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Mercwri 8 (20) Augustu 1884.

Brașovu în 7 (19) Augustu.
Nu mai încape acum nici o îndoială, că în

tâlnirea monarchilorfi Austro-Ungariei și Germa
niei în Ișl a avută de scopă, să pună la cale o 
întrevedere a ministrului Kalnoky cu prințulă 
Bismarck; prin urmare nu curtuoasia, precum au 
scrisă fiarele austriace și germane, câtă și cele 
streine, ci cestiuni politice au fostă scopulă în
tâlnirii.

Presa ’ntrăgă se ocupă de întrevederea dela 
Varzin, fără însă să se spună apriată, ce anume 
va fi fostă obiectulă convorbirii celoră doui can
celari.

O scrisăre din Viena adresată diarului „No^’d- 
deutsche Allg. Zeitung“ observă, la soirile date de 
nunele diare, — că întrevederea celoră doi mi
niștri n’ară avă importanță, — că de sigură nu 
se va fi dusă cornițele Kalnoky la Varzin u, ca 
să vorbăscă cu cancelarulă germană despre timpă. 
Chiar telegramele oficidse din Berlină accentueză 
în modă deosebită importanța întrevederii dela 
Varzină.

„Kălnische Zeitung“ dă cu socotăla, că cei 
doi cancelari ară fi pusă la cale o acțiune co
mună a Austro-Ungariei și Germaniei în contra 
a totă ce ară pută periclitâ pacea Europei.

Cu acăstă scire consună și o corespondență 
din Viena cătră o făie englesă, în care se asi
gură, că cei doui miniștrii au avută se vorbăscă 
despre sziua/iunea stateloră balcanice, despre în- 
cordarea, ce a produs’o fiasculU conferința egiptene 
din Londra intre relațiunile dintre Germania și 
Anglia, precum și despre posițiunea totă mai favo
rabilă, ce ’și-o câștigă Polonii din Austria.

Inprejurarea acăsta din urmă, ară neliniscî 
multă, se 4’cei Pe cancelarulă germană, căci 
iată ce scrie între altele în acăstă privință și 
„Vossische Zeitung.“

„In cursulă celui din urmă ană s’au ivită 
unele particularități în Austria, care nu sunt 
fără înrîurire asupra tăriei alianței, așa că prin- 
țulă Bismark a găsită cu cale, păte, să vorbescă 
personală cu ministrulă de esterne ală Austro- 
Ungariei. Acum cinci ani, când s’a încheiată alianța, 
se ^icea că e îndreptată în contra Rusiei; dar acum 
isgonirea Rușiloră din Berlin a dovedită, că între 
Germania și Rusia esistă relațiuni intime. Nu totă 
astfel sunt relațiunile dintre Austro-Ungaria și Rusia, 
și causa e „statulă polonă din Galiția,“ care în 
anulă din urmă și-a dobândită o mai mare indepență, 
decum ară fi pe placulă celoră din Petersburg.“

Numitulă Țai'h ca din considerațiuni
generale politice, cancelarulă germână e de pă
rere ca acestei independențe să i se pună capătă 
său celă puțină o margine, făcendă responsabilă 
de acăsta pe guvernulă austriacă.

„Național-Zeitung“ aduce o scire, după ea 
și mai positivă. pice că urmarea întrevederii ară 
fi, să se dea pe față intimitatea, ce esistă între 
Austro-Ungaria și Germania cu Rusia, și aduce 
acăsta în legătură cu soirile despre o apropiată 
întrevedere a monarchului AustroUngariei său a 
prințului de corănă Rudolf cu Țarulă Rusiei în 
Varșovia.

Oficiăsele din Viena mai spună apoi, că s’a 
vorbită la Varzin și despre cestiunea egiptănă, 
căci astfelă, ce ară însemnă presența în Varzin a 
consulului generală germană din Egiptă Derent- 
hal, care a luată parte și la conferința din Londra 

ca consilieră financiară ală ambasadorului ger
mană de pe lângă guvernulă englesă.

Din tăte scirile date de întrăga pressă aus- 
tro-germană, resultă că cestiunea principală a con
vorbirii dela Varzin a fostă cestiunea polonă, și 
în genere cestiunea slavă.

Posițiunea aprăpe independentă a Poloni- 
loră neliniștesce totă atâtă de multă pe Rusia 
ca și pe Germania, și ca și pe Austro-Ungaria 
agitațiunile din peninsula balcanică, despre care 
atâtă de multă se vorbesce.

Negreșită „Kolnische Zeitung“ la aceste 
doue cestiuni face alusiune, când dice, că la 
Varzin s’a pusă la cale o acțiune comună în 
contra a totă ce ar pută periclitâ pacea Europii.

Decă Austria va face pe placulă cancelaru
lui germană, să înăbușdscă ori ce gradă de in
dependență a Poloniloră din Galiția, atunci Ger
mania va secundă pe aliata sa în combaterea 
ori cărei agitațiuni din peninsula balcanică și va 
pune la cale întâlnirea monarchului Austro- 
Ungariei cu Țarulă Rusiei la Varșovia.

In totă casulă, la Varzin s’a plănuită o ac
țiune, care numai în favbrea păcii nu p6te fi, și 
încă și mai puțină pentru liniștea Austro-Un
gariei. Cancelarulă germană și-a vârîtă mâna și 
în cestiunile politice interne ale monarchiei năstre, 
cerendă ca ministerulă Taaffe să renunțe la pla- 
nulă ce și l’a croită, — și care eră menită să 
asigure într’o Țl liniștea monarchiei, — să renunțe 
la tendințele sale federaliste.

Pe de altă parte cochetăză cu Rusia, isgo- 
nindă pe Rușii din Berlin, vinovați și nevinovați, 
și punândă la cale întâlnirea din Varșovia.

Se vede lămurită, că prințulă Bismarck ’și 
descurcă din di în di mai multă calea cătră a-» 
jungerea scopului său.

A îndușmănită pe Anglia cu Francia, încur- 
cândă pe cea dinteiu în Egiptă, pe cea de a doua 
în Tonchină și abătându-le astfelă atențiunea din
spre Europa; a formată o alianță puternică, le- 
gândă de mâni și de picidre t tetele aliate.

Acum nu i-a rămasă cancelarului alta de tăcută, 
decâtă să reguleze afacerile cu Rusia. In modă paci- 
nică? Nu credemă, câtă timpă cancelarulă ger
mană va vedă o Rusiă tare, care să’I zădărnicăscă 
planurile sale și cochetăria cu Rusia nu e decâtă 
o strategia fină bismarckiană.

SCIIU TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

Viena, 18 Augustă. — Postulă comandantă 
de marină Pockh, în urma unui atacă de apo- 
plexiă s’a îmbolnăvită greu.

Berlin, 18 Augustă. — Ministrulă de esterne 
Kalnoky a părăsită adi Varzinulă.

Paris, 18 Augustă. — Alaltaeri au fostă în 
Marsilia 14, în Toulon 8, în diferite departa
mente sudice 20 morți de coleră.

Roma, 18 Augstă. — In provinciele Massa, 
Parma, Portomauricio, Turin s’au ivită alaltaeri 
10 cașuri de bălă de coleră și 8 cașuri mortale.

Londra, 18 Augustă. — Soirea despre decla
rarea de resboiu a Chinei este neîntemeiată.

Paris, 19 Augustă. — Alaltaeri au fostă în 
Toulon 13, în Marsilia 14, în Arles 6, în alte 
patru departamente 27 morți de coleră.

Roma, 19 Augustă. — In provinciele infec

tate au fostă alaltaeri 17 bolnavi și 10 morți 
de coleră.

Berlin, 19 Augustă. — Șederea lui Kalnoky 
la Varzin s’a prelungită la îuvitarea prințului 
Bismark cu o di, ca să serbeze împreună cu 
dânsulă diua nascerii M. Sale împăratului și re
gelui Franciscă Iosifă.

Mexico, 19 Augustă. — Generalii Ramirez 
Mejija și al ți doi, cari au luată parte la conju- 
rațiunea în contra guvernului, au fostă îm
pușca ți.

CRONICA piLEI.
Junimea română din Reghinăși dimprejură va aran- 

giâ la 27 Augustă st. n., în sala promenadei din Re- 
ghinulă săsescă o petrecere de veră cu scopă filantropică 
Prețulă intrării e 1 fi. de persdnă și 2 fl. de familiă. 
Ofertele marinimăse se voră chită pe cale Ziaristică.

*
Prințulă Alexandru ală Bulgariei va merge, se dice, 

Ia T.-Severină, spre a salută pe M. S. Regele Carolă la 
plecarea sa spre Belgradă.

*
»Resboiulă« dice, că ună istitută medico-militară 

se înființâză în Bucuresci, pentru formarea mediciloră 
necesari armatei. Se primescă studențl din anulă I și 
II de doctorată până la 15 Septembrie viitoră.

*
Lupta din Iași află, că ună numără de familii is- 

raelite, ce erau să plece în America și a căroră plecăre 
se amânase fiind-că în New-York se luase disposiții a nu 
se primi decâtă persone cu capitală de 500 franci, voră 
porni positivă dumineca viitore. După intervenirea co
mitetului ieșană, disposiția de mai susă a fostă ridicată.

Mereu numai înainte!
*

»Monitorulă oficială» scrie, că se deschide pe sema 
ministerului culteloră și instrucțiunei publice ună credită 
extraordinară de 2,700 lei, spre a se pune la disposi- 
țiunșa Academiei române pentru remunerațiunea a trei 
ajutăre necesarii la lucrarea marelui etimologicum 
ală limbei române.

*
jCurierulă Balașană» spune, că ovreii, cari au să 

plece din Iași la New-York Duminecă 5 Augustă la orele 
1 jum. cu trenulă de marfă, sunlă în numără de 200. 
Deși se luase o disposițiune, de a nu se primi decâtă cei 
tineri, sănătoși, cu ună capitală de 500 lei, după înter- 
venirea comitetului israelită ■ din Iași, acestă disposițiune 
s’a revocată.

*
(tiarele din Bucuresci spună, că noulă tronu, ce se 

va așe^ă în sala tronului a palatului regală din capitală 
se va alcătui după modelele tronuriloru vechiloră domni 
ai țârei. In acestă scopă se voră studiâ modelele de 
tronuri domnesc! ce se află. prin mănăstirile și bisericele 
vechi din țeră.

*
»Telegrafulă« spune, că direcția posteloră va 

schimbă în curăndă tacsa, ce să percepe pentru trans- 
portulă diareloră, dela unu bană și jumătate la unulă. 
Felicitămă pe onor, direcțiune pentru acăsta nimerită 
ideie.

*
»Monitorulă« scrie: La 26 Iulie, cădendă o pldie 

torențială asupra cătuneloră Slobozia de susă și Slobozia 
de josă, comuna StănișescI, județulă Tecuciu, cu grin
dină în mărimea oului de porumbelă, precedată de fur
tună, a căusată urinătărele stricăciuni: 320 fălci de grâu, 
40 fălci de ordă, 240 fălci de păpâșoiu, 73 fălci fcnetă, 
40 pogone vie și 10 fălci grădini; paguba se estimăză 
la 65.800 lei aproximativă.

*
»România» scrie: 0 tragedie amorăsă s’a petrecută 

eri nopte la Kitila. Fata unui evreu din capitală fugise 
într’o birjă în spre Kitila c’ună sublocotenent^ de călă
rași, ca să ia de aci trenulă și să-și continue fuga. Ta- 
tălă avertisată în urma întrebăriloră telegrafice, ce făcuse 
pela diferite stațiune, luă trenulă de eri diminăță și ajunse 
la Kitila, chiar în momentulă, cândă tânăra păreche voiâ 



a se sui în trenă. Tatălă să repede asupra fiicei sale, 
o desface dela brațulă amantului său și voiesce s’o îm- 
pedece d’a se urca. Amantulă dispare. Fata începe să 
țipe. Era duioșii spectacolulii, ce se înfățișă, pe de o 
parte țipetele fetei, și mărturisirile formale că nu se mai 
întârce acasă și că voiesce să plece cu amantulă său, 
pe de alta atitudinea rece și implacabilă a tatălui. Fata 
a finită prin... a cedă.

*
Mai multe diare din Italia vorbescă de visilele fă

cute de distinșii noștrii gimnastici, Moceanu și Velescu, 
la cele mai renămite institute de arme din Verona, Mi
lano, Veneția, Turino și Genua, cu ocasiunea trecerii 
lorii spre Madridă. Vedemă cu mulțămire, că ei au fostă 
primiți fârte bine în italia; aceeași primire li-s’a făcută 
și în Spania, unde au visitată institutele din Barcelona, 
Madridă și Sevila. *

Cu data de 1 Sept. 1884 se pensionăză căpitanulă 
cl. I. Ilie Săcășanu dela reg. 2 de liniă Alexandru I., 
din Brașovă rămânendu însă a fi chiămată în activitate 
in casă de mobilisare. *

In urma afacerii lui Binder, Assim pașa, guverno- 
rulă generală a dată ordină autoritățiloră Rumeliei ostice, 
să ia câtă mai energice măsuri pentru stîrpirea tălhariloră.

*
Porta numise în consiliulă sanitară internațională 

din Constantinopole mai mulți membrii, voindă a’și asi
gura astfelă maioritatea voturiloră într’ensulă și nevoindă 
a mai face tote numai după voia puteriloră. In urma 
energiului protestă ală puteriloră — Anglia nu a protes
tată, după cum o sfătuia representantulă său — Porta 
să lăsă de gândulă său și în ședința din Joia trecută, 
președintela anunță consiliului, că Pârla a hotărîtă să 
lase consiliulă să rămână întocmită ca și 
mai n ainte.

*
Schwenninger, doctorulă-principelui Bismark, a 

fostă numită mai dilele trecute profesoră la facultatea de 
medicină a universității din Berlină. Facultatea a luată 
îndrăsnăța hotărîre, să protesteze și verbală și în scrisă 
împotriva acestei numiri.

*
In Coblenz au fostă arestați doi oficerl franceșl, 

cari luau desemnurl după feliuritele părți ale fortăreței.
*

>Gazeta Krakowska« din Varșovia aduce scirea, că 
prin lnmea funcționariloră de acolo umblă vorba, despre 
o călătorie, ce ară voi Țarulă să facă până la Berlină.

*
»Românulă« scrie: »Guvernulă mexicană a otărîtă, 

să organiseze pentru anulă 1892, o esposițiune univer
sală, în scopulă d’a celebră într’ună modu strălucită ală 
patrulea centenară ală descoperirei Americei. Cu acăstă 
ocasiune, se va rădică ună monumentă în memoria lui 
Christof Columbă. Guvernulă mexicană va învitâ tâte 
țările globului pentru a contribui la cheli uelile rădicării 
acestui monumentă.»

ADUNAREA GENERALĂ A „ASOClAȚIUNEI
TRANSILVANIEI."

Orăștiă, 5 (17) Augustă 1884.
țiiua așteptată eu atâta doră de cătră Romsnii din 

Orăștia, a sosită. Ună numără însemnată de ospețl din 
tâte părțile Transilvaniei s’au întrunită în orașulă nostru 
cu scopă de a luă parte la adunarea .Asociațiunei tran
silvane.» Sâmbătă 4 (16) Augustă dimineța la 5 ore a 

sosită d-lă Iacobă Bologa, președintele Asociațiunei și d. 
George Barițiu, însoțiți de mai mulți Români de pe la 
Sibiiu, Gherla etc. Coborîndu-se din trenă ei fură pri
miți și salutați de comifetulă instituită pentru primirea 
ospețiloră în frunte cu d-nii Dr. A. Tincu, I. Mihu, Popă, 
Erdely etc. D. Bologa le mulțămi printr’o cuvântare scurtă 
dar bine simțită. Mai multe trăsuri se aflau gata, la dis- 
posițiunea celoră sosiți, și în scurtă timpă fură conduși 
cu toții la cuartirulă, ce le eră destinată. Cu trenulă 
dela amedi și cu celă de sera au mai sosită mulți os- 
peți de pe la Aradă, Deva, Alba Iulia, etc.

Toți câți au sosită Sâmbătă, eră să se întrunescă 
la 7 ore săra, la o întâlnire amicală în pavilionulă de 
pe promenada orășenescă. Din causa ploii însă, (care 
a începută a curge incă dela 6 âre sera și n’a încetată 
până diminâța) acestă întâlnire s’a făcută în sala »Ote
lului Națională.* Printre cei de față, afară de d-nii 
G. Barițiu și Iacob Bologa, mai erau: d. canonică Va- 
sile Popă, și d. redactoră N. F. Negruțiu din Gherla, d. 
George Dima din Sibiiu, etc. etc. Săra a trecută între 
conversațiunl amicale, și pe la 10—11 6re cei întruniți 
s’au împrăștiată âră pe la locuințele loră.

Partea cea mai mare a ăspețiloră se așteptă să so- 
sâscă astădi, Duminecă, când se începe prima ședjntă a 
Asociațiunei. Dar despre acâsta în numărulă viitoră.

X.

CORESPONDINȚA NOSTRĂ DIN COMITATE.
Sibiiu, 3/15 Augustă 1884.

Domnule Redactorii!

Regretabila scisiune între învățătorii români întru
niți la ascultarea cursului suplenitoră din Cristură, despre 
carea relateză corespondența D-vâstră din Cristură publi
cată în Nr. 135 a »Gaz. Trans.,» ne a întristată pe toți, 
cari dorimu în modă sinceră și stăruimă din tote pute
rile, ca învățătorii noștri să se folosescă de totă ocasiu
nea, spre a se perfecționa conformă recerințeloră timpu
lui în chemarea loră atâtă de însemnată din iote punc
tele de vedere.

Sciindă eu cu câtă rîvnă și neobosire să lucreză 
aici din partea competentă în acestă direcțiăne, și sciindă 
că cu cea mai mare consciențiositate se încunjură totă, 
ce ară pută nasce neînțelegeri confesională în cestiuni 
școlare: amă presupusă, că ori care cetitoră a amintitei 
corespondențe va recunosce, că regretabila neînțelegere 
pote proveni numai din nepriceperea și fudulia copilă- 
rescă a unoră băiețanl adevărată semidocți.

Așă fi rămasă în acestă bună credință, decă arti- 
cululă de fondă din foia D-vâstre de astădi nu ară arăta 
atâta neliniște în ce privesce atitudinea organeloră nostre 
școlare (»inspectorii școlari») în cestiunea confesionalismu- 
lui. Căutândă mai de aprâpe după motivulă acestei ne
liniștiri, credă a-lă fi aflată acela în acea împrejurare, că 
învățătorulă Frățilă a afirmată — după cum râporteză 
corespondentulă D-vosfră — că >elă ară fi trimisă 
din partea referentului școlară din Sibiiu 
și că elă .ocupă acolo loculă acestui refe
rințe.»

Sum autorisată Domnule, Redactoră. a Vă aduce la 
binevoitârea cunosciință, că afirmațiunilâ acestea nu au 
nici o basă. De aici nu s’a trimisă nimeni la 
Cristură, și nu s’a dată nimenui nici ună felă de în
drumare ori instrucțiune ; în specială învățătorulă Fră
țilă e cunoscută aici numai din acte.

Dreptă aceea, învățătorii noștri întruniți în Cristură 
voră lucra înțelepțesce, decă nu se voră împedecâ de 

fanfaronadele cutăroră necăliți, ci în armoniă frățâscă 
voră continua a progresa în cele bune, informându-se 
și luminându-se cu iubire colegială unii pre alții.

Cancelistulă.
-------o-------

Din oâmpiă, 14 August 1884.
Ar fi superflu ca să mai vorbimă despre folosulă 

ce ni-lă procură societățile alese, precum și convenirile 
de orice soiu și categoriă, firesce numai dâcă ele au nă- 
suințe nobile și scopuri salutare.

O atare societate și convenire avurămă și pre câm- 
piă cu ocasiunea balului din Sângeorgiu arangeală de ti
nerimea română în 10 Augustă a. c. Meritulă ce și-lă 
făcuse junimea română prin arangearea acestui bală este 
vrednică de o atențiune cu atâtă mai mare, cu câtă 
adecă este unica ocasiune de a pute vede prin aceste 
părți ună publică română atâtă de numerosă. atâtă de 
alesă și așa de nobilă.

Peste trei sute de persâne vădurămă adunate în 
acelașă locă, publiculă eră curată română, unulă mai 
veselă decâtă cel-lallQ. Loculă destinată pentru petre
cere eră scâla română de acolo, pe care o aflămă prâ 
frumosă arangiată și cu ună gustă deosebită. După-ce 
însâ publiculă s’a înmulțită așa de tare încâtă în sala 
de jocă nu mai încăpea, domnulă Ludovică Simonă, ma
rele proprietară de acolo, — zelosulă și bravulă română 
— a binevoită a oferi publicului in grădina sa unu 
altă locală mai spațiosă anume gătită spre scopulă acesta, 
împodobită cu ramuri vercji în formă de alee și ornată 
cu diverse decorațiuni.

Iubirea cu care acestă bravă bărbată a îmbrățișată 
întregă publiculă română a fostă nespusă de mare. O 
mesă abundantă eră deschisă în localitățile sale pentru 
toți fără escepțiune, încependă de sera și pănă dimineța. 
Toți erau mulțămiți, de tâte erau în abundență, totulă a 
decursă în ordinea cea mai bună, așa încâtă cu dreptulă 
polă să Zică, că amintirea ce a lăsat-o d. Simonă în ini
ma âspețiloru săi, nu se va pute șterge nici odată.

La »Ardelena,< >Romana» și .Quadrilă,» peste 70 
părechi erau de-odată în jocă. Vialitatea eră mare și 
generală. O mulțime de copilițe erau împletite în colâne 
lungi printre tineri și bărbați ca și roșele în cununi. 
Una eră mai fermecătâre decâtă cealată. O surprindere 
nespusă de plăcută, însâ ne făcură vr’o 7 încântătore 
domnișore, care prin frumosulă loră costumă națională 
au arătată câmpeniloră pentru prima dată, câtă de fru
mosă este a fi română nu numai în limbă, ci și 
în portă, și câtă de bine le șede a nu da banii pe câr
pele jidovești, ci a-șl găti veștmintele cu propriele loră 
mâni. Credemă că tote Româncele le voră imită. Ob
servă însă că a fi îmbrăcată în vestminte românesc! în- 
sâmnă a fi îmbrăcată curată, simplu și frumosă. 
De aceea nu sunt nimerite pentru costumulă națională 
catifeaua și auriturile, ciîntregulă trebue se fie lu
cru de mână, căci numai atunci se ajunge scopulă eco
nomiei naționale, cu care în adevără să ne mândrimă.

0 altă plăcere nu mai puțină surprințătăre ni se 
făcu pela mie<|ulă nopții prin danțarea străbuneloră nos
tre jocuri: »călușarulă» și «bătuta* de cătră cjece juni, 
îmbrăcați uniformă în costumă călușerescă.

După pausă se intonară într’ună choră bine alesă 
câteva imnuri naționale și apoi se continuă joculă cu în
suflețire pănă dimineța, când publiculă s’a retrasă du- 
cendă fiecare în pieptulă său o amintire dulce și o 
mulțămire ne-uitată.

Venitulă curată s’a destinată în folosulă bisericei 
gr. cat. de acolo. Mai târdiu se va publică și raportulă 
casarului. Unu câmpenii.

FOILETON O.

Paserile Ioanei.
de

Catulle Mendăs.

într’o sără sub grindile odăii celei jâse, dinaintea 
unui focă de paie de cânepă, încă ude, care pîlpăie mai 
multă decâtă arde și face mai multă fumă, muma tor- 
cendă mereu, povestea istorii forte frumose, pe cândă 
lână D’Arc, tatălă, în piciore și rezimată de zi'du, ascu- 
țiâ pe o piatră, pentru lucra d’a doua di, oțelulă lătă- 
reță ală unui plugă. Densa, adică torcătârea, scia multe 
lucruri, pentru că citea desă în cărțile de rugăciuni și 
pentru că făcuse pelerinagiu la Roma; și din pricina că
lătoriei aceștia o porecliseră omenii »Romea.« Povestea 
dar, făcendă să se înverlescă inulă între degetele-i ude, 
și copii strânși în pîl’că împrejurulă său, — celă mai 
mare cu câtele pe genunchii mame-si și cu bărbia îu 
mâni, ascultau atenți, cu bucuria în ochi, și din cândă 
în cândă scoțendă mici strigări de mirare și plăcere. 
Ioana însă, cea mai mică fată după celă mai mică bă- 
iătă, ședea pe ună scăunelă în colțulă celă mai întune
cată ală odăii; stetea cu mânile împreunate ca pentru 
rugăciune și cu capulă în susă; ca și cum prin fumulă 
ce umplea casa, se uită la ceră, și cândă se aprindea căte 
odată paiele și plesneu svîrlindu scântei, se vedea pe fața 
ei o palore ca a unei flori ce vestejesce, și două lacrimi 
ca două picături de rouă.

Romea povestea:
,In vremea aceea, copilulă Isusă se jucâ pe mar

ginile gârlei împreună cu micii lui tovarăși. Și nu făcea 
bine, pentru că eră într’o Zi de Sâmbătă. Ună omă, 
care trecuse pe acolo și văduse ce făcea Isusă, se duse 
la sfântulă Iosifă și-i dise: »Ar trebui să-ti îndreptezi co
pilulă, care se jocă în di de Sâmbătă, făcendă grămădi 
de nisipă pe marginea apei; și asta-i ună lucru oprită.»

.Sfîntulă Iosifă se duse pe marginea apei; dânsulă 
vădu că copilulă Isusă făcea îutr’adevără ce-i spusese 
omulă. Se mânia forte tare și-i porunci să se întorcă 
acasă. Insă copilulă Isusă, se supără că e certată, și 
trînti din picioră sverlindă în aeră nisipulă pe care-lă 
avea în mâni. Și nisipulă totă să prefăcu în pasări fru
mose, cari sburară cântândă.*

lână D’Arc isprăvse de ascuțită instrumentulu 
de arată; iar copii, cu tâtă frumsețea poveștiloră, mijau 
de somnă. lâna se sculă și, după ce c|ise »nopte bună*, 
se sui in odaia ei, unde, îngenunchiată pe pată, dinaintea 
icâneloră, vorbindă une ori încetă ca și cum ară răspunde 
unoră ângerl nevăduți, stete rugându-se până la cesulă. 
cândă cântă cucoșulă de dimineță, ală cărui glasă 
slabă și sfășietoră este ca strigătulă cailei noă-născute, 
care se deșteptă.

Se ducea desă, după ce ascultă leturghia, să șâcjă 
pe marginea unei câmpii, pe ruinele vreunei case; se 
uită la deschizăturile, care fuseseră uși. la palatulă stri
vită de învălitârea care se surpase, și la deschizătura

negră a pivniții fără butâie, precum și la căpișterea de 
unde se furase pânea; pentru că vre'mile erau grele pe 
atunci pentru țăranii din Francia; fârte desă, omeni îm
brăcați în fieră ori în bronză veneau în cete, și stri- 
gândă într’o limbă nepricepută, sărâu de prin șanțuri ori 
din tufișuri, și să năpusteu în sală, fără nici ună frâu, 
puindă focă la coșare, la colibe, sugrumândă pe bătrâni 
batjocurindă fetele, jefuindă și măcelărindă; și ori cui 
i se făcea jale și milă. lâna plângea văZăndă înpre- 
jurulă ei atâta nenorocire; și și mai multă plângea gân- 
dindu-se. că totă astfelă eră pretutindeni în frumâsa și 
dulcea Franciă. Dar numai decâtă ridică fruntea, și, cu 
tote lacrimile, ochii-i scânteiau. VeZI-că auZia, nu cu 
urechia, ci cu inima, în fișiitulă frunZeloru, în fuga 
vântului, chiar în sgomotulă unei pietre, ce ne mai pu- 
tându-se ține cădea dintr’ună zidă, nisce glasuri cari î-i 
dedeu sfaturi de nădejde și de gloriă, ori ii cântau pro
feții, și pentru că mai vedea, departe, dincolo de câmpiile 
fericite și de cetățile infloritâre, într’o brumă de sâre 
care aurea vîrfulă catedraleloră, ună stâgă albă cu flori 
de crină, pe care erau zugrăviți DumneZeu și ângerii, 
aplecându-se, prin fumulă tămâiei, peste capulă unui 
rege îngenunchiată............

într’o Zi se sculase fârte de diminâță, apucă dreptă 
înainte și merse, merse multă vreme. In partea dinspre 
răsărită, care eră roșiă pentru că apărea aurora dimi
neții, se vedău niște norișori; pe drumă, pe câmpiă, pe 
vei’Zeța tremurândă a păduriloră, erâ o albeță ce sămenâ 
cu niște eșarfe, cari arh trage cerulh pe pămentă; pe



BOEMII SI CROAȚII.? J
„Narodni Listy“ într’unti articlu întitulată: 

„Salutați de bună venire pe frații noș
tri!“ provdcă pe Cehi, ca să primăssă frățesce 
pe Croații sosiți în Praga și cu acăstă ocasiune 
face următdrele reflecsiuni:

»Slavii de sudă au dovedită pe timpulă lui Safarik 
și Iungmann ceea ce ei simțescă față cu Cehii. In ne- 
uitatulă ană 1848 amă salutată pe frații noștrii de la 
Sudă în »Praga auriă< și amu aflată, că dintre toți Sla
vii, cei mai buni și mai sinceri prietini ai Cehiloră au 
au fostă Croații. Pe atunci ei au jucată ună rolă în
semnată sub banulă loră, sub onestulă Iellacici, care dicea 
că: »decă n’ară esistâ Austria, ară trebui creată una.* Și 
în adevără noi amă mântuită Austria! Voi cu arma, 
noi cu cuventulă și cu condeiulă. Să ne aducemă bine 
aminte de cuvintele renumitului Havlicek, care încă pe 
atunci recomandă confederațiunea Cehiloră, Slaviloră de 
Sudă, a Poloniloră și a Russiei mici. Dar’ deși nu s’a 
înființată aceea confederațiune, putemă afirmă susă și 
tare, că aceea amicală confederețiune între. Cehi și Cro- 
ațl esistă. Ce e dreptă, este încă multă de făcută pentru ca 
cuventulă de odiniOră trupă să se facă, dar este ade
vărată și aceea, că ideile de atunci câștigă din ce în ce 
valăre și terenă, pretutindenea unde Slavii se întâlnescă. 
In acestă sensă salutămă pe frații roștrii CroațI.«

-------o-------

RELAȚIUNILE ITALIEI CU AUSTRO-UNGARIA
Șl GERMANIA.

Cu privire la relațiunile Italiei cu Austro-Un- 
garia și Germania scrie «Opinione* într’ună articolă 
întitulată »După conferință :<

»Sprijinulă, ce amă dată noi propuneriloră egiptene 
cu privire la Egipt, după a nostră părere nu turbură în 
nici ună chipă relațiunile de alianța cu Austro-Ungaria și 
Germania. Acestă legătură făcută să fie o chizășiă de pace 
nu ne încătușeză libertatea acțiunei nostre în cestiunl, cari 
nu o privescă. — Alianța cu Austro-Ungaria și Germania 
în cestiunile continentale și alianța său celu puțină buna în
țelegere cu Anglia în Marea-mediterană — a fostă totă- 
deuna programulă nostru și noi susținemă și rămânemă 
pe lângă părerea, că aceste două părți ale lui (progra
mului) se potă pre bine uni.«

------o------

DIVERSE.
Negoță modernii OU sclavi. — Ună Qiară din Was

hington scrie în numărulă său din 27 Iulie următorele 
lucruri, cari interesăză pe Europa și totodată și pe țera 
năstră: Decândă senatulă Americei de nordă a respinsă 
proiectulă de lege, care avea intențiunea să oprescă im- 
portulă în masse ală lucrătoriloră, angagiați prin con
tracte, din străinătate, — șarlatanii neguțători fără su- 
fletă esploateză și mai multă situațiunea, ca să câștige 
bani din modernulă comerciu cu sclavii. Planulu loră 
este a importă din Europa în Statele-Unite lucrători în 
masse legați prin contractă, lucrători, pe cari îi amă- 
gescă cu promisiuni false că în America voră căpătă lu
cru pe timpă durabilă și bine plătită. Jertfele acestoră 
șarlatani trebue să se oblige prin contractă, că în de
cursă de câțiva ani voră lucră pe o simbriă 6re-care 
stabilă. In fruntea bandei, care importăză omeni, se află 
speculantulă de moșii Main W. H. și instrumentulă său de 
frunte este Krott, ună Germână, care înainte cu câtăva vreme 
eră predicatoră pentru emigrațiune. Krott se află pe cale 

spre Europa, și mișelesca meseriă și-o va începe în Ger
mania. Elă va recrută lucrători cu 4*ua, servitore și 
muncitori isteri de totă felulă; și Americanii, cari voră 
avă lipsă de muncitori, voră avă numai să și-i comande 
din Washigton; er neguțătorii de sclavi îndată îi voră 
procură. Munca va fi plătită cu multă mai ieftină de- 
câtă pănă acumă, și astfelă nu numai neguțătorii de 
sclavi, ci și Americanii, cari dau de lucru, încă voră câș
tigă de pe spatele nenorocițiloră și amăgițiloră emigranți. 
Cu deosebire în timpulă unei greve din partea muncito- 
riloră americani, sclavii din Europa voră avă mare tre
cere. Cu muncitorii americani, cari voră face grevă, ca
pitaliștii ușoră o voră scote la capătă, avândă în reservă 
pe Europenii legați prin contractă. Fabricanții sunt pro- 
vocațî printr’o cerculară, care întoneză avantagiulă im
portului sclaviloră din Europa, ca să-și facă comandele. 
Main & Comp, totodată au întemeiată și o coloniă în 
apusă, și acolo voră colonisa cu deosebire europeni, cari 
mai au încă puțină capitală, — și le voră da nisce pă
mânturi fără valăre. Main dice, că în apusă dispune 
de ună teritoriu pădurosă de 100,000 de jugăre.

—x—

Ună temerară hoță de oai. — La gara din Czeg- 
lăd ună bărbată bine îmbrăcată, care ți s’ară fi părută 
că este din clasa burgesimei, a dată pe trenă ună cală 
bine înșelată, arătândă cassierului și biletulă de legitimare 
și rugându-lă că de orece n’are bani la sine, să i per
mită a plăti tacsele pentru sine acolo și pentru cală în Duna- 
keszi, căci acolo are de gândă să ducă calulă. Spre mai 
mare încredere spuse, că șefulă stațiunii din Dunakeszi 
i este prietină bună. I s’a permisă. Trenulă a plecată. 
Dar cândă eră aprope de Dunakeszi, trenulă și-a mode
rată iuțela, și călărețulă, căci se suise în vagonulă în 
care se află calulă, ca să potă îngriji de elă, — se sui 
pe cală și cu o cuterătore săritură, se avântă din va- 
gonă și pe o cale laterală, ca vântulă, și ca gândulă 
dispăru, lăsendă în vagonă «falsulă* biletă de legitimare 
ală calului.

—x—

Peladini. — In lunile de ernă ale anului 1747 ună 
scamatoră italiană cu numele Peladini făcea mare vuetă 
cu producțiunile sale neințălese de nime altulă în Berlină. 
Decă vomă dâ credămentă gazeteloră contimporare »Pe
ladini — „Magnus,* cum se numiâ elă — nu sciea să 
săvârșiască numai acele apariții, ce le săverșăscă și le 
mijocescă scamatorii moderni prin ajutorulă sciințeloră 
naturale, ci și altele, ce aduceau aminte de neînțălesele 
vrăjitorii, de e slobodă a dice astfelă, ale jongleuriloră 
indieni și chinezi. Pe ună afișă ală său se (Jicea: «Toma 
Peladini, născută în Livorno va dovedi că elă e stăpână 
pe mai multă de o sută secrete ale magiei seu artei 
albe va tăiâ capulă unui animală viu, îlă va așădâ 
ără la locă și-lă va învia etc.* Peladini numiă măestria 
sa «arta albă,* pentru ca să nu fiă socotită de poporă 
de omă ală «artei negre,1 ală devoliiloră. Intr’o scri- 
s6re datată din 12 Decembrie din Berlină 1747 se scriu 
următorele: «Ce privesce scamatoriile de căpeteniă ale 
acestui artistă, trebue a sci că elă nu le arată, decâtă 
pentru prețulă de celă puțină cincî-(|ecl galbeni. Elă 
produce cele mai minunate schimbări înaintea privitori- 
loră, le întarce eră la starea normală și nu se apropia 
mai multă de 4ece PaȘi de aceea, cărora voiesce să 
le ia seu să pună ceva în busunare. De altfelă elă 
e omă frumosă, se îmbracă în catifea și e veselă. 
Nu are busunare la vestminte și aparate nu portă 
cu sine ci stă, ori în mijloculă odăei ori lângă 
o masă. Dă voe ori și cui să observe câtă mai bine 

apucăturile sale. De ce are lipsă, cere dela stăpânii 
casei, unde să produce, și lasă de cele mai multe ori pe 
privitori să facă operațiunile, ce le indică elă. Ori și ce 
ară face și ori și cândă fața lui e liniștită și gânditare. 
Marquisulă d’Argens dori să vedă cum va schimba ună 
omă în animală și-i promise cincîdeci de galbeni. Pe
ladini primi. Ună bucătară se învoi, să-lă schimbe în
tr’ună porcă sălbatică. Elă și vine, dispare repede din 
ochii societății și dintr’ună colță ală odăiei ese ună go- 
dacă sălbatică alergândă ; animalulă dispare și bucătarulă 
stă eră în fața ndstră. Altă băetă e schimbată într’ună 
cățelușă. Peladini trage paloșulă său, tae capslă căță- 
lușului, îlă pune eră, cânele să face nevăzută și băătulă 
se arată erâ întregă ca și mai nainte. Amândoi lucră
torii spună că n’au simțită nici cea mai mică durere, ci 
numai li sau părută, că se cufundă într’ună somnă a- 
dencă.*

------o------

Bibliografi#..
«Scâla română* din Graiova Nr. 12 are urmă- 

torulă sumară: Pentru abonații noștri. — Cronica. — 
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Foia școlastică,< din Blașiu Nr. 16: Despre edu- 
cațiune în genere. — Adevărurile fundamentali ale cre
dinței creștine. — Din învățământulă intuitivă. — J6nă 
Amosă Comeniu despre educațiunea moralei. — O pri
vire scurtă asupra instrumenteloră crescerei seu educa- 
țiunei. — ScirI scolastice. — Convocare. — Bibliografiă.

*

»Amiculă Familiei* din Gherla, Nr. 15: Că
sătoria, studiu (urmare). — Luculus, novelă (urmare.) — 
Părintele Carthausi, romană (urmare). — Mărtea copilei, 
poesiă. — Seminariu pentru tinerimea studiosă ro-greco- 
cat. în Blajă. — La umbra lui Tudoră Vladmirescu, 
poesiă. — Fericirea, poesiă. — Renascerea limbei ro
mânesc! în vorbire și scriere — Cugetări,

*

A apărută «Beiă, Vodă, Domnă* romană originală 
de T. Alexi, fascicululă 1.

*
«Preotulă română* din Gherla Nr. 13 cuprinde: 

Așecjămintele sacre ale cultului divină din sântele Pare- 
sene* (urmare). — Cuvântă funebrală. — Seminariu din 
Blașiu. — Diverse.

*
»Candela« din Cernăuți, Nr. 8 cuprinde: Sino- 

dalitatea bisericei creștine. — Răportulă mosaică despre 
facerea lumii și sciințele naturale. — Prasdnovanie vet- 
xozavetnogo Agiza. — Starea bisericei Greciei sub dom
nia -Turciloră și în timpulă revoluțiunei până la venirea 
lui Capo d’Istria. — Catechesele celui între sânți pă
rintelui nostru Cirilă, Archiepiscopulă Ierusalimului — 
Grigoril Dvoeslovă i sv. lityrgia Prejdeosviaștnnia Da- 
rova. — Cuvântare în diua de schimbarea la față a 
Domnului. — Predică. — Cuvântare ținută de Cucerni
cia sa păr. spirituală M. Dracinschi. — Cronică.
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urmă veni diua frumosă și însorată, cândă grânele pară 
de aură și cândă pădurile semănă cu niște mari ruguri 
de smaragde în tată spațiulă vădută de săre. Atâtă de 
multă umblase, încâtă ajunse pe marginea unei gârliște, 
într’ună trandifirișă unde erau trandafiri așa de mulțl cum 
nu mai vătjuse dânsa nici odată, și așa de frumoși cum 
nu credea ea că potă să fie. Se opri; erâ în mijloculă 
trandafiriloră așa de palidă, ca și ună crină mare. Insă 
nu se oprise din pricina floriloră frumose, nici din pri
cina vântului ce o îmbătâ de mirosă; ci pentru că din
colo de apșora aceia nu mai eră Francia. Se puse pe 
marginea apei, pe nisipă. Zimbi. Iși aducea aminte de 
povestea ce-i spusese Romea. Și-o povesti singură, în 
gândă, găsind’o frumosă. Luă nisipă în mâni și-lă aruncă 
în aeră. O! minune! pumnulă de nisipă se prefăcu în 
stiglețl. Aruncă încă ună pumnă, și se prefăcu în pie
trari. încă o mână de nisipă aruncă, și se prefăcu în 
pitulice. O alta, și se prefăcu în privighetori, cari se 
duseră să cânte în trandafirii d’alăturî! Ea se vădu nu
mai decâtă înconjurată, — pentru că paserile nu fugeu, 
— de paseri, ale căroră pene schimbau numai fețe. Pe
trecu câtă-va vreme ascultândă cântecele și privindă la 
penele ce sclipeu. Pe urmă, le dise cu blândețe:

«Plecați, duceți-vă, păsărele! vă iubescă și sunteți 
fruntașe, dar nu trebue se rămâneți veclnică cu mine. 
De vreme ce ați luată viață, trebuie să vă gândiți, să 
sburațl în înălțimile cerului, să vă faceți cuibulă în co
paci. Aide, păsărele, plecați în cotro vă mână vântulă!«

Insă ca și cum nu ar fi cjisă nimică, păsărelele ci- 
ripiau și sburau împrejurulă ei, puindu-i-se în pără, ori 

pe umeri, și giugiulindu-i cu cioculă urechia ori buza; și 
în sfârșită pitulicea îi ciripi astfelă:

«Nu, noi nu Jplecămă în cotro ne suflă vântulă, 
pentru că, acolo nu mai este pământulă Franciei, pe care 
ne amă născută, ci avemă să rămânemă veclnică cu 
tine! *

Păsărelele o urmară pretutindeni. Sburau împre
jurulă ei, când dânsa dise daufinului Carolă:

,îțl spună din partea domnului, că tu ești fiu de 
rege și adevărată moștenitoră ală Franciei.*

împrejurulă ei, când intră în Orleans, îmbrăcată cu 
o armatură albă, care bătea în roșu la lumina facleloră, 
cu cortegiulă ei de soldați și căpitani; împrejurulă ei, 
când asaltă meterezurile englese, pasările ciripeu în sgo- 
motulă răsboiului și sburau printre săgeți. Când ea cădu 
în șanță, cu gâtulă plină de sânge, păsărelele fură, cari 
cu piciorușele loră scoseră săgeta, și atâta țipară pănă 
ce veniră și luară pe Ioana; pitulicea îșl smulgea pe cale pufă 
și-lă pune pe rană. In (jiua isbândii când se cântau rugăciunile 
și se ardea tămâiă, acolo erau și ele; vădândă cum le 
fluturau aripile pe stegulă albă cu flori de crini pe cari 
erâ zugrăvită Dumnedeu și ângerii, ai fi credulă că ste
gulă erâ de pasări. Călăii nu le văzură, și cândă dânsa 
erâ în închisăre, și ele se adăpostiseră în colivia de feră 
din turnulă celă mare ală castelului; și totă acolo erau 
cândă se' aprinse rugulă.

«Plecați, mici păsărele, dise dânsa. — M’ațI urmată 
cu credință, și vă suntă îndatorată. Dar trebuie să mă 
părăsiți a<ji, pentru că flăcările ce crescă are să vă artjă 
aripiorele cele frumose. Plecați, păsărele, în cotro vă va 
duce vântulă!*

Insă, părea că dânsa nu (jisese nici o vorbă. Pă
sărelele piuiau mereu șt sburau prin focă și prin fumă, 
puindu-i-se pe pără ori pe umeri, și giugiulindu-i urechia 
ori buza, până ce în sfârșită penele li se aprinseră de 
flăcări și picară una câte una, ca florile de rubine, în 
jăratică. Pe urmă, se depărtâ mulțimea, și împrejurulă 
rugului fu numai tăcere și singurătate, erâ nopte; nimeni, 
nu mai erâ de față, decâtă luna care lumină. Insă, in 
cenușa încă fumegândă, în care se amestecase cenușa 
fectarei și a pasăriloră, — cenușe de crini și cenușe de 
pufă, — se făcu ună fremătă de viață. Cenușa se în
sufleți, se umflă, luă formă, se prefăcu cu încetulă în 
pene mari, ce fluturau împrejurulă unei fete palide, care 
zimbi că se deștâptă. Și pasările, acum, nu mal erau 
nici pitulici, nici pietrari, nici stiglețl; ci erau ângeri, 
care ducâu pe aripile loră albe pe Ioana spre frumosulă 
Paradisă, acea Franciă a cerului!

(Traducere de I. S. Spartali.)

---------O---------



CutbuIu la bursa de Viena 
din 18 Augustfl st. n. 1884.

Slursa de ESncHi’lfisci.
Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 • • • 92.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.15 
Imprumutulfl căiloră ferate

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . . .118.50

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rfcrale Banat-Ti-

mișfl...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101 — 

Bonuri croato-slavone . . 100.
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.75
Imprumutulu cu premiu

ung.....................................114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . . 135.10
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 318.61 
Act. băncel de credită austr. 313.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI.................. 9.65‘/H
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Cota oficială dela 4 Augusto st, v. 1884.

Ren la română (5%). . . Cînnp. 93% vând. 94
Renta rom. amort. ^5%) . . » 95% > —

» convert. (6%) . . » 97% 98
îinpr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34% » —
Credit fonc. rural (7%) . . 102% » 103

> ,, ,, (5°/o) ■ 90% n 92%
> » urban (7%) . . > 101% 102
• » , (6%) . • » 97% » 98
> > (5%) . . 87% » 88

Banca națională a României 1365 > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. > 354%

« » » Națională . . > 237% » 243
Aură > 5'44.% > .—
Bancnote austriace contra aură » 2.07. > 2.09

Numere singuratice din „Gazeta Tran 
silvaniei“ se potu cumpSra în tutunge 

■ ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Cur.sulu pieței Brașovâ
din 19 Augustă st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.10 Vând. 9.15
Argint românesc................. . » 9.05 9.10
Napoleon-d’orI..................... . » 9.62 > 9.65
Lire turcesc!....................  . . » 10.90 » 10.92
Imperial!............................. . » 9.86 > 9.88
Galbeni................................. . > 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Disconlulă » . . . 7—10 % pe ană.

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitU prețuit! abonamentului pe una jumătate de anu seu
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., 6r pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “
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9

a.v.fi.

franci

i
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ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI." 
se potti face de la 1 și 15 a fie-cărei luni. 

Pentru Austro-Ungaria pe anii . ,

Se aedrdă abonamente și lunare cu .
Pentru România și străinătate pe ană

Celu mai ușoru mijlocu de abonare este prin man- 
datu postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămiî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

2 V

4 ??
i

Nr. 2941—884. 3—3
preț. wConcursu.
Spre ocuparea de 2 posturi de medici de cercii cu locuința în 

Brand și Zernesci cu lefa anuală de câte 300 fi.; se deschide prin 
acesta concursu cu acelă adausu cumcă în lipsa de concurenți la ambele 
posturi, alesulă unui cercu va avea se împlinăscă provisorice agendele 
medicali pentru amândoue cercurile fiindîî cu locuința în Brand cu leafa 
de 600 fl.

Doritorii de a concură la aceste posturi se învită prin acăsta a’și 
înaintâ suplicele instruate cu diploma de medied la subscrisulă negreșitu 
până la finea lunei Augustă a. c.

Branu în 10 Augustă 1884.
Alesandru JBelle,

pretore.

0CHIANUR1
(vecji figură în „Leipziger Illustrirte Zeitung11 dela 5 Augustă)

escelente în câtu privesce tăria și forte curate, binocluri pentru câmpia și pentru teatru.
Celu mai renumită fabricantu de lorniete (Jumelles) în Paris, Lepage, a vendută din aceste renumite ochianuri cu prețuri eftine mai 

multă de 100,000 bucăți dându-le în comisiune tuturoru opticiloră din Europa. Și eu amu primită 100 bucăți și nu potu lăsa se trăcă acăstă 
ocasine fără a recomandă onor, publică aceste sticle elegante și demne de prețulă loră. Ele întrecu ca binocluri totu ce până acum s’a văzută 
în felulă acesta, și se potu cumpără în două mărimi cu piele fină și cu curele pentru purtată cu* fl. 10—12. In Anglia, Francia, Rusia și 
Austria, din causa calității lord aceste ochianuri se întrebuințăză și în armată.

Spre a vedă aceste sticle învită pe onor, publică
SAMUEL 1ISCHEE, 

optica, strada Căldărariloru, Purzengasse Nr. 550.
Trămiterile în provinciă se voră face promptă și decă nu va conveni marfa se reîntdree prețulă.
Totu în același timpă recomandă și instrumentele mele de optică, matematică, chirurgiă, precum și așezarea de telegrafe, 

de case și telefonuri cu prețuri fdrte avantagidse.

Gustav Biedermann, Praga, Pflastergasse Nr. 5.
Singurulă representantă pentru Austro-Ungaria, Italia, Rusia 

și România, a jabricei chimice pentru, mijlocele desinfecțiunei „Kolin“ 
Nagel & Comp.

D-nii Nagel & Comp, mi-au predată întrăga producțiune a loră 
de mijloce desinfectudse, pe cari mă aflu în posițiune a le oferi cu 
prețurile fabricei în ori ce cantitate.

Specialitățile următdre dintre eari o mare parte mai întâiă a 
fost întrodusă de mine și care pe viitoru este destinată a jucâ unu 
mare rolă în hygienă, le recomândă înalteloră autorități, on- publică 
și fabriceloră, și însemneză că preparațiunile fabricei Nagel & Comp. 
au fostă salutate de cătră fisicii orașului Praga, și s’au găsită ca 
cele mai preferabile.

Ca măsuri fundamentale în aedstă scriere servescă cercetările 
comitetului sănătății din Germania precum și cercetările lui Pasteus, 
Koch, Pettenkofer ș. a.

Oferă: Cloru de mangan, jără sul fu pentru canaluri și retirate 
gr. 100, fl. 26.

Acidă carbolică 20%, fl. 20.

Io că

Acidii carbolică concentrată și curata chimică după percente.
Vară acidă-sidfurică pentru odăi de bolnavi, paliativă, și mij- 
pentru apărare în contra bdleloru lipicidse, 10° —gr. 100, fl. 10. 
Pulvere de carbolu a lui Bauer (acidu fenică mangan) pentru um

blători gr. 100 fl. 14.
Creosolin, licuidu, bună și recoritoră, mijlocu de desinfectare în 

soluțiune concentrată gr. 100 fl. 40.
Creosolin, amestecată cu cărbuni de lemnă 2O°/o> mijlocu de des

infectare cu capacitatea cea mai mare de absorbițiune gr. 100, fl. 16.
Acăsta nouă specialitate este d’ună efectă sigură și se pdte pune 

în ori ce locă, pentru că este fără mirosă. Creosolinulă se compune 
din fenolă (methil-fenol) cresolă și săruri de fieră.

Strujituri de carbolă pentru grajduri fără mirosă, conținendă 
acidă carbonică curată gr. 100, fl. 8.

Carbolineum, (oleiu) conține dela 10—12% crosolă, 12—15% 
acidă fenică și este celă mai bună mijlocă pentru conservarea lem
nului gr. 100, cr. 24.

Prospecte trântită la eerere franco.

Tipografia Alexi Brașovă.


