
ReOiCîiunea. Aâminisiratiunea si 
Tipografia;

BRAȘOVU, piața mare.Nr. 22. 
Scrisori nefrancate nu se pri- 
mescu. Manuscripte nu se re- 

trimitu!
Birourile de annnciurî:

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primescu în Viena 
Rudolf ti Afosse, Haascnstem& Vogler 
(Otto Maus), Hcmrich Sckalck, Alois 
Herndl, Al.Dukes, A, Oppelik,J. Dan
neberg; în Budapesta: J. V. Gold- 
berger, Anton Mesei, Eckstein Bernat; 
în Frankfurt: G. L.Daubc;\n Ham

burg : yl. Steiner.
Prețulu inserțiuniloru; o seria 
garmondii pe o colona 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IH-a o 
seriă 10 cr. v. a. seu 30 bani.
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„Gazota“ eso î n licoare <li. 
Abonamente țentru Ausiu-Uugaria 
Pe unu ană 12 ii., pe s6so Iun 

6 fl., Pe trei luni 3 fi.
Pentru România si străinătate: 

Po unu anu 40 franci, pe șAso 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franoi.
Se prenumeră la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonâmeninlu pentru Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiuiii I.: po unu anu 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu ani 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarâ 5 cr, v. a. s6u 

15 bani.
Atâtă abonamentele cătu și 
insorțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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nSTon. aftonamentu.
, la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu E Octonivre flSSfJ stilîi vecliiu 
s’a deschișii nou la care în-
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețului abonamentului:
Pentru Ânstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni fi fl., pe unft anu 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe ună 
anii 40 franci.

Abonamente ia numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Âustro-Ungnria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl. ,

Pentru România și străinătate: p,e anu 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face, mai ușoră și 
mai repecle prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
s6 binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Âdministranunea „Gazetei Transilvaniei".
BrașovO, 22 Septemvre v.

In faimosulG toasttî ce l’a ți
nuta alaltăerT ministrulu-președinte 
Tisza la banchetulu din Oradea- 
mare, elu a c|isu cu privire la si
tuația financiară următorele:

„Nu voiu să vorbescQ de aceea, cum 
s’a împlinită ceea ce am pusă în perspec
tivă eu înainte cu câțiva ani și ca con
ducătorii ală resortului ministeriului de 
de finance. De-o parte legile create, de 
altă parte bilanțurile presentate de atunci 
răspundă la acesta și va răspunde acelă 
proiectă budgetary, pe care’lă va pre
sents în curendă onoratulu meu amicu, 
ministrulă de finanțe, corpuriloră legiui- 
tore ale terii. Credă, că nu mă înșelă, 
decă dică, că ori și care, decă nu aș
teptă imposibilul^, va fi mulțumită și va 
nutri speranța, că în viitoră vomă, îna
inta mai 'iute în lucrarea nostră de reformă. 
Numai câtă firesce acestă progresă mai 
grabnică nu trebue se ne răpescă cu sine 
într’atâta, încâtă asupra lui să lăsămă 
din vedere fiă .și numai pe ună momentă 
punctele de vedere financiare și impor
tanța regulării financiarei

D-lu Tisza se lauda der cu re- 
sultatele financiare ale regimului 

seu. Și are dreptate foia appo- 
nyistă când c]ice, ca înclinarea la 
propria laudă pana acuma n’a tre
cută ca virtute a bărbaților!! de 
statu, der pote fi încâtva scusatu 
prin acea împrejurare, „că acesta 
politică financiară este avisată la 
lauda urcțitoriloru ei, debrece în 
totă țera nu se află nimeni, care 
sS vorbescă cu recunoscință despre 
ea.“ Suntu interesante și observă
rile ce le face „Budapestei- Tag- 
blatt“ cu privire la viitdrea espu- 
nere financiară, cu care s’a fălitu 
de acum d-lu Tisza. Etă ce c|ice 
numita fdiă:

„D-lă Tisza se provocă în vorbirea 
sa la viitorea espunere financiară a 
colegului său dela finance. Noi nici că 
ne îndoimă, că d-lă Dr. Wekerle va 
presenta de astădată parlamentului ună 
budgetă c’ună deficită de totă mică și 
neînsemnată. Der întrebămă pe d-lu 
Tisza însuși, căruia i-sa încredințată îna
inte cu 15 ani guvernulă, în schimbulă 
promisiunei sale că va restabili echili- 
brulă în finance, îlă întrebămă, decă 
crede cumva, că după fusiune relațiunile 
politice s’ar fi desfășurată,pentru densulă 
totă așa, decă ar fi declarată atunci țării, 
că va privi ca finită opera reconstruirei fi
nanciare numai atunci, când ministrulă de 
finance — după prelungirea termineloră 
de plată a rentei pentru ștergerea dato
riei pe timpu de șeptedecl de ani, în 
sumă anuală de vr’o două-spredece mi- 
lione — va fi în stare a presenta par
lamentului lină budgetă numai cu 2—3 
milione deficită ?“

„Căci decă d-lă Tisza îșl dă adl 
aerulă c’ună grandiosă aplombă, ca și 
când și-ar fi împlinită promisiunea dată 
țării, atunci trebue să obiectămă, că nu 
este altceva decâtă o apucătură de șar- 
latană, decă guvernulă pentru 1890 vor- 
besce numai de ună deficită de 2—3 
milione11.

„Zn adevăru deficitulu anului viitoră 
este de dou6 ori mai mare ea acela ală 
anului curentă, care a fostă preliminată cu 
7.3 milione. Căci între aceste două bud
gete stă acea operațiune făcută în ca- 
drulă conversiunei datoriei de stată, prin 
care guvernulă a amânată plata rentei 
pentru ștergerea datoriei în sumă de 12 

milione la ană pe timpă de șeptedecl 
de ani14.

„Decă der deficitulu în anulă curentă 
a fostă de șepte milione, er în anulă 
1890, când renta pentru ștergerea dato
riei, amânată, nu mai este de a se plăti, 
este de 2 — 3 milione, atunci avemă de a 
face aici pentru 1890 c’ună deficită ve
ritabilă de 14—15 milione, care deficită 
prin urmare este cu 7—8 milione mai 
mare decâtă celă din anulă curentă14.

„Și cu acesta se fălesce ministrulă 
președinte!.... Intr’adevără, o măiestriă 
financiară, ale căreia resultate consistă 
în aceea, de a lua de pe spinarea gene- 
rațiunei presents o datoriă amortisabilă 
și a-o încărca în spinarea generațiunei 
următore, ar ave cuventă sâ fiă mai pu
țină lăudărosă și ar trebui bine să segân- 
descă, înainte de a pune acestei scama
torii financiare politice corona neadevă- 
ruriloră matematice !“

Nu trebue se uităniu că foia, 
care scrie astfelă, deși este oposi- 
țiunală, îșl impune înse totuși ore- 
care reșervă în cestiunea finance- 
loru statului ungarii, vrendu se 
cruțe astfelu susceptibilitățile na
ționale și creditulu statului.

Mai puținii reservatu se voru 
pronunța însă foile stângei estreme 
maghiare și sperămu că deputății 
acestei partide vorfi face cu oca- 
siunea desbaterei bugetarș mai 
multă lumină asupra situațiunei 
financiare, despre care pretinde d-lu 
Tisza că ar fi mulțumită re.

Tisza a Țis’o, numai elu o și 
scie! Căci nimeni dintre milionele 
de locuitori ai statului nu senate 
acesta pretinsă îmbunătățire, ni
meni nu crede cuvinteloru minis
trului-președinte !

Manifcstațiuni pentru Rusia în 1‘arisu.
Cele mai multe diare francese 

anunță, că în conductulă festivă, care a 
defilată pe dinaintea președintelui repu- 
blicei Carnot cu ocasiunea împărțirii 
premiiloră pentru esposiția din Parisă, s’a 
aflată și comisiunea rusescă cu stegulă 
rusescă, și că a fostă salutată cu aplause 
frenetice, când a plecată stegulă rusescă 
dinaintea tribunei președintelui.

Acesta nu este esactă. Rusia n’a 
luată parte în modă oficială la acestă 
festivitate. Corespondentulă diarului ber- 
linesă „Național-Ztg.44 anunță cu privire 
la acesta: Comisiunea rusescă de faptă 
n’a luată parte la conductă. Der a fi
gurată în conductulă festivă comisiunea 
Finlandei, care posede pe câmpulă lui 
Marte ună deosebită pavilionă. Stegulă 
ei cu vulturulă rusescă a fostă ținută de 
publică ca stegă rusescă și a fostă sa
lutată de aceea în modă demonstrativă. 
N’a fostă de față nimeni dela ambasada 
rusescă, pe când multi secretari și ata
șați dela ambasada germană, austriacă 
italiană, spaniolă ș. a. au primită invi
tarea ce li-s’a făcută și au luată parte 
la festivitate pe tribuna președintelui 
republicei.

Visita Țarului la Berlină.

Vorbindă de visita Țarului la Ber
lină, „Novoie Vremia“ dice, că proba
bilă acestă visită va ave ca urmare, că 
Germania nu va întreprinde multă timp 
nimică ce ar pute turbura pacea. Acum 
se ocupă și „Grașdanin44 de urmările po
sibile ale visitei Țarului și cjice că ele 
voră fi de-o mare însemnătate politică. 
Situațiunea interioră și esterioră a Ger
maniei, dice „Grașdanin", e adl de așa, 
încâtă ea nu pote să lase să trecă oca
siunea acesta. Evenimentulă din Berlin 
pote ave ca urmare anumite negociărl 
asupra cestiuniloră litigiose politice, cari 
apasă ca o povară grea asupra păcii eu
ropene. Deși Germania se află în frun
tea triplei alianțe, totuși conducătorii 
ei sciu, că numai în timpă de pace se 
potă basa pe acestă ligă. O înțelegere 
cu Rusia va fi întotdeuna celă mai bun 
mijlocă pentru Germania de a scăpa de 
dificultăți.

Se vede din îngrijirea, cu care ur- 
mărescă oficioșii austriacl orl-ce fașă a 
politicei germane — dice „Grașdanin14,— 
că cercurile conducătore din Berlină ni- 
suescă a stabili o asemenea înțelegere 
cu Rusia. Este numai de dorită — în- 
clieiă foia rusescă — ca acestă îngrijire 
a oficioșiloră austriacl să nu rămână ne- 
tundată și ca nisuințeloră austriace se 
li-se pună odată o stavilă. Atunci pute
rile aru pute procede la o desarmare 
parțială.

FOILETONULtl „GAZ. TRANS.14

Autobiografia unui risipitorii demilione.
In Londra a apărută în dilele aces

tea o carte forte interesantă, întitulată: 
„Cum am cheltuită eu 250.000 punți 
sterlingl în doi ani de rlile44. Autorulă 
ei Mr. Benzon însuși este eroulă, 
care a prăpădită cele 250,000 punți 
sterlingl și care acum, întorcendu-se cătră 
publică, îșl mărturisesce păcatele sale. 
Cartea acesta a fostă menită de sorte să 
apară tocmai în timpulă acesta, când 
suntă nemulțămirile cele mari între lu
crătorii din docurl, și să arate într’ună 
modă flagrantă raporturile’ periculdse, 
ce esistă în societatea englezescă, între 
a fi seu peste măsură bogată seu săracă 
lipită pământului. Averea adunată de 
autorulă acestei cărți, prin munca neo
bosită a lucrătoriloru din docurl, o risi- 
pesce elu în decursă de 2 ani!

„Ce ironiă a sorții! ErI încă milio- 
neră' plimbându-se într’ună echipagiu 

strălucită și privindă cu disprețu pe tre
cătorii, cari se strecurau pe lângă fai- 
mosiflă seu echipagiu; astădl însă săracă 
lipită, ședendă la o masă veche într’o chi- 
liă slabă luminată, pune pe hârtâiă fap
tele sale săvârșite în vieța sa trecută 
plină de plăceri și trândăviă!

Aici se pote aplica sentința filoso
fului grecă Diogene, că: aceia, cari nu-și 
întrebuințeză averea loră pentru scopuri 
nobile lumanitare, ci pentru plăcerile 
loră personale, aceia se potă asemăna 
cu pomii roditori și cu vița de viă, cari 
puși într’ună locu neroditoră, facă fructe 
ce servescă ca hrană corbii oră.

Totă așa și autorulă nostru Mr. 
Benzon în cartea sa se înfățișeză îna
intea marelui publică, erl milionară, 
astădl o ruină financiară, ca prin cartea 
sa să-și câștige pânea cea de tote 
dilele!

Era în tomna anului 1887 pe tim
pulă festîvitățiloră date în onorea iubi- 
leului de 50 de ani ală reginei Victoria, 
când pentru prima dată debuta Mr. Ben

zon în publică. Elă se rămăși la o în
trecere de cai pe 16,000 funțl ster
lingl, că ore-cine va fi învingătorulă, și 
într’adevără câștiga rămășagulă. Din tim
pulă acesta elă nu lipsi dela nici o a- 
lergare de cai, în curendă îșl procura 
ună grajdă întregă de cai de întrecere, 
rivalisândă astfelă cu cei mai însemnați 
și bogațl omeni de sportă din Anglia, 
precum ducele de Vestminster și lordulă 
Rothschild. Noroculă îi surîse acestui 
cometă finanțiară, plină de cutezanță, 
der nu pe multă vreme. In curendă în
cepu să piardă rămășagă după rămășagu, 
pănă când în fine se lăsa de acestea și-și 
luă refugiulă la joculă de hazard prin 
speluncile de jocă ale aristocrației. Aici 
însă elă perdii aprope totă restulă averei 
sale și astfelă ajunse într’o stare de 
totă critică în privința financiară. încă 
odată căută să-și mai încerce noroculă 
la Monte-Carlo, der și aici îi merse rău 
și astfeliu, după cum era de prevăzută, 
îșl perdu totă restulă averei sale.

Vedemu așaderă, că viața și sfârși- 

tulă lui Mr. Benzon nu este ceva nou nici 
originală, dedrece cașuri de risipă obvină 
forte adeseori în viața de tote dilele. 
Der totuși autobiografia lui Mr. Benzon 
stîrni interesulă publicului anglesă, care 
se miră, cum ună omă e în stare în decursă 
de 2 ani de cjile să risipescă o avere de 
250.000 funțl sterlingl.

In acestă carte autorulă spune ceti
torului, că elă voesce să’șl facă o avere 
prin munca și stăruința sa, promițendă 
totodată, că va fi mai prevădătoră 
în întrebuințarea baniloră. Precum se 
vede a primită o amară lncțiune.

Pe lângă acestă morală autobiogra- 
fulă mai pune înaintea publicului ceti
torii și o a doua morală, că adecă este 
mare nefericire pentru ună omă, când 
vine pe neașteptate în posesiunea unei 
averi mari, fără ca elă mai înainte se 
aibă o ideă clară despre valorea și în
trebuințarea banului.

(După „B. Tgb.") C. Sc.
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Rusia și alegerile în Francia.

O scrisore adresată din Petersburg!! 
„Corespondenței Politice**  dice, că re
sultatulă alegeriloră în Francia e mai 
multă favorabilă decâtă vătămătoră 
ideii unei apropiări între Francia și Ru
sia, cu atâtă mai multă cu câtă acestă 
cestiune nu atârnă de cursulă politicei 
interne. Marea maioritate a națiunii 
rusescl, care voesce pacea, e pe deplină 
satisfăcută de aceea, că resultatulă ale- 
geriloră a împedecată venirea la putere 
a unoră omeni, cari pentru a-șl da o 
autoritate, ce lelipsesce, ar fi gata a 
arunca Francia în primejdiile unui 
răsboiu.

*) In Nr. ele Dumineca trecută alu „Ga
zetei1 amu împărtășită, că din ordinulu căză- 
cescu alu inspectorului școlaru ung. s’au res
pinsă protestele. — Red.

Turcia și Bulgaria.

„Fremdenblatt**  se ocupă de scirile date 
de nișce diare seriose, cari anunță, că 
Porta ia în considerațiă, din punctă de 
vedere ală proprieloră sale interese, do
rința ce are Bulgaria de a eși într’ună 
chipă dre-care din situația sa actuală. 
Foia vieneză găsesce acestă dorință forte 
justificată și dice: Aceste scirl probeză, 
că Porta înțelege exactă situațiunea. Do
rința ce are de a descurca condițiunile, 
în care se găsesce Bulgaria din punctulă 
de vedere ală dreptului publică, răspunde 
nu numai unei trebuințe de siguranță 
pentru Turcia, der și unei trebuințe a 
Europei, care îșl dă tote silințele pentru 
a mări garanțiile de pace și a depărta 
ori-ce elementă, care ar putea compro
mite pe acesta din urmă. Der decă în 
urma unoră scrupule, Porta n’ar mai 
voi se urmeze impulsului dată de ome
nii săi de stată, ea ar cădea într’o con
trazicere ,ală cărei efectă ar pute să-i 
fiă simțitoru. Dorința ce o are Bulgaria, 
de a descurca situația sa, devenindă din 
di în di mai ardătore, Porta se va găsi 
în alternativa de a face posibilă regu- 
larea legală condițiuniloră, în cari se află 
Bulgaria, seu de a nu putea răspunde 
nici intereseloră sale nici voinței Euro
pei. Decă în Bulgaria liniștită și satis
făcută în cererea sa cea mai vitală, 
Porta e convinsă, că va găsi o garanțiă 
de ordine în Orientă și de siguranță 
pentru Turcia, Europa n’ar putea de locă 
recunosce motivele, cari determină pute
rea suverană a face ună demersă pentru 
a ajunge la acestă scopă. Decă Porta 
nu refusă a recunosce pe principele 
Ferdinand ca principe ală Bulgariei, 
precum și starea de lucruri prosperă a 
principatului, acestă faptă va avea o in- 
fluință decisivă asupra resoluțiuniloră 
celorlalte puteri. Ca și Austro-Ungaria, 
ele n’ar pute să aibă nici ună motivă 
de a refusa aprobarea loră unei acțiuni 
eventuale a puterei suzerane pe deplină 
autorisate în vederea regulării definitive 
a stării de lucruri în Bulgaria.

Gestiunea Cretei.

Deși cestiunea Cretei a încetată de 
a fi ună obiectă de deosebită preocupa
ți ă a puteriloră europene, totuși eveni
mentele ce se petrecu în aceea insulă 
țină deșteptă atenția lumei politice, dice 
„Naționalului Revolta s’a înăbușită, der 
represiunile lui Șakir-Pașa nu au luată 
încă sfârșită. Din contră o mulțime 
de creștini zacă închiși în temniță, aceia 
cari au rămasă liberi suntă desarmați și 
dațî pradă răsbunărei trupeloră otomane; 
scăparea nu este decâtă în refugiu spre 
munți. Aceste scirl, primite prin firulu 
telegrafică, ce trece prin Atena, potă fi 
și esagerate, deși Grecii nu ar avea as- 
tădl nici ună motivă de a înăspri o si- 
tuațiune, pe care dînșii nu o-ar putea re
media de locă. Der, chiar esagerate de 
ar fi aceste scirl, nu e mai puțină ade
vărată însă, că persecuțiunl strașnice în 
contra creștiniloră din Creta esistă și 
acesta ar fi in de ajunsă pentru iubito
rii de umanitate spre a face demersuri 
în favorea nenorocițiloră din acea insulă, 
însuși „Standard1*,  organulă d-lui Salis
bury, nu se îndoiesce de esactitatea in- 
formațiuniloră ce i-se transmite în acestă 
privință; recunosce însă, că Șakir-Pașa 
nu a făcută decâtă să urmeze învitațiu- 
nei puteriloră, cari au cerută să se useze

de tote mijlocele pentru a se reprima 
o revoltă, care putea sluji ca pretextă 
ală unui conflictă internațională. Nu e 
der de prevădută, ca puterile să intervină 
acum în acestă afacere, să o redeștepte 
acum când o credă înmormântată pen
tru multă vreme.

SCIRILE DILE1.
Școlele de cădeți. In anulă acesta 

au cerută forte mulțl tineri â fi primiți 
în șcdlele de cădeți. Din 810 petențl 
apțl pentru școlele de cădeți de infante
ria au fostă primiți însă numai 709, res
pinși fiind ceilalți din cansa lipsei de 
locuri. Cele 12 școle de cădeți de in- 
fanteriă ale monarchiei numără adi 
2200 elevi. Pentru școla de cădeți de 
cavaleriă din Măhrisch-Weisskirchen s’au 
anunțată numai 51 elevi, cari au și fostă 
toți primiți, dedrece erau mai multe lo
curi de ocupată.

*
♦ *

Afacerea Kokan. Etă în ce stadiu se 
află acuma afacerea acesta scandalosă: 
Tribunalulă penală din Budapesta a în
sărcinată pe consiliarulă Albert Haupt 
cu cercetarea ordonată în contra fostului 
secretară de stată Dr. Alexandru Mat- 
lekovits. Judele de instrucțiune a citată 
dilele aceste pe apărătorulă lui Kokan, 
advocatulă Geza Polonyi, înaintea sa spre 
a’lă asculta în privința puucteloră de a- 
cusațiune, ce se enumeră în hotărîrea 
tribunalului, prin care se ordonă amintita 
cercetare. Polonyi însă fiindă absentă, 
nu i-s'a putută înmâna încă citațiunea 
pănă acuma.

* 
jj: *

Sporirea datoriiloru mici pe polițe in 
Ungaria. A apărută tocmai aum a decea 
broșură a anuarului biuroului statistică 
ungurescă, care constată, că numărulă 
polițeloră ce vină în circulațiune pen
tru datorii mici cresce din anu în ană 
în modă îngrijitoră. S’au vândută adecă 
blanchete de poliță provădute cu 
timbru de 5 cr.: 1.169,650 în 1883, 
1,350,597 în 1884, 1.554,926 în 1885, 
1.747,207 în 1886 și 1.975,653 în 1887. 
Aceste date privescă numai pe Țera un
gurescă, Bănatulu și Ardelulă, nu și pe 
Croația. Aceste polițe, pe care se dau 
împrumută numai sume pănă la 75 
fl., trebue că au fostă folosite de 
omeni din clasa de josă a poporului, 
carl din causa raporturiloră loră de a- 
vere nu potă lua decâtă împrumuturi 
mici.

♦ *

Mortti din bătaia. In dilele trecute 
amă adusă scirea, că Johann și Andreas 
Gusbeth, calfe de lemnară, au bătută 
cumplită în sera de 3(15) Septemvre pe 
doi locuitori din Brașovulă-vechiu. Acum 
aflămă, că unulu din aceștia, anume 
Irimie PascovicI, a murită din causa 
raneloră.

$ 
jje *

Ună călii in locu de primară. într’o 
comună nemțescă cu „missiune patrio
tică**,  situată între unele comune româ- 
nesci din cerculă Răcașului, numită lo- 
zseffalva, ună locuitoră cu numele Berg- 
vaner a mersă de repețite ori la casa 
comunală, în luna presență, ca să plă- 
tescă contribuțiune, der nu, aflată pe 
nime acolo: nici jude, nici jurată, nici 
cassară ! (pe când în comunele românescl 
se afla încă și câte ună pătraru de du
zină de esecutorl, dice „Luminătorulă**).  
Supărată de acestă absentare pricop- 
situlă șvabă merge acasă, încalecă ună 
armăsară ală său, îlă duce la casa co
munală, îlă bagă în primăria și-lă încuia 
în sală și după asta plecă acasă. Mai 
târdiu, când a venită judele comunală 
și a luată veste că o bidigania se mișcă 
prin încăperi, s’a spăimentată ca vai de 
elă, a recuirată ajutoră și d’abia și-au 
luată curagiulă să dee față cu armăsa- 
rulă! Constatându-se faptulă, Bergvanger 
s’a scusată în următorulă modă: „fiindă 
că n’am aflată pe nime, am adusă ar- i

măsarulă meu ca să învețe a încassa elă 
contribuțiunea**.

* - .
* $

Pojaru. In comuna Apoldulu-mare, 
în tractulă Mercurei, s’a ivită pojarulă 
în mai multe familii. E temere să pu 
se ivescă în modă epidemică.

* *
Profanarea unui cimiteriu. Gendar- 

meria din Alba-regală a arătată, pro- 
curaturei, că în cimiteriulu ev. din Se- 
regyelyes pască boii preotului de acolo 
Emerich Konc și sluga lui scote 
crucile de lemnă de pela mor
minte și face focă cu ele ca să se’ncăl- 
descă. Se făcu cercetare și se constată, 
că însuși preotulă poruncise să’i ducă 
boii la pășune în cimiteriu. Esemplului 
preotului îi urmară și alțl locuitori din 
sată și așa întregulă cimiteriu era scur
mată și murdărită de boi. In contra 
slugii și a păzitorului cimiteriului se va 
aplica procedura penală, er în contra 
preotului s’a făcută arătare la autoritatea 
sa bisericescă superioră.

* 
* £

Presentarea armei pentru sentinele 
este cassată prin noulă regulament de 
esercițiu, ce a întrată în vigore dela 1 
Octomvre a. c. In locă de 'a presenta 
arma, ca pănă acuma, sentinelele voră 
prinde numai cu mâna patulă pușcii. 
când se va arăta Vr’ună oficeră. A fă
cută orecare sensațiă la palatulă din 
Viena, când publiculă a vădută pentru 
prima oră, că trecendă împăratulă pe 
lângă garda palatului, acesta a eșită, s’a 
bătută toba și s’a plecată stegulă, der 
soldații n’au mai presentată arma înain
tea monarchului, ci au făcut numai miș
carea mânei la patulă puscii.

* 
£ :j:

Unu porcii selbaticu viu a fostă 
prinsă Lunia trecută înainte de amedl 
aprope de Feldidră de cătră ună locui- 
toru de acolo. Cu timpulă bestiile 
ocrotite de stăpânirea ungurescă au să 
între în comune și chiar în casele ome- 
niloră, ca se’șl caute jertfe.

* 
jj: >:

Mortu prin electricitate. Ună casă de 
morte pănă acum ne maijj pomenită s’a 
întâmplată în Timișora în Dumineca tre
cută, spune „Luminătorulă**.  Unu servitoru 
avândă ordină de la stpăpânulă său ca 
să curețe de paianjinl ferestrele morii, lu- 
crându’șl lucrulă s’a slobodttă pre tare 
pe ferestra din catulu primă, și era să 
alunece în josă. In acestă momenta de 
periculu băiatulă se apucă de sîrma 
(drotă) ce tocmai d’asupra ferestrii con
duce electricitatea ce lumineză. La mo
menta primi nefericitulă o lovitură elec
trică atâtă de puternică, încâtă rămase 
mortu. și totodată Cu manile lipite de 
sîrmă astfelă că trei omeni, ce ajunseră 
mai târcjiu, abia-lă putură deslipi de 
sârmă, după ce primiră și dânșii câteva 
împunsături bunișore electrice din cor- 
pulă acățută ală ucisului. Palmele ser
vitorului erau arse ca cărbunele de sîrma 
ce-o apucaseră.

* * 
îț:

Nostrificarea unui medicii englesii. 
Dr. Iohn Brodie, medică englesă cu di
plomă dela universitatea din Edinburgă, 
de presentu angajată ca medică la o 
mină de aură în Baia mare, vrândă să 
practice aci medicina, se adresă minis
trului ungurescă de instrucțiune și acesta 
îlă trimise înaintea unei comisiunl, care 
cu ajutorulă unui interpretă, dedre-ce 
englesulă scie numai limba sa maternă, 
să’lu esamineze din chirurgiă, medicina 
internă și judiciară, și higiena publică. 
Interpretulă traducea întrebările censo- 
riloră în englesesce și apoi răspunsurile 
medicului în unguresce. Resultatulă a 
fostă, că englesulă a fostă aprobată de 
comisiune. Actele s’au înaintată la mi- 
nisteră.

* * 
tic _

Invasiune de servitore in Praga. După 
plecarea regimentului de infanteriă Nr. 
35 din Pilsen în noua sa garnisonă la 
Praga, vre-o 150 de servitore arătară 
stăpâniloră loră, că esă din serviciu și 

plecară la - Praga în noua garnisonă a 
regimentului, ca să servescă acolo.

* ** •. •* *
Vreme tare, de credei că se rupe 

cerulă, a fostă MercurI noptea spre Joi. 
Fulgerile și tunetele urmau fără între
rupere, ploua de vărsa și bătea ventulă 
cu putere. Prin unele părți a cădută și 
grindină.

Corespondența „Gaz Trans“
Tohanulii vecliiu, 27 Sept. 1889.

Vă rogi! pre multă a publica urmă- 
torele șire ca răspunsă la corespondința 
d-lui N. Groza din 10 Septemvre 1889 
apărută în Nr. 205 a multă prețuitului 
diară „Gazeta Transilvaniei.“

Mă prinde mirarea, cum d-lă Ni 
Groza ca omă bătrână în Tohanulă ve- 
chiu are cutezanța a publica și susține 
nisce neadevăruri atât de grosolane. D-sa 
declară mai ântâiu că nu este adevărată 
că alegerea nu s’a făcută cu aclamațiune. 
Eu celu puțină sciu, că la o alegere 
când numai unulă este contra, alegerea 
nu mai este cu aclamațiune. La alegerea 
scaunului scolastică a protestată contra 
modului de alegere și și contra alegerii 
unoră membri, D-lă preotă G. Tomasu 
și cu D-sa și alții. Deci alegerea nu a 
mai putută fi cu aclamațiune. Se vede 
treba, că d-lă Groza nu pricepe cuven- 
tulă -aclamațiune.'1

Mai departe susține d-lă Groza, că 
d-lă Ioană Vladă a propusă membri în 
scaunulu scolastică. Acesta încă este 
ună neadevăr, dedrece însușiși d-lă Groza 
a predată d-lui Proto-pretore ună biletă 
pe care erau scrise numele membriloră 
din scaunulu scolastică.

Ce atinge dialogulă între d-lă Proto- 
pretore și învățătorulă N. Popă, eu sus
țină cele ce s’au scrisă în corespon
dința apărută în Nr. 189. Artio. de 
lege XXXVIII § 117 din 1868 spune, 
că învățătorii îșl alegă ună representantă. 
Ei bine, să fi lasată pe d-nii învățători 
să’șl alegă ei ună representantă, er nu 
să-i silescă a vota. Cu acestea declară 
cuvintele d-lui Groza cu privire la dia
logulă între d-lă Proto-pretore și d-lă 
învățătoră ca neadevărate.

Susține apoi d-lă Groza, că repre- 
sentanții comunali s’au concliemată cu 
48 de ore mai ’nainte de ședință. Acesta 
eră este neadevără și ca dovadă mă 
provocă la lista de conchemare. Mai 
departe susține d-lă Groza, că nu este 
adevărată, că protocolulă s’a subscrisă 
de membri de încredere, cari n’au fostă 
de față de alegere. Acesta încă este 
neadevăru. Dovadă eclatantă este îu- 
prejurarea, că d-lă preotă I. Pandrea a 
subscrisă protocolulă la rugarea d-lui 
protopretore, fără de a fi de față la a- 
legere, dedrece pe timpulă alegerei a 
fostă în sf. biserică celebrândă vecernia. 
D-lă preotă I. Pandrea a făcută verbală 
observarea, că D-sa nu a fostă de fată 
la alegere. La asta d-lă protopretore îi 
replică, că acesta nu are a face nimică!

Mai departe susțină, că d-lă preotă 
Tomasu și împreună cu D-sa și alții au 
protestată contra alegerei. Ambele ce
reri au fostă respinse. Fiindcă protes- 
tulă a fostă respinsă din partea d-lui 
Proto-pretore, la ședință, mai mulțl gră- 
nițerl (în numără de 17), cărora le zace 
la inimă viitorulă școlei românescl, au 
făcută ună contru-protestu și acesta 
împreună cu protestulă s’a trimisă 
preturei brănene spre înaintare mai de
parte. Resoluțiune la acestea încă n’a 
urmată nimică*).

Ce privesce persona d-lui proto
pretore, pdte să fiă de natură blândă 
și nobilă, și pote și nu. Nu am dubi- 
tată nici de una nici de altă, căci nu’lă 
cunoscă mai deaprdpe. Alții îlă voră 
cunosce mai bine decâtă mine!

Se dice în corespondință, că D-lu 
protopretore a esplicată din cuvântă în 
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cuvântă tote ordinațiunile și - și pioto- 
colulii. Eu am fosta de față, la alegere 
și șciu, că d-lil. protopretore a deșchisă 
ședința aducândă la., cunoscință, că a 
venită în comună în"’urma unui ordină 
ca se alegă scaună școlastică nou, er la 
finea ședinței a rugată pe membrii pre- 
sențl sâ’șl procure legea din 1868, căci 
D-sa nu o mai scie, deorece nu a luat’o 
de multă în mână.

Se dice in corespondență, că d-lui 
Tomasă nu i-s’a primită protestulă de
orece nu a fostă plenipotențiată din 
partea grănițeriloră. Audi acolo! Eu 
sciu că d-lă Tomasă ■ este representantă 
comunală și ca atare este și represen- 
tantele locuitoriloră, cari toți suntă grăni- 
țerl dela celă mai mică pănă la celă 
mai mare, afară de venetici.

Mai departe, ca să nu fiă în rătăcire 
d-lă corespondentă, îi spună, că greșesce 
multă prin cuvintele din urmă ale co
respondenței deorece eu, ca „Hravulu 
D-sale grănițerii*  nu am fostă și nu 
suntă capulă nici unei elice și nici 
nu m’am interesată de chimirulă meu 
pe spatele „mai multoru grănițeri* , deore
ce din copilăria mea am fostă totă ab
sentă pe la școli. Afară de aceea eu ca 
„bravulă D-sale grănițerău am călăto
rită mai multă ca D-sa, simtă românesce 
mai multă ca D-sa și pote și de binele 
Româniloră și ală grănițeriloră români 
mă intereseză mai multă ca D-sa. Câtă 
de multă semte D-sa românesce se vede 
și de acolo, că D-sa nu numai n’a pro
testată, ci a credută de bine a se supune 
orbesc© ordiueloru jupâniloră dela stă
pânire. Octavianu Popă.

Editorii și Redactorii responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Vinurile române la esposi|ia din Parisu.
„La Revue Vinicoleu, unulă din cele 

mai autorisate fiare din Parisă, publică 
următorulă importantă articolă sub is
călitura d-lui H. Devienne, unulă din 
redactorii săi:

„Esposiția de vinuri, prevenință ro
mână, este din cele mai importante. Ea 
nu cuprinde mai puțină de 60 esposanțl. 
Printre produsele expuse se observă vi
nuri de Odobești, de Cotnari, de Socă, 
de Odobă, de Uricu, de Cozmă, de Tă- 
măiosă, de Brandura, de NicoreștI, de 
DrăgășanI, de Strehaia etc., cari tote se 
bucură de o reputațiă meritată.

România produce rachiuri, cari se 
asemănă cognacuriloră nostre, cari suntă 
cu dreptă cuvântă apreciate, și ra
chiuri de prune de ună gustă re
marcabilă. D. Niculeanu, membru în co- 
mitetulă națională ală Exposițiunei 
Universale, a dată asupra viniculture! 
din România informațiuni detailate, cari 
permită a ne da semă exactă de situația 
venicolă a acestei țări.

Din tote ramurile de industria agri
colă, viticultura, prin întinderea și des- 
voltarea ce a luat’o acll, e considerată 
ca una din cele mai principale ale agri- 
culturei române.

Vinulă ocupă ală doilea locă prin
tre produsele, cari caracterisă agricultura 
acestei țări în generală.

Viticultura dela 1867, când pentru 
prima oră a fostă representată la Expo- 
sițiă, a luată unu avântă cu totulă sur- 
prindătoră și căușele, cari au contri
buită la acesta repede desvoltare, se 
potă atribui creării unui mare numără 
de căi de comunicația, întinderii căiloră 
ferate în tote unghiurile țărei, care fa- 
ciliteză transacțiuniie, și în fine protec- 
țiunii ce s’a acordată industrieloră năs
cânde prin diferitele tratate de comerțu, 
care au pusă România în raporte co
merciale cu țările străine.

Viile României se găsescă în ge
nerală situate pe colinele și ridicăturile, 
cari formeză ultimele ramificațiuni ale 
Carpațiloră; ele constitue ună lanță, 
care, plecândă dda una din estremitățile 
țărei (Turnu-Severinu), merge pănă la 
cealaltă (Dorohoi). Zona viiloră nu e de 
locă bine definită, pentru că tote de
partamentele riverane ale Dunării și Pru
tului posedă vii răspândite pe suprafața 

loră. Cu tote astea, viile României, cu 
câteva escepțiunl, potă fi împărțite în 
două regiuni, cari suntă: 1). Regiunea 
colineloră și eminențeloră, la calea ferată 
centrală pănă la CarpațI; 2) Regiunea 
câmpiei cuprinse ■ între acestă cale și 
Dunăre.

Diferința de calitate a vinuriloră ce 
le producă aceste două regiuni e destulă 
de însemnată, cu tote că formațiunea 
geologică, și clima suntă identice, celă 
puțină pentru o mare parte din ele. Ca
litatea superioră a vinuriloră din regiu
nea eminențeloră se datoresce mai ântâiu 
composițiunei variate a terenuriloru, apoi 
espunerii loră, înălțimei și în fine varie- 
tățiloră viei. Vinurile produse în re
giunea colineloră suntă mai alcoolice, 
mai puțină bogate în tanină și ceva mai 
accide decâtă celelalte; ele întrunescă 
cu tote astea calități'cu'totulă superior© 
pentru consumațiune. Considerate în ge
nerală, vinurile române au multă afini
tate cu ale Austro - Ungariei, Rinului, 
Rousillonului.

Cele mai însemnate vii ale țărei 
suntă cele de:

Cotnari, districtulă Iași, care pro
duce vină albă;

NicorescI, districtulă Tecuci, care 
produce vină escelentă roșu închisă, 
roșu și albă;

Odobești, districtulă Putna, care 
produce vină escelentă albă și roșu în
chisă ;

Dealu-Mare, districtulă Prahova, care 
produce vină escelentă albă și roșu;

DrăgășanI, districtulă Râmniculă 
Vâlcea, care produce escelente vinuri 
albe și puțină de celă roșu;

Golulă Drăncea și Oravița, districtul 
Mehedinți, care produce vină escelentă 
roșu închisă și roșu.

Afară de aceste șepte centre prin
cipale vinicole, România posede încă ur- 
mătorele remarcabile vii:

Panciu, districtulă Putna, care pro
duce vină albă și roșu închisă;

Sărata, districtulă Buzău, care pro
duce vină roșu închisă și roșu;

Plenitza, Simnică și Careea, distric
tulă Doljă, care produce vină albă, roșu 
și roșu închisă;

Rogova, Bresnița și Poroina, dis
trictulă Mehedinți, cari producă vină 
roșu închisă și roșu ;

Socola, districtulă Iași, care pro
duce vină albă;

Greca și Topești, districtulă Vlașca, 
care produce vină albă și roșu;

Drăgușanî, districtulă Tecuci, care 
produce vină roșu închisă, roșu și albă;

DrăgănescI, diștrictulă Oltă, care 
produce vină roșu;

Greaca și CosteștI, districtulă Tu- 
tova, care producă vină albă și roșu;

Hușii, districtulă Fâlciu, care pro
duce vină albă și roșu ;

Bădilă, Nicolițelă, Cadulu și Isaccea 
din Dobrogea, cari producă vină albă 
și roșu.

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

Belgradu, 4 Octomvre. — Ma- 
ioritatea membriloru Scupcinei b 
declaratu, că la casu când regina 
Natalia n’ar primi pănă la deschi
derea camerei condițiunile ce i 
le-a propusă guvernulu, ei voru 
vota o lege, prin care să i-se in- 
tercȚcă reginei Natalia de a mai 
locui în Serbia. Se 4ice> că acȚ 
seu mâne Regina va ave o întâl
nire cu regele Alexandru.

Amsterdam, 4 Octomvre. Gu
vernulu a espulsatu pe toți dele
gații euglesi, cari au ațîțatu pe 
lucrători.

DIVERSE.
0 căletoriă aventurosă a unei pisici. 

Speditorulă Kohn din Viena, care e sta
bilită în Băckerstrase, a expedată în 
filele trecute o ladă, cu marfă fină de 
luesă la Constantinopole. Lada era cu 
mare îngrijire căptușita cu tărețe de 
lemnă. După o călâtoriă de 15 dile, a- 
junse lada în Constantinopole. Acolo 
când fu deșchisă, sări din ea o pisică 
afară. Pe semne acestă pisică a intrată 
în timpă de pausă, când se înpacheta, în 

tărîțe, și astfelă nu a mai putută eși 
afară. Cu totă căletoriă ei îndelungată 
pisica nu arătă mare slăbiciune din ca
usa postului ce l’a ținută, căci ea sări 
cu putere în fața amploiatului dela vamă 
și îlă sgâriâ binișoră. După cum se spune 
acestă pisică, care a arătată atâta poftă 
de călâtoriă, se află acum în filiala fir
mei susă numite.

Unu parlamentă în miniatură. In mi- 
culă principată Reuss, ală cărui domni- 
toră în timpulă de față este principele 
Enrică ală XXII, se vor face în dilele 
acestea alegerile pentru camera deputa- 
țiloră, care constă din patru membri. 
Pentru aceștia voră candida optă supuși 
ai principelui, și anume patru socială- 
democrațl, doi conservatori și doi pro
gresiști. Dintre cei patru socială-demo- 
crațl doi suntă cârciumarl.

Șahulu Persiei în mănăstire. După 
cum se anunță din Tiflis, Șahulă în că
lătoria sa cătră Teheran trecu prin Eci- 
miadzin, pentru ca să-lă vadă pe Cato- 
licosulă Armeniloră (capulă supremă ală 
bisericei armene) în renumita lui mănăs
tire. Prin acesta Șahulă voi să arate, 
că de aici înainte toți supușii săi voră 
ave egale drepturi cetățenescl.

Unica glumă a lui Washington. Washing
ton, părintele uniunei americane, era ună 
bărbată forte seriosă. Despre elă se istori
sesc©, că în tătă vieța sa să fi făcută 
numai o singură glumă. In decursulă 
pertractăriloră primului congresă, cu pri
vire la înființarea unei armate de aliațl, 
propuse unu membru, că armata să nu 
trecă peste cifra de 3000 omeni. Au- 
dindă acesta Washinton propuse, ca să 
se ia ună condusă unanimă, că nici unei 
armate mai mari de 2000 omeni sănu-i 
fie ertată a călca pămentulă țărei sale. 
Ună rîsă generală isbucni în sală și 
prima propunere fu respinsă.

Etate înaintată. Din Sofia se scrie: 
Comuna bulgară Hagi Oglow Bazargik, 
în ținutulă Varnei, se pare că este cu 
deosebire favorisată de climă. Dintre mai 
mulțl locuitori, a căroră nașcere cade 
în secolulă trecută, cei mai bătrâni suntă 
Kotzo Christof și Hagi Ivanoff. Celă 
dintâiu e de 130 de ani. Elă are ună 
fiu de 80, ună nepotă de .50 și ună stră- 
nepotă de 20 de ani. Hagy Ivanoff este 
de 124 de ani, și are ună fiu în etate 
de 65 de ani, care este membru ală so- 
braniei bulgare, și ună nepotă de 20 de 
ani. Cei doi bătrâni suntă sănătoși și, cu 
totă etatea loră înaintată, se ocupă cu 
economia câmpului. Cei doi strănepoți 
amintiți mai susă servescă ca soldați înJ ?
primulă regimentă de cavaleria din 
Sofia.

Ună succesfi nou alfl lui Eiffel. „Con- 
structorulă colosalului turnă de feră în- 
naltă de 300 de metri a resolvată cu 
norocă o problemă nouă forte intere
santă. In dilele acestea s’a ținută o 
conferință sciențifică în ateiierulă dela 
Levallois-Perret în presența ministrului 
de răsboiu Freycinet și a mai multoră 
oficerl superiori, precum și a mai mul
toră membri ai congresului căiloră fe
rate. In acestă conferință s’a esaminată 
ună podă pentru calea ferată, care se 
pdte descompune. Acestă construcțiune 
a obținută celă mai strălucită succesă. 
Podulă e de o greutate de 86 tone, este 
de oțelă și e menită sâ substitue, atâtă 
în timpă de râsboiu câtă și în timpă de 
pace, podurile stricate ale căiloră ferate. 
Toți cei de față felicitară pe Eiffel, pen
tru noua invențiune.

0 modă practică. Din Parisă se scrie: 
Adeseori se întâmplă, că more cineva 
în familiă, tocmai când ți-ai cumpărată 
g manta seu vr’o jachetă colorată. Nouă 
bărbațiloru ne este ună lucru ușoră, ca 
să jelimă, n’avemă decâtă să ne punemă 
o bucată de zăbranică pe pălăriă și do- 
liulă e gata. Cu totulă alceva este însă 
la dame, la densele e mai greu, de aceea 
s’au decisă damele din Parisă, ca la cas 
decă a murită vre-o rudă mai îndepăr
tată, să porte, tocmai ca oficerii, la bra- 
țulă stângă o fășiă de zăbranică. Și îu- 
tr’adevără pe stradele Parisului vedi 

dame, cari jelescă îmbrăcate în rochii de 
colăre deșchisă avândă pe brațulă stângă 
fășia de zăbranică.

ULTIME SCIRL
Belgradu, 2 Octomvre. Regele 

Alexandru a declaratu, că fără 
voia și soirea tatălui seu nu va 
avea întrevederea cu mumă-sa, re
gina Natalia.

Belgradu, 2 Octomvre. D. Gruici, 
președintele consiliului, însărcinat 
de guvernă a negocia cu ex-re- 
gina Natalia, a avutu cu regina 
doue conferințe cari au remasu 
fără resultatu. Metropolitulu Mi- 
hailu se încercă a face o învoială.

Berlină, 2 Octomvre. Se asi
gură, că guvernulu va presența 
Camerei unu proiectă de împru
mută de 260 milihne, pentru a 
acoperi clieltuelile militărescl.

ParisH, 2 Octomvre. Comisarul 
rusă ală Exposiției a adresată 
Țarului o telegramă de felicitare 
cu ocasia celoră 610 recompense 
ce s’au acordată exposanțiloră 
ruși. Țarulă a multămită comisa
rului prin telegramă.

Berlinu, 2 Octomvre. Gene- 
ralulă de Schweinitz, ambasadoră 
alu Germaniei la Petersburg, e 
așteptată la Berlină unde vine 
probabilă pentru a asista la în
trevederea Țarului cu împeratulă.

„Gazeta Germaniei de Nord“ 
ia actă de articolele publicate de 
(Țârele austriace asupra intențiunii 
ce ar avea Poarta de a recunosce 
pe principele Ferdinand ca prin
cipe ală Bulgariei. Fdia berlineză 
adaugă, că acestă știre merită cre
dință.

„Vossiclie Zeitung“ (Țce din 
partea sa, că Germania se arată 
acum mai favorabilă ideei de a 
recunosce pe principele Ferdinand.

Parisu, 20 Octomvre. ScirI ve
nite din Londra anunță, că orlea- 
niștii refusă a continua a da fon
duri și că generalulă Boulanger 
voiește se emigreze în Egipt.

D. Rochefort a adresată ună 
nou manifestă 'alegâtoriloră din 
Belleville, îndemnându-i a’lă alege. 
Manifestulă se sfîrșește prin aceste 
cuvinte: Josă cu lioții!

^Cursulii pieței Hrașovii
din 3 Octomvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.47
Argintă românescă - 11 9.38 11 9.41
Napoleon-d’orI - - - h 9.47 M 9.47
Lire turcescl - - - n 10.72 n 10.76
Imperiali - - - - >1 9.72 n 9.74
GalbinI n 5.58 11 5.61
Scris, fonc. „Albina" 6u/0 n —.— n —,_

50/
>1 n n ° /o n -.— —,—

Ruble rusescl - - - n 122.— n —._
Mărci germane - - H 58.20 58.50
Discontulu 10—12"/0 pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 3 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0...........................99.90
Renta de hârtia 5°/0 - - - - - - 94.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 114.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - _ ._
Bonuri rurale ungare - - - - - 87.80
Bonuri cu clasa de sortare - - - ________
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - __ , 
Bonuri cu cl. de sortare - - - - _ __
Bonuri rurale transilvane .... _ __
Bonuri croato-slavone ----- IQ5_
Despăgubirea pentru dijma de vină 
Renta de hârtiă austriacă - - . - 83.65
Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă..................... 110.55
LosurI din 1860 ......................_ _ 133 _
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 922._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 405.75
Galbeni împărătesei................................ 5,68
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 949
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.55 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.95
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„ALBINA»
institute de creditu și de economii 

filiala, BrasoW 

acorda la comerciant! și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6°j0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6 '/2%
Informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în 

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

S3,18DE IHCHIRIAT
Ț este casa din preurbiulu Scheiu, 
I strada mare Nr. 1380, constă- 
I tătore din trei odăi, bucătăria, 
Ț pivniță, podii, unu grajdiu 
t micu și o grădiniță, de acuma 
i pană la Septemvre 1800. 
ț Informațiune mai de aprope 
jjj dă Eforia școlară în edificiulfl * 
Ș gimnasiului românii ort. res. x 
T de aici. 173,3-3

QO-Q-00-€3"€30-0-€5-0-0-0-00-00
o o

f
—■ABONAMENTE 'GAZETA THAHSILVAHIEI“

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni 
anfi

Pentru România si străinătate
trei luni........................ ........................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

§sx x
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

ir.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni.
trei luni .

Pentru România si străinătate:
5

anii.................................................... S
șese luni.........................' .... 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

» II

£
X

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai 

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

a sene adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Admimstrațmnea „Gazetei Transilvaniei

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

X 
X 
X

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

Budapesta—Predealft I B®redealii—S3 sida jsesta B.-lPesta-Aradtt~l\du^Teius-Aradu-BB.“iSBesta Coțișa-mică—Sibiiu

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele

rații

Ii Mlfi 
omni
bus

Trenu ; 
mixt

Trentt I
omni- accele- 
bus

Tienu

rfttu

Tren del 
por- j Trenu 

j sine I mixt I
Trenă

1 mixt
Trenii ! 

de 
pers.

Trenu 
mixt 

i 

Viena 11.- 3.40
Budapesta 8.31 9.20 3.10
Szolnok 11.20 11.25 7.22
P. Ladâny 2.22 1.04 5.52

Oradea-mare 4.18 2.30 8.46

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

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susu
Aiud
Tei ușii
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașft 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfaleu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora I

Brașovii

Ti miști 
Predealii

BucurescI

11.05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

«5.32
•26.17
§6.49
§9.35

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

6.14

9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

8.02
8.21
8.43
9.051
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34

3.17
3.48
9.35

BucurescI
1 g_IQ I*  reden I «1

9.28
11.38

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

, 6/241 Blașiu
: 6.38
i 6.56

7.15
7.48
9.13

110.04
10.12
10.19
10.45
ill.34!
12.111
12.291
Î.IOÎ
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Timiști

Brașovii

Feldiora
Ap aț a
Agostonfalva
Homorodu
Hașfaleu
Sigliișora 
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa

Crăciunela
Teinșu
Aiuda
Vințulu de susai 
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

I 
I1 Clușiu

i Nădășela
i Gîhrbău
i Aghireșa
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca

’ Rev
| Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli
V ârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny
■ Szolnok
Budapesta

VienaII

4.54
5.37 

"6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

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

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.
1.'

7.30
12.50

1.19

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57

7.-7
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09

6.19111.35
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10. 57

12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06

i
i

10.50
1.23
3.29

9.558.40 7,45
1.40 6.05

5.03
6"22
7.231

_s
Q 
o
3 
£

&

£

§.

>—>

Eh
CD 
Q

-
Q

3

CD

Trenu 
de 

pers.

Trenu .1
de | 

pers. :|

Trenu 
omni
bus

il

Viena 11.- 3.40 Teiușii
Budapesta 7.40 9.30 Alba-Iulia
Szolnok 10.42 12.38 Vințulu de joșii

A H ’ 3.53 5.36 Șibotu
Aradu >

2.17 4.29 6.06! Orăștia
Glogovațfi 2.37 4.41 6.18 Simeria (Piski)
Gyorok 3.37 5.05 6.43 Deva
Paulișu 4.05 5.17 6.55 Branicica
[Radna-Lipova 4.27 5.38 7,14 Ilia
IConop 6.05 7.46 Gurasada
jBerzava 6.23 7.57 Zamu
Soborșinft 7.20 8.42 Sobor șină
jZamii 7.55 9.111 Berzava
GurasaxL 8.26 9.39; Conopu
Ilia 8.47 9.551 Radna-Lipova
Branicica 9.11 10.13 Paulișu
Deva 9.42 .10.37 Gyorok
ISimeria (Piski) 9.59 10.53 Glogovaț
Orăștia 11.- 11.39 Aradil
'Șibotil 11.29 12.01
IVințulu de josQ 12.02 12.29; Szolnok
Alba-Iulia 8.55 12.19 12.45 Qttidapesla
Teiușft 9.54 1.06 1.24f| Viena

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșu 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

8.-
8.35

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sîbihi-Copșa-mică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
iLomneșă 10.05 10.40
iȘeica mare 10.40 11.10
Copșa-micâ 11.09 11.35

Cucerdea - Oșorheiu

6.27’
6.54
7.201
7.321
8.03
8.38'
9.27
9.46,____

10.20 5.35'i BeghiinuEu săsescu
10.34 “,oî 1
10.50
11.161
11.30
12.05:
5.10 

”8.15]

L’”1 f Cucerdea

* Ludoșa 
M.-Bogata 
Iernuta 
jSânpaula 

____ Mirașteu

8lmeria(Piski)-.E>et.r®s£iBi1Pelroșenî-ShHe«,ia.(Piski)î

Simeria
Strein 
iHațegfi 
.Pui 
iQrivadia
Banița
Petroșeni

il
11.54 Petroșeni 
12.37||Banița

1.28 Crivadia
2.23 Pui
3-f l Hațegtt 
3.53|Streiu 
4.25 Simeria

Arad iâ — Tinuiso ra

3.36 Ar adu
3.52 Aradulft nou 
4.03l Nemeth-Sâgh 
4.47țVinga
7.30 jOrczifalva

I | [jj Merczifalva
Timișdra

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.-
7.35

4.58
7.-

I 
I 

Reghinul-săs.

i Oșorheiu

4.26
5.12
5.55

.li

7.26
8.14
8.50

Tiinișora—Aradu

6.12 4.12, Tiinișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulu nou 9.11
9.04 6.50 Aradtl 9.27

iahirișii—Turda T urda—Wli i rișu

Mureșu-Audoșu-BSâstrița j Bistrița-Mureșu-dLudosu . Ghirișâ

Mureșă-Ludoșâ 
Țagti-Budatelecti 
Bistrița

-------- 1
4.30| Bistrița
7 271 Țagfi.-Budatelecft

U _ | Mureșil-Ludoșil

Turda

i 1 ;i
9.33’ 4.19, Turda
9.54 4.40 Ghirișfl

Notă: Numerii încuadrați cu nii grose însemneză orele de nopte.

Beghinulu săsescu-
O.M»rheiu-Cucerdea

Oșorheiu

3.-
6.49
9.35

Siglsișora—Odorheiu

' Sighișora
Odorheiu

6.0& Odorheiu
9.12j|sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

1.15
2.04.
2.26
2.56 '
3.13.
3.51
4.05

Mirașteu 
ISân paula 
, Temuta

M. Bogata 
jLudoșu 
. Cheța 
, Cucerdea

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.25
10.-
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Us#5e«I.

Siiiicrîa (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Uiiied.-Simeria (Pisk.)
Odorheiu—Sighișora -==

===s:j l nieildra 
6.—iLerna 

| 8.56||Simeria

9.30
9.56

10.15

4.

.•I


