră. 
Suntă nenorociri, care nu trebuesch co
mentate.

-t*
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a-

* * *
Concertă. Intențiunea primitivă, , ca 

d-șora Irena de Brennerberg să dea ună 
concertă împreună cu eleva conservato- 
riulă din Parish, d-șora Elena I. T. Po- 
povicl, asemenea o Brașovenă, se păte 
acum totuși realisa și acestă concertă 
comună se va da în diua stabilită pen
tru concertulă d-șorei de Brennerberg, 
și adecă Mercurl în 25 Septemvre st. 
în salonulă celă mare ală otelului 
Nr. I. cu binevoitorulă concursă ală d-lui 
Ernestu Hints. Biletele se potă procura 
în librăria d-lui Henrich Zeidher și, în 
sera concertului, la cassă. — Programa 
concertului este următorea :

1 Mendelssohn, uvertură la „Ruy 
Blas“ — musica orășenescă. 2. Verdi, 
aria din „Trovatore“ pentru soprană cu 
acompaniare de orchestră—d-jora Elena 
I. T. Popovicl. 3. Max Bruch, concertă 
(G-moll) pentru violină cu acompaniare 
de orchestră — Irena de Brennerberg. 
4. Max Bruch „Frithjof’s Heimkehr“ 
(din scenele din legenda lui Frithjof) 
pentru baritonh cu acompaniare de or
chestră — d-lă Ernest Hintz. 5. Sara- 
sate „melodii Țigănesclu, pentru violină 
cu acompaniare de orchestră — d-șora 
Irena de Brennerberg. 6. Weber, aria 
din „Freischutz", pentru soprană cu 
acompaniare de orchestră — d-șăra Elena 
I. T. Popovicl. 7. Ernst „Fantasia lui 
Othello" pentru violină cu acompaniare 
de orchestră — d-șora Irena de Bren
nerberg.

Concertulă acesta ne oferă ună de-

n.

cesta, atâtă în Sebeșiu, câtă și în Copșa I osebită interesă. Pe lângă d-șora Irena 
‘ , de Brennerberg, care a sciuthjsă atragă

interesulă generală în primulă ei con
certă, ce a reușită escelentă, va debuta 
și d-șora Elena I. T. Popovicl, pentru 
ântâia oră după cursulă ce l’a făcută în 
caută cu celă mai bună succesă la con- 
servatoriulă din Parish.

mică cu bancnota de 50 fi. și cu apucă
tura de a refusa primirea mărfii. Negus
torii au avută de a face, cu o pun- 
gașă rafinată de primulă rangă și deci 
să să păzescă în viitoră de ea.

* * *
Boia de gură și de unghii s’a lățită 

din Apoldulă mare, unde însă acuma e 
stinsă, și în comuna învecinată Doberca.

* * *
Atentatulă din Iaroslau. Din Lem- 

bergă se comunică „Corr. de l’Est“, că 
după o telegramă sosită acolo, comanda 
pieții din Iaroslau a împărtășită judecă
toriei penale din Przemysl, cumcă în 
noptea de 24 1. tr. în târgușorulă Narol, 
tocmai în granița rusescă, a fostă obser
vată ună oficeră cazacă în haine țără- 
nescl, care a luată direcțiunea spre Lie- i 
niava. Acestă oficeră se cjice, că ar sta 
în legătură directă cu atentatulă comisă 
asupra celoră doi oficerl la Iaroslau.

* * *
Defraudantă, O telegramă din Sara

jevo cătră poliția din Viena însciințeză, 
că comerciantulă de acolo Simon Baruch, 
jidovă, a fugită după ce a defraudată 
peste 300,000 fl. în obligațiuni de stată 
austriaco, rente ș. a. Celă care va pune 
mâna pe „cinstitulău Baruch și pe bani, 
capătă 10°/0 din suma găsită. Defraudarea 
s’a comisă de multă, der s’a descoperită 
numai acum. Baruch a fostă vădută pe 
la mijloculă lui Iulie în Parish.

* * * 
Victimele esposiției din Parisu. „Ga

zeta Buzeului" scrie : D-lh G. Cupa, 
arendașă în acestă județă, căsătorită de 
curendă cu fica d-lui ingineră Niculcea, 
era forte încurcată în afacerile sale; cu

Afacerea Kokăn.
Din Poșta se anunță, că deputatulă 

Geza Polonyi se va presenta dilele aceste 
înaintea alegătoriloră săi, spre a face o 
dare de semă și că cu ocasiunea acesta 
dânsulă se va pronunța pe largă asupra- - - • *T_r ■*afacerei Kokan.

Fostulă secretară de stată în minis- 
teriulă ungurescă de comerciu d-lă Dr. 
Alexandru Matlecovits cere dela tribunal 
și dela procuratură, ca să facă cercetare 
pe temoiulă acusăriloră seu suspiționă- 
riloră, ce s’au ridicată în contra lui.

Contra acestei cereri s'a obiectată, 
că legea ungurescă nu admite o cerce
tare judecătorescă pe basa unei acusărl 
proprie a unui individă, și că nici în 
privința formală procesuală ea nu pote 
fi admisă. Față cu aceste obiecțiunl 
presa oposițională pretinde să se facă 
cercetarea și acesta să se oștindă și asu
pra compliciloră, ce i-au indicată 
tulă Kokan.

Csatăr orî Loffelholz.
In cailele tecute s’a petrecută

și asu- 
acusa-

xn cpiexe tecute s'a petrecută urmă- 
torea nostimă scenă, înaintea judecăto
riei oercuale din Ocea, spune „Lumină- 
torulă“. Deputatulă dietală Sigismund 
Csatâr, acusâ pe ună „domnă obraznică“ 
pentru vătămare de onore. Acusatulă se
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presenteză și se apără în următorulă 
modă :

„Eu nu cunoscă pe aqelă domnii, 
care ar ave numele Sigismund Csatâr, 
deci prin minte nu ml-a . trecută de a 
vătăma pe ună domnii cu atare • nume. 
Cuvintele, ce le-am rostitO, și pentru cari 
suntă acusată, le-am adresată la persona 
unui individă, ce are numele Loffellwlz, 
și față, de acestă individă le și susțină. 
Inse Csatâr și Loffenholz nu pote fi una 
și aceeași personă, căci eu pre de multe 
ori am audită pe deputatulă Bekes- 
Gyula, carele lovinduse . cu pumnii în 
pieptă, vorbia poporului: „Străbunii noș
tri, când au întemeiată acestă patriă, 
n’au întemeiat’o pentru-ca miniștri tră
dători s’o vândă Austriacului— deci 
este evidentă cumcă în casulă acesta 
este greșelă în personă, rogă a fi absol- 
vată de sub acusă.“

La asta d-lă Csatâr cuprinsă de o 
teribilă amărîciune, să rest! asupra acu- 
satului:

„Doră este ună păcată, când cineva 
voesce a fi maghiară

„Ba, din contră11, răspunse acusatul, 
însă în acestă casă nu se scumpescă 
omulă, ci pună ună timbru de 50 cr. pe o 
rugare cătră ministrulă țării.u

„Eu! nicl-odată nu voiu da pentru 
mine 50 cr. acestui „ministeriu blăstă- 
mată“, replica cu deplină „demnitate11 de
putatulă B. Giulei.

După aceste alegate processuale 
judele se vădu necesitată a amâna per
tractarea, spre a se constata: că Sigis
mund Csatâr are elă într’adevără acestă 
nume, ori că adevăratulfi său nume este 
Loffelltolz ?

Noi cj-icemîi: „fericiți11 suntă, cei ce 
se bucură de astfelă de patrioțl, pe noi 
însâ — s§ ne feresca Dumnedeu de ast- 
teliu de bucurii, acum și totdeunu.

Incheiarea cursului
de industriă casnică și de albinăritU, ținută la 

l<rătăuțulu nou, Bucovina.
(Urmare și fine.)

După acesta, la invitarea părintelui 
parochă de locă, merseră cu toții la 
casa parochială, unde stăpânulă de casă 
dede participanțiloră și participanteloră, 
cum și rudeniiloră loră și celoralalțl os- 
pețl ună prân4ă, la care se ținură și 
toastele potrivite. După prândă urma 
concertulă participanțiloră cursului sr.b 
dirigența părintelui Zavadovslti din Ca- 
menca, într’ună pavilionă bine și chiar 
decorată de junii participanțl, în frun- 
tea-le domnulă PteuțU, gimnasiastă ab- 
soltvată :

Concertulă conținea următdrele piese: 
1. „Cânteculă Tricolorului11, coră de Ci- 
priană Porumbescu. 2. „Uite mamă 
colo’n sată11, cântecă din poporă aran
jată pentru coră mixtă, de Nicolae Po- 
povicl.

După o pausă: 3. „Rugăciunea Ro
mânului11, cântată solo de d-lă Mușlea, 
acompaniată pe piană de d-ra M. Po
rumbescu. 4. O piesă de claviră, ese- 
outată de d-ra M. Porumbescu cu acom- 
paniamentulă altei domnișore.

Și în fine: 5. „Hora Sinaiei“, mu- 
sica de Gr. Ventura, aranjată pentru 
coră mixtă și cu textă de răposatulă Oi- 
priană.

Acestă concertă putemă 4^ce n6x 
tempore11, pregătită și exerciată abia nu
mai trei patru seri, a succesă de minune 
și meritulă e ală 4elosei, inteligentei și 
totă-odată și amabilei dirigențe a pă
rintelui Zavadovschi, nu mai puțină însă 
și demniloră cântăreți și cântărețe — 
toți și tâte numai din mijloculă cursua- 
liloră de industria, cari cu toții și cu 
tote pe lângă totă 4iua de lucru, serile 
ultime se mai osteniră pănă’n casa paro
chială de lucrară de nou cu părintele 
dirigientă la învățarea și esercitarea cân- 
tăriloră.

La concertă asistară toți numeroșii 
ospețl — peste o sută — și mulțl săteni 
din comună.

După concertă — la radele sdrelui 

apunătoră — se fotografară cursualii de 
industria într’ună grupă cu părintele 
Porumbescu și instruitorii din Brașovă, 
apoi pe la 8 ore sera urma representa 
rea teatrală diletantă. Piesa „Creditorii 
de V. Alesandri a fostă jucată cu per
fecțiune. Toți autorii diletanțl, mai ales 
d-șora A. Tofanelu, d-lă Romulă JR&uțu, 
învățătorul^ Nicoră și cantorulă biseri- 
cescă Bușneanu merită totă lauda pen
tru buna interpretare a roluriloră D-loră 
Sale.

După teatru pe la 10 <5re eră mai 
dede părintele Pommbescu o cină în ond- 
rea participanțiloră și ospețiloră cu care 
se fini pentru anulă acesta „cursulă de 
industriă casnică din Frătăuțulă nou.“

Rațiociniul i anualu
alu „Fondului pentru înființarea unei școle de fe

tițe în Clușiu.

„Reuniunea fondului pentru înfiin
țarea unei șcdle române de fetițe în 
Clușiu11, ținându-șl în 17 Iulie a. c. adu
narea generală anuală, și între altele 
luândă, în sensulă statuteloră, la revi- 
siune socotelile, a aflată, că numitulă 
fondă face în presinte 7573 fi. 40 cr., 
di: șepte mii cinci sute șeptedecl și trei 
florini 40 cr. v. a., din care suma de 2221 
fl. 20 cr. suntă depuși la institutele de 
credită și economii „Economulău cu li- 
belele Nrii 7 și 174, în diferite obliga
țiuni de stată și acțiuni de ale institute- 
loră de credită 600 fi., în contracte ver
bale 108 fl. 25 cr., în contracte scrise 
2638 fl.,în cambii 1479,în interese restante 
după contracte 356 fl. 59cr., în inerese 
restante după cambii 137 fl. 36 cr.

Membri fundatori cu taxa de 100 fl. 
odată pentru totdeuna are reuniunea 
nostră cinci, în personele Onor, domni 
Ioană Moldovană protopopă gr. cat. în 
Cătina, Ioană Petrană protofișcală comi- 
tatensă în Clușiu, Gavrilă Popă protop. 
gr. cat. și canonică în Clușiu, Dr. Gre- 
goriu Silași prof, de universitate în pens, 
în Clușiu, Dr. Ionă Hosană medică de 
băi în Grafenberg (Silesia austriacă); eră 
membri ordinari 13 inși, afară de câțiva 
deja repausațl în Domnulă, și afară de 
mai mulțl generoși binefăcători, cari des- 
clinită cu ocasiunea apelului nostru din 
1883, binevoiră a ne ajuta întru ajun
gerea scopului culturală-românescă, ce 
ni-l’am fixată, și ca sume multă mai mari 
de cum e taxa de 2 fl. anuali a unui membru 
ordinar, precum s’a arătată acesta cumul- 
țămită în vre-o 5 rațiocinii speciale din 
acelașă ană publicate în „Gaz. Trans.11, 
și cu care ocasiune unii domni primind, 
ba chiar cerendă dela noi liste de co
lectare, pe acestea pănă în 4’ua de a4l 
nu ni-le-au retrimesă, deci suntă cu a- 
cestă cale pe lângă cuvenită respectă 
rugați, să nu pregete a ni-le retrimite 
în timpulă cela mai posibilă scurtă.

Totă în adunarea generală mai susă 
amintită se luară socotelele așa numite- 
loră fonduri „Nicolau-Tomașiană11 și „Dr. 
Simeonă Romanțiai11, administrate pănă 
la 1885 de cătră comitetulă despărță
mântului cerc. X ală „Associațiunei tran
silvane11, eră de atunci încdce trecute 
din cause binecuvântate în administrarea 
comitetului „Reuniunei fondului școlei 
de fetițe rom. înființânde în Clușiu.11

Primulă din acum numitele două 
fonduri îlă întemeia pe la 1875 bravulă 
și pre demnulă parochă gr. cat. din 
Grindă, Nicolau Tomașiu, depunendă 
2000 fl. cu menirea, ca interesele aces
tei sume la începută capitalisându-se 
pentru crescerea fundațiunei, aceleșl in
terese mai târdiu să se dea ca stipendii 
la tineri români studențl pe la institu
tele mai înalte. Cestionatulă fondă stă 
adl din 6508 fl. 26 cr., 4i • șese mii cinci 
sute optă florini 26 crucerl v. a., anume: 
200 fl. în obligațiuni și acțiuni, 2798 fl. 
în contracte, 1751 fl. în cambii, 1714 fl. 
15 cr. în bani gata depuși la „Econo- 
mulău cu libelulă Nr. 6, 45 fl. 11 cr. 
în carnete restante după contracte și 
cambii.

Ală doilea fondă a începută, prin 
anii 1873 și următori a se colecta în 
scopulă, de a se ridica ună monumentă 
marelui binefăcătoră ală națiunei române, 
fericituluiDr. Simeonă Romanțiai, în lo- 
culă său natal, Șomeșfalău lângă Clușiu, 
monumentă educativă și îndemnătoră la 
fapte nobile și mărețe, alesă pentru nu- 
merosa junime română, ce frecuentă stu- 
diele pe la variele institute de învăță- 
mântă din vecinulă Clușiu. Vitregimea 
împrejurăriloră, în cari ne aflămă, a 
constrînsă pe inițiatoră a amâna ridica
rea intenționatului monumentă pănă la 

timpuri mai favorabile, pănă atunci fon- 
dulă se administreză cu consciositate și 
stă actualminte din 671 fi. 66 cr., 4*: 
șese sute șepte deci și unu fl. 66 cr. v. 
a., anume: în contracte 116 fl., în cambii 
390 fl., în bani gata depuși cu libelulă 
Nr. 20 la „Economulă11 161 fl. 57 cr., 
eră în interese restante 4 fl. 9 cr. v. a.

Clușiu., 18 Septemvre st. n 1889.
Alexandru Bohățelu, președinte. Va- 

silie Almășianu, cassară. Emerică Popii, 
controloră. Dr. Gregoriu Silâși, actuariu.

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

Pesta, 23 Septemvre. Ministrul 
Tisza a foștii primită eri în au
diență de Maiestatea Sa în Gro- 
dbllb.

Parîsîa, 23 Septemvre. Alegerile 
au luată ună cursă deplinu liniș
tită. Poliția luase măsuri cores- 
puncțetbre. In cele mai multe lo
curi cu resultate cunoscute suntă 
necesare balotagii. Boulanger a 
fostă alesă în Montmartre (Pa
risă) cu 7816 voturi în contra 
lui Joffins, care a căpătată 5507 
voturi. De asemenea au fostu 
aleși Laguerre și Rochefort. Din
tre oportuniști, a fostu alesă pănă 
acum numai Brisson și ministrulă 
Thevenet. Din provinciă lipsescă 
soirile. S’a răspândită sgomotulă, 
că Boulanger se întorce încă în 
săptămâna acesta la Parisă. In- 
naintea biurouriloră (Țarului bou- 
langistă „Presse“ ună transpa
rentă arăta alegerea lui Boulan
ger. La strigătele de „trăiescă 
Boulanger11 s’a răspunsă cu flue- 
rături. Poliția și garda călăreță 
au intervenită. S’au făcută mai 
multe arestări.

Belgradu, 23 Septemvre. Podulă 
căii ferate dintre Nișă și Pirotă 
s’a dărîmată. Comunicațiunea tre- 
nuriloră de marfă s’a sistată. Din 
partea oficială se arată dărîmarea, 
ca urmare a inundațiiloră; sciri 
private înse susțină, că acestă 
crimă de cale ferată s’a săvârșită 
cu intențiune, spre a zădărnici ser
barea venătoriloră la Pirotă.

ParisÎJ, 23 Septemvre, 41/2 ore 
dimineța. Pănă acum suntă cu
noscute 392 resultate electorale 
și anume au fostă aleși 158 repu
blicani, 89 oposiționali, și suntă 
145 balotage. Pănă acum, Boulan
ger, Laguerre, Brisson au fostă 
aleși. Ferry a căcțută față cu re- 
visionistulă Deroulede, care a iostă 
alesă. Clemenceau și ministrulă 
Costans au rămasă în balotagiu.

DIVERSE.
Titlu desconsiderata. Unii baronii 

mergândă la unii bancherii să-i împru
mute parale îi 4ise acestuia : „Sperezii 
că nu vei pregeta a’ml împrumuta suma 
ce țl-o cerii — numele meu vechiu îți 
este destula garanțiă ! — Bancherule : 
„Domnule baronii, numele d-tale este 
vechiu — numele d-tale e forte vechiu 
— der îmi pare forte râu — pe lu
cruri vechi eu nu dau nici unii banii!“

Unii telescopu uriașii se va așe4a în 
curândii în mijloculă grădinarilor^ ob- 
servatoriului din Parisă, și tumulii pen
tru telescopii s’a și zidita gata. Acestă 
turnă e în patru unghiuri, are douâ ca
turi, este de 18 metri de înaltă și se 
sfârșesce într’o terassă, care servesce ca 
punctă de razimă pentru noulă instru
mentă. Turnulă se ridică pe ună pie- 
destală, pe care se află o platformă lată 
și aici se va aședa mecanismulă, cuaju- 
torulă căruia se va pute mișca instru
mentală în tote direcțiunile. Se crede, 
că acestă nou observatoriu va fi des
chisă pe la mijloculă lui Octomvre, pe 
când se voră ține mai multe congrese 
sciențifice. în Parisă.

ULTIME SOIRI.
Precum se anunță din Frie

drichsruhe, cancelarulu Bismarck 
se duce la 25 Septemvre la Ber
lină, pentru ca se fia de față în 
timpulă visitei împăratului Rusiei. 
Foi guvernamentale deja dau a 
se înțelege, că principele Bismarck 
îi va deșchide Țarului ochii asu
pra uneltiriloru agențiloru rusesc! 
în Serbia și în România.

Ministrulă de esterne ală Ma- 
rokului, răspumjendă reclamațiu- 
niloră Spaniei pentru jăfuirea unei 
bărci spaniole, a declarată, că vi
novății au să fîă pepepsițî.

Printr’ună decretă, publicată 
la 20 Septemvre n., ală Sultanu
lui din Zanzibară, se declară li
beri toțî sclavii, cari aveu să fiă 
introduși după 1 Noemvre în 
posesiunile Sultanului. Totodată 
dă corăbiiloră de răsboiu germane 
și engleze dreptulă, d’a v.isita tăte 
corăbiile de sub stegă arabă, ce 
voră pluti în apele Zanzfbarului, 
și eventuală a-le lua prinse.

„Curierulă Financiară“ e infor
mată, că ministrulă domeniiloră 
din România va presenta came- 
riloră române in sesiunea viitore 
ună proiectă de lege, prin care 
se voră scuti de taxele vamale 
actuale toți acei exploatatori 
de păduri din Transilvania, 
aflați în România și cari au con
tractată esploatarea [înainte de 
punerea în aplicare a tarifului au
tonomă.

In Queb&k (Canada)1 nisce stânci 
desfăcute dintr’ună munte au pră
pădită ună mare numără de case. 
S’au găsită, 3 morțl și 20 de ră
niți. Se crede, că se voră mai 
găsi vr’o 50 sub dărâmături.

©sarsuSis pieței llrașovio 
din 23 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.48
Argintă românescă - M 9.39 „ 9.41
Napoleon-d’ori - - - n 9.47% „ 9.50
Lire turcesc! - - - M 10.70 „ 10.76
Imperiali .... n 9.73 „ 9.76
Galbini n 5.59 „ 5.64
Scris, fonc. „Albina“6% n 101— „ 102.—

50/
h n n u /o 11 98.50 „ 99.%

Ruble rusesci - - . n 123— „ 125.—
Mărci germane - - n 58.20 „ 58.50
Discontulă 6—8% pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 21 Septemvre st. n. 1889.

Sent» de aură 4% ...... 90.60
Renta de hârtiăS0/, .... - - 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) - - —,—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - —.  
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 ..... 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresou ....... 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - . 128._
Renta de hârtiă austriacă .... 83.60
Renta de argintă austriacă .... 84.40
Renta de aură austriacă - - - - . 110.60 
Losuri din 1860 ....... 127.70
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 915.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317. 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306. -
Galbeni împărătesei- ...... 5.69
Napoleon-d’ori ........ 9.50%
Mărci 100 împ. germane .... 58.25%
Londra 10 Livres sterEnge ... - 119.80

Numere singuratice din „Ga- 
zeta Transilvaniei11 îl 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Grross, și în 
librăria Niculae Ciurcu.

Editară și Redaotoră responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Aducu la cunoscința onoratului publiou, cum că can- W 
celaria mea advocațială din Deva am transpus’o la Aradiî, 
(strada bisericei, templom-utcza, Kirchen-gasse Mr. 10, casa w 
propriă), unde la I Octomvrie a. c. o voiu deschide.

Aradu, Septemvrie 1889.
Dr, Lazaro Petco, 1 

advocată.
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Az 1886 evi XXI t. cz. 28 §-a ertelmeben a tdrvenyhatbsăg 
igazolo vălasztmănya âltal a m. kir. adâhivatal kimutatâsa es tor- 
tentfelszblamlâsok alapjân az 1890 evre Psszeâllitott nevjegyzeke 
Brassb vârmegye legtobbadot fizetdinek.
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Az egy- 
szeresen 
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szeresen 
szâmitot 

add

Az 1886 XXI t. cz.
26 §. ertelmeben 

eszkozolt ketszere 
addbeszâmitâsi jdg 

czime.
frt. cr.

1 Czell Kâroly gyogyszeresz brasso 4693 54 gyogyszeresz
2 Czell Vilmos szeszgyâros 77 2870 98 jogtudor
3 Plekesfeld Jozsef. ny. curiai bird 71 2286 85 ny. kuriai bird
4 Czell Frigyes ifj. szeszgyâros 71 1958 05
5 Fleischer Mihâly meszâros 71 1802 62 ip. kam. tag.
6 Czell Frigyes id. szeszgyâros 71 1772 51
7 Popp B. Gyorgy kereskedd 71 1594 16 ip. kam. tag.
8 Hesshaimer Adolf kereskedd 71 1501 29 „ „ alelnok
9 Bachmayer Gyula iigyved 1478 78 iigyved

10 Dr. Fabricius Jozsef orvos 71 1471 46 orvos
11 Kamner Ede kereskedd 71 1183 14 ip. kam. tag.
12 Mayer Jozsef iigyved 77 1174 30 iigyved
13 Jekel Vilmos liquer-gyâros 71 1173 09 vegzett gazdâsz
14 Konigeș Jânos gyâros 1123 68 ip. kam. tag.
15 Reich Agoston iigyved 71 1012 40 iigved
16 Diamandi Manole kereskedo 71 986 14 ip. kam. alelnok
17 Hiemesch Henrich meszâros 11 901 31
18 Dr. Otroban Nândor orvos 71 875 64 orvos
19 Zeides Peter tokepenzes 77 871 96
20 Langer Tamâs ny. k. j .-biro es iigy v. 71 873 — iigyved
21 Ridely Friges hâztulajdonos 7? 850 —
22 Vasadi Jozsef magânzo 71 814 87 ip. kam. tag.
23 Schlandt Gottlieb borgyâros 7? 787 05 » T n

24 Ioanides Gyorgy kereskedd 71 777 69
25 Dtick Gyorgy ny. tanâcsos 71 773 64 bird
26 Dtick Jozsef borgyâros 77 767 82 ip. kam. elnok
27 Korodi Mihâly hâztulajdonos 77 745 40

„ n taS-
28 Tartler Mârton hâztulajdonos 77 704 12 1
29 Kugler Ede gyogyszeresz 77 686 70 gyogyszeresz |
30 Brennerberg Gyula k. tv. bird 11 665 02 k. t. bird
31 Copony Mihâly erdesz 77 649 52 erdesz ]
32 Popovits A. Andrae hâztulajdonos 71 641 80 I

33 Stenner Pâl 71 n 77 633 92
34 Steriu Constantin 77 n 621 04
35 Puskariu Jozsef iigyved 77 614 84 iigyved
36 Drexler Sândor kâves 77 613 90
37 Duschoiu Jânos kereskedo 71 601 50 ip. kam. tag.
38 Safrano Jânos hâztulajdonos 7? 600 50 n 71 n

39 Remenyik Istvân bankigazgatd 71 598 72
40 Zeidner Henrik konyv-kereskedd 77 588 36
41 Henning Frigyes hâztulajdonos 584 48
42 Schmidt Albert 71 71 71 579 66
43 Salmen Frigyes epito 77 575 19 1
44 Ludvig Ferencz vendeglos 71 565 59 11
45 Schmidts Vilmos iigyved 77 562 88 iigyved 1
46 Honnigberger Frigyes hâztulajdonos 77 562 —
47 Miiller Gyula kereskedo 77 538 30
48 Beer Ignâtz butorkereskedo 77 538 30
49 Maurer Victor bankigazgatd 71 538 16 ip. kam. tag.
'50 Nemes Peter kir. kdzjegyzo 71 533 08 k. kdzjegyzo
51 Copony Mârton papir gyâros 77

527 91
52 Jekel Gyula iigyved 71 520 20 iigyved
53 Nagy Istvan hâztulaj donos 17 519 67
54 Zeidner Traugott meszâros 71 516 06
55 Pap Istvân kereskedd 71 494 72
56 Pap Lâszlo 77 Ti 71 494 72
57 Dr. Bachmayer Victor orvos 77 492 80 orvos
58 Malcher Mor keresdedo 71 478 04
59 Dr, Vajna Gâbor iigyved 71 452 54 iigyved
60 Lâzâr Gero kereskedd 77 450 — ip. kam. tag.
61 Binder Frigyes » n 77 442 72
62 Dr. Schwarz Frigyes orvos 77 430 80 orvos
63 Dr. Gusbeth Ede 71 71 414 81 j 77

64 Fromm Mârton kereskedd 77 412 67
65 Schvarz Andrâs bdrkereskedo 77 412 25
66 Herfurth Ferencz hâztulajdonos 77 397 69
67 Teutsch Gyula likor-gyâros 77 395 20
68 Bontoiu Andras kereskedd n 390 37
69 Adler Lipot fenykepesz 71 389 59
70 Mark Samuel kereskedd n 384 13
71 Schuster Kâroly gyogyszeresz 71 376 68 gyogyszeresz
72 Hellwig Samuel sefrdzo 77 372 67
73 Dr. Tartler Frigyes vârm. foorvos 71 368 97 orvos
74 Siegens Jânos kenyersiito 71 360 67
75 Baboiu Gydrgy hâztulajdonos 77 357 14
76 Schnell Kâroly iigyved 71 357 — iigyved
77 Bundschu Lajos m. k. nyug. ezredes n 350 09
78 Honnigberger Adolf gyogyszeresz Ti 349 64 gyogyszeresz

1I79 Miill Jânos haszonberlo E.halom 344 72
18O Stamm Traugott kereskedd brasso 340 03
81 Fabritius Kâroly 77 71 77 333 15
82 Fabritius Gustav 77 71 77 333 lt><
83 Stenner Ferencz hâztulajdonos 77 331 80!

Tipografia A. MUREȘIANU BrașoviL
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Az 1886 XXI t. cz.
26 §. Ertelmeben 

eszkozolt ketszere 
add beszâmitâsi jdg 

czime.
frt. kr.

1 Ollinger Gyorgy kalapos brasso 330 06
2 Maager Iozsef k. kdzjegyzo 71 329 68 k. kozjegyzd
3 Peter Mihâly czipesz 77 321 05
4 Adâm Kâroly iigyved n 310 36 iigyved
5 Socsek Ferencz czipesz Ți 308 88
6 Gyertyânfiy Emil kereskedd 71 304 35
7 Eitel Frigyes meszâros 77 304 11
8 Safrano Emanuel hâztulajdonos 77 300 25
9 Iârosi lânos koporso kereskedd Ț) 295 04

10 Mandel Henrik gabona kereskedd fi 292 35
11 Alexi Theochâr konyvnyomdâsz r) 290 40
12 Papp Ferencz butor kereskedd n 289 17
13 Verzâr Istvân kereskedd p 288 30
14 Schiitz Vclfgang n n 288 30
15 Stenner Iozsef lîquer gyâros n 286 55
16 Klein Victor gyogyszeresz n 285 80 gyogyszeresz
17 Fuchs Bernhardt. gabona kereskedd Ti 278 30

Mi is azon megegyzessel hozatik koztudomâsra, miszerint ezen 
nevjegyzek mai naponkezdve jovd Oktober hd 9-ik napjă ig a vâr
megye fOjegyzOjenek irodâjâban ki lesz teve, az igazolbvâlasztmâny 
pedig a vevjegyzek vegleges megăllapităsa czeljâtdl ulesetjdvd Ok
tober h6 9-en s esetleg az azt koveto napon fogja tartani, mely 
ideig mindazok a kik netalân ezen nevjegyzek ellen felszolamlani, 
vagy az 1886 evi XXI t. cz. 26 §-aban megirt kedvezmenyt igenybe 
venni ohajtjâk a hlvatalos orak tar-tama alatt a megye fojegyzdjenel 
ez irânyban megjegyzeseiket beadhatjâk.

Brassb, 1889 evi szeptember ho 6-ăn.
Roll Gyula, Tompa Sândor

Alispân mint elnok. ftJjegyzo.

ALBINA"
Instituții de creditii și de economii

•9

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
vista“ CU 3l/20/0, și recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „Albina" de 5°j0 
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potu căpăta 
la institutu după cursulti de c|i-

Informați™ mai de aprope se polis lua diluicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

„ARDELEANA" 
și „VICTORIA"

institutelor!» de creditii si economii

ALBINA",
„TIMIȘANA"

le cumperă cu prețurile cele mai bune
OrB Emii Fb liegpuțm,

medicii în Gherla fSz.-ujvăr).

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Adminîstraț. „Gaz. Trans.“
 , 


