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BRAȘOVU, piața mara Nr. 22.’ji ' 
Scrisori nefrancate nu șe pțî1 • 
mescu. Manuscripte nu se re

trim itfi! j-
Birourile de amcinrF.1 r

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primescu în Viena 
Rudolfu Mosse, Haasenstcin& Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herudl, M.Dukes, A, Oppclik, Dan
neberg; în Budapesta: â. 7. Gold- 
berger, Anton Mesei, Eckstein Bernat; 
în Frankfurt: G. L.Daitbe;\n Ham

burg: A. Steiner.
Pretulu inserțiuniloru; o seria 
garmondu pe o colonii 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publican mai dese 

dup a tarifa și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seria 10 cr. v. a. seu 30 bani.

„Gazeta11 eso î n liocar» <|1. 
Abonamente pentru Ausici- iigaria 
Pe unu anu 12 »i., pe s6se Iun 

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

Pe unii anu 40 franci, pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tdto oficiale 
poștale din întru și din afară 

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

la administratiune, piața, mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu anu 
10 fl., pe șese luni 5 fl.J peitrei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru o cr, v. a. s6u 

15 bani.
A tată abonamentele câtu și 
inserțiunile suntu a se pluti 

înainte.

Nr. 216. Brașovu, Mercur! 27 Septemvre (9 Octomvrej
ISTovi afeonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu fi Octoinvre I8SH stilfi vechili 
se deschide nou nbonanieiilA la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii fotei nostre.

Pretulu abonamentului:>
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fi., pe unii anu 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Ahonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl. pe 
șâse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Admliiisîrațiimea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 26 Septemvre v.

Contribuabilii noștri, fără deo
sebire decă, au depusă seu nu esa- 
menulO de calificațiune din limba 
maghiară, au învețatfi se ’nțelegă 
cuventulu „potado“ să cunoscă 
amară însemnătatea lui. Nu de 
multă amu arătată la acestă locă, 
câtă abusă se face cu acestă sis
temă de „potado*, adecă cu arun- 
curile de dare, ce se încarcă ne
contenită în spinarea comuneloră.

Der puțini dintre contribuabili 
au avută pănă acum nenorocirea 
de a afla ceea ce însemnă cultur- 
potado.

Intre aceștia se numeră locui
torii comitatului Ternavei mici, 
cari au fostă constrînșl în urma 
hotărîrei representanței comita- 
tense, pe care ministeriulă de in
terne a aprobat’o și întărit’o, a 
plăti 2% aruncă (potado) pentru 
scopurile Kulturegyletului ungu- 
rescă.

In urma acesta s’au încassată 
în restimpu de doi ani de <^.ile 
dela locuitorii comitatului Terna
vei mici, fără deosebire de națio
nalitate, 10,000 florini, cari s’au 
predat Kulturegyletului din Clușiu.

încurajați de acestă resultată, 
fișpanulă șovinistă și cu omenii 
sei au înscenată în ședința re- 
presentaței comitatense din 4 Oc- 
tomvre a. c. o demonstrația în.fa- 
vorea planuriloră loră șucliiate, 
hotărîndă „cu unanimitate44 (se 
vede că n’a fostă de față nici ună 
representantă nemaghiară), ca se 
adreseze o circulară cătră tote co
mitatele, provocându-le se urmeze 
eseraplului dată de comitatulă Ter- 
navei-micl și se voteze și ele tdte 
unu kultur-potaclo de 2% pentru 
Kulturegylet.

Circulara . din vorbă, subsem
nată în numele „publicului44 co
mitatului Ternavei-mici de vice- 
șpanulă de acolo, cuprinde unele 
pasage forte ciudate și caracte
ristice pentru starea psichică a 
ocârmuitoriloru /numitului comi- 
tată.

înainte de tdte se provocă 
tdte comitatele la emulațiune în 
votarea acestui „kultur-potâdo44 
„pentru mărirea patriei, pentru 
ridicarea puterii ei, pentru susți
nerea materială a reuniunei (Kul
turegyletului), . care luptă pentru 
vecini ca esistență a patriei44.

Așader ca patiia să fiă prea
mărită, ca se i-se ridice puterea 
și ca se i-se asigure pentru veci 
esistență, aderenții faimosului fiș- 
pană Bethlen Gabor pretindă dela 
locuitorii nemaghiari, cari facă 
maioritatea coverșitore a popora- 
țiunii în comitatele ardelene, să 
aducă jertfe pentru o reuniune, 
ce și-a alesă, ca scopă șe-i des- 
brace de limba și cultura loră 
națională și se le . impună limba 
și cultura maghiară.

Pentru ca se trăi es că în 

veci acestă patriă, se cere dela 
Români și Sași să-și subscrie ei 
înșiși sentința de morte națională, 
ba mai multă, să contribue cu 
mari jertfe pentru a ajuta ca să 
se și esecute mai curendu.

Și ceea ce este și mai bătă- 
toră la ochi, nu se sfiescă ocâr- 
muitorii Ternavei-mici a se pro
voca, pentru susținerea invitării 
loră la ună articulă de lege (15 
din 1883), în care se cțice, că co
mitatele își potă impune dări pen
tru scopuri culturale.

Nu se sfiescă, pentru că „cz« 
bucuriă au esperiatu, că guvernul^ cu 
patriotică grabă a întărită hotărîrea 
luată de ei în felulu acesta11.

Nu vede d-lă Tisza ce-a făcută, 
când nu s’a rușinată înaintea lui 
Dumnecjeu și a omeniloră de a 
aproba hotărîrea representanței 
comitatului Ternavei mici, cu tdte 
că arunculă de dare cerută de ea 
avea să servescă numai interesele 
de cultură ale unei părți a locui- 
toriloră comitatului, lovindă în in
teresele de desvoltare și de cul
tură ale celeilalte părți ?

Acum Bethlen Gabor cu soții 
săi se provocă la concesiunea mi
nisterială și ceră „jertfe44 dela toți 
fără deosebire în pretinsulă „inte
resă ală patriei44 și pentru „întă
rirea elementului maghiară, ca 
elementă care constitue statulă44.

Etă fructele nenorocitei politice 
tiszaiste!

Pașalele din comitatulă Terna
vei-mici se ’ncumetă a lovi în față 
principiulă dreptății și ală liber
tății, legi și constituția, echitatea 
și buna cuviință, numai și numai 
basați pe „îmbucurătorea aprobare44 
ce a primit’o procederea loră stri- 
gătdre la ceră dela guvernă!

Cine turbură der pacea dintre 
naționalități, cine încurajeză ne- 
bunescile planuri și proiecte șo- 
viniște, decă nu însuși guvernulă 
ungurescă ?

Eiă siguri însă Bethlen Gabdr 
cu soții săi, că-șl voră primi răs- 
punsulă ce-lă merită nisce apostoli 
atâtă de îndrăsneți pentru „kultur- 
potado44!

Regina Natalia și Scupcina.
Cei din Belgrade așteptă cu mare 

încordare diua de 13 Octomvre, când 
se întrunesce Scupcina cea nouă, dela 
care așteptă aderenții Reginei o resol- 
valre în afacerea întrevederei cu Regele 
Alexandru. Mulțl își pună speranța în 
șefulă radicalilor^, în d-lă Pasici, despre 
care se dice, că va fi alesă președinte 
ală Scupcinei. Precum se scie, acestă 
bărbată are o maioritate impunătore de 
101 soți de principii, față cu 15 liberali. 
Elă e și ună inimică declarată ală rege
lui Milană. Decisiunea acestuia în ces- 
tiunea întâlnirei Reginei Natalia cu Re
gele Alexandru a sosită în Belgradă. Se 
asigură cu hotărîre, că în răspunsulă 
său regele Milană consimte în principiu 
la întâlnire, der adauge, că elă ca tutoră 
lasă în sema regenții să reguleze amă
runtele întelnirei Regelui Alexandru cu 
mamă-sa.

Mănăstire niuntenegrenâ în Rusia.
O scire din Moscva spune, că la 

dorința esprimată de principele Neculae 
ală Muntenegrului se va ridica acolo o 
mănăstire muntenegrenă, unde să aibă 
locuință și întreținere permanentă călu
gării muntenegreni și seminariștii, cari 
petrecă în Rusia. Cheltuelile construi- 
rei și ale întocmirei le va suporta ora- 
sulu Moscva.

Congresft americană.

Marția trecută s’a întrunită în Wa
shington congresulă americană. Despre 
țelurile ce le urmăresce congresulă sa 
scrie din Londra următorele:

Congresulă stateloră americane în- 
semneză o nouă epocă în istoria politică 
a semiglobului vestică. Pentru ântâiașl 
dată se adună deputațl ai tuturoră sta
teloră independente ale Americei, din 
nordulă ca și din centrulă și din sudulă

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS. “

Capulfi lui Iordache.
Narațiune istorică de Mawiciu lolmi.

(Urmare și fine.)

Nici acum încă nu porunnci Girlet 
•Aga, ca să dea cu tunurile în mănăstire- 

Vă veți schimba hotărîrea pănă 
mâne, cugetă elă, seu decă nu, și într’o 
săpămână. StațI să fiți chinuițl de fome, 
apoi atunci sciu că vă veți preda.

Două dile ținu elă trupele sale într’o 
depărtare orecare de mănăstire, der în- 
tr’ună cercă .strânsă , împrejurulă ei, 
pentru ca să nu potă scăpa nimenea. 
In diua a treia se isprăviră tote provi- 
siunile în mănăstire.

Iordache transportă scumpulă ca
davru ală sorei sale în criptă, apoi 
aduna pe soții săi și pe locuitorele mâ- 
năstirei în sala cea mare.

Decă nu s’ar afla altă drumă spre 
mântuire, decâtă" celă cătră ceră, pe 
acela voră merge.

Toți pricepură la ce făcea alusiune 
Iordache. Fiecare în tăcere strânse mâna 
dreptă a căpeteniei loră, chiar și plă
pândele călugărițe, deși sciau că prin 
acesta își iau rămasă bună dela vieța 

acesta. Se luâ hotărîrea, că Iordache să 
se cobore în cripită, în vr°me ce călu
gărițele și eteriștii voră cânta „Domne 
miluesce-ne“. Incetândă și ultimele acor
duri ale cântecului morțiloră, tuturora 
cunoscută, atunci Iordache să arunce în 
aeră totă mănăstirea.

( Nu este acesta ună cugetă sublimă?
Care nu găsesce, că e sublimă să 

mOră astfelă unită cu iubiții săi într’ună 
momenta, și să nu se cobore în criptă, 
ci să fiă îngropată în nori, acela pote 
merge, porta îi stă deșchisă, drumulă 
cătră grația Turcului îi e deșchisă!

Toți tacă, toți rămână, numai unulă 
pășesce din șirurile loră, numai unulă 
preferă mai bine o vieță rușinosă, decâtă 
o morte fericită, Mariotă, mirele miresei 
celei înlemnite.

— Mariotă !—esclamâ Iordache, aco- 
perindu’șl fața cu amândouă mânile.—Tu, 
celă mai bravă dintre eroi! Tu, fala 
mea, la care am ținută mai multă decâtă 
la mine însu-ml, tu vrei să capitulezi 
singură ! Mirele nu vrea să împartă mor- 
mântulă cu miresa sa, celă din urmă 
erou ală eteri ei nu voiesce să moră cu 
frații săi ? Du-te, der nu spune nimenuia, 
că ai fostă din ai noștri.

Cei cari se consacraseră morții se 
abătură cu scârbă dela acela, care n’avea 
inimă în elă și’lă îmbrânciră afară pe 
portă.

Mariotă, tluturândă o cârpă albă în 
aeră, fugi pănă în tabăra .turcescă la 
cortulu lui Girlet Aga , căruia îi și 
dădu armele și abia răsuflândă dise :

— Pre indurătorule Aga, tu ai fă
găduită grațiă eteriștiloră , decă ți’lă 
voră da pe conducătorulă loră, pe 
Iordache, lasă’i să mergă înpace, eu 
suntă Iordache; însă grăbesce-te cu gra- 
țiarea, căci într’o oră nu vei mai vedea, 
decâtă morțl.

Pe când vorbia acestea, soții săi îlă blăs- 
tămau și numele lui îlă șterseră din și- 
rulă eteriștiloră.

Cu o bucuriă satanică porunci Girlet 
Aga, ca pe Mariotă să-lă pună în fiare, 
apoi trimise ună solă la mănăstire cu 
scrisbrea de grațiare sigilată, în care 
toți erau puși în libertate, puteu să 
mergă ori și unde.

Cei împresurați primiră cu uimire 
grațiarea, care nici nu o așteptau.

Scrisorea de grațiare era în mânile 
loră, ea le promitea viață și libertate. 
Ah! viața și libertatea suntă cuvinte 

așa de surîdătote, care ademenescă pe 
omenii sărmani și flămândl. Toți cetiră 
scrisbrea, și inimele loră se înmuiară.

Iordache ședea deja în criptă, pen
tru că de ar fi fostă de față la cetirea 
scrisorei celei mincinbse, ar fi rupt’o și 
ar fi aruncat’o la piciorele solului.

Elă ședea josă în criptă și aștepta 
înzadară ca să audă susă cânteculă mor
țiloră. Eteriștii deșchiseră porta mânăs- 
tirei, eșiră, și încredându-se în scrisbrea 
de ocrotire, depuseră armele.

Iordache așteptă înzadară cânteculă 
morțiloră. Vădândă Girlet Aga pe ete- 
riștl fără arme, porunci să-i pună pe 
toți în fiare.

înzadară se provocară ei la scrisbrea 
de grațiare. Aga rîdea. Acea scrisore 
n’avea valore, în locă să fi fostă scrisă 
pe piele de capră, fu scrisă pe piele de 
câne, în locă să fie sigilată cu ceră, fu 
sigilată cu pâne. Frumosă privelisce va 
fi pe piața Hebdomon.

Starița mânăstirei se rugă de Aga, 
ca mai înainte de a muri să le fie per
misă se intoneze înaintea iconei Maicei 
Domnului cântarea morțiloră. Cântare 
așa de frumosă n’a audită vre-odatăună 
Moslim.



*
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ei, într’o întrunire politică, cu scopă de 
a înființa unii felii de „uniune vamală1*, 
der cu tendință politică îndreptată contra 
Europei, Pote că e pre de timpuriu a 
judeca deplinii importanța acestei nouă 
creațiuni politice, der bărbații de stată 
ai Europei voră face bine să o urmă- 
rescă mereu cu atențiune, nu ațâță din 
causa urmăritorii politice, câtă mai multă 
din causa urmăriloră economice ce ar 
pute resulta din acestă alianță vestică. 
Doue proteste ale Sultanului din Zanzibară.

Precum se anunță pe cale telegra
fică, Sultanulă din Zanzibară a protes
tată în contra menținerei disposițiunei, 
prin care se oprise vîndarea de arme 
în Zanzibară, după ce blocada Africei 
orientale s’a ridicată. Ună ală doilea 
protestă e îndreptată în contra disposi
țiunei comisarului imperiului germană 
Wissmann, care amenință cu grea pe- 
depsă vîndarea de arme de-alungulă li
niei germane a litoralului. Sultanulă 
susține, că dreptă despăgubire pentru 
concesiunile ce le-a făcută elu în pri
vința sclăviei i-s’a promisă ridicarea blo
cadei, și cu tote astea blocada esistă 
încă de faptă, afară de linia engleză a 
litoralului.

FIRILE DILE1.
Microbulu unei bole de vite. Cetimă 

în „Românulă“ : D-lă prof. Dr. Babeșu, 
care în vera trecută a descoperită în 
globulii de sânge microbulă bolei de 
vite numite pănă aici gastro-entero-ne- 
frita“, care discredita vitele nostre pe 
piețele străinătății, er d-sa, a numit’o 
hemoglobinuria bacterienă a boului, acum 
a confirmată cu desăvârșire acestă des
coperire științifică importantă prin f’ap- 
tulă, că' a reușită cu bacteriile descope
rite de d-sa să producă esperimentală 
la institută boia caracteristică la vite. 
Vineri d-lă primară a fostă în personă 
la Institută si s’a convinsă de acestă es- 
perimentă. Acum nimică nu mai rămâne 
la îndoielă, ca să se aplice de poliția sa
nitară măsurile cele mai energice spre a 
combate acestă bolă, după propunerile 
comisiunei veterinare spre acestă scopă 
sub președința d-lui Dr. Babeșu.

*
Boia de gură s’a ivită și între vitele 

cornute din Sepsi-Sân-GeorgI.
* * *

Toculu din Avrigu a isbucnită la 20 
Septemvre n. după amiadl într’o șură, 
și bătându ventulă, s’a întinsă foculă 
peste partea aceea a satului, care se află 
lângă podulă Oltului. In scurtă vreme 
fură cuprinse de focă case, șuri, graj
duri și jiredl de lemne. Mulțămită în- 
cordăriloră celoră mari ale pompieriloră 
din satele vecine, precum și ale batalio-

nului 28 de vânători, cară în călătoria 
sa cătră Bosnia, se afla încuartirațuț' aț/ 
colo, s’a putută înăbuși foculă. rf^năr 
d-nii oficerl contribuiră multă la locali-' 
sarea focului. Pe lângă aceștia se măi 
distinseră gendarmii de acolo, precum și 
corporalulă Russu, care "cu pericolulă 
vieței sale scăpă din flăcări trei copii. 
Cu totulă au arsă 40 de locuințe, afară 

multora nu 
i numai 

îneâtă 
iarna.
pom

de grajduri, șoprone ș. a., 
le-a rămasă decâtă viața; din toți 
unulă a fostă asigurată, astfelă 
bieții locuitori așteptă cu groză 
După ce se stinse foculă, plecară
pierii din satele vecine fiecare pe la ca
sele loră. Pe pumpa dela Racovița, care 
se întorcea acasă, se afla și ună copilă. 
Trecândă pumpa printr’ună părău, care 
crescuse tare din causa ploiloră, se răs
turnă și copilulă cădu în apă unde se și 
înecă. *

* * c
Grindină. In Hașagă a căcjută la 3 

Octomvre n. grindină câtă aluna de mare, 
care a făcută mari stricăciuni în varclă 
și în' struguri. Secerișulă fiindă slabă, 
notărulă locală rugase oficiulu de dare 
să aștepte pe contribuabili pănă după 
culesulă viiloră. Acum bieții omeni ’și-au 
perdută și din acestă parte sperarța. Ce 
se voră face sărmani de ei? De asemenea 
au fostă nimciite viile în parte în Cinadea, 
er de totă în Șeica mică și în Agri- 
biciu.

♦ 
* *

Din Brăila ni-se scrie cu data de 12 
Septemvre: Domnule Redactoră ! Vă 
rugămă respectuosu se bine-voițl a da 
tocă în colonele multă prețuitului D-vos- 
tră di ară următor eloră rânduri, pentru 
care vă mulțămimă cu anticipațiune. In 
luna Iulie trecută, ivindu-se ocasiunea 
de a avea câte-va dile în mijloculă nos
tru pe d-lă institutoră Zosimă Butnaru 
din Brașovă, după stăruința ce noi amă 
pusă pe lângă d-sa, a bine-voită să con
vină a ne distra, în sera rlilei de 30 
aceeași lună, cu o seriă de cântări na
ționale, în localulă deșchisă ală teatru
lui de veră din grădina hotelului Rally. 
La acea producțiune a asistată ună nu- 
merosă și alesă publică românescă care, 
pe câtă stimă, a rămasă mulțămită de 
modulă cum d-lă Butnară a esecutatu 
frumosele năstre cântece naționale. Ne 
facemă deră o plăcută datoriă de a 
adresa și pe calea acesta mulțumirile 
nostre d-lui institutoră Butnariu pentru 
bunăvoința ce a avut’o de a face să 
audirnă frumosele nostre cântece națio
nale în adevărata loră originalitate. De 
aceea, în speranță, că îlă vomă revede 
încă în Brăila, îi trasmitemă prin inter- 
mediulă D-vostră frățescile nostre salu
tări. D. Poantă, Ioană A. Barbu, Ionă 
N. Purcărea, Vasile Rădulescu, A. Bunea.*

3 $

y.
Condamnați la morte. Cuna dm Pesța 

a întărită, sentința tablei'A,; prifi cară 
Ianos Molnar, Mihaiu Mpln'ar și Istvan 
Șebok jun. suntă condamnați la morte 
prin spândurare, er Istvan Csermak la 
15 ani temniță. Causa' e,-;că condamnați!, 
la îndemnulă ■ lui Istvan Sebok jun., pen
tru 100 fl. au. omorîtă pe tatălă acestuia, 
cu care elă nu trăia în bună înțelegere, 
precum și pe sora lui. tL./

îj:
* ’ ti-

Jăfuirea poștei din S. Szt. Gyorgy. 
Despre jăfuirea poștei din Sepsi-Sân- 
Giorgl află .„Kr. Ztg.u următorele: In 
6 Octomvre n. puseră mâna gendarmii, 
după o căutare de 23 de <411©? pe ună 
individă anume Tanczos Todor Ianos, 
care a luată parte la jăfuirea poștei din- 
preună cu țăranii Sofirom Andras și 
Tanczos Michaly. Omorulă se dice, că 
l’au? săvîrșită anume acești doi din urmă. 
Ca urditorl intelectuali — cari însă 
fostă de față la săvâșirea crimei — 
dică gendarmeria pe doi iadividl 
nume râu din classă mai alesă, 
doi dintâiu suntă țărani, er cești 
urmă „omeni nădrăgarl“. Se pare însă, 
că e numai o mistificare, pentru că in- 
dividii indicați de cei arestați în timpul 
acela erau deja puși la răcore. Tanczos 
Todor Ianos mărturisesce, că ar fi pri
mită dela făptuitorii principali ai crimei 
50 fl., pe cari i-a și predată geudarmi- 
loră. Pe lângă acestea aduseră încă 
gendarmii două pusei și ună toporă, pre- 
supunându, că acestea ar fi armele, 
care s'ar fi comisă omorulă.

au 
in-
cu 

Cei 
din

cu

Darea de semă a lui Iranyi.
Nici conducătorulă stângei estreme 

Daniel Iranyi n’a putută să rămână în- 
dărătulă lui Tisza și a lui Apponyi. Și 
elu șl-a făcută darea de semă înaintea 
alegătoriloră săi din Bekes în 
vre 

7 Octom-
st. n.
Daniel Iranyi s’a ocupată 
sa cu deamăruutulu de

în vorbi- 
bugetulărea

statului. După preliminarulă pentru 1890 
deficitulă se urcă la 6 milione, der (jice 
Iranyi, după socotela oposiției elă este 
multă mai mare. Nu s’a împlinită prin 
urmare promisiunea lui Tisza, că pănă 
în 1890 va restabili echilibrulă în finan- 
cele statului. Vorbindă despre legea 
militară Iranyi dise, că răspunderea pen
tru tote cele petrecute cade asupra gu
vernului.

Iranyi vorbindă despre planurile de 
reformă administrativă dice, că încetarea 
selfgovurnământului comitateloră, ame
nință a răsturna ultimele stavile ale 
independenței naționale.

Partida dela 1848 este hotăritu de a 
susține dreptulu de liberă alegere de pănă 
acuma alu comitateloru.

Iranyi respinge faimele, că partida

. • .• •<.. -•Vfc’-Nr. 21G—183.
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dela jftB^’ar fi unițăpcă oposițiunea mo- 
derafăS^* Areata. iiu-b» Concede 'trecutylă 
partidei.

Iranyi crede, că partida dela 48 mai 
curândă seu mai tărdiu va învinge.

Tergulu de vite dela Constanța.
De ună timpă forte îndelungată, 

scrie „Curier. Financiară1*, comerțulă de 
vite ală României cu streinătatea atinge 
sume forte însemnate. Austro-Ungaria, 
cu deosebire, și chiar piețele germane, 
absorbeu o bună parte din rîmătorii și 
din vitele cornute mari și mici. In 
ultimii câțiva ani însă, acestă coraerciu 
a întâmpinată piedecl, care i-au adusă 
mari pagube : eșportulu de vite pentru 
Austro-Ungaria a fostă aprdpe cu totulă 
prohibită,, sub pretextă de bole conta- 
giose, prin șicane vexatorii făcute fiă la 
fruntarii, fiă în târgurile mari ungare, 
unde vitele erau duse pentru desfacere. 
Prin urmare și esportulă de vite pentru 
acele țări, cari trebuescă să urmeze ca
lea prin Austro-Ungaria, a avută aceeșl 
sorte.

A trebuită der, pentru a evita pa
gubele ce se făceau comerciului de vite 
române, să înlesnimă vâncjarea și să deș- 
c-hidemă nouă debușeurl cătră țările de
părtate, prin înființarea de mari târguri 
internaționale pe teritorulă română. Așa 
amă fundată mai ântâiu târgulă pentru 
rîmătorl dela. Severină, și la 15 Sep
temvre curentă s’a inaugurată de cătră 
d. Păucescu, ministrulă domenieloră, 
târgulă de vite dela Constanța.

Prin înființarea acestui din urmă 
tergă, se înlesnesce exportulă pentru 
Turcia, Egiptă, Asia, Italia, Grecia, Ru
sia, etc. de boi, vaci, tauri, juncani, vi
ței, bivoli, mălacl, berbeci, oi, miei, ca
pre și iedl.

Avantagele ce elă presintă suntă 
imense: pe de o parte dă crescătoriloră 
de vite însemnate înlesniri pentru vân- 
darea viteloră, și pe de alta oferă cum- 
părătoriloră complecta siguranță, că vi
tele ce cumpără suntă neatinse de bole, 
deorece târgulă servă și de carantină 
pentru tote vitele, cari se aducă în elu 
spre vândare.

Și, în adeveră, aceste vite trebue 
să fiă însoțite mai întâiu de ună certifi
cată constatândă, că în loculă de unde 
vină, nu esistă nici o bolă și că vitele 
înșile suntă sănătose; după sosirea loră 
în tergă, ele suntă esaminate de medi- 
culă veterinară ală târgului și nu suntă 
primite decâtă numai după ce se con
stată că suntă în perfectă stare de să
nătate ; osebită 
6 introduse în 
carantină, cele 
mari 7 dile, și 
veterinarului în 
după tote aceste încercări vitele suntă 
introduse în târgă spre vândare. Acesta 
ca garanții de sănătate.

Ca înlesniri de vândare, târgulă oferă 
pe cele următore:

Mai întâiu, tine vrea să’șl aducă 
vitele la târgă, găsesce în tote porturile 
mai însămnete ună omă care să-i înles- 
nescă trecerea Dunării, singura parte 
grea a călătoriei; și, decă nu voiesce 
să le aducă singură, n’are decâtă se scrie,

de acesta, înainte de a 
târgă, suntă ținute în 
mărunte 3 dile și cele 

se îngrijescă sub ochii 
localuri speciale. Numai

Girlet Aga era curiosă, să audă cântarea 
de morțl a ghiauriloră. Pote fi pentru 
urechea Mohamedanului o armoniă mai 
plăcută ca cântarea necredincioșiloră o- 
sândițl la morte?

Iordache sta singură în cripta cea 
liniștită cu lunta aprinsă în mână, cu 
capulu răclimatu pe cosciugulă, în care 
odihnea soru-sa. Intr’aceea pătrunseră 
pănă la elă durerosele acorduri ale cân- 
tărei.

Acesta o aștepta elă. Cântarea ră
suna totă mai lină, er când ultimulu a- 
cordă se stinse, sburâ mănăstirea în aeră, 
îngropândă soldați, ghiaurl prisoner! sub 
ruinele sale.

Trecură doue luni dela cele petre
cute. In spitalulu din Stambulă deșchise 
ochii după două luni de amorțire ună sol
dată schilavă ; întrega sa figură era sdro- 
bită, fața arsă, așa îneâtă de abia se 
mai cunoscea, totulă părea a fi mai 
multă o masă de carne decâtă ună omă.

— Ai durmită cam multă, cumetre, 
—îlă agrăi în limba turcescă unăîngriji- 
toră, care sta lângă elu.

— Unde mă aflu? — întreba bol- 
navulă, aruncându uimită ochii împreju- 
ulă său.

— Deocamdată pe pămâută. Nu mai 
lipsea multă, și ai fi fostă acum în pa- 
radisulă lui Mohamed. Acesta este spita- 
lulă din Stambul.

— Si cum am venită eu aici?»

— Ai fostă scosă de sub ruinele 
mânăstirei dela Secu. Acolo zăcei între 
bolovani și cărămidl lângă eroii ceilalți, 
hainele tale îți arseseră cu totulă, nu se 
scia de ești Turcă seu rebelă. Decă ai 
fostă rebelă, ține’țl acum gura.

Bolnavulă tăcu. Era Iordache. In 
spitală îlă tractau și’lă îngrijeu ca pe 
ună soldată turcă.

După câteva săptemânl putu sta 
pe pictore. Elă rămăsese schilavă, cu 
brațele rupte, cu membrele amorțite. I 
dederă drumulă din spitală pentru ca să 
potă cerși.

Răclimată pe nesce cârjl se țâra cu 
anevoiă pe stradele marei capitale.

Forte întunecată era ideea în ca- 
pulă său, că elă fu odinioră conducă
torulă eteriei, că cu două săbii se luptase 
cu o sută de dușmani, că dimpreună cu 
soții săi sburară într’o mare de focă că
tră ceră, — și acum se târăe prin stra
dele urîciosului Stambulă ca ună cer- 
șitoră schilavă, care din causa ostenelei 

e silită să se pună josă în fiecare colță 
de stradă și să umble cu cârjile subsuori, 
o iconă de compătimire pentru trecători.

Nimenui nu-i cerea nimică; ici co
lea îi mai da câte ună Moslimă milosu 
câte ceva, der elă nici odată nu le mul- 
țămia, nici nu se uita la ei; elă se gân
dea numai la aceea, că elă pote nu e 
Iordache acela, care a condusă pe eteriștl 
în sute de lupte.

Mergendă elu așa cufundată în vi
surile sale ajunse pe piața Hebdomon. 
Aici vădii o mulțime nenumărată de 
omeni, cari se îndreptau cătră porțile 
palatului. Și pe elă îlă răpi curentulă 
celoră cari se îndesau.

In mijloculă pieții anunța ună stri- 
gătoră ceva cu o-voce răgușită printre 
sunetulă tobei.

Schilavului i-se păru, că aude nu
mele său. Cu atențiune asculta la cuvin
tele strigătorului.

„Musulmaniloră! Poporu dreptu-cre- 
dinciosă ! Prin grația puternicului nostru 
stăpânitoră, vi se arată vouă înaintea 
porțiloră palatului capulă lui Iordache, 
ală răsvrătitorului, care din ordinulu în- 
naltului divană a fostă astăql decapitată. 

VenițI de-lă vedeți! Alah să fiă cu fiă- 
care dreptă-credinciosu!

Cu uimire audi Iordache vestea 
acesta. Capulă seu înaintea porții pa
latului Hebdomon ? Iordache înviată din 
morțl, și totuși decapitată?! Aceste cu
gete îi turburară capulă cu totulă. Se 
făcu seră, pănă când îi succese să esă 
din mulțime.

înaintea porții sta pe o estradă aco
perită cu purpură unu vasă largă de 
argintă, pe care se afla capulă tăiată al 
unui tânără de o frumsețe ideală, cu 
genele plecate, cu buzele întredeșchise, 
însă cu mândria nobilă a libertății pe 
fruntea’i fără crețe.

Iordache cunoscu capulă — era alu 
lui Mariotă.

Din sfertă în sfertă de oră anunța 
răgușită voce a strigătorului următorele 
mulțimei, care sta cu gurile căscate :

— Vedeți capulCi’resvrătitorului Ior
dache, care' a fostă' astădl decapitată din 
ordinulă înaltului divană! Alah să fiă cu 
fiăcare dreptu credinciosă!

Iordache ascultă și tăcu.
trad, de C. Se.?....
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și direcția târgului trimite rună, $mă. 
care să’i aducă vite '.fătă vre-o..,’pî.ată. 
Tote cheltuielele de- trauspoi^?/ de în
treținere a vifejotff 'Xn 'tergă, , pănă la 
vendare, suntă făcute de târgă și se 
achită de proprietară,, numai după ven- 
darea viteloră.

Cumpărătorii, de asemenea, au avan- 
tagiulă d’a face cumpărările loră într’ună 
mare târgă unde suntă siguri că voră 
găsi vitele ce le trebue, de ori-ce cali
tate și felă.

In aceste condițiunl înființată, ter- 
gulu de vite dela Constanțn e de natură 
a da o puternică impulsiune comerțului 
română de vite, și în acelașă timpă e 
de mare utilitate și pentru provincia 
română de peste Dunăre. Și aceste 
avantage voră fi încă mai mari, când 
ambele țărmuri ale Dunării voră fi le
gate pritr’ună podă peste Dunăre, lu
crare care nu va întârdia d’a deveni o 
realitate.

înființarea tergului dela Constanța 
trebue deci să fiă primită cu bucuriă de 
toți Românii, răspunclendă unei trebuințe 
bine simțite a țării.

Primulă târgă de vite oficială la 
Constanța va avea locă la 3/15 Octomvre 
viitoră.

Imprumutulu de 50 milione franci.
Sub acestă titlu cetimă în „Curier. 

Financiară" din BucurescI:
Acum patru săptămâni, Deutschebank 

și Dresdnerbank au oferită subscripțiunei 
publice împrumutulă de 50 de milidne 
ce contractase ferm cu guvernulă ro
mână. Subscripțiunea a făcută, după cum 
se scie, ună mare fiasco atâtă în țeră, 
câtă și în piețele financiare ale Europei, 
unde ea fusese deșchisă.

Acestă fiasco e încă multă comen
tată și mulțl financiari din străinătate 
ne ceră deslușiri câtă se pote de pre
cise asupra causeloră, care ’l’au pro
vocată.

Este în adeveru forte curiosă de a 
vedea, că împrumuturile nostre, cari sub- 
scriau totdeuna pănă în ierna trecută 
de 3, de 5 și de 10 ori, să nu mai potă 
subscrie de rendulă acesta niciodată, 
atunci când situația nostră financiară n’a 
primită nici o schimbare în sine și când 
nici ună evenimentă politică n’a venită 
să impieteze asupra subscripțiunei. Preo
cuparea publicului financiară este deci 
legitimă și din acestă punctă de vedere 
n’avemă nirnică de obiectată.

Der fiind-că s’au găsită omeni, cari 
să atribue acestă fiasco guvernului ro
mână, datori suntemă să spunemă aci, 
că din momentulă ce guvernulă a con
tractată acestă împrumută ferm cu ca
sele de bancă mai susă indicate și ’și-a 
primită banii, succesulă împrumutului 
pentru densulă este deplină, scopulă său 
atinsă. Acum, decă publiculă din țeră și 
din străinătate n’a voită să răspundă la 
apelulă ce ’i-a făcută Deutschebank și 
Dresdnerbank, acesta este o cestiune, care 
nu mai privesce pe guvernulă română, 
ci pe băncile cărora publiculă le-a în- 
torsu spatele.

Se scie, că la 
propriu disu n’a subscrisă nirnică, la Ber
lină asemenea. împrumutulă deci a ră
masă în cufările comerciului și câtorva 
bănci amice lui. Acesta este ună faptă 
constatată oficială, pe care nimeni nu’lă 
mai pote tăgădui astădî.

Acei ce ne pună dinainte cota din 
Berlină, adecă că noulă 4°/o externii ar 
cota 85.60 și că acesta ar dovedi, că îm
prumutulă s’a acoperită de publică și că 
face chiar o primă peste cursulă subs
cripțiunei. caută să acopere o situațiune 
care nu se mai pote acoperi. Este în a- 
devără greu a crede, că publiculă, ■ care 
a refusată ună titlu ce i-se oferea la sub- 
scripțiune cu 841/,, se vie să’lă ceră după 
două săptămâni cu 85.60, pe când ace
lașă titlu de 4°/o> care s® plât®sce totă 
în aură, se găsesce în țeră și în străi
nătate cu 82'/2, adecă cu 20/0 mai josă 
de cursulă de 85.60, presupunendă că 
cheltuelile de transportă pentru plata 
cuponului s’ar urca la . Va până la 1%

Pentru cei ce' vădă limpede dina
intea, loră, cursulă de 85.60 nu însem- 
neză. alta depâță, că Deutschebank vinde 

intr o riî lui Dresdnerbank și a doua di 
Dr'fșdAerLanl: vinde lui Deutschebank și așa 
mai îuc.olo, spre ‘a .menține ună cursă 
fictivă, pe când în realitate titlurile stau 
pe locă în cufările loră.

Acestea însă/jsuntă afaceri, cari pri- 
vescă pe cele două bănci contractante. 
Ceea-ce ne privesce pe noi este, că am fi 
putută evita rușinea ce a făcută țării 
nostre băncile ,contractante, decă am fi 
dată o mai bună direcțiune lucrului și 
decă n’am fi lucrată cu repeziciunea, cu 
care s’a lucrată.

Să nu ne facemă ilusiunl ; în Ger
mania, ca în tote statele, suntă bănci 
de totă mâna și de totă trepta. Deci, 
decă ne-amă fi îndreptată privirile cătră 
acele bănci, a căroră întinsă clientelă 
absdrbe miliarde de franci, după cum au 
dovedit’o diversele împrumuturi ale ță- 
riloră streine și chiar ale României, îm
prumutulă de 50 de milione ar fi fostă 
înghițită de publică ca o picătură de 
apă, fără a mai vorbi de noua ocasiune 
ce ni-se presintă pentru a așterne în 
acelașă timpă și basele viitorei conver
siuni, cătra care trebue să avemă neador- 
mițl ochii.

Greșala deci ce amă comisă este, 
că ne-amă adresată la bănci de a doua 
mână, fără esperiență ') și fără clientelă 
întinsă, pe care o au Băncile de care 
vorbimă, și acesta fără să ținemă semă 
de legăturile în care se găsea țera atâtă 
cu Băncile de primulă rangă din străi
nătate, câtă și cu institutulă nostru na
țională.

Interesulă României este de a sta 
totdeuna în strînse relațiunl cu Prinții 
lumei de finance din străinătate, cari 
dispună de o clientelă în posițiune de 
a-le absorbe la prima cerere miliarde de 
franci. Asemenea relațiunl suntă folo- 
sitore țării și creditului ei. A le neglija 
seu a le alunga, este a comite cea mai 
gravă erdre.

Literatură.
Convorbiri Literare apară la l-iu a 

fiecărei luni, sub direcțiunea lui Iacobă 
Negruzzi. Prețulă abonamentului pe ană, 
pentru Transilvania, Bucovina și Ungaria 
15 lei. Esemplare cu numărulă 1 leu și 50 

I bani în Transilvania, Bucovina și Ungaria. 
Abonamentele se adreseza la Adminis
trația de-a dreptulă, strada Berzii 96, 
seu: în BucurescI, la librăriile : Socecă 
& C-ia, E. Grave & C-ia, S. Nerly ; în 
Transilvania: la Librăriile : Ciurcu, Bra- 
șovă; W. Krafft, Sibiiu; „Concordia", 
Năseudă ; librăria diecesană, Blașiu ; în 
Bucovina, la Romuald Schally, Cernăuți; 
în Ungaria, la Klein, Aradă; Librăria 
diecesană Caransebeșă: în Austria, la 
Societ. acad. „România Jună", Viena. 
Nr. 6 dela 1 Septemvre 1889, anulă 
XXUI, are următorulă sumară: 1. Bog
danii'. Diploma lui Ioană Calimană Asenă. 
■Francofs Ponsard: Onorea și banii, co-
mediă, trad, de A. Naumă. (Urmare). 
Cr. 1. Ldhori: Hârtii vechi. Blăstămă și 
carte de blăstămă. G. Crăiniceanu: No- 

BucurescI publiculu I menclaturaRomâno-Latină (urmare). Cer
vantes: Don Quijote dela Mancha, trad, 
de S. G. VărgolicI (urmare). Artur Stavri: 
Să fugimă de ochii lumei; Ție (poesii). 
I. Negruzzi : Necrologă. Veronica Micle. 
Direcția : Strada romană 25. Editura și 
administrația stabilimentului grafică I. 
V. Socecu, BucurescI strada berzii, 96.

„La Liberte Roumaineu din BucurescI 
va publica cu începerea dela 1 Octomvre 
Drama din strada Polonă, romană origi
nală. Partea ântâia : Ucigașulă misteriosă. 
Partea a doua: Elen» Manoilide. Partea 
a treia: Răsbunarea unui bărbată. Partea 
a patra: Criminalulă descoperită.

Abonamentulă la diară: BucurescI: 
trei luni 11 lei, șese luni 22 lei. Pro- 
vinciă: trei luni 12 lei, șese luni 23 lei 
Administrația strada Câmpineanu, 11. 
BucurescI.

') In cliua în cate 4°/,, română făcea în 
țeră și în străinătate 83*/2, în aceiași di comer- 
ciulu invita publiculă la subscripțiunea noului 
4U/O', adecă a aceluiași titlu cu 84'/,. Cu o ase
menea inteligentă combinațiune, flă-care înțe
lege, că nimeni nu e nebună se subscrie și se 
cumpere dela Dresdnerbank ună titlu, pe care 
îlu găsea în aceiași di cu l°/0 mai eftiuu.

Provocare.
■ Trecendă dela terminulă ficsată pen

tru solvirea ratei a cincea din prețulă 
acțieloră subscrise la institutulă de cre
dită'și economii Bistrițiana deja 6 luni 
de dile, așaderă subscrisa direcțiune—cu 
provocare la §. 9 din statute — a con
dusă în ședința sa de acll încassarea și 
a restanțeloră din prețulă acțiuniloră 
subscrise.

In sensulă acestui condusă der, fie- 
cate domnă acționară este rugată, ca 
multă' pănă la finea lui Octomvrie a. c., 
să binevoiască a solvi la cassa institutu
lui nostru în Bistrița și restulă prețului 
acțieloră subscrise.

In urmă acei domni acționari, cari 
suntă în restanță încă și cu sume din 
ratele precedente, suntă din nou rugați, 
a-șl achita câtă mai curendă restanțele, 
căci la din contră se va procede contra 
denșiloră conf. § 12 din statute, er acei 
d-nl acționari, cari au semnată acții, fără 
ca să fi solvită pănă acuma ceva a con- 
tulfl loră, suntă pentru ultima oră pro- 
vocațl a solvi prețulă acțieloră subscrise, 
căci la din contră voră fi considerați ca 
și cum nu ară fi semnată nici o acțiâ.

Din ședința direcțiunei institutului de 
■creditil și economii riBistrițianau ținută in 
29 Septemvrie 1889.

Gavriilu Mânu,
direct, esecutivtt.

TELEGIUMELE„GAZ.TRANS.«
(Serviciulti biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 8 Octomvre. Membrulu 
de onore alu academiei de sci- 
ințe, Andor Semsey, a daruitd 
100,000 fi. Academiei de sciințe 
ungurescl spre a se escrie premii 
pentru lucrări, ce vorfi servi ca 
basă desvoltării scientifice. Unui 
îngrășătoru de porci din Kecske
met i-s’au furatu în teatruld po
poralii 14,450 fi. din buzunaruld 
vestei.

Berlină, 8 Octomvre. In onbrea 
Țarului, care e așteptată pe Vineri 
se va da sera o representațiă de 
gală la operă.—Conducetorulă con- 
servatoru Rauchhaupt a adresată 
(Țarului „Kreuzzeitung“ o scrisbre, 
prin care îi spune curată, că se 
lapedă de elă.

Parisu, 8 Octomvre. După cea 
din urmă combinațiune, noua ca
meră se va compune din 365 re
publicani și 211 oposiționali.

BucurescI, 8 Octomvre. Disol- 
varea camerei se consideră ca ne
apărată.

DIVERSE.
Ună milionară în temnită. In Chiev 

a făcută mare sensațiă în dilele acestea 
arestarea unui cămătară milionară, anume 
a jidanului Michelsohn. Afacerea princi
pală a jidanului Michelsohn consta în 
aceea, că împrumuta bani copiiloră mi- 
norenl din familii avute, cu polițe falsi
ficate (anume elă cerea dela acești copii 
să imiteze iscălitura părințiloră loră.) 
Veniturile câștigate de Michelsohn prin 
astfelă de speculațiunl le împărția cu 
funcționarii ruși, scăpând astfelă de pe- 
depsă. In modulă acesta aduse la sapă 
de lemnă o mulțime de familii polone 
și totuși rămase nepedepsită de funcțio
narii superiori ruși, fiindcă procedura sa 
era în consonanță cu politica guvernului 
rusescă. Der acestă stare nu dură multă, 
căci după cum (jm® proverbulă: „ulcio- 
rulă pănă atunci merge la fântână pănă 
se sparge", i-se înfundă și jidanului Mi
chelsohn. In rețelele, cari le întindea Mi- 
chelsohn, cădii de curendă și ună tînără 
din familiă bogată rusescă, care prin in- 
fluința sa la curte trase o dungă peste 
socotela lui Michelsohn, care fu și ares
tată. Cu ocasiunea arestărei sale promise 
că va da o cauțiune de 200,000 de ruble, 
decă’lu vor lăsa pe picioră liberă. Tri- 
bunalulă respinse cauțiunea și’lă puse pe 
Michelson la umbră.

Unii trenO rătăcită. Ună casă ne mai 
pomenită în analele drumului de feră 
s’a întâmplată în 1 Octomvre a. c. Tre- 
nulă de persone dintre Rochefort și 
Parisă, în locă se mergă cătră Pa- 

risă, plecă cătră Marennes. Abia după 
câtva timpă observă conductorulu, că nu 
merge pe drumulă celă adevărată, în- 
torse iute trenulă, însă se ciocni cu ade- 
văratulă trenă, care mergea cătră Ma
rennes: mal mulțl călători fură răniți, 
locomotivele au derailată.

Monopolulu pânii. S’a constituită la 
Londra o societate pe acțiuni, care caută 
să monopoliseze vendarea pânii. Socie
tatea acesta a cumpărată 277 brutării. 
Pretinde că dispune de ună capitală în
semnată, astfelă că, după cumpărarea 
brutăriiloră în cestiune, va dispune încă 
de o sumă de 1,500,000 franci pentru 
cheltuetile de esploatare. Noua associa- 
țiune șl-a luată numele de Bread-Union 
(Uniunea pânii).

Doi regenți noi. In 1 Octomvre a. c. 
în totă tăcerea au intrată în funcțiunea 
loră cea grea doi regenți (Căpitani reg- 
genti) ai republicei San-Marino : Dome
nico Battori și Marino Nicolini, In cu
vântările loră de instalare promiseră 
sărbătoresce, că voră trăi în pace cu 
tote statele Europei ; ei deci nu voră 
pretinde credite pentru pregătiri de răs- 
boiu și așaderă pacea Europei din partea 
acesta nu va fi amenințată. Republica 
San-Marino are o întindere de 1, 2 mi- 
lurl pătrate, are ceva peste 7300 locui
tori, și cu tote astea are două consilii : 
unulă mare de 60 membri și altulă mică 
de 12 membri pentru legislativă. Căpi
tanii cei doi pentru esecutivă se alegă 
pe câte o jumătate de ană. Cheltuelile 
și veniturile republicei suntă de câte 
70,000 franci, datoria de stată 21,000 
fl. Armată are 1189 omeni.

Dragoste postumă. Se comunică din 
Londra următorea istoriă: Contele Hatz- 
feld, ambasadoră ală Germaniei la Lon
dra, venindă în certă cu nevastă-sa, s’au 
despărțită, ne mai putendă trăi împreună 
din causa urei nedumerite. Multă timpă 
au trăită astfelă, când o mică împreju
rare făcu ca ura să dispară și contele 
să jure erășl iubire fostei sale soții. 
Acum scirile comunică, că ambasadorulă 
se va cununa din nou cu ea.

Cununiă. D-lă Ionii Al. Frateșiu 
comerciantă în Brăila, fiulă preo
tului Alexie Frateșiu din Prejmeru, 
și D-șora Reveica Comșa fica preo- 
tulai Nicolae Comșa din Covasna, îșl 
voră serba cununia Duminecă în 1 (13) 
Octomvre 1889 în Biserica gr. or. din 
Covasna.

Cursul ii pieței Hrașovu
din 8 Octomvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescii - n 9.38 p 9.4 L
Napoleon-d’orI- - - n 9.44 n 9.48
Lire turcescl - - - n 10.71 p 10.74Imperiali - - - - n 9.71 p 9.74
Galbinl n 5.57 n 5.59
Scris, fonc. „ Albina11 G"/,, n 101.— n 102.-

>1 r >1 ’/ „
n 98.50 î» 99.—

Ruble rusesc! - - - H 1.23 H 1.24
Mărci germane - - îl 53.20 58.50
Discontulii 6—8" „ pe anii.

Cursulu la bursa de Viema
din 7 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0....................... '- 100.30
Renta de hârtia 5%...............................95.60
împrumutul!! căiloră forate ungare - 114.00 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

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

ostil ungare (2-a emisiune) - - -._
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (3-a emis’une) - - 113_
Bonuri rurale ungare ----- 87.80
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu .............................. 99.50
împrumutulă cu premiulu ungurescii 138.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.95
Renta de argintii austriacă - - - - 84.80
Renta de auru austriacă ----- j 10.50 
Dosuri din 1860 .............................. 137.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 922. - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.25 
Acțiunile băncei de creditu austr. - 306.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 947
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.37'/-
Londra 10 Livres sterlings - - - . 119.65

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Or. Aurel Mureșianu.
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Institut'd de credita și de economii
FILIALA BRAȘOVU

Amaneteză hârtii de valore/ . . . ȘI DE CELBA ROMĂNESCI
pănă la 85% din valorea loru după cursulă de 
anume cu interese de
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. ii. 
6’/2% decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiunl mai de aprope se potu 
dilnicu hi biroulii institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

c|i, și

1OOO.
1000.
lua
No.

A visu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemil cunoscută tuturoril D-loriî abonați, că mai 
avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Nru. 9671-1889. y . Șl

PmiCAJITOER|i ■ 
„Budgetula asupra $&cepțiunilortF și 

erogațiuniloră comunei •'arașului Brașovil 
pro 1890“ dimpreună cu tote adusele se 
află în decurși! de r/jZc, în sensulă §. 
125 alQ art. de lege XXII din 1886, în 
biroultt primarului, strada căldărariloril, 
Nr. 519 a,' spre esaminare din partea fie
cărui. ,

Fiecăruia^'care e&te- supusil durei co
munale ’i stă în liberă yoiă ca pănă în 
20 Ociomvrie a. c. să ’și așternă subscri
sului magistrată eventualele observațiunl.

■ Brașovu, 5 Octomvre 1889.

Magistralul! orășenescfl.

• • t > *

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

r

Preparatele antiseptice
ale lui

I) GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitoru, conservatorii și întăritorii asupra organeloră gurei.

Aceste preparate conțină afară de cele mai bune materii 
iolosite pană acuma spre acestă scopu, și noile mijloce CU unu 
efectu însemnată antisepticii, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloră, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fi.
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Dcpositulu principals la FRIEDBICH S'IENNEB, farmacia la 
„LEULU DE AURÎF în Brașovii. 6G

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

i
Budapesta—«redealiî Predealii—Budapesta.

i.

I Trenu
I accele

rată.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per- 
sohe

! Trenu 
[accele
rat u

Trenft 
omni- 
bus

Trenă Tren de1 
acoele-
ratu.

per- 
sâne

«.-.Pesta-Aradii-Teins Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copsa-mică—Sibiiu
Trenă 
omni
bus

Trenu 
de 

Pers.

Trenu !i 
de

pers. |
Tren-a 
mixt

Trenu 
<le 

pere.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cncerdea
Uidra
Vințulii de susu
Aiud
Teiușu
Crăciun elu
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sighișoră
Hașfaleu 
Homorodti
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișii
Prcilealu

BucurescI

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

5.49
6.02
6.14

9.05
9.35

Tren de 
per
sane

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

10.35
11.02
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

8.-
3.10
7.22
5.52

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
6.10: Predealîi

Timișii

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

9.28'
11.38

1.51
2.1i:
2.191
2.32.
2.55 ■ 
3.38- 
4.01;
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

t6.24 
Î6.38 
■i,6.o6 
;7.15 
Î7.48 
19.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
12.11 
12.29

1.10|
1.301 [
2.14
2.54, 
3.35 
4.07 :
6.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BrașovQ

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalv» 
Homorodti 
Hașfalău 
Sighișoră 
Elisabetopole 
Mediaști

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiușii
Aiudu
Vințulii de susQ
Uidra
Cncerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

6.15
6-47

11.50

Nădășelă 
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca •
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Liidăny 
Szolnok
Budapesta

Viena

7.35
12.50

1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.—

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

4.40
9.12
9.41

10.17

Trenă 
mixtă.

1.54 11.04
2.04 11.19
3.20 1.19
5.- 3.31
7.15 6.30
1.40j 1.40

8.—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

i
Viena

Budapesta
Szolnok

Aradii

Glogovațu
Gyorok
Paulișii 
Radna-Lipova 
Conop

7.l7
7.44
8.09
8.29
9.071

10.34
10.20®erzava
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

71x32

Soborșinfi
Zamti
Gurasad.»
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulii de josu
Alba-Iulia 
rVnîiiCii

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3^.40|jTeiușu 
Alba-Iulia 
Vințulu de 
Șibottl 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșinti 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț.

9.30.
12.38'
5.361
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13,
10 37j
10.53
11.39
12.011
12-.29
12.45

1.24

Aradii

josU

Szolnok
Budapesta

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Lomneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cncerdea - Oșorheiu

2

= 6.11p ra
16.43
=•7.12

7.51
8.17

1
VIurtșu-Iaidoșu-Bistrița Itistrita-jVluresu-Taidosîi’ ’ ’ I ’ ’ ,
Murășu-Ludoșu 
Țagtî-Budatelecu 
Bistrița

4.30
7.27

11.—

Bistrița
Țagh-Budatel ecu
Mureșu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

3.-
6.49
9.25 6.05 Odorheiu

9.12 Sighișoră

Sini eria (Piski)-!1•etrotseni

- --------- - • - 1 ----------

Petroșeni-Siineria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegu
Pui 
Crivadia 
Banița
Petroșeni _

l
6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54'
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșeni♦
Banița
Crivadia
Pui
Hațegti
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1-12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

1
Aradii—Tiniisora5 Ti in ișo r a—Ar adu

Aradă
Aradultî nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

v4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulti nou
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9!27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Crliirișii—Turda Turda—(whirișu

Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișoră—Odorheiu Odorheiu—Sighișoră
Sighișoră 
Odorheiu

6.—
8.56

Reghinul-săs.

I
1

5.35 Regiiinulu săsescu
6’.OÎ|L =====
6.44 p ,— Cncerdea7.25 .
7 44 C ta
‘ Ludoști

M.-Bogata
Iernutti
Sânpaulă
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4'.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.— 4.58
7.35 7.-

Reghinulu săsescă'
Oșorheiu-Cncerdea

Mirașteu
Sânpaulti 

'llernutti
M. Bogata 
Ludoști 
Cheța
Cu cerilen

Oșorheiu

8.25
10.-

8.-
9.49

6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12:22
9.44 2.46 12.50

« «1

Simeria(Piski)-lJnied

Simeria (Piski)
Qema
Uuiedăra

2.18
2.39

i 3.08

Unied.-Simeria (Pisk).

Inîedifta 
_ema 
Simeria

9.30
9.56

10.15

I 
I

I
I

I

i

(
i

I

I 
I

I; .

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

’i

i >■


