
Reiaclinn ea, Adnnnistratinnea si 
Tipograna: ’ 

BRAȘOVU, piața mare Nr. 22. 
Scrisori nefraricnte nil se pri- 
mescu. Manusciipte nu se re- 

trimitn!
Birourile de annncinri:

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primescu în Viena 
Rudolf u Mosss, Haasenstcin & Vogler 
(Olio Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M. Dukes, A, Oppclik, J- Dan
neberg; în Budapesta: F. Gold-
berger, Anton Mezci, Eckstein Bernat; 
In Frankfurt: G. L.Daube;în Ham

burg: A. Steiner.
Prețulu inserțiuniloru; o fieriâ 
garmondu pe o colonii 6 or. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seria 10 cr. v. a. e6u 30 bani.

X.ZZ.

„Gazeta* 1 ese în Secaro cji. 
Abonamente peniru Austr;-' ugaria; 
Pe unu anu 12 .1., pr> soseiuni 

6 fi., Pe li «i luni 3 fi.

*) Nu de multu a apărută în foiletonul^ 
diarului „Neue freie Presse“ ună ciclu de ar- 
ticull, sub titlulu de mai susă, din care estra- 
gernu unele, ce ni-șe pară mai interesante. 

Pentru România si străinătate: 
Pe unu anu 40 tranoi, pe șâse 
luni 20 frânei, pe trei luni 

10 frânei.
Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentuln centru Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etrtgiulu I.: pe unu unu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplaru 5 cr, v. a. s6u 

15 bani.
Ațâță abonamentele câtii și 
inserțiunile suntil a se plăti 

înainte.
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Din causa sfintei sărbători de mâne, diarnlă 
nu va apără până Vineri sera.

Brașovu, 13 Septemvre v.
Șoviniștii i.ngurî îșî facă de 

capă.
Faptele lord au ajunsă unu grad 

de nerușinare și cutezanță, care 
au indignată în cea mai mare mă
sură pănă și pe Maiestatea Sa Mo- 
narhulă nostru.

E vorba de batjocurirea stogu
lui negru-galbenă în Monoru. Lu
crurile s’au petrecută astfelă :

Precum amu fostă împărtășită, 
unele foi unguresc! din Pesta au 
strigată ca nebune în filele acestea, 
că cu ocasiunea manevreloră de 
honvezi dela Monoră locuința co
mandantului a fostă marcată cu 
stegă negru-galbenă, ceea ce ar fi 
o ilegalitate, dedrece stegulă hon- 
veflimei e celă națională ungurescă, 
er nu celă negru-galbenă.

O notă oficiosă a răspunsă la 
aceste strigăte șoviniste, că con
formă regulamentului, care e unul 
și acelașă pentru armata comună 
ca și pentru honvecfî, locuințele 
comandanțiloră, fiă ei ai armatei 
comune ori ai honvecțimei, au se 
se facă cunoscute trupeloră mar- 
cându-se cu stegurl negre-galbene, 
spre a se evita încurcături ce ar 
resulta din marcări diferite, ale 
căroră urmări ară pute fi fatale.

Der odată începută agitațiunea 
și pornită curentulă șovinistă în 
contra steagului negru-galbenă, 
nu s’a oprită în mersulă seu de- 
câtă după-ce în Monoră steagulă 
negru-galbenă de pe locuința co
mandantului a fostă luată josă 
noptea, ruptă și călcată în picibre 
în noroiu, precum s’a găsită în 
c}iua următore.

Acestă provocatoră atentată, 
atâtă de multă a indignată pe 
Maiestatea Sa Monarculă, încâtă 
la vorbirea, cu carșa fostă întâm
pinată în Monoră de fisolgăbireulă, 

a răspunsă scurtă și cuprinc}.etoră : 
„Mulțămescu pentru amicalele dtale 
cuvinte și pentru espresiunea fide
lității și alipirii, der speru, că aceste 
cuvinte le veți dovedi HU liumaiprin 
cuvinte, ci și prin fapte, și că 
astfelu de atentate nerușinate ca cele 
din urmă nu se voru, mai întâmpla^ și 
că făptuitorii se voru descoperi și voru 
fi tratați după dreptu și lege. “

Aceste fbrte aspre cuvinte 
se $ice că au produsă o con
sternare nespusă, mai alesă, că 
Maiestatea Sa în drepta-i in
dignare abia a învrednicită publi- 
culă de o ușbră salutare.

Decă a crecfută stăpânirea un
gurescă că, înscenândă după bat- 
jocurirea stegului negru-galbenă 
primirea demonstrativă din Monoră 
cu tribune publice și cu alte de
coruri, va face se uite Maiestatea 
Sa nerușinatul,atentat,atuncls’a înșe
lată amară și s’a putută convinge, 
că Monarhulă nu mai e dispusă a 
tolera mișeliile șovinismului un
guresc!).

Der gravitatea afacerei acesteia 
devine cu atâta mai mare, cu câtă 
imediată după vorbele Monarhu
lui s’a comisă ală doilea atentată 
cu stegulă negru-galbenă în Ulld, 
dispărând și acolo stegul dela locuința 
comandantului și găsindu-i-se nu
mai prăjina aruncată într’o gropă.

Nu le-a fostă de ajunsă așadera 
șoviniștiloră, că au batjocorită ste
gulă negru-galbenă în Monoră, der 
au găsită cu cale se demonstreze 
astfelă și în contra dreptei indig
nări și a cuvinteloră Maiestății 
Sale!

Etă fructele nenorocitei poli
tici a regimului tiszaistă, care a 
hrănită șovinismulă, persecut ândă 
totă ce nu e ungurescă, și care a lăsat 
se princfă din nou rădăcină cultulă 
detronatorului Kossuth, ală celui 
mai mare dușmană ală dinastiei 
și ală desvoltării naționale a po- 
pbreloră din patriă, cultă pe 

care-lă alimenteză însuși guver- 
nulă.

Acestă amară esperiență, după 
atâtea concesiuni câte i-s’au făcut 
orgoliului națională ungurescă, va 
deșchide, credemă, ochii tuturoru 
acelora, cari pănă acum mai spe
rau, că stegulă negru-galbenă se 
va pute împăca cu celă roșu-albă- 
verde, și-i va face se cunbscă mar 
bine, în ce privesce lealitatea și 
fidelitatea, unde suntă „vorbele" 
și unde „faptele".

La sitnaținnea economică a Arieainlni.*)
III.

(Urmare și fine.)

Acum prin ordinațiunea recentă 
tdte categoriile de absentiști, ce 
le-am enumerată în numerulă tre
cută, voră fi egală lovite și 4eci de 
mii de esistențe asigurate și de 
muncitori onești voră fi nimicite 
dintr’o trăsătură de condeiu.

Se va îmbogăți și îmbunătăți 
prin aceea starea morală și mate
rială a Ardeiului? De sigură că 
nu, căci acei indivizi ajunși la 
sapă de lemnă, negăsindă ocupa- 
țiune și câștigă suficientă în pa
triă, unde tocmai acum s’a mai 
încuibată o nouă calamitate anume 
filoxera, voră fi siliți s8-șl iee 
drumulă spre America unde voră 
fi totdeuna perduțî pentru Ardelă. 
Nu va mai ave de a face guver- 
nulă ungară cu absentiști de câ
teva luni, ci cu emigrări îu massă.

Nu cumva voiesce guvernulă 
ungară, pe lângă nemulțumirile și 
frământările naționalitățiloră să 
stârnescă ună nou periculă, se 
crescă artificială socialismulă de 
stată seu nihilismulă în Transil
vania? Imposibilă nu este, după 
esperiențele făcute pănă acum, 
căci Ardelulă era în privința in-

*) A se vede N-rii202, 204 și 205 ai ,Gaz. 
Trans.“ din Septemvre 1889. 

telectuală și economică cu 200 
de ani înaintea țăriloră dunărene 
și acum este deja de multă între
cută de România pe tbte tărâmu
rile și în 10—15 ani de 4he va 
fi întrecută și de Rumelia și de 
sangiaculă Novibazarului!!

Și care este temeiulă ordo
nanței din vorbă? Că nu au pașa- 
părte în regulă! Este 6re acesta 
ună motivă seriosă pentru a ruina 
esistința cuiva, care nu este ună 
omă periculosu pentru nimeni ? 
P6te că în adevără se pune aici 
celă mai mare temeiu pe partea 
financiară, că guvernulă ungurescă 
voesce să aibă taxa de 1 fl. pen
tru pașaportă și taxele de visare 
ale pașaporteloră, ca unele resurse 
financiare sigure. Der acestea la 
olaltă facă pe ană după calculele 
camerei de comerciu și industriă 
din Brașovă numai 300,000 florini. 
De sigură o sumă bunicică, der 
față de ea folbsele, ce Arde
lulă le trage dela acești absen
tiști din România pe ană, se 
urcă la 2—3 milibne fiorini, cari, 
numai ceva decă s’ar face din 
partea nbstră, s’ar pute îndoi și 
întrei, de sigură nu în defavorulă 
nostru și nici ală României.

A4i poți călători în tătă Eu
ropa, afară de Rusia fără de 
a te întreba cineva decă ai pașa
portă seu nu, și fără de a te su
pune la o mulțime de șicane. Pri
mele stațiuni, unde te deșteptă 
din somnă și te isbesce în drepta 
și în stânga spre ați cere și ați 
revisui pașaportulă suntă la Pre- 
deală ori la Verciorova. Ore n’ar 
fi timpulă ca măsura acesta bar
bară să înceteze odată și de-oparte 
și de alta spre binele și folosulă 
ambeloră țeri ?

Ce ar 4i°e dre Germanii, și 
6re ar fi în favorulu imperiului 
loră când senatulă din Hamburg 
și Brema, ori guvernulă germană 
ar impune deodată neguțătoriloră

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

Petersburgulii sub Alexandru III.4’)
I. Oraș-ixlvi.

Pe la începutulă aniloră șese-decl, 
cele trei capitale Viena, BerlinulG și Pe
tersburgulii aveau cam totă același! nu
meri! de locuitori, adecă, ceva mai multă 
ca ună jumătate de milionă. In cursulă 
celoră 20 de ani din urmă s’a schimbat 
acestă raportă așa, că Petersburgulă a 
rămasă înderătulă Vienei și a Berlinului. 
Pe când vechia reședință a Habsburgi- 
loră este acum locuită de peste ună mi
lionă de omeni, er capitala Prusso-Ger- 
maniei de ună milionă și jumătate de 
omeni, Petersburgulă cu suburbii cu tot 
numără mai puțină ca 900,000 locuitori, 
o cifră care în anii din urmă a rămasă 
aprope staționară. Cumcă clima cea rece 
și umedă și împrejurimile mlăștinos e, 
mortalitatea grozavă a copiiloră și lipsa 
de aședăminte de binefacere, cari ar 

pute fi asemănate cu acelea ale Euro
pei apusane, au contribuită la desvolta- 
rea încetă a acestui orașă e destulă de 
bine cunoscută. Și totuși în timpulă 
din urmă aședămintele publice ale Pe- 
tersburgului au făcută mari progrese, 
der numărulă poporațiunei sale n’a cres
cută în aceeași măsură. Cin tipulă ca
racteristică ală vechiului Petersburgă n’a 
rămasă mai nimică. încă sub domnirea 
împăratului Nicolae se dicea despre Pe
tersburgă, că este ună orașă, în care 
tote suntă întocmite numai pentru tre
buințele aristocratului și a claseloră mai 
înalte, și că numai pentru acestea s’a fă
cută posibilă o esistență demnă de 
omenire.

In centru erau p’atuncl palaturl, 
lumină și luxă, er stradele de alături 
erau într’o stare tristă și înotau în în- 
tunerecă și îd glodă nepenetrabilă. Pen
tru nobilime și bogațl erau jură împre
jură vile strălucite, pentru muritorii de 
rendă însă abia se afla o grădină pu
blică. Cele mai multe oteluri nu țineau 
servitori, căci se ’nțelegea de sine, că 
domnulă („barin"), care visita orașulă, 
aducea servitorii săi cu sine și numai 

pentru domni erau otelurile. Astfelă nu 
erau nici omnibusurl și diligente și ce
lelalte trăsuri publice erau într’o stare 
miserabilă, căci domnii veneau la orașă 
cu droșcele loră. Afară de câteva res
taurante luxuriose pe Newski ș. a. nu 
erau pentru publiculă celă mare birturi 
cum se cade. Căci, cei ce făceau parte 
„din societate" prindeau la „amici". Pe
trecerile publice erau forte rare, câteva 
baluri în carnevală, concerte erau numai 
în postă și se dau în teatrele, cari erau 
închise în postulă Paștiloră și cari în 
dulce erau singurele petreceri publice, 
puse pe picioră modernă europenă.

De pe la finea aniloră cincidecl s’au 
schimbată tote aceste spre mai bine. 
Classele de mijlocă și-au câștigată și la 
țermurii Nevei considerația, ce nu li se 
mai pute denega, după ce desființarea 
iobăgiei și descătușarea industriei a ni
micită basa minorității privilegiate și a 
deșchisă concurenței cetățeniloră o cale 
largă și liberă. AdI se află și în Peters
burgă tote aședămintele orașeloră mo
derne europene, nu numai pentru domni 
și bogațl, ci și pentru omeni, cari nu 
mergă cu servitorii la orașă. Peters

burgulă a devenită ună orașă europenă, 
ună orașă, în care pe lângă classele, 
cari numai gustă viața, au ajunsă la în
dreptățire și clasele producătore, și în care 
se ține contă, celă puțină în thesi, și de 
trebuințele mulțimei.

Acesta este însă totă ce se pote 
cjice despre europenisarea Petersburgului. 
Caracterulă lui de orașă clădită pe băl
țile finice la porunca lui Petru celă 
mare pentru scopurile statului, nu și-lă 
pote perde. Petersburgulă nu se înfă
țișezi ca ună productă ală poporului 
înfloritoră și mai puțină încă a unui 
poporă mulțămită. In privința acesta 
părerile Rușiloră cugetători consună cu 
ale celoră din străinătate.

W. Solohub vorbea de „Petersbur
gulă, în care stradele suntă totdeuna 
umede și inimele totdeuna seci". Aksa
kov , întemeiatorulă partidei slavofile, 
judeca astfelă: „Petersburgulă ni se 
pare ca o casarmă grozavă. Aceste 
masse de graniță, aceste poduri cu lan
țuri jură împrejură, veclniculă sunetă 
ală tobeloră — tote mă spăimentă și 
mă întristezi. NiciirI nu se vede o 
față curată rusescă — pretutindeni ved^ 
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și marinarilorfi din Hamburgh și 
din Brema ca se nu se mai ducă 
în Indii și în țerile transoceanice 
ci se se ducă cu toții în Posen 
ca se fia în Germania și se ocupe 
loculu Polonesiloru ?! Orî și cine 
ar găsi acestă mesură și restric- 
țiune ridiculă și absurdă și ar con- 
damna’o.

Că absentiștii noștri aru fi o 
sarcină și unu periculă, care ar 
amenințajesistența României erășl 
nu este adevărată, căci am dove
dită mai susă că România trage 
mari folose după ei și’i are toc
mai la timpulă oportuau, er în 
sesonulă mortă nu trebue se în- 
grijescăde esistența loră. Badin 
contră ea este avisată la brațele 
loră și va trebui se le facă ore- 
cari înlesniri de transportă pe că
ile ferate, decă voesce a ușura 
încâtva sbrtea țeraniloru indigeni, 
fără înse a espune pe proprietari 
și arendași la perderi simțitbre 
lipsindu’i de brațele necesare la lu
crarea latifundiiloru.

Că ei s’ar sustrage la noi da
toriei loră de a purta arme, erășl 
nu este adevărată — cu deose
bire ac|I unde totu insulă este obli
gată la serviciulă militară și dela 
21—40 ani este în continuu sub 
arme, din causă că, precum am 
vecfută, ei stau în România de or
dinară numai câteva luni seu celă 
multă 2—3 ani, și torte puțini 
suntă dintre ei, cari s’ară înstrăina 
pentru 20 de ani numai pentru a se 
sustrage obligămentului loră mi
litară. Deși cu 6re-carl înt ircțierl 
și dificultăți ei totă vinu și’și fac 
rolulă de militari, ca buni cetă
țeni ai statului.

Din punctă de vedere sanitară 
seu ală siguranții publice erășl 
n’are rațiune de a esista sila 
pașaporteloră, căci România nu 
mai e într’o stare primitivă cum 
era în secululă trecută, ci și acolo 
suntă raporturile totă așa de re
gulate și organisate și întreținemu 
cu ea de altmintrelea sute de în
tocmiri internaționale, conformă 
cărora scimă totă ce se petrece 
acolo și pe criminalii ordinari și 
pe pungașii periculoși și așa ni-i 
potă estrada în timpă de 24 de 6re, 
precum îi estradămă și noi pe ai 
loră.

Deci, precum vedemă, sîla 
pașaporteloră nu-și are rațiunea 
de a fi și nu pbte fi mănținută 
din nici ună punctă de vedere.

Decă der Escelența Sa minis
tru] ă Szapary voesce se bineme- 
riteze pentru Ardeală și Ardeleni, 

facă ca să se pună capătă acelei 
măsuri crudele, și să ne pună în 
posibilitatea de-a ajunge cu aceeași 
ușurință și comoditate la Marea 
Negră, cu care putemu ajunge la 
Marea Nordică seu Baltică, și ca 
fără nici o pedecă să se pbtă duce 
fiecare acolo, unde-și găsesce câș- 
tigulu seu mai bunu și pânea de 
tbte (țilel©-

Der nu numai să ni se înles- 
nescă nouă Ardeleniloru ducerea 
în Orientu pe căile ferate, ci să 
ni se deschidă și însămnata cale de 
comunicare, pe care ne-a dat’o în
săși natura, der noi nu scimu încă 
profita de ea. Ințelegemti Oltulu, 
care ar deveni cea mai însemnată 
arteră de comunicațiune între a- 
ceste două țări surori. Mijlocescă 
deci Escelența Sa ca să se facă 
odată lucrările preparatOre pentru 
regularea și canalisârea Oltului, 
ca pe vapdre și plute se putemu 
eși dela Brașovu și jSibiiu pănă 
la Dunăre, care ne va procura 
unu debușeu puternicii pentru pro
ductele muncei ardelenesc!.

Pote ar mai pute face dom- 
nulu ministru ceva ca să se pună 
capătu devastării generale și de
teriorării barbare a pădurilorii, ce 
pretutindenea se vede în Ardealu, 
decă nu voimii ca din falnicii 
Carpăți să facemu unu alu doilea 
munte Karst, și din frumdsa Tran- 
silvaniă unu alu doilea Muntenegru. 
Aceste suntii unele nevoi de că- 
peteniă ce bântuie țera nostră, 
și cari în prima liniă trebuescu 
înlăturate, decă nu voimii ca Ar
dealului să decadă cu totulu.

George din Crângft.

Propaganda serbo-bulgară în Macedonia.
Se scrie din Belgrade diarului „Nou- 

velliste de Munich”, că elementulă ser- 
bescă și celă bulgărescă facil în Ma
cedonia o activă propagandă școlară. 
Bulgarii consacreză pe fie-care ană. câte 
600,000 franci acestei propagande. Aso- 
ciațiunea serbo-slavă desfășură din parte i 
o. activitate mare, der nu dispune de 
mijloce așa mari. Guvernulă otomană 
s’a hotărîtă să interdică fundarea de școli 
creștine, fără o autorisațiune specială.

Uneltiri Zankoviste.
După cum spune o telegramă din 

Belgrade, D-lă Zankov, capulă oposi- 
țiunei bulgare rusofile, a invitată pe 
toți amicii săi din Sofia să isgonescă pe 
Principele Ferdinandă, pe care-lă trateză 
de usurpatoră și de văietă ală minis- 
trului-președinte Stambulof. Zankov a 
adăogată, că mortea lui Stoianof scapă

pară a nu ave alta comună, ca depen
dința de pl( iă, frigă, ventă — și de 
polițiă.

In fondă Petersburgulă a purtată 
totdeuna caracterulă domnitorului seu 
vremelnică, totă una, decă se chiăma 
Petru ori Pavelă, Alexandra ori Nicolae. 
Reformă și reacțiune, tote s’au petrecută 
mai multă ca odată și au trecută peste 
celă mai mare orașă ală nordului euro- 
penă fără a lăsa urmă. După era cos- 
mopolită-liberală a lui Alexandru a 
urmată regimulă severă, și lipsită de 
bucurii ală împăratului Nicolae. Sub 
Alexandru ală II-lea, erășl după desfiin
țarea iobăgiei se părea, că la țărmii 
Nevei se începe o nouă viață pe la 
finitulă aniloră cincidecl. Erau dilele 
de bucuriă pentru reformele comunale, 
dile de visuri strălucite despre viitorea 
participare a tuturoră omeniloră culțl 
la selfguvernămentă, cfil0 de mari spe
ranțe în dobîndirea unei constituții. 
„Ați audită vocea de susă, care a deș
teptată 20 de milione din poporală 
nostru” ? — întreba gazeta de Peters
burgă la 1862 „Ascultați sunetulă acestei 
voci, ea vine dela inimă și numai cu

Bulgaria de ună trădătoră și că ea este 
ună avertismentă ală Cerului.

Turcia șl raporturile serbo-bulgare.
„Frankfurter Zeitung” a primită din 

Constantinopolă următorea depeșe de 
alarmă: „Porta e forte neliniștită din 
causa raporturiloră încordate dintre Ser
bia și Bulgaria. O parte a consiliului de 
miniștri a recomandată a se face pre
gătiri și a ocupa Rumelia orientală, der 
aceste sfaturi au fostă respinse de Sul- 
tanulă. Intr’aceea au plecată întăriri de 
trupe în Tracia și Vissel-pașa a fost avi
sată a fi gata pentru a respinge even
tuale mișcări la graniță'. Consiliul de 
miniștrii a hotărîtă să trimetă puteriloră 
apusene ună cerculară, spre ale îndemna 
la o acțiune comună în contra eventua
lelor ă turburărl în statele balcanice". 
„N. freie presse” crede, că soirile de 
felulă acesta suntă din isvoră rusescă, 
pentru că cei din Petersburgă au inte
resă a înfățișa pe Bulgaria ca fiindă ună 
focară, ce amenință a aprinde întregulă 
Orientă.

•
Regele României a primită din par 

tea d lui vice-președinte ală Republicei 
Equatoră o scrisore de felicitare dreptă. 
răspunsă la notificarea, ce i-s’a făcută, că, 
principele Ferdinandă de Hohenzollernă 
a fostă desemnată ca moștenitoră pre- 
sumtivă ală Coronei ți a primită ti- 
tlulă de Alteță Regală, Prinoipe ală Ro
mâniei.

A* *

nu mai 6sionomii finice”. „Uimirea și 
volnicia în deplină fibre, în centralii 
vieței publice casarma, denunciațiunl și 
suspiționărl pânea de tote clileleu. Pe 
timpulă acela (1842) a judecată și Tur- 
geniev orașulă lui Petru celă mare totă 
așa, și observatorulă de astădl se semte 
totă așa de neliniștită în Petersburgă, 
vădendă lipsa orl-cărei mișcări libere și 
naturale — lipsa orl-cărei urme de viață 
poporală, deosebirea cea bătătore la ochi, 
care desparte clasele de josă de clasele 
de susă ale societății.

Totă ce vede ochiulă în Petersburgă, 
este întocmire de stată pentru scopuri 
de stată, totulă îți spune, că s’a făcută 
la comandă. Nici ună monumentă, care 
te-ar face se conchicll la o desvoltare 
naturală; nicăirl nici măcară o urmă de 
moravuri poporale, de spirită locală de 
sine stătătoră , nicăirl ună semnă de 
umoră națională ori de bucuriă sănătosă 
asupra proprieloră creațiunl. Cu tote 
că idiomulă rusescă este predominantă, 
ai semțămentulă, că te afli între 6menl, 
cari cu greu se înțelegă unii cu alții, 
cari urmărescă cărări cu totulă deosebite 
Te semțl încunj urată de omeni, cari

In afacerea dării cârciumăritului. La 
23 Septemvre n. s’a ținută tractările pri- 
vitore la încassarea dării de cârciumărită 
pe teritoriulă orașului Brașovă și comi- 
siunea alesă de inagistratulă ți de co- 
muua Brașovului a încheiată contractă 
cu representanții erariului financiară pen
tru anulă 1890 necondiționată, și pentru 
anii 1891 și 1892 sub reserva reciprocă 
de a denunța contractulă. Pe temeiulă 
acestui contractă, orașulă plătesce era
riului financiară 97.342 fi. pe ană dare de 
cârciumărită.

* «■ *
Pentru comerceanții de vite. Ministrulă 

de agricultură a oprită d’a se mâna pe 
josă la tergulă din Pesta vite, oi și capre; 
acestă oprire s’a ordonată, pentru ca să 
nu se’ntindă boia de gură și de unghii.

** *
Studenții universitari in România s’au 

dusă dela congresulă din Ploescl în Bucu- 
resci, unde întrunindu-se în grădina Rașca 
au serbată printr’ună|banchet frățesc con
gresulă. Tote trei musicile, spune „Ro
mânului au cântată de mai multe ori 
„ Deșteptă-te Române. “

** *
Filoxera. In viile comunei Dîrlosă 

inima o puteți înțelege. Acesta este 
vocea vieței, care a împinsă poporulă 
pe noue cărări, trimbița din diua jude
cății, care a chiămată pe morțl din 
mormintele loră” !

Astă voce, care a făcută odată ase
meni minuni, a amuțită de multă ; o 
pată negră de sânge arată loculă, de 
unde a răsunată odinioră, deșteptândă 
ună ecou, a căruia tunetă se răspândi 
ună momenta în tdtă lumea. Ceea ce 
a sunată de atunci din Petersburgă în 
ceelaltă Rusiă, n’a fostă o voce de deștep
tare, și nici n’a avută nici ună ecou. 
Visulă scurtă de libertate, comunală și 
de altă soiu, a Petersburgului s’a sfâr
șită de multă. Petersburgulă e adl totă 
așa de mută, cum era atunci, când îm- 
păratulă Nicolae I luase asuprășl: „a fi 
omă pentru 60 milione de Ruși” !

Remâne-va totă așa. Pute-va ore 
continua fiulă ultimului autocrată din 
școla vechiă, ce a rămasă neatinsă de 
consciința timpului, rolulă pe care l’a 
purtată ună vecă de omă buniculă său ?

Respunsulă la acesta îlă va pute da 
numai viitorulă.

din comit. Ternavei mici s’a constatată 
esistența filoxerei. Din causa acesta co
muna e pusă prin ordină ală ministrului 
de agricultură sub oprire, fiindă alăturată 
la grupa oprită a Mediașului.

* * *
Omoruri. La 1000 de pași depăr

tare de căsuța, în care se dau bi
lete de tergă la Mercurea, locuitorulă de 
acolo Toma Fleacă găsi la 10 Septem
vre pe servitorulă Toma Moldovană 
zăcendă pe pământă scăldată în sânge 
și fără consciință. Toma avea cinci răni 
la capă, câte una desupra și dedesub- 
tulă ochiloră, o împunsătură de cuțită 
în lăture și una la nașă. Gendarmeria 
descoperi, că criminalulă e Munteană Fi- 
lipă, care a și mărturisită, că a găsită pe 
Moldovană durmindă și l’a ciomăgită în 
capă ; cu cuțitulă însă nu l’a străpunsă. 
Munteană mai adause, că de multă aș
tepta să’i tragă o bătaiă lui Toma, care, 
fiindă mare bețivă, pe mulțl flăcăi îi pă
rui se. Munteană e arestată. — Ună altă 
omoră s’a comisă aprope de Nocrigă, 
unde a fostă găsită oadavrulă unui omă, 
care a fostă omorîtă prin lovituri de to- 
poră în capă. într’o cismă a ucisului s’a 
găsită suma de 1 fi. 20. cr. și o citați- 
une a judecătoriei de cercă din Cohalmă 
pe numele Adam Gyorgy din Ghișcriciu. 
—Samuilă Prodea din Bogata rom., ares
tată sub bănuiala că ’șl-a omorîtă pe ta- 
tă-său, precum află „H. Ztg"., a mărturi
sită că elă a comisă crima.

$ 
* *

Condamnați. Ucigașii soțiloru Les- 
pezenu 'din Strada Dionisie în BucurecI, 
cari au fostă condamnați de tribunalulă 
din Brașovă, făcuseră recursă și la cu- 
riă. Acesta însă a întărită sentința co
loră două instanțe și așa Samuilă Popa ră
mâne condamnat la muncă silnicăpe vieță, 
Dionisiu Morariu la 15 ani și Nicolae 
Nedelcu la 10 ani închisore.

* 
5|î A

Atentatulu din Jaroslau. După o 
scire a foiloră polone, pare a se adeveri, 
că unulă dintre dezertorii ruși, prinși în 
Bilgoraj (Rusia) este urzitorulă aten
tatului asupra celoră doi oficerl în Ja
roslau.

* * *
Fooîî. In Matefalău au suferită lo

cuitorulă Petru Cecla o pagubă de 50 
fl. prin focă. In Crizbavă a arsă șura 
lui Achimă Ruja, pricinuindu-i-se o pa
gubă de 302 fl., dintre cari numai 150 fl. 
au fostă asigurați.

* 
* *

Novelă română in italienesoe. Innu- 
mărulă dela 18 Septemvre st. n., c.arulă 
politică italienescă „il Diritto” are ca 
f’oiletonă o novelă tradusă din românesce 
de Michele Melgiovani, sub titlulă de 
„Tessitrice” (Țesătorea), spune „Ro
mânia.”

„La situațiuiie în Ungaria."
Sub acestă titlu publică „Allge- 

meine Zeitung” din Munchen ună arti
cula datată din Pesta, care se ocupă cu 
două afaceri ce suntă la ordinea dilei. 
Cea dintâi afacere privesce reconstruirea 
Seghedinului, nimicită de valurile Tiszei 
în 1879.

Foia germană ia la refrecă mai ân- 
tâiu pe comisarulă reg. din Seghedină 
contele Ludovică Tisza, care n’a fostă 
în stare a’șl împlini misiunea. încer
cările foiloră din Pesta de a rehabilita 
pe contele din Seghedină, dovedescă, că 
în Ungaria e greu să găsescl ună omă, 
care să fiă în stare a și împlini misiunea, 
cu care e însărcinată, și să fiă și — omă 
cinstită.

„Comisarulă r. —dice foia din Mun
chen— s’a purtată ca ună grandseigneur, 
ca să facă efectă frumosă în afară. Mai 
ântâiu puse să se facă bulevarde maca- 
damisate, ună teatru strălucită și edi
ficii publice pompose, construcțiunl ca 
în champes elysees. Cismarii și săpunarii, 
cari formeză grosulă poporațiunii Seghe
dinului, primiră mari avansuri din săcu- 
lețulă statului, cu condițiunea, ca să’șl 
zidescă casse dupăplanulă făcută sub egida 
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d-lui comisarii r..„ Der în curendă îșl 
plânseră sortea și cismarii, încă înainte 
de a se odihni în nouâle lorii case. Nici 
unulu n’a foștii în stare pentru durată 
să plătescă dobândile și cvotele dejamor- 
tisare pentru elegantului cuibiî ce li-lă 
zidise tătuculă stată și așa trebuiră 
erășî să iasă din case . .. Esecuțiunile a- 
supra debitorilor statului curseră ca ploia... 
și proprietarii de case plătescă chiar 
bani ori și cui, numai se ia asuprășl casa 
cu îndatorirea de a deveni debitorulă 
statului pentru împrumutul^ dată. Deci 
metoda contelui Tisza n’a fostă noro- 
cosă. Ou tote astea meritulă lui d’a fi 
reconstruită Seghedinulă i-a fostă răs
plătită cu titlulă de conte, der populară 
nu 8’a făcută. Pentru vile s’au cheltuită 
miliăne, er cu cheulă și cu stăvilariele 
s’au cruțată banii. S’au cheltuită nu
mai două milione cu cheulă, der s’a și 
derîmată o parte din elă, căci nu e 
vrednică ună cruceră. A mai rămasă 
o parte din cheu ; acum se așteptă ca
tastrofa deplină, precum au precisă in
ginerii, pentru ca apoi să se construescă 
cheulă după planulă de șese milidne, 
pe care la începută l’a refusată contele 
Tisza... Organele guvernului declară 
acum, că cheulă e superfluu, ar fi numai 
o podobă, de altmintrelea Seghedinulă 
e apărată de apă și fără cheu, și trebue 
să le credl organeloră autorisate pănă la 
cea mai apropiată inundare11.

După acesta, foia germană vorbesce 
despre afacerea Kokan. După ce spune, 
că acesta defrauda de cinci ani de dile 
și că defrăudarile trecă peste 42000 fi., 
der că din causa încurcăturiloră din re
gistrele casseloră nu se pote determina 
cifra deffaudăriloră, dice, că Kokan era 
ună favorită deosebită ală ministrului de 
comerță Szechenyi. încrederea în protec- 
torulă său nu-lă părăsi pe defraudantulă 
nici înaintea judecătoriloră săi, căci elă 
dise : „Am lucrată neînțelepțesce, când 
am jucată comedia cu perderea baniloră. 
Mai bine așă fi făcută să mă descoperă 
Escelenției Sale, care ar fi aplanată lu- 
crulă“. Și când președintele admoniâ pe 
acusată pentru insinuația de mai susă, 
că ministrulă ar favorisa o crimă, răs
punse Kokan: „Escelența sa mi-a do
vedită forte multă bunăvoință și mai-ar fi 
dovedit’o și în nenorocire11. In totă casulă 
nu te putei aștepta dela ministrulă Sze
chenyi să aprețieze talentulă și da- 
rulă spiritului... Faptulă, că Koloman 
Tisza a putută vede în Sechenyi o prop
tea a sistemului, împotrivindu-se de dra- 
gulă lui ani de dile opiniunei pudice, e 
a se atribui temerei lui Tisza, că negli- 
gândă clica contelui Szechenyi, i-s’ar 
jigni posițiunea sa. ’Și-va fi gândită 
Tisza : suntă eu destulă bărbată, ca să 
potă suporta acestă incapacitate, care în 
cercurile curții totă mi-e de folosă. Ad
ministrația cea destrăbălată a contelui a 
putută fi cruțată de parlamentă, der nu 
o pote cruța judecătorulă. Zelulă poliției 
a adusă acestă afacere înaintea forului 
acestuia, altfelă, cum a cjisă Kokan, mi
nistrulă „ar fi aplanat’o în totă liniștea11. 
Decă afacerea Kokan strică regimului 
Tisza în opinia publică, bine și dreptă 
i-se face. D-lă Tisza are predilecțiune 
pentru incapacitățile de nascere aristo
cratică, fără a căroră influință, cu șop- 
tele loră pe din dosă, se teme că nu se 
pote susține ; elă folosesce aceste per
sons înalte aristocratice, prin urmare 
trebue sășl suporte orl-ce nenorocire, 
ce cade prin incapacitatea loră asupra 
capului său“.

Zaharia Stojan off.
„Telegrafulu Românu“ din Bu- 

curescl publică o corespondență 
din Sofia, în care se scriu urmă- 
torele despre decedatulu mare 
patriotu bulgarii:

Zaharia Stojanoff a murită, avendă 
abia 40 ani împliniți. Elă e fiiulă unui 
țărână rumeliotă și pănă la versta de 17 
ani păscea oile în munții Rumeliei. lu- 
bitoră de carte, tînărulă munteană sin

gură a învățată buchile, apoi începu a 
se ruga de tată-său, ca să-lă lase să în
vețe carte. încăpățînatul^ bătrână nici 
n’a voită să audă de așa ceva.

— Părinții mei n’au sciută carte, 
eu asemenea nu sciu, er tu vrei să de
vii cărturară? Să ne desprețuescl apoi! 
Se te faci dragomană în serviciulă tur
cului, se devii ciorbagiu ? Nu voiu, — îi 
dise tată-său.

Ne putendă învinge încăpăținarea. 
bătrânului său tată, neputândă din altă 
parte se-șl potolescă setea inteligenței 
sale pentru sciință, tînărulă Zaharia, fără 
un piastru în buzunară, fără pașaportă, 
care la 1870 era indispensabilă pentru 
orl-ce călătoră, ce se desparte de cămi- 
nulă său, — părăsi casa părintescă, pă
răsi turma sa de oi și de capre, și fugi 
luându-șl lumea în capă. După o adevă
rată Odisee, tînărulă omă sosi la Rus- 
ciucă, unde se îmbarca pe o luntre și 
trecu Dunărea.

Odată pe pămentulă sfântă ală Ro
mâniei, Zaharia Stojanoff întră în gru- 
pulă Bulgariloră emigranțl, cari p’atuncl 
lucrau la Bucuresci pentru marea operă 
a desrobirei Bulgariei. Printre cei pre- 
sențl p’atuncl în capitala României, Sto
janoff în curendă a devenită amică in
timă ală neuitatului Liuben Karawelofi1, 
acestă literată și poetu ală Bulgariei 
răsvrătite. Asemenea a devenită elă 
amică ală lui Bencovsky, Levsky, Bo- 
teff, cari toți prețuiră multă pe tînărulă 
omă și inteligența sa plină de origina
litate.

In curendă Zaharia Stojanoff deveni 
membru activă ală organisațiunei se
crete a patrioțiloru, cari făcură planulă 
ingeniosă pentru desrobirea nenorocitei 
raia bulgare. Cu inima sa plină de iu
bire pentru poporulă bulgară, cu mintea 
sa largă, tînărulă om deveni celă mai 
aprigă conspiratoră. Ca ună adevărată 
apostolă alu causei sfinte, Zaharia trecu 
Dunărea și începu o propagandă tenace 
printre Bulgari, redesceptândă pe sclavul 
apăsată și chemându-lă spre lumina li
bertății. De o miă de ori martirulă cau
sei naționale era să cadă victima ideilor 
sale, de o miiă de ori, ca prin minune, 
tînărulă omă scapă de ștrengu seu de 
iataganulă turcescă, La 1875—76 Za
haria Stojanoff a fostă c.elă mai autori- 
sată și populară erou ală Bulgariei re
voluționate.

Adeseori în aceste timpuri negre, 
când siluetele lugubre ale spendurăto- 
reloră, pe cari Bulgarii espirară păcatulă 
loră pentru că’șl iubeu nenorocita loră 
patriă, am aucjită vorbindu-se cu entu- 
siasrnă, pronunțându-se cu credință și 
respect numele a trei omeni mai cu seină, 
a d-rului Ciomaceff, luptătorii pentru bi
serica bulgară, a maiorului Baycio Nicolo 
și a multă regretatului Zaharia Stojanoff.

Iacă în trăsuri generale fisionomia 
lui ZahariaStojanoff ca luptătoră politică. 
Rolulă său în revoluțiunea de la 6 Sep- 
temvre, precum și rolulă său în contra- 
revoluțiunea de la 9 Augustă suntă bine 
cunoscute și în memoria tuturoră. Trecă 
der peste ele.

Ca publicistă, ca literată, Zaharia 
Stojanoff ocupă la noi loculă de vadă, 
Operile sale suntă scrise cu o vervă, 
care ’lă face scriitorulă nostru de frunte. 
Din tăte câte a scrisă repausatulă, mai 
cu semă voră rămâne neperitore : „Zh- 
pisky po Bulgarskite Vsstanie*  (84) Ce
tite 5 Bulgaria*  (85)', „ Vasil Levsky*  
(84)', „Liuben G. Garaveloff*',  „Iscander 
Bey*  etc. etc. Elă a fostă directoră po
litică ală diareloră Lupta (Berba), apoi 
Nesavisimosti (Neatîrnare), apoi ală orga
nului guvernului națională Svoboda. In 
micuțulă său cabinetă de lucru din ca
sele soției sale, la Rusei uk, suntă manu
scrise prețiose privitore la istoria lupte- 
loră Bulgariloră cu Turcii.

Să nădăjuimă, că în curendă tote 
acestea voră fi tipărite pe contulă sta
tului.

Zaharia Stojanoff a lăsată o familiă 
— soția și ună copilașă—lipsiți de orl-ce 
mijldce.

Țâra a perdută în elă pe celă mai 
devotată fiu ală ei. Rămășițele mor
tuare ale răposatului suntă aduse aci, 
unde li s’au dată tăte onorurile cuvenite; 
îmormentarea va avea locă la Rus- 
ciuk, unde cosciugulă a și fostă por
nită acll. In diua de 10, rămășițele 
mortuare voră sosi via Lom-Palanca la 
Rusciuk.

Literatură.
Carte de cetire pentru gimnasii, 

școle reale, comerciale, pedagogice (nor
male) și pentru școla de adulțl, de Ionii 
Popea, profesoră la gimnasiulă română 
din Brașovă. Tom I. Edițiunea II. Edi
tura librăriei Nicolae I. Ciurcu, Brașovă, 
1889. — Repedea trecere a edițiunei ân- 
tâiu din acestă carte de cetire, e cea mai 
viă dovadă despre drepta aprețiare a ne
netăgăduitei valori a acestei cărți, care 
cuprinde cele mai alese bucăți de cetire 
pline de învățături și esemple morale, 
pentru vieța socială și povețe folosităre 
pentru vieța practică. Recomandămă cu 
totă căldura acestă cărte de cetire, lu
crată cu o rară pricepere și deosebită 
îngrijire,, prețiosă nu numai pentru șcălă, 
ci și pentru familiă. Prețulă 1 fl. 40 cr.

Prima carte de cetire și scriere după 
metoda cuvinteloră normale de O. Meissner 
profesoră de pedagogiă și directoră ală 
școlei normale „Vasilie Lupu'-' din Iași, 
și Victorii Dogarii, provisoru la liceulu 
din Iași și fostă revisoră școlară. Apro
bată de Minișteriulă instrucțiunei cu 
adressa Nr. 16,163 din 24 Noemvre 
1888. Ediția I, Iași, tipografia națională, 
strada Alexandri, 1889. Acestă abece- 
dară, lucrată după metodă analitică- 
sintetică, oferă folosulă practică prin 
paginele negre, ceimiteză tabla, punendă 
astfelă față ’n față literele și cuvintele 
tipărite cu cele scrise, avendă și ilus- 
trațiunl pentru instruirea intuitivă. Pre
țulă 50 bani (cam 22 cr.)

Mould cătindard de casă pe anulă 
comună 1890. Anulă X. Brașovă Tipo
grafia Alexi, a eșită de sub țipară. — 
Acestă călindaru care, afară de partea 
anunciuriloră, are ună volumă de 82 pa- 
gine, costă 30 crucerl v. a. și cuprinde 
pe lângă partea calendaristică bine în
grijită cu câte o foiă albă la fiăcare lună 
pentru însemnări, următorele tractate: 
„Decâtă învățătură pe jumătate, mai 
bine nimic11, deTeochar Alexi. — „Alter
native11, rapsodiă de Ioană Popiliu. — 
Baronulă Leonida Popă, cu portretulă 
lui în fruntea călindarului, de Dr. A. P. 
Alexi. — „Apropierea primăverei. Cu- 
culu11, de I. D. Petrașcu. — Copii și pă
rinții. — Patru ilustrațiunl din vieța Ni- 
hiliștiloră cu esplicațiune. — „Ună ju- 
rămentă", de Ignatie Mara. — Șefi — 
Glume. — Apoi: Călindarulă alfabetică ; 
Timbre ungare; Tarifa taxei procentuale 
pentru întabulațiunl. Poșta ungară. Por- 
tulă și tarifulă poștală. Tarifulă telegra
fică. însemnarea terguriloră din Tran
silvania. Târgurile din Ungaria, din Bu
covina și din România.

Mulțămită publică.
Subscrisulă, studentă gimnasială, fi- 

indă cu totulă lipsită de mijloce pentru 
a’ml continua studiile, amă fostă ajutat 
de mărinimdsele Domne : Vilma G. Pop 
cu 10 fl., Octavia M. Stănescu cu 5 fl., 
Agnes Dușoiu cu 2 fl., Hareti Nemeșă 
cu 5 fl., cărora cu recunoscință le aduc 
cea mai adâncă mulțămită.

Brașovă, 11 Septemvre 1889.
loanfi Cifrea,

stud. în classa VIII gimn.

TELEGRAMELE,,GAZ.TIUNS;*
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Londra, 25 Septemvre. Din Pe- 
tersburgu se anunță, că cu puțină 
înainte de plecarea Țarului la Co
penhaga a esplodatu în gara Pe
terhof o ladă cu dinamită, omo- 
rîndu pe unit signalistu. Dinamita 
era destinată Țarului.

Beriînu, 25 Septemvre. Intrega 
munițiune de răsboiu pentru tote 
puscile și tunurile s’a pregătită 
deja din prafu, care nu face lumii. 
— La reîntbrcerea sa din Atena, 
împeratulă germanu va debarca 
în Fiume ori în Triestu.

DIVERSE.
Castelulu Mayerling a căpătată o în

fățișare cu totulă schimbată; în nou zi

dita mănăstire nu se mai recunosce ve- 
chiulă castelă. In loculă dormitoreloră 
părechei de coronă princiară, stă astădl 
o frumosă capelă împodobită cu tablouri 
de mare preță, cari în cea mai mare 
parte au fostă dăruite de cătră membrii 
casei domnitore. Acolo, unde se află pa- 
tulă răposatului principe de coronă, se 
ridică ună altară simplu, care tocmai 
pentru simplicitatea sa întristeză pe pri- 
vitoră. înaintea capelei se înalță în susă 
turnulă și acopere prin temelia sa in
trarea în capelă. Sfințirea mânăstirei se 
va face în totă liniștea în diua morții 
principelui de coronă. Noulă edificiu, 
de douâ etagiurl de înaltă, este destinată 
pentru douSdecI de femei ale ordinului 
Carmelițiloră, cari în 15 Oct. se voră 
instala; aripa stângă cuprinde camerile 
pentru streini. Din vechiulă castelă a 
mai rămasă numai partea dinderătă, așa 
numitulă „tractă ală Elisabetei“, — o 
clădire joaă, zidită în stilă țărănescă , în 
care obiclnuia a locui mica principesă 
Elisabeta. Parculă rămâne neatinsă, totă 
așa și pavilionulă, unde obiclnuia pă- 
rechea imperială a lua dejunulă și care 
era împodobită c’ună deosebită gustă

Săcușorl în contra înecării. In tim- 
pulă din urmă s’a descoperită ună nou 
metodă de a face ca personele, ce au 
căcjută în apă, să nu se cufunde. Trei 
săcușorl impenetrabili se cosă la îmbră
căminte, și adecă acolo unde suntă bu- 
sunarele. Fiă-care din acești săcușorl 
este de desubt provădută cu o deșchi- 
dătură, la a cărei margini se află pusă 
ună prafă chemică, care udându-se să 
transformă în acidă carbonică. Decă 
persona cade în apă, acestă prafă di- 
solvându-se umflă săcușorii ca nisce bă
șici și astfelă se împedecă înecarea. Și 
fiindă că acești săcușorl au deșchidătura 
la partea de josă, ei suntă nesimțitori la 
cele mai mari ploi și se umflă numai 
prin o cufundare completă. Acești să
cușorl să potă ascunde în îmbrăcămintea 
omului așa, căn’are cunoscință de acesta, 
înainte de a cădea în apă. Esperiențele, 
ce s’au făcută în aquariulă din Londra, 
cu ăștl săcușorl au avută succese stră
lucite.

Mecrologii. „Reuniunea română de 
lectură din Lugoșău pătrunsă de adâncă 
întristare anunță încetarea din vieță în 
19 Septemvre 1889 în ală 71-lea ană ală 
vieții ală Domnului Br. Carolu Billot, 
doctoră în medicină, proprietară mare 
în Zoldă, membru dlă Reuniunei de lec
tură română din Lugoșă, membru ală 
Gongregațiunei comitatense în comitatulă 
Carașă-Severină etc. carele, francesă de 
nascere, trăindă în mijloculă poporului 
română, a luptată întrega sa viață pen
tru promovarea intereseloră culturale eco
nomice și naționale ale Româniloră. Du
rerea perderei o simțesce totăRomânulă 
și memoria lui va trăi pănă va fisufletă 
de Română!

Fiă-i țărîna ușoră!

Cursul u pieței Braștmk 
din 25 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vând. 9.47
Argintu românescă - n 9.40 J1 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.46 ti 9.48
Lire turcescl - - - H 10.72 10.74
Imperiali - - - - n 9.72 9.74
GsdbinI n 5.57 n 5.60
Scris, fonc. „Albina116% H 101.— H 102 -

„ n n 5"/0 n 98.50 n 99-72
Rubio rusescl - - - n 123.— n 125.—
Mărci germane - - II 58.20 jî 58.50
Discontulă 6—8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena 
din 24 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ...... 99.90
Renta de hârtii 5% - - . . . . 95.10
împrumutul!! căiloră ferate ungare - 
Losurile pentru regulare» Tisei și Se-

ghedinului - - 128.-
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.75
Renta de argintă austriacă - - - . 84.45
Renta de aură austriacă - - - . . 110.60
LosurI din 1860 ....... 137.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 917.-
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75
Acțiunile băncei de credită austr; - 305.80
Galbeni împărătesei- 5.68
Napoleon-d’orI 9.47'/,
Mărci 100 împ. germane .... 58.40
Londra 10 Livres sterlinge - - - . 119.50

Editoră și Rcdactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Socotela casei orășenesc! din anulă 

1888 dimpreună cu acludele aparțenătore 
acestei socoteli, dimpreună cu corecțiu- 
nile și chiarificările la acestă socotelă, 
precum și inventarulă asupra averei co
munei orășenescl Brașovîî se află con
formii §. 142 alii art. de lege XXII din 
1886 în biroulii comptabilității orășenescl, 
strada inferioră a căldărarilorfl Nr. 519-a 
in decursu de 15 dile spre examinare din 
partea flăcărui.

Fiăcărui, care plătesce dajdiecomu-
Sz. 1—1889 ig. vâl.

Brasso vârmegye igazolo vâlasztfflânyâtol

48M,1 nală, ’i stă în dreptă, ca pănă în 4 0c- 
tomvrie a. c. să ’și așternă la subscrisului 
magistrată, eventualele observațiunl.

Brașovu, în 19 Septemvrie 1889.
Maptratt crășenescn.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera. în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

159,2—2

Az 1886 evi XXI t. cz. 28 §-a ertelmeben a torvenyhatosăg 
igazolo vălasztmânya âltal a m. kir. adâhivatal kimutatâsa es tOr- 
tentfelszdlamlâsok alapjân az 1890 evre Osszeâllitott nevjegyzeke 
Brassb vârmegye legtobbadot fizetbinek.

lipugiaiia xa»
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foglalkozas lakhely

Az egy- 
szeresen 
vagy ket 
szeresen 
szâmitot 

add

Az 1886 XXI t. cz. 
26 §. ertelmeben 

eszkozolt ketszere 
adobeszâmitâsi jog 

czime.
frt. cr.

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

10 Dr. Fabricius Jozsef orvos n 1471 46 orvos
11 Kamner Ede kereskedo n 1183 14 ip. kam. tag.
12 Mayer Jozsef iigyved n 1174 30 iigyved
13 Jekel Vilmos liquer-gyâros 71 1173 09 vegzett gazdâsz
14 Konigeș Jânos gyâros 71 1123 68 ip. kam. tag.
15 Reich Ăgoston iigyved 71 1012 40 iigved
16 Diamandi Manole kereskedd 71 986 14 ip. kam. alelnok
17 Hiemesch Henrich meszâros 71 901 31
18 Dr. Otroban Nândor orvos n 875 64 orvos
19 Zeides Peter tdkepenzes 71 871 96
20 Langer Tamâs ny.k. j .-bird es iigy v. n 873 — iigyved
21 Ridely Friges hâztulajdonos 71 850 —
22 Vasadi Jozsef magânzo n 814 87 ip. kam. tag.
23 Schlandt Gottlieb bdrgyâros 71 787 05 n n
24 loanides Gyorgy kereskedo 71 777 69
25 Diick Gyorgy ny. tanâcsos 71 773 64 bird
26 Diick Jozsef borgyâros n 767 82 ip. kam. elnok
27 Korodi Mihâly hâztulajdonos 71 745 40 n n taS-
28 Tartler Mârton hâztulajdonos 71 704 12
29 Kugler Ede gyogyszeresz 71 686 70 gyogyszeresz
30 Brennerberg Gyula k. tv. bird 15 665 02 k. t. bird
31 Copony Mihâly erdesz 71 649 52 erdesz
32 Popovits A. Andrae hâztulajdonos 77 641 80
33 Stenner Pâl 11 11 n 633 92
34 Steriu Constantin n n 621 04
35 Puskariu Jozsef iigyved n 614 84 iigyved
36 Drexler Sândor kâves 71 613 90
37 Duschoiu Jânos kereskedo 11 601 50 ip. kam. tag.
38 Safrano Jânos hâztulajdonos 71 600 50 n ii ii
39 Remenyik Istvân bankigazgatd 77 598 72
40 Zeidner Henrik konyv-kereskedo 77 588 36
41 Henning Frigyes hâztulajdonos 77 584 48
42 Schmidt Albert » 11 71 579 66
43 Salmen Frigyes epito 77 575 19
44 Ludvig Ferencz vendeglos 77 565 59
45 Schmidts Vilmos iigyved 77 562 88 iigyved
46 Honnigberger Frigyes hâztulajdonos 77 562 —
k Muller Gyula kereskedo 71 538 30
I48 Beer Ignâtz butorkereskedo 77 . 538 30
I49 Maurer Victor bankigazgatd 77 538 16 ip. kam. tag.
50 Nemes Peter kir. kozjegyzd 71 533 08 k. kozjegyzd
51 Copony Mârton papirgyâros 71 527 91
52 Jekel Gyula iigyved 71 520 20 iigyved
53 Nagy Istvân hâztulajdonos 11 519 67
154 Zeidner Traugott meszâros 71 516 06
55 Pap Istvân kereskedo 71 494 72
56 Pap Lâszlo n n 11 494 72
57 Dr. Bachmayer Victor orvos 71 492 80 orvos
58 Malcher Mor keresjedo 77 478 04

Dr, Vajna Gâbor iigyved 77 452 54 iigyved
60 Lâzâr Gero kereskedo 71 450 — ip. kam. tag. ’■ "
61 Binder Frigyes 71 442 72
62 Dr. Schwarz Frigyes orvos 17 430 80 orvos
63 Dr. Gusbeth Ede 11 71 414 81 n ;
64 Fromm Mârton kereskedb 71 412 67
65 Schvarz Andrâs borkereskedo 71 412 25
66 Herfurth Ferencz hâztulajdonos 71 397 69
67 Teutsch Gyula likor-gyâros 71 395 20
68 Bontoiu Andrâs kereskedo n 390 37
69 Adler Lipot fenykepesz 77 389 59
70 Mark Samuel kereskedo 384 13
71 Schuster Kâroly gyogyszeresz 71 376 68 gyogyszeresz
72 Hellwig Samuel sefrozd 71 372 67
73 Dr. Tartler Frigyes vârm. foorvos 71 368 97 orvos
74 Siegens Jânos kenyersiito 71 360 67
75 Baboiu Gyorgy hâztulajdonos 71 357 14
76 Schnell Kâroly iigyved 77 357 — ugyved
77 Bundschu Lajos m. k. nyug, ezredes W 350 09
78 Honnigberger Adolf gyogyszeresz 77 349 64 gyogyszeresz
79 Miill Jânos haszonberlo E. hal om 344 72
80 Stamm Traugott kereskedo brasso 340 03
81 Fabritius Kâroly d n 77 333 15
82 Fabritius Gustav n ii 77 333 15 • - '
83 Stenner Ferencz hâztulajdonos 77 331 80
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Az 1886 XXI t. cz. 
26 §. ertelmeben 

eszkozolt ketszere 
add beszâmitâsi jog 

czime.
frt. kr.

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

10 Mandel Henrik gabona kereskedo 77 292 35
11 Alexi Theochâr konyvnyomdâsz 71 290 40
12 Papp Ferencz butor kereskedd 71 289 17
13 Verzâr Istvân kereskedo 77 288 30
14 Schîitz Volfgang n 77 288 30
15 Stenner Iozsef lîquer gyâros 71 286 55
16 KIein Victor gyogyszeresz 71 285 80 gyogyszeresz
17 Fuchs Bernhardt. gabona kereskedo n 278 30

Mi is azon megegyzessel hozatik kbztudomâsra, miszerint ezen 
nevjegyzek mai naponkezdve jovd Oktober 116 9-ik napjâ ig.avâr
megye iojegyzojenek irodâjâban ki lesz teve, az igazolbvâlasztmâny 
pedig a vevjegyzek vegleges megăllapitâsa czeljâtbl ulesetjbvo Ok
tober h6 9-en s esetleg az azt kbveto 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 drak tartama alatt a megye fbjegyzojenel 
ez irânyban megjegyzeseiket beadhatjâk.

Brasso, 1889 evi szeptember ho 6-ân.
Roll Gyula, Tompa Sândor

Alispân mint elnok. fojegyzo.

a
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„ALBINA“9
Instituit de credits și de economii 

FINALA
primesce în comisiune efectuirea de plătiși 
încassări atâtii în interiorulu țerei câtil și 
în străinătate.

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și cupone, clă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a orl-cărei transac- 
țiuni de bancă în România.

Inform ați ti ni mai de aprope se potu lua dilnicu în 
bîroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

88,15

9

I 3^ Colii mai biniu mijlocii din lume pentru curățitu 
este universalul^ 

SĂPUNII DE CUBĂTITO METALUBI, 
premiată la tote esposițiunile. Pentru metală, 
aură, argintă, ferestri, sticle și oglindi, pa- 
chetatO. în cutii cu câte 1C0 bucăți. Brutto 

4’/4 Kilo.

Depositulu principalii

i if ig B I I I I I

1
Budapesta, Revay-Gasse No.

Vendătorilorti se acordă rabatu însemnat

166,1

I
Cu mărunțișul^ se pote căpăta la 

renumitele băcănii, marchitănii, pră
vălii de metalurl și unelte din tote 

localitățile.
150,6-5

Sz. 1090—1889 polg. ____

A Zernesti kir. jârâsbirosâg reszerol ezennel kozhirre tetetik miszerint Zer
nesti iigyved Garoiu Miklos âltal kepviselt Holbâki lakos Radu. B. I. Bucura fel- 
peresnek ismeretlen tartozkodâsu Holbâki illetosegii Glaboru N. loan alperes elleni 
52 frt. o. e. s jârl. irânti sommâs keresetenek târgyalâsâra hatârnapul 1889 tivi 
Oktober ho 15-ilc napjanak d. e. 8 oraja e birosâg elott Zernesten kitiizetik.

Felhivatik ennelfogva ismeretlen tartozkodâsu alperes, hogy iigyenek czel- 
szerii vedelme irânt a reszere gondnokul kinevezett iigyved Puscariu Iozsef bras- 
soi lakast kellben utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemelyesen vagy mâs megbizoțt 
âltal jelentkezzek, mert kulonben mindezek elmulasztâsânak kovetkezmenyeit 
magânak tulajdonitsa.

Zernest^ 1889 Augustus ho 5-en.
A Zernesti kir. jărăsbirosâg.

Brașovu,


