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Reda clina ea, Adaiinistiailanea si 
Tiuografla:

BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.
Scrisori nefrancate nu se pri- ’ 
xnescu. Manuscripte nu se re- /' 

trimitu! .
Birourile de aunucinri ;

Brașovir, piața mare Nr, 22. 
Inserate mai primes cil în Vientt 
Rudolf ii Afossc, Haasenstcin&'Vogl'e^ 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Dukes, A, Oppelik,J- Dan
neberg; in Budapesta:^. V. Gold- 
berger. Anton Alesei, Eckstein Bernai; 
în Frankfurt: G. L.Daube;\n Ham

burg: 4. «Stewier.
Prețulă inserțiuniloru; o seria 
garmondu pe o colâna 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

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

„Gazeta* ese în fiecare <11. 
Abonamente penirn Ansir :-tiiigarla; 
Pe unu anu 12 po sese Iun i 

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

Pe unu anu 40 franci, pe s6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentul® neniru Brasovu: 

la administraț-iune, piața'mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu ană 
10 fl., pe șăse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anu 12 fl. pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 6 cr. v. a. său 

15 bani.
Atâtu abonamentele cătu și 
inserțiunile suntfl a se plăti 

înainte.
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HSTovl abemamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu I Octomvre 1SSO stilîi vechili 
se deschide nou ahonanientii la care în- 
vitămu pe toțî amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni (> fl., pe unii anu 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anu 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

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

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

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

Ădmiuistratinnea „Gazetei Transilvaniei".

BrașovO, 27 Septemvre v.
Mare mâhnire domnesce în ta

băra guvernamentală din Clușiu, 
pentru că o foia de frunte oposi- 
țională susține, că în societatea 
maghiară din Ardeal fi se observă 
o mișcare în contra uninnei.

„Pești Naplo“ este foia, care 
susține acesta într’unfi articulfi in
titulată : „Agramfi, Viena-Clușiu“. 
In acestu articulu se cțice adecă 
cu privire la nemulțumirea, ce dom
nesce în Ardealu :

„In Ardealu nu se pote lua 
nicidecum ca glumă acea mișcare 
care este lățită acolo și în cercu
rile societății maghiare și a căreia 
ascuțișu se îndreptă în contra uni- 
unei; pentru că amărăchtnea îndrep
tățită a Ardeienilorti, împreunată cu 
ambițiunile nesatisfăcute ale mul
tora boieri locali, devine din ce 
în ce mai primitore pentru acea 
agitațiune, că adecă Ardealulu n’a 
trașii nici unii folosii din uniune; 

de când cu uniunea nu numai Clu-> 
șiulu, ci și celelalte orașe ardele
nesc! au decă4utu; Ungaria a es- 
ploatatu și a storsii Ardealulu fără 
de a-i da nimicii în schimbu14.

Acesta mărturisire a foiei opo- 
siționale maghiare este prețiosă 
de aceea, fiindu-că constată fap- 
tulu, ce nimeni nu’lu p6te tăgă
dui, că în Ardelu domnesce o 
amărăciune generală, că acestă 
amărăciune este îndreptățită și că 
acum și în cercurile maghiare se 
observă o mișcare, care dovedesce 
că nici ele nu suntu nicl-decum 
mulțămite cu starea lucruriloru 
creată prin uniunea seu mai bine 
4isu fusiunea Ardeiului cu Țera 
ungurescă.

Puțină importă în casulă de 
față, că ce scopu urmăresce foia 
oposițională cu acea constatare, 
decă voiesce se facă propagandă 
pentru oposițiune ori nu. Ajunge 
că înseși organele șoviniste ma
ghiare vinu și declară acum, că 
Ardelulu este nemulțămitu și că 
nemulțămirea a cuprinsă cliiară 
și cercurile maghiare.

Inzadaru se trudescă foile rep- 
tiliane de a combate aserțiunea de 
mai susă, căci în ce privesce ne
mulțumirea cu starea lucrunloră 
în Ardeală, „Pești Naplo11 a vor
bită numai adeverulu și nu se va 
afla nici ună Unguru ardeleană 
de sine stătătoră și iubitoră de 
adeveru, care să nu’lă recunoscă.

„Pești Naplo “ crede, că decă 
Ungurii ardeleni ară trece în șiru
rile oposiției s’ară îndrepta lucru
rile în Ardelu.

Nu scimă pe ce-șl baseză acesta 
credință, der nu înțelegemă cum 
s’ar pute face erășî înfloritoie ora
șele din Ardelă și cum s’ar pute 
Ieri acesta țeră în viitoră de es- 
ploatarea ei din partea Țării un
guresc!, decă în locă de 20 ar fi 
toți 70 deputății maghiari din Ar

delă în tâbera lui Apponyi și a 
lui Iranyi.

Nu scimă ca oposiția maghiară 
să-și fi ridicată măcară odată 
vocea în favorea Ardeiului; nici 
chiar atunci n’a ținută partea lui, 
când a fostă vorbă de a se In
troduce în Ardeală o lege uni
formă electorală cu aceea a Un
gariei.

Oposiția maghiară a luată parte 
și a consemțită la tote măsurile 
escepționale ce s’au întrodusă în 
Ardeală; ea a sprijinită astfelă 
guvernulă în tendințele sale și pdrta 
împreună cu elă vina, că amără
ciunea este așa de mare în Ardelă 
și ca este totodată și îndreptățită.

Acesta ară trebui să și-o no
teze bine șoviniștii dela „Pesti- 
Naplo11.

IDIZbT
Trupe rusesci la granița României.
O depeșe trimisă din Constantino- 

polă la Londra spune, că trupele rusesci 
dealungulă graniței române au fostă în
tărite într’ună modă simțitoră în cursulă 
lunei Septemvre.
Gestiunea recunoseerii prințului bulgarii Fer- 

ilinaiULU.
„Times11, discutândă articolulă din 

„FreindcnlolatF privitoră la Bulgaria, 
crede, că povețele date de f<5ia vieneză 
ară pute determina pe Portă a face ună 
demersă ulterioră tindendfl la realisarea 
intențiunii sale primitive. In acestă casă 
visita împăratului Wilhelm ar ave mai 
multă decâtă ună caracteră de curteniă. 
Situația țăriloru balcanice este actual- 
minte schimbată, astfelă încâtă puterile 
nu mai suntă împiedecate, din conside
rația pentru sensibilitatea Rusiei, de a 
recunosce pe principele Ferdinand. En- 
glitera nu va pune piedecă unui ase
menea demersă ală Porții, cu tote că 
acesta a întârdiată de a lua inițiativa în 
acestă cestiune. „ Gazeta Coloniei" dice, 
că Porta n’a făcută încă nici ună de- 
mersă, care ar pute determina pe Ger

mania să iesă din atitudinea sa reser- 
vată în Gestiunea bulgară. Decă Porta 
ar face demersuri pentru recunoscerea 
principelui Ferdinandă, Germania ar 
cere acordulă tuturoră puteriloră sem
natare în privința personei principelui 
Ferdinandă. „Le Nord“ dice că, consi- 
liând pe Turcia de a asigura propria sa 
siguranță și a Europei, recunoscendu pe 
Principele Ferdinandă și independența 
Bulgariei, „Fremdemblatt“ a găsită aci 
celă mai bună mijlocă de a face acută 
crisa latentă. Voiescă numai să se ser- 
vescă de Turcia pentru a trage castanele 
din focă în ceea ce privesce Serbia.

Foia bulgară „Svoboda11 din Sofia 
discută multă cestiunea ridicată de presa 
europenă în privința intențiunei, ce ar 
avea Turcia de a recunosce pe princi
pele de Coburgă ca principe ală Bul
gariei. Acestă f( ă aminteșce recenta de- 
cisiune luată de a adresa puteriloră o 
circulară în acestă privință, decisiune 
care, după „Svoboda*1, n’a avută urmări 
din causa intrigeloră d-lui de Nelidoff, 
ambasadorulă Rusiei din Constantinopolă. 
După aceea constată, că inițiativa, în 
acestă cestiune aparține Turciei, care 
se baseză pe tratatulă de la Berlină. 
„Svoboda11 dice, că Turcia ar trebui să 
procedeze cu mai multă tăriă în eserci- 
țiulă drepturiloră sale. Decă Turcia ar 
lucra într’ună chipă nedecisă în privința 
Bulgariei, acesta din urmă ar putea să 
se găsescă pusă în obligațiunea de a nu 
mai considera pe Turcia ca putere su
verană și de a avisa însăși a recurge la 
mijlocele ce ar putea să’i pară prielnice 
pentru salutea sa. „Svoboda11 termină di- 
cendu, că regularea acestei cestiunl de
pinde cu totulă de Turcia, care în a- 
cestă privință ar trebui să se pronunțe 
câtă se pote de curendă, decă ea nu 
voeșce să fie într’o di suprinsă de nouă 
evenimente.

Alianța franco-rnsă.
In privința relațiuniloră dintre Fran- 

cia și Rusia, rFovosti“..declară, că e ab
solută sigură că, decă Germania va ataca 
pe Rusia, Franța va lua imediată armele, 
ori care ar fi partidulă ce va fi la pu-

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Confusrcme.
In anulă trecută apăru în Parisă o 

carte de Fr. Bouillier, care conține schițe 
interesante din viața unoră bărbați me
ritați, der distrași și uituci. Unele din 
acestea din causa originalității lorii ară 
putea fi puse între anecdote, der ele 
făcu parte din viața personeloru res
pective. Să privimă pe domna de Rohan, 
mama celui dintâiu duce cu acestă nume, 
și vomă vedea, confusiunea ei, care de
veni proverbială în totă Parisulă.

Să audimă istoria visitei ce o făcu 
ea, însoțită de-o amică, procurorului Des- 
landes. Ea nu’lă găsi acasă, der se ho
tărî să’lă aștepte, pănă se va întorce 
acasă.

Damele se puseră pe divanu. Domna 
de Rohan se cufundă în visări, pe în- 
cetulă o cuprinse âdeea: că ea nici n’ar 
fi eșită afară și că s’ar afla la densa 
acasă.

Sosindă acasă d-lă Deslandes, ea îlă 
primi cu totă respectul ă cuvenită unui 
dspe și insistă, ca elă''.să prândescă cu 

ea și cu amica ei. D-lă Deslandes, ală 
cărui prândă era de regulă forte simplu, 
dispuse în totă graba, ca să se mai a- 
ducă ceva de mâncare din restaurantă.

Deorece însă prândulă nu corăspunse 
așteptăriloră damei, se rugă de iertare 
privindă masa — încă totă în părerea, 
că este acasă la ea — și în fine 
făcu observațiunea, că de sigură d-lă 
Deslandes ar fi prândită cu multă mai 
bine la densulă acasă. Dama, care o în- 
soția, află cu cale să o întrebe încetă, 
că ore scie ea unde se află ? Deodată 
sare confusă dama de pe scaună și aducen- 
du’șl aminte, că ea este invitată într’altă 
locă, lăsa pe savantulă jurisconsultă 
uimită lângă banchetulă improvisată.

Ca tovarășe acelei confuse dame 
din societatea înaltă pote figura acea 
distinsă damă, care prin confusiunea ei 
îșl câștiga ună renume orecare. Aceea 
damă se afla odată într’o societate, în 
care o văduvă tînără primea condolențe 
pentru mortea soțului său, când după 
o pausă făcută în visările sale se adresa 
cătră tînăra văduvă cu întrebarea: „A 
fostă singurulă, pe care’lu avei?11

Ore nu aparține aici și acelă casă 

de confusiune, pe care Chateaubriand în 
memoriele sale îlă atribue soției sale? 
Ea aranja odată pentru ună scopă filan
tropică o vendare de ciocolată, acestă 
vendare o ameți cu totulă, nu scia ce 
mai face.

Din causa acesta se întâmpla ade
seori, ca în scrisorile ei, în locă să se 
subscrie vicontesa de Chateaubriand, se 
subscria „vicontesa de Chocolade!u

Omenii distrași — ce posne comice 
săverșescă ! Incependă dela anticulă 
originală, care strigă puterniculă său 
„evrica11, sărindă din baiă și uitându-și 
să’șl ia pe trupă mantaua de baiă, și 
pănă la modernulă Ampere, despre care 
Bouillier ne spune o hazlia istorioră.

într’o di se opri savantulă fisică 
lângă o trăsură și începu să resolvede 
cu creta pe covertirulă ei celă negru 
formule algebraice. Punendu-se după 
câtva timpă trăsura în mișcare, porni și 
Ampere după ea, și se încerca să’șl ajungă 
„documentarea sa, care mergea în ga
lopă11. Ună episodă nu mai puțină hazliu 
avemă și în viața lui Miinster, confusulu 
episcopă de Kopenhaga. Acesta obicinuia, 
ca. în lipsa sa de acasă să pună pe ușe 

o tăbliță, în care se anunța la câte ore 
vine acasă. într’o di, isprăvindu elă o 
afacere importantă la ună prietină, se 
întorse confusă acasă, der înaintea ușei 
stătu în locă, ceti anunciulă de pe tă
bliță și uitându’șl cine este elă într’ade- 
vără, socoti că a venită prea târdiu și 
rămase afară așteptândă. Abia bătaia 
orologiului îlă tredi din uitarea sa de 
sine și’lă făcu să între în odaia sa.

Ce comică și caracteristică este 
pentru naturile poetice întemplărea din 
viața fabulistului Sabran cu autorea 
„Corinnei11 la Coj,pet. D-lă de Sabran 
avea obiceiulă, ca totdeuna, după ce se 
scula dela masă, să facă o preumblare, 
într’o seră rămase multă pe afară, găz- 
doia sa se puse pe gânduri. In fine elă 
sosi plină de tină și de nomolă din cres- 
cetă pănă în tălpi.

„Pentru Dumnedeu, unde ai fostă? 
îlă întreba ea.

„Domnă, răspunse elă cu sânge rece, 
am făcută preumblarea mea obicinuită.11

„Trebue că ai cădută în apă, dise 
d-na de Stael, clătinândă cu capulă, ești 
udă pănă la piele.11
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tere în acelu timpii, și se miră că Ger
mania și Austria nu înțelegă acesta. In 
G ermania și în Austria se întrebă, la ce 
epocă și în ce condițiunl se va face 
alianța franco-rusă ?

Avendu-se în vedere situația actuală 
a Europei se pote predice fără temere 
că, decă întreita alianță se abține dela 
ori ce acte agresive, ca acelea la care 
asistămă de mulți ani, cum de pildă în 
peninsula balcanică, și decă ea singură 
nu va scote sabia, opinia publică din 
Germania și Austria nu va observa nici 
odată încheierea unei alianțe între Ru
sia și Franța.

E evidentă că, decă îutreita alianță 
va trece dela amenințare ia acțiune, ea 
va avea imediată a face cu puterile 
unite ale Franței și Rusiei, și în acestă 
privință e indeferentă, decă cutare seu 
cutare partidă va fi la putere în Franța. 
Chipulu simpatică cu care victoria elec
torală a guvernului a fostă primită în 
Rusia, e fundată p’aceea, că partidulă 
celă representă e singură capabilă a 
procura Franței ună guvernă solidă pen
tru a pune sfârșită greutățiloră interne 
ale acestei țări și -a se consacra cu totulă 
desvoltărei națiunei francese și mărirei 
puterei sale în afară. Atunci Franța va 
fi la adăpostulă orl-cărei hotărîrl ne
chibzuite în politica internă și va putea 
ține peptu cu succesă tuturoră stateloră 
cari prin înarmările loră continue suntă 
celă mai mare periculă pentru pacea 
europenă.

0 Franță și o Rusia puternică sunt 
d’ajunsă pentru a proteja pacea euro
penă conformă cu interesele și demni
tatea stateloră, cari n’au onore a face 
parte din întreita alianță.

Antivari porții rusescu.
„Liverpooler Post" aduce o scire de 

o gravitate netăgăduită. Anume spune, 
că oficiulă de esterne din Londra a pri
mită din Berlină împărtășirea, cumcă 
Muntenegrulă a încheiată cu Țarulă o 
convențiune, în puterea căruia o parte 
din sînulă Antivari îlă cedeză Rusiei, 
cere-lă va transforma într’ună portă de 
mare întărită. Muntenegrulă, dice-se, a 
primită pentru acesta o mare sumă în 
bani gata.

Studenții greci și cestiunea Cretei.
Intorcendu-se părechia regală gre- 

cescă din strinătate la Atena, vr’o sută 
de studențl au vrută, la sosire, să înmâ
neze regelui o petițiune privitore Ia afa
cerile cretaue; cu acestă ocasiune s’a 
născută o mică păruială, și după unele 
arestări, deputațiunea studențiloră a fost 
împrăștiată. întregului incidență nu i-se 
dă nici o însemnătate.

8CIRLLE ItILEI.
La esamenulu de cualificațiune inve- 

țătorescă, ținută în dilele de 15, 16 și

,J «

GAZETA TRANSILVANIEI.

18 Septemvre a. c. înaintea comisiunei 
consistoriului eparchialu aradană, s’au. 
presentată 22 de preparând! absoluțl, 
dintre cari 20 au prestată. ■ esamenulă 
cu succesă, er 2 au fostă' respinși.. 
Astfelă numărulă învățătorilpră cualifis 
câți în sensulQ legii s’a sporită în epar- 
chia aradană cu 20.

La esamenulă de cualificațiune preo- 
țescă, ținută înaintea comisiunei consis
toriului eparcliială din Aradă în dilele 
de 18 și 19 Septemvre a. c, s’au pre
sentată 7—clerici absoluțl, cari toți au 
prestată cu succesă esamenulă. de cuali
ficațiune.

* * *
Regina României urmeză de optă dile 

la Wiesbadden cura de băi și de ma- 
sagiu, ce i-a fostă prescrisă de doctorulă 
Metzeger. Deși durerile reumatismale 
n’au dispărută încă, totuși sănătatea 
Maiestății Sale s’a îmbunătățită. In 
urma insistenței medicului, cura însă se 
va prelungi pănă pe la finele lunei 
Octomvre, când Maiestatea Sa se va 
reîntfirce în țeră. După sosirea sa în 
Wiesbaden" M. S. Regina a primită mai 
.multe vîsite, între cari aceea a Principesei 
Elena de Schlesvig-Holstein, fiica Reginei 
Marei-Britanii; a Principelui domnitoru 
de Waldeck și Pyrmont, â Ducesei de 
Albany, precum și a mai multoră per- 
sone de distincțiune, cari s’au grăbită 
a se înscrie - și a se presenta la M. S. 
Regina.

îți 
i:

Schimbare de tergu. Ministrulă un- 
gurescu de comerță a concesă, ca ter- 
gulă anuală ce avea se se țină în 8, 9 

10 Octomvre în Sepsi-Sân-Georgiu, 
se amâne pentru 
face mai

si>
să
va

Adrianu
se scrie:

ună termină ce se 
târdiu cunoscută.

>e
%

Cașolțană — la loculu său. 
Adriană Cașolțană, după ceNi

a înșelată mulțime de inteligență români, 
colectândă bani sub diverse titluri — 
așa pentru. ridicarea unui paiață națio
nală în Sibiiu ș. a. — în urmă în 2 
1. c. s’a presentată la „Cancelaria Ne- 
gruțiu“ în Gherla recomandându-se sub 
numele cunoscutului scriitoră din Bucu
rescI Alesandru Vlăhuță și oferindu-se 
ca colaboratoră la foia „Amiculu Fa- 
miliei“. Cancelaria Negruțiu, necunos- 
cândă personală nici pe Cașolțană nici 
pe d-lă Vlăhuță, cu bucuriă a primită 
ofertulă făcută sub numele cunoscutului 
seriitoră Vlăhuță și primindă dela dân- 
sulă și o noveletă subscrisă Alesandru 
Vlăhuță, i-a dată 100 fl., pe lângă obli- 
gamentulă ca dânsulă se trimită pentru 
fie-care numără câte ună elaborată de 
alu sâu . . . Cașolțană luândă banii, și-a 
petrecută noptea la hotelă, er în diua 
următore a călătorită la Deșiu spre
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a-șl ■ continua manoperele sa: 
însă a fostă prinsă și dacă /mafia! 
poliției prin ună armeană, din.:- Grlierf^’- 
care aflase atunci dimifieț^-.de modnîu"- 
cum comisese^ înșelăciune^tfiin Gherla." 
Luată de .scurtă elă igă^fiisi faptulă, 
precum și aceăa, că a colectată pentru 
ridicarearunuȘ-palată națională în Sibiiu, 

că a fostă îm- 
fiî doyadă a presen- 
g provedută cu sub- 

Georgiu Barițiu, Br, Ursii și 
Curândă însă s’a
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spre acesta ;înh6^„a. .disă 
puterii i citff; 
tată o pleni'bdtâfff^ 
scrierile:
Dr. Aurel Mureșianu. 
constatată că plenipotența e falsă și sub
scrierile făcute de mâna lui Cașolțană, 
ceea ce, luată de scurtă, și însuși a 'niârtu- 
risit’o. Și acum petrece dumnealui în prin- 
feorea tribunalului din Deșiu așteptân- 
du’șl răsplata pentru înșelătoriile sale*).

*
❖ ❖

Legătură cu trenulu acceleratu. In 
urma representaținnei comitetului ad
ministrativă ală comit. Sibiiu, ministrulă 
ungurescă de comerță a ordonată, ca 
pentru a fi legătură între trenurile Nr. 
309 și 310 dela Sibiiu cu trenulă acce
lerată, acesta sâ se oprescă în Copșa 
mică câte ună minută.

& *

Focu. Aseră au arsă o șură și ună 
grajdă ale unui Sasă și o șură a unui 
Română, amândouă șurile cu bucate, 
lângă casarma din Brașovulă vechiu.

* *

Carmen Sylva la Sxposițiunea din Pa
rish. Din BucurescI i-se scrie diarulni 
„Budapester Tgbltt“: Mare sensațiune 
face aici o soire a unui diaru fa
vorabilă guvernului, că regina Elisabeta 
a României a cercetată în totă tăcerea 
esposițiunea dela Parisă. Regina, așa is- 
torisesce acea foiă, plecă dela castelulă 
familiară Neuwied în celu mai strictă in
cognito, însoțită fiindă numai de o sin
gură damă de onore, sub numele de con
tesa de Schwanenthal și se îucuartirâ la 
o amică a sa. Regina petrecu cam o 
săptămână în Parisă, unde visita în tdtă 
diua cu cea mai mare atențiune expo- 
sițiunea și pentru ca să nu fiă recunos
cută, umbla totdeuna prin palaturile ex- 
posițiunei cu vălulă pe obrază și îmbră
cată în doliu. Regiua Elisabeta s’a ur
cată și în turnulă Eiffel der nu lăsa să’i fiă 
indusă pseudonimulă său în registrulă, 
care se află în pavilionulu „Figarou, 
pentru că tocmai în momentulu 
acela se afla acolo președintele pavilio
nului română dela exposițiune, principele 
George Bibescu, încă cu unu amică, er 
regina nu voi să fiă recunoscută de ei.

*• 
s îjî

*) Noi amii fostti avertisatii publiculu se 
se i’eres'că de A. Cașolțană, după ce amu aflată 
că acesta sub cuventu că ar fi împuternicită 
de foile române ca raportoru, a colectată baui 
dela particulari. Red.

4 * ' 
' -V- 
f ••

► ■ . .V-
',<*^j^°la de gură și’de unghii s’a con- 
"ită&țij} • la * două viei și unu porcă, în 

din dunburbiul^ Porta Tur-

Prețulfi idrogenului" sulfurică, care e 
ună mijlocă în;- contra filoxerei și se 
vindea în magaziăulă statului din Menes 
cu 22 fl., er în magazinele dela Tarczal 
și Budafok (Promontoră) cu 24 fl. maja 
metrică, a fostă scăcjută de ministeriulă 
ung. de agricultură la 15 fl. Comandele 
se facă la ministeriulă ung.
tură, eventuală la administrațiunile ma- 
gazineloră din Menes și Tarczal ori la 
direcțiunea școlei

de agricul-

de vierită din Pesta.
4:

ajs ațe

fiă? Ni-se spune, că 
română confesională

Adevăratu sS 
școla poporală 
din Augustină s’ar fi închisă de cătră 
inspectorulă ungurescu de școle. Causa 
ar fi, că părintele parochă de acolo ar 
unelti înpreună cu dușmanii nemului 
românescă în contra școlei confesionale, 
pentru a se face școlă comunală. Bra- 
vulă poporu română însă se opune la 
săvârșirea acestui atentată la vieță sa 
românescă. Așteptămă amărunte.

Jțt 
:jc jjî

Tariiulfl. pe zone a sporită numărulă 
călătoriloră pe căile ferate și din causa 
acesta s’a ivită pentru călători neajun- 
sulu, că numai cu mare greutate îșl 
potă scote bilete de drumă la cassele 
de persone în stațiunile mai mari. Pen
tru înlăturarea
țiunea căiloră ferate ung. ale statului 
vrea se dea 
poștale bilete de drumă de feră spre 
vândare și pentru acesta primescă dre- 
care procente. S’a și ținută în 3 Oc
tomvre o conferență la direcțiune în 
acestă privință, la care au luată parte 
pe lângă representanții direcțiunei căi
loră ferate și ai ministerului de comerță, 
și representanții celoră 9 direcțiuni poș
tale și telegrafice.

Reoompensele acordate esposanțiloră 
români la Esposițiunea din Parisă suntă 
în numără de 273 și anume: 2 Premii 
mari, 24 Medalii de aură, 2 Medalii de 
argită aurită, 64 Medalii de argintă, 
73 Medalii de bronză și 108 Mențiuni 
onorabile.

acestui neajunsă, direc-

în comissionu oficiiloră

Discursulii lui Apponyi.
Din vorbirea capului oposiției mo

derate maghiare, ținută la Iaszbereny, 
în care acesta polemiseză cu ministrulă- 
președinte Tisza, estragemă următorele: 

înainte de tote contele Apponyi 
combate acea aserțiune a lui Tisza, fă
cută în Oradea-mare, cu privire la tur
buratele scene petrecute cu ocasia des- 
baterei legei militare, că adecă minori-

„E rouă, e rouă, Domnă! Te asi
gură, că nu am eșită din alea cea mare.“

„Acum șciu causa. N’ai băgată de 
semă, că alea -e plină de apă și tină pănă 
la ghenunchl?“

Totu astfelu a fostă și La Fantaine, 
cel mai bătrân și totă odată cel mai cu
noscut dintre ambii poeți. Odată îlă vedem 
călătorindă la curtea lui Ludovică alu 
XIV, la Versailles, pentru ca se-i dăruiască 
fabulele sale. Intrebându-lă regele, că 
unde suntă fabulele, elă îi spuse, că le-a 
uitată acasă. Altădată pleca la Parisă cu 
ocasiunea unui procesă, cerceta ântâiu 
pe ună prietină ală seu, care’lă primi 
forte ospitală, din causa acesta îșl uita 
de termină perdendu în chipulă acesta 
procesulu, precum și câteva mii de franci.

Altădată îndemnată de amicii săi, 
cari voiau să’lă împace cu nevastă sa, 
plecă spre acestă scopă la Chateau Thi
erry, unde trăia soția sa de mai mulți 
ani separată de elă. Sosindă la ea, afla 
că nu e acasă, ci că e la biserică, deci 
se depărta promițândă că va yeni mai 
târdiu; ducându-se însă la ună prietină 
ală său, îșl uită precum se spune să mai

mergă la soția sa și se întorse acasă, 
fără măcară se fi dată ochi cu ea.

“Precum se spune“, dicemă, căci se 
pare, că posna acesta autentică scosă din 
biografia lui La Fontaine se pote atri
bui mai puțină confusiunei sale notorice, 
decâtă voinței sale de a uita, de care 
autorulă acestui studiu morală-filosofică, 
ce servesce ca punctă de mânecare aces- 
toră rânduri, amintesce în capitolulă 
despre slăbiciunea puterei de a ține 
minte „de l’oubli“ (despre uitare).

Mulți omeni ar voi sâ uite câte ceva 
mai multă seu mai puțină interesantă 
din ordinea morală a lucruriloră, scrie 
autorulă ; câte lacune ale memoriei suntă, 
pentru cari este cineva responsabilă, și 
cari suntă mai multă seu mai puțină 
de condamnat. Astfel uitarea de cuvântulă 
dată, de promisiunea sa; uitarea bine- 
faceriloră primite, a datoriiloră făcute, 
în sfârșită uitarea tuturoră lucruriloră, 
cari le datorămă nouă înși-ne seu altora. 
Consciința protesteză în contra acestei 
presupuse slăbiciuni a memoriei, și nici 
ună tribunalu din lume nu consideră față 
cu legea morală uitarea ca motivă de 
ușurare. Acela, care dice, că are o ast

felă de memoriă slabă, acela se preface 
seu minte.

A voi să uiți — ce frumosu ni-se 
zădărnicesce uneori acesta! Care voiesce 
sâ aibă o probă despre acesta, acela să 
arunce o privire în cartea istorică-cultu- 
rală întitulată „Scoția“ a contelui La
fond și asupra aceloră lucruri, cari se 
istorisescă în trecătă despre scriitorulă 
Anton Hamilton, care s’a născută în 
Scoția, și despre cumnatulă aceluia con
tele de Gramont.

Contele, atunci era numai cavaleru 
de Gramont, se logodi cu o fată tânără. 
Chemată din exilă în Franța, îșl „uitâ“ 
de datorința sa și pleca în patria sa. In 
Dover se întâlni cu frații logodnicei 
sale, între cari era și Hamilton, și aceștia 
îlă traseră la răspundere.

„Cavaleriile de Gramont, diseră ei, 
nu ai uitat nimică în Londra ?“

„Ceră de o miă de ori scuse, dom- 
niloră, răspunse Gramont, am uitată să 
mă cunună cu sora d-vdstre“.

Vorbi și se duse la Londra, unde 
se și cununa cu logodnica sa.

(Frdblt.) trad, de C. Sc.....

tatea a voită să încerce a ajunge la 
putere.

Acesta, dice Apponyi, este o părere 
lipsită de orl-ce seriositate de bărbată 
de stată.

Der asemeni aparițiunl de nemulță- 
mire cu mersulă lucruriloră s’au văcjută 
și în Anglia și suntu strînsă legate de 
orl-ce mare iritațiune națională și în 
acele țări, unde constituționalismulă se 
esecută cinstită și cu lealitate. Der încă 
la noi, unde credința, că voința popo
rului se pote validita pe cale legală față 
cu presiunea și corupțiunea oficială, a 
dispărută cu totulă.

Noi, oposițiunea, însă putemă fi 
mulțămițl cu resultatulă acelei lupte (în 
contra legei militare), dice Apponyi. Noi 
sperămă, că vădendă cercurile conducă- 
tore, că nu e bine a vătăma amorulă 
propriu ală națiunei maghiare, acelă pa- 
ragrafă, care din nenorocire s’a vo
tată, va rămâne în praesă fără de nici 
ună efectă și că cultura națională ma
ghiară nu va fi atinsă în praxă.

Der desbaterea aceea, adauge Appo
nyi, despre legea militară, a curățită 
aerulă vieții putrede..politice din^patriă, 
și putemă dice, că' dela -âceea desRaifere 
începe o ără nouă și oposițiunea mode-
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rată pote dice, că era' triumfului idâilojii 
sale se începe. ’ • .

Adevărat^, că d-lii Tisza rămasei,'l - 
putere, der fii șilită>î4 u;\ma... 
esercitate chiar din smulîi(pk-fiâ<fl sal® a 
ocupa mai multe portofoliurl -cu astfelă 
de bărbați, a cărora programă și trecut 
politică se află în declină contradicere 
cu politica urmată de d-ltt Tisza în cei 
15 ani din urmă.

Apponyi arată mai departe, că după 
convingerea sa nu se pote aștepta o 
stare de lucruri sănătosă și mulțămitore, 
până ce nu va cade sistemulu actuală și nu 
va fi depărtatu representantulu lui.

Situațiunea de față o crede Apponyi 
de necoptă, pentru că nu ’nțelege cum 
d-lil Tisza ar voi să schimbe acum sis- 
temulă său, urmată de 15 ani. De aceea 
crede, că misiunea partidei oposiționale 
moderate este adl mai importantă ca ori 
și când, căci stămă' la începutulă unei 
nouă ere. S’a încinsă o luptă între spiri- 
tulă, care urăsce dreptulă și care nu 
iubesce decâtă domnirea personală, vol- 
nicia și corteșirile, și între spiritulă, care 
vrea să întemeieze tote pe dominațiunea 
dreptului. Din aceste două spirite tre- 
bue să cadă umflu, căci de voră încheia 
ună compromisă, atunci va eăde princi- 
piulu dreptului.

Lucrarea de reformă- se va începe. 
Marasmulă de pe teremulă administrației 
se fiă înlocuită cu creațiunl. Acuma 
e lipsă mai multă ca orl-și când, ca par
tida oposițiunei moderate să stea la pos
tulă ei, în parlamentă, în pressă și în 
atingerea cu publiculă, căci ea repre- 
sentă ideile curate progresiste.

Vorbindă despre reforma adminis- 
trațiunei, Apponyi se pronunță pentru 
-«nfo-orfwccreci adwwmstfrafoujm de statu. Nu
mai dela acesta așteptă elă întărirea ga- 
ranțiiloră libertății politice, însănătoșarea 
vieții publice, desvoltarea spiritului de 
statu unitară, asigurarea națiunei contra 
periculeloru din întru și din afară.

Der, adauge Apponyi, e ună rău 
mai mică de a nu esecuta de locă 
acestă reformă, decâtă de a-o esecuta 
rău. Elă cere ca, decă o parte din func
ționari voră fi numiți în posturi, să se cre
eze garanțiile pentru autonomia și li
bertatea politică, fără de care reforma 
nu ar fi alta decâtă o trecere dela stările 
anarchice-asiatice la o stare de despotismu.

Der discursulă d-lui Tisza dela 0- 
radea n 1 dă nici o esplicare despre a- 
ceste garanții..

Partea din urmă a vorbirei lui Ap
ponyi nu este decâtă o polemică per
sonală cu d-lă Tisza, care calumineză în 
enumerarea „greșeleloru sale politice44 
ale lui Tisza și în apărarea procederei 
oposițiunei.

Apponyi încheiă vorbirea sa clicendă, 
că din labirintulă periculeloră numai o 
scăpare este, ca factorii politici ai țării, 
personalitățile politice, să nu servescă 
decâtă „națiunei14 și numai „națiunei,, 
și nimănui altuia.

Modelu de limbă.
De câte-orl se adună membrii muni

cipiului din Comitatulă Brașovului, cir
cularele convocătore se publică totde- 
una în trei limbi, dintre care pe cea ro
mână anevoiă credemă să o înțelegă 
cineva, afară doră de membrii munici
pali, cari tacă ca pescele la o asemenea 
batjocură.

Să luămă câteva exemple din „obiec
tele adunării gen.“, cari se voră pertracta 
la 7 Octomvre :

p. 6. Rescriptulă ministrului de in
terne relativă la statutulă despre sedirea 
drumuriloru cu lemne.

Se sădesce drumulu cu pociumM, 
Toarne, pari ori cu ce?

p. 17. Socotelele scontrate de comu- 
neloru. (?)

p. 25. relativă cu. spesele pentru re
pararea mtfrei. —Morea'de-vardă?

p. 48. Diplomă de ToaToă.—Ce va fi 
„baba44 asta?

p. 50. Notele și altele municipiilor^ — 
Cine să înțelegă, că e vorba de : scrisori 
și represențațiunl dela, alte municipii?

D< i* am uitată,’.b'e..a fostă mai co- 
re'ătă trAdusă#- .

■ p# ÎO. Emisulă ministrului de in-
• teijne rșlatiVjji la statuia despre decani. 

minune! ScițI de ce va fi 
•vȘrbă'iâ' piunctulă acesta ?
1-. '* ■ Cum să^u ? Aici se va pertracta 
„statutulă. de*J§^e, ținerea de câni* ori 
mai bine dis&Wespre ținerea câniloră.

— A! •Ș^-vede. că ești membru îțfl 
municipiu. " •: M. '

Avisîi. Pentru furjiisarea afticoleloră 
de. provisiune păne șxAovăsă 'trupeloră 
c. r. ale armatei compare și ale honve- 
dimei pe anulă 1890, se voră ține per
tractări- de oferte în acestă privință, după 
cum urmeză:

a. In localulă oficiului intendenței c. 
r. a corpului 12 în 16 Octomvre 1889, 
pentru stațiunile Făgărașă, Tergu-Mure- 
șului și Bistrița; în 25 Octomvre 1889 
pentru stațiunile Cisnădia și Mediașă.

b. La magazinulă militară de pro- 
visiune în Alba-Iulia în 21 Octomvre 
1889 pentru stațiunile Clușiu și Elisa- 
betopole; în 27 Octomvre 1889 pentru 
stațiunile Alba-Iulia, Orăștiă și Abrudă.

c. La magazinulă militară de pro- 
visiune în Brașovă în 23 Octomvre 1889 
pentru stațiunea Brașovă și în 29 Oc
tomvre 1889 pentru stațiunile Codlea 
Ghimbavă, Hălchiu și Bodă; în 31 Oc
tomvre 1889 pentru stațiunile Sân-Petru, 
Feldiora, Cristiană, RâșnovO și Odorheiu.

Felulă articoleloră ce au se'se fur- 
niseze pentru fiece stațiune, precum și 
cantitatea necesară, apoi condițiunile de 
pertractare, se cuprindă în publicațiunile 
trimise oficiiloră politice, camereloru de 
industriă și comerciu, reuniuniloră agri
cole etc. și afișate în stațiunile, în care 
se furniseză articulele, cu data de 1 Oc- 
temvre 1889 Nr. 5629.

Tote condițiunile de esarendare se 
potă procura la magazinele de provisiunl 
din Sibiu, Alba-Iulia, Brașovă, precum și 
la filială în Clușiu, la comanda distric
tuală de honvedi, la semibrigadele de 
honvedi, la comandele batalioneloră, 
precum și la comapdele regimenteloră 
de husari honvedi. Institutele mai susă 
amintite vor da totdeodată ori-cui fas
ciculele cu condițiunile tipărite, cu pri
vire la trebuințele armatei c. r. pentru 
taxa de 4 cr. .de fie-care colă tipărită, 
și dela comandele mâi susă amintite se 
potă căpăta fascicole de condițiunl cu 
privire la necesitățile honvedimei cu o 
taxă de 7 cr. pentru fascicolă.

Sibiiu, 1 Octomvre 1889.
Dela intendența c. r. a corpului 12.

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

Berlinu, 9 Octomvre. Țarulu va 
locui în palatulu ambasadorului 
rusu. Bismarck va lua totuși parte 
la întâlnirea împerațiloru.

Jersey, 9 Octomvre. Boulanger 
a sositu eri aci.

Petersburgu, 9 Octomvre. Ma
rele principe Vladimiru va fi de 
față la întâlnirea împerațiloru. In- 
torcerea familiei împărătesc! se va 
face pe mare pela Stettin.

Agramii, 9 Octomvre. Intregu 
șesului Savei e inundată. Cinci lo
calități suntu sub apă pănă la co- 
perișele caseloru.

DIVERSE.
Dilele critice din anulu 1890. Rudolf 

Falbă a dată unu călindarțj ală dileloră 
critice din anulă viitoră. In acestă că- 
lindaru a adunată Falbă datele timpului 
din 1890 (pănă la finea lui Augustă) și 
arată cu succesă, că cjilele critice indi
cate de elă în ori și ce casă se voră în
tâmpla. Falbă publică în călindarulă său 
(filele critice după cum urmeză: ZQilele 
de ordinea ântâiu: 28 Septemvre, 30 
Augustă, 19 Februarie, 20 Martie, 20 
Ianuarie, 31 Iuliu și 28 Octomvre; dilele 
de ordinea a doua: 19 Aprilă, 5 Aprilu, 
4 Mai, 3 Iunie, 2 Iulie, 13 Octomvre, 
12 Noemvre și 12 Decemvre; dilele de 
ordinea a treia: 14 Septemvre, 26 No
emvre, 18 Maiu, 5 Februariu, 15 Augustă, 
26 Decemvre, 6 Ianuarie, 17 Iunie și 17 
Iulie. Ordinea, în care suntă puse d:iele 
critice, arată tăria loră în. descrescere, 
așa d. e. 18 Septemvre este cea mai 
tare și 28 Octomvre ceă mai slabă (fi- 
critică din ,ordinea ântâiu. 12 Decemvre 
ar trebui să fiă pusă cu o ordine mai 
înaltă și se valoreze ca fli critică de or

dinea ântâiu; totă asemenea 26 Noemvre’ de .70 de ani 
și 17 Iuliu (dile. din ordinea a treia) de. 
bună sămă în șirulă dileloră critice din' 
ordinea a doua.

Originea lui Edison. După infor- 
mrțiunile, cârl le dau (fiarel0 străine, 
Edisonii suntă originari din Olanda, unde 
erau morari din tată în fiu, când celă 
din urmă emigra în America pe la anulă 
1730. Longevitatea este escepțională în 
familiă. Tatălă bunicului celebrului in- 
ventatoră a murită în verstă de 102 ani 
și bunicuță' său în verstă de 103 ani. 
Tată-său, care trăesce încă și’șî portă 
voinicesce cei- 85 de ani de verstă, este 
de o vigore estraordinară.

Diard de mâncații. Ună cofetară din 
Statele-Unite'a avută ciudata idee să 
creeze o gazetă de cocă, forte bună la 
gustă, pe care se tipăresce, cu ciocolată 
lichdă făcută, noutățile dilei. După ce ci- 
tescl gazeta, o mănânci. Etă o foiă, 
care nu e rău de cetită pentru copii, de 
și acestă genă de literatură trebue câte 
odată se fiă forțe indigestă.

Siamulu ofensatii. Ună orecare domn 
Robert Belitski — care se vede că nu 
șl-a putută juca’mendrele prin,-România, 
căci Românii l’au gonită din țâTav—. do
vadă ura ce o are contra Româniloră 
precum se vede din o obraznică compa- 
rațiune ce o face mai josă. întreprinse 
o călătoriă împrejurulă lumei, și după 
ce visitâ Japonia și China, se abătu și 
spre țera elefantului albă, Siam. Ajun- 
gendă în Decemvre, anulă trecută, scrise 
din Bangkok următorea carte poștală în 
limba germană cu dată de 7 Decemvre 
cătră soția sa Charlota Belitski, care lo
cuia în Tornovie Seimem, în Rumelia 
ostică: „Bangkok, 7 Decemvre 1888. 
Aici totulă este sălbatică și necivilisatu. 
Femeile umblă pe aici jumătate gole. 
Tote vițiurile înflorescă aici. Ună pa- 

j radisă pentru esistențe problematice. Ce 
contrastă față cu civilisațiunea înaltă a 
Chineziloră și Japonesiloru, dela cari 
viu. Siamulă este ună adevărată regat 
valahă ! Este țera cea mai sălbatică, pe 
care amă întelnit’o în călătoria mea. 
Robert Belitski44. Acesta cartă poștală 
fu secvestrată din partea guvernului sia- 
mesicu, er Belitski a fostă în 16 Decem
vre arestată și acusatu, că șl-a bătută 
jocă în scrisă de guvernă. Afacerea sa 
încă nici odată nu fu pertractată înain
tea tribunalului, ci-lă duseră în închisbre 
unde stătu 61ă pănă în 16 Iuliu anulă 
curentă. Punerea sa în libertate se făcu 
după ce 26 de supuși englesl, cari lo 
cuiescă în Bangkok, făcură o suplică că
tră regele din Siam. Deorece pașapor- 
tulă de călătoriă ală lui Belitski îlă con
sideră pe acesta ca pe ună supusă tur- 
cescă, er Turcia nu are în Siam nici un 
plenipotențiară, pleca elă la Batavia, 
unde spuse întâmplarea sa consulului 
turcescă de acolo. Invățatu-s’a minte 
„cvilisatulă44 Belitski?

0 descoperire archeologică intere
santă s’a făcută de curândă în Winklern 
la Welden, și adecă s’a desgropatu de 
sub ună arbore o tavă de bronză de 6 
chilograme. Acestă descoperire este cu a- 
tâtă mai interesantă, fiindcă se dice că prin 
Winklern să fi trecută șoseaua română dela 
Sancticum (St. Martin la Villach) cătră 
Virunum (Zollfel d). Se dice că se află o to- 
pitore în regiunea acesta. După cum se 

ude, s’ar fi descoperită ună mormântă 
sub o placă de pietră lângă muntele 
Dachberg (comuna cu acelașă nume) în 
valea Lavant la „Herzog41. Bucata de 
bronză amintită mai susă a fostă cum
părată de reuniunea istorică din Carintia 
și se află în museulă istorică.

0 lucrare uriașă. O lucrare uriașă 
săvârșesce inima omului, care după cum 
scimă represintă ună muschiu de o greu
tate de 12 unce. Fiă-care bătaiă a inimei 
aruncă prin vine 6 unce de sânge cu o 
presiune de 13 funțl pe ună policară 
cvadrată. In 24 de ore face inima în 
starea ei normală 100,000 de bătăi și 
săvârsesce deci o lucrare, ca și când ar 
ave să ridice o greutate de o tonă la o 
înălțime de 120 de urme. La o durată

a vieții bate inima de 
2500 milione de ori și acestea tote le 
face fără să ostenesc-ă, fără să se useze, 
fără să fiă unsă ori reparată. Unde e 
mașina aceea, care e în stare să sever- 
șescă o asemenea lucrare ?

Ciocnire de trenuri. In 5 Octomvre 
sera s’au ciocnită la Manchester pe calea 
ferată Northwestern ună trenă accele
rată cu ună trenă de marfă. S’au sfărî- 
mată trei vagone de persone, au fostă 
ucise trei persone și rănite forte multe, 
între care 12 greu.

Ofensă musicală. In Wurzen lângă 
Lipsea voiesce să intenteze ună fostă 
chiriașă procesă proprietarului caseloră, 
din causă că acesta din urmă, când se 
mută chiriașulă, puse o bandă de musi- 
canțl să cânte „ȚieîțI mulțămim Domne44.

ULTIME SOIRI.
Belgrade, 7 Octomvre. „Agen

ția din Belgradu află, că în cer
curile intime ale reginei Natalia 
se asigură, că muma tânărului 
rege a luatu firma resoluțiune de 
a înfrunta tote eventualitățile și 
de,a nu eși din atitudinea sa pa
sivă actuală, cu tote stăruințele 
amiciloru săi.

Propunerea ce se va presenta 
Scupcinei în privința regulării ra- 
porturiloru între regina Natalia și 
regele Alexandru va stabili esen- 
țialmente, că dreptulu ce-lu au ex- 
regele Milanu și regina Natalia de 
a ședea în Serbia va fi mărginită, 
la unu ore-care timpii.

Regina Natalia ar fi liotărîtfi 
se se opună unei atari măsuri, in- 
sistându asupra faptului, că acesta 
din urmă ar implica o restricțiune 
adusă drepturiloru sale de cetă- 
țencă și chiar o modificare a Con
stituției, în privința căreia Scup- 
cina actuală e necompetentă, pen
tru că noua Constituțiă nu pote 
fi modificată în cursu de cinci ani.

Concertulu Irena de Vladaia.
Atragemti atențiunea publicului 

iubitoru de musică, că bilete pen
tru concertulu cântăreței române 
Vladaia, care se va da în 14 1. c. 
st. n. se potu căpăta în librăria 
d-lui H. Zeidner. Programa o vomu 
publica mâne.

Ctarsulfi giiețci lBrașovi’1
din 9 Octomvre st. n. 1889.

Bancnote românescl C ump. 9.44 Verid. 9.46
Argintă românescă - îl 9.39 9.41Napoleon-d’orI - - - n 9.45 9.47Lire turcescl - - - n 10.72 10.75Imperiali - - - - îi 9.72 9.75GalbinI ji 5.53 n 5.61
Scris, fonc. „Albina“6u/o îi 101— n 102—

„ n » 5°/o n 98.50 99—Ruble rusesc! - - . îi 1.22 îî 1.23
Mărci germane - - îî 58.20 58.50Discontulu 6—8°/n pe a:tiu.

Cursulfi ia bursa de Viena 
din 8 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0.........................._
Renta de hârtiă5°/0........................... _
Imprumutulii căiloru ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostii ungare (2-a emisiune) - .
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (3-a emio’une) - .
Bonuri rurale ungare - - - - .
Bonuri croato-slavone - - - - _
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungur eseu ------.
împrumutul^ cu premiulu ungurescu 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului
Renta de hârtia austriacă - - . _ 
Renta de argintă austriacă - - - . 
Renta de aură austriacă - - - . 
LosurI din 1860
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împSrătesd- 
Napoleon-d’orI.....................................
Mărci 100 împ. germane - - - . 
Londra 10 Livres sterlings - -

Editorii și Redactorii responsabilii • 
Or. Aurel Mureșianu.

155.—
95.—

99.90

113 —
88— 

105—

99.50
138.25

127.50
83.90
84.85

110.70
137.75
922. -
317.75
306.25

5.66
9.47

58.35
119.60
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„ALBINA4,
Institute de creditii și de economii 

filiala, o
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% iară nici o C ’ 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă (Jg 
Vista“ CU 31/.2°/o» ȘÎ recomandă pentru plasarea de. capitale

Scrisuri fonciare „AIbina“ de 5°
cari oferă cea mai bună siguritate și cari se [ 
la institutu după cursulă de cji-

fP5potu căpăta

Informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu îij 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a. 0

fe

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

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

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

i $
ftLui publică! $

(("))

■_ ' . 11i;

AVlW’oWțuî
In deuSwWulh de făină lui

•A'**'»-’ ___  -_____ _ _• ^I. MOLI PaRi
Brașovu, piața mare, tergulu flosului Nr. 22.

se, pot^spăpăta 6 iăină de pâne torte frumosă de calitatea 
cea‘mai bună. O singură probă este de ajunsă spre ase 
convinge despre calitatea ei și face superfluă orT-ce laudă.

Cu stimă
I. Molnar,

proprietarei de mira.

Sz. 7627—1889 tkvi. 176,1

Arveresi hirietaienyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosăg, kozhirre teszi, hogy 

Weisz Ede vegrehajtatdnak Amendt Erigyes vegrehajtăst szenvedd elleni 128 
frt. tokekoveteles esjârulekai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. tor- 
venyszek (a hoszufalusi kir. jbirosâg) teriileten levo, hoszufalu hatârân. fekvo, 
a hoszufalusi 1747 szâmu tjkvben A-]-34O8 es 3409 hr. sz. ingatlanokbol je- 
lenleg Lemeuyi Jânoș neven âllb de megelbzoleg Amendt Frigyest illetett fe- 
lereszre az ârverest 5,90 frt. 50 kr.-ban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
elrendelte, es hogy a fennebb meg.jelolt ingatlanok az 1889 evi november ho 
2!>-ik napjăn ddleliitti 8 oralcor Hoszufalu kozseg irodajâban megtartando nyil- 
vânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâ.l elole- 
ges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1889. evi augustus ho 11-ân.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosăg.

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

w
Budapesta—Predealu .Predealii—Budapesta IB.-Pesta-Ai’adu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-inică—Sihiiu

rată

I Trenu Trenă 
laccele- accele

rată.

I
Trenu 
omni
bus

Tren de 
per
son e

Trenu 
accele
rată

Trenă 
omni
bus

Trenu 
accele
rații .

Tren de 
per- 
sdnn

BucurescI
ii

i Trenă
1 omni

bus

Trenu 
ile 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare j

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

9.20
11.18
12.57
2.22
2.30

3.-
3.31

4.24
4.52

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susQ 
Aiud
Teiușu 
Crăciun elu
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
MediașU 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodn
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovil

Timișd
Predeiilw

BucurescI

5.49
6.02
6.14

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30|

8.- 8.-1____ „
2.—! 3.10 6.101JPre<,eal“

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 

'"6.24 
! Î6.38 
1 -16.56 

•■7.15 
'17.48 
iF9.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
112.11 
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54 

| 3.35 
; 4.07

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Tiraișu

Viena
Budapesta
Szolnok

7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Tren do
per
sane

10.35
11.02
1123
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

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

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalv* 
Homorodti 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole
MediașU

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelti
Teiușft
AiudU
Vințulii de susă 
lUiora
Cucerdea
Ghiciși!
Apahida

Clușiu

Nădășelu
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare '

P. Ladăuy
D.

j 6.15
I 6-47
111.50: Viena

Szolnok
Bud apei^ta

I

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

Mb resîî- ■ aiilosu-B ist ri ța

Murbșa-Ludoșu 
Țagu-Budatelecfi 
Bistrița

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
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

Trenă 
mixtă.

?6.45
Î7.O6
7.22

•7.37
18.03
18.24
-9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19,

1.19
3.31

9.55

7x7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
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

Aradu

Grlogovațtl
Gyorok 
Paulișu
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșinh 
Zamti
Gurasad-
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orâștia
ȘibotH
Vințulii de josu
Alba-Iulia
Teiușu

=.5.32
&

= 6.11
■0

J6.43
’=•7.12

7.51
8.17

8.42 
8.47;

10.08
11.51

1.551
LÎ5

Bistrita-Muresu-laidosu
J • ț

____ I4.30| Bistrița
■7'27' Țagti-Budatelecti
1 _ 1 Mureșii-Ludoșil

Notă; Numerii încuadrațj cu linii grose însemneză orele de nopte.

3.-'
6.49
9.2$

i 1
i

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

Ij
11.- 3.40-jTeiușii
7.40 9.30 Alba-Iulia

10.42 12.38 Vințulii de josu
3.53 5.36 Șibotu
4.29 6.06; Oră știa
4.41 6.18 Simeria (Piski)
5.05 6.43 Deva
5.17 6.55 Branicica
5.38 7.14 Ilia

6.05 7.46 (xurasacla
6.23 7.57 Za mu
7.20 8.42 Sobor.șinti
7.55 9.11 Berzava
8.26 9.39 Conopii
8.47 9.55 Kadna-Dipova

9.11 10.13 Paulișu
9.42 10.37 Gyorok
9.59 10.53 Glogovaț

11.- 11.39 Aradii
11.29 12.01
12.02 12.29 Szolnok
12.19 12.45 Budapesta

1.06 1.24 Viena

3.—
3.34
4.10
4.43
0.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03

5.35, Rechinului săsescii 
e’.oî1.
6.44
7.25'
7.44

6.27 9.27
6.47 9.46
7.28 10.20l
7.43 10.34
7.59 10.50
8.28 11.16
8.42 11.30
9.20 12.05
2.22 5.10

8.15

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
LomneșU 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sihiiii-Copșa-Biică

Sibiiu 
jOciia 
Lomneșu 
Șeica mare 
Copșa-mică

8.5
9.5

Sighișora
Odorheiu

!!
Simei,ia(Piski)-l*eti,oșen» Petroseni-Simeria (Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeul 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 iPui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 HațegA 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Pet.roșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

A r a <1 u—Tini ișora Tiniisora—AradiiA
-

Aradii 6.12 4.12 Timisdra 6.25 1.15
Aradulu nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
|Timișora 9.04 6.50 Aradii 9.27 4.05
l

Bhirisu-Turda* Turda—Bhirisu
•

Ghirișd 9.33 4.19
1

Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50] 3.40

Sighișora—Odorheiu
« Odorheiu—Sijghișora

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

Mirașteu
'Sân paul 0 
ilernutft
M. Bogata
Ludoșu
Cheța
Cucerdea

b.OS'jOdorheiu
9.12||Sighiș6ră

9.10
9.37

10.05
10.40
;11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoști 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernutii
|Sânpaul£i

4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44

Mirașteu 5.21 12.36 6.08
Oșorheiu [ 5.40 12.55

4.58
6.27

6.-1
Reghinul-săs. 7.35 7.-

Reghinulii săsescu< 
Osorlieiu-Ciirerdea

Oșorheiu

12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18 12.22
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06

12.50

Simeria (Piski)-ljn ied

2.18
2.39
3.08

l nied.-Simeria (Piski).

Lnieddra
v.erna
Simeria

9.30
9.56

10.15

I 
I

I

t

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu


