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Brașovti, 9 Decemvre 1887.
Astăijl suntQ cunoscute decisinnile, ce le-a 

luatiî Dumineca trecută consiliulu de miniștri 
cumunii din Viena.

Se vede că cercurile politice și militare din 
Viena nu suntii nicidecum dispuse de a urma 
sfatului pressei germane, care cerea aprdpe una
nima luarea de măsuri „energice'1 de apărare 
din partea Austro-Ungariei, ci suntQ hotărîte a 
evita pănă când se ve pute orice desfășurare de
monstrativă a forțeloru militare. Nu voiescu așa 
ddră cei din Viena să dea nici unu motivă Ru
siei de a se plânge, că Austro-Ungaria urniă- 
resce o politică agresivă.

In sensulă acesta s’au luată Duminecă și de- 
cisiunile in matele stată ală împărăției. „Nene 
freie IJresse“ resumă aceste decisiunl cu urmă- 
tdrele caracteristice cuvinte:

„ Delegațienile nu se voru, convoca, 6r suma 
de douH spre dece milione, ce au pus’o la dispo- 
sițiă cele două guverne sub propria loru respon
sabilitate ministrului de răsboiu, este cu privire 
la faptulu, că se tractcză de nisce măsuri militare, 
o sumă așa de modestă, în âtă chiar de aici se 
pote conchide... că Austria tăcendu nuntii așa 
puțină, adecă numai ce e neapărată necesară 
pentru apărarea sa, nu merită nicidecum impu
tarea că umblă după aventuri răsboinice său că 
amenință pe alte state11...

Cercurile politice și militare din Viena suntă 
totodată convinse, că trăgendu-se astfelu unu 
cercă mărginită mesuriloră de precauțiune față 
cu înarmările Rusiei, s’a făcuta din nou o în
cercare de a evita conflictulu, der că acesta este 
ultima încercare.. Căci este evidentă, că dăcâ 
Rusia nu va înceta a trimite mereu trupe nouă 
în Polonia, atunci moaarchia ndstră va fi si
lită a merge și ea c’ună pasă mai departe.

' Convingendu-se despre curentulă ce doin- 
nesce în cercurile influente din Viena, se pare că 
acum și cei din Berlină au întorsă puțintelă fdia 
și „Național Zeitung“ pretinde acum că însuși 
principele Bismarck a dată Austriaciloră sfatulu 
să se întârăscă milităresce, însă să evite ori ce 
provocațiune.

Ce atitudine va observa după tdte aceste 
Rusia? Btă întrebarea dela care depinde t.otulu. 
țliarulu guvernului rusescu din Bruxella „Nord'1 
dice: Rusia are dreptulă să ia măsurile ce’i con
vină pentru apărarea sa, facă și vecinii ceea ce 
credă ei de bine pentru apărarea loru. Nu în
cape îndoiălă că, dăcă s’ar procede în modulă 
acesta de ambele părți, s’ar crea stateloru o si- 
tuațiune nesuportabilă, căreia în cele din urmă 
numai unu răsboiu i-ar pută face finită.

Bine observă, față cu acestă doctrină a fă- 
iei rusesc!, „Neue freie Pressc", că Rusia ar tre 
bui să fiă cu totală isolată de Europa, ca se nu 
deștepte îngrijirile stateloru vecine printr’o estra- 
ordinară desvoltare a forțeloră sale militare în 
tirnpă de pace. Nimănui nu-i vine în minte a 
pretinde, că Rusia, ca putere mare ce este, ar 
trebui să dea sămă altora despre măsurile sale 
militare ce le ia în interiorulă său, der aici se 
tractăză de o voluntară considerare a unoru în
grijiri îndreptățite, ce le pote avă unu vecină 
leală, dăcă Rusia voiesce în adevără susținerea 
păcii.

In privința intențiuniloră Rusiei dice d'arulQ 
oficiosă berlinesă „Post11 în numărulă său de 
alaltaerl între altele; „înarmările de față nici 
chiar Rusia nu le va pută suporta pentru durată; 
starea actuală de înarmare va trebui să ducă la 
răsboiu. Presupunemă că cei din Petersburgu 
vădu, că înarmarea generală este mijloculă celu 
mai periculoșii pentru susținerea păcii, de aceea 
sperămu că politica rusăscă nu are altă scopă 
decâtă de a aduce la consciința generală nesu- 
portabilitatea acestei stări de lucruri și de a face 

ca de aici să iasă recunoșcerea statului quo și 
desarmarea generală11.

Ne îndoimă, că ijiarulii berlinesă atribue 
cu tătă seriositatea ună asemenea scopă politicei 
rusesc!. Păte că cei din Petersburgă îi voră 
răspunde «ă premărgă Grermrnia cu esemplu, de- 
ărece ea a introdusă în Europa militarismulu ne 
suportabilă de astădl.

Cu tătă ironia ce-o cuprinde observarea di- 
arnhii „Post11, ea dă locă ăre-căroru speranțe că 
situațiunea politieă șl-a perdutu ceva din aspri
mea ei. Voinu vedă ce răspunsă va da Rusia 
la decisinnile conferenței comune ministeriale din 
Viena. Dela acestă răspunsă depinde pacea ori 
răsboiulu.

Concentrările Rusiei.
„Pester Lloyd11 de Luni, ocupându se de 

concentrările continue ale Rusiei, <|ice între 
altele :

Grămădirile continue de trupe rusesc-I la granițele 
nostre iusemneză, că Rusia caută altfelă de lămuriri, de- 
câtă amicale, și Austro-Ungaria și Germania voră fi de
plină gala și la de acelea, decă n’an incătrău, deși ati
tudinea loră de pănă acum nu îndreptățește a conchide 
c? ele doreseă ori caută o decidere de felulă acesta.

Organulă ministerului rusă de răsboiu a calculată 
acurată pănă la ună omă, cu câtă s’au sporită armatele 
de pace ale Germaniei și ale Austro-Uogariei dela anulă 
1878... Nu putemă aci să nu observămă, că «Ruski In
valid" păstreză eu mare grije o tăcere suspectă despre 
Iotă ce a făcută Rusia in același tirnpă pentru întărirea 
posițiunei sale la graniță. Și totuși e faptă notorică în 
iote cercurile militare, că Rusia, In puterea organisațiunei 
armatei sale, a concentrată o parte esențială a armatei sale, 
ba chiar partea cea mai mare din ea deja acum în dis
trictele dela gran ță cătră Germania și Austro-Ungaria. 
A -ăstă armată constă curată din soldați neaoși, corn 
plectă echipați și gata de marșă la celă dintâiu apelă 
ală comandantului loră. Fără a se mii aduce regimente 
ori corpuri nouă de trupe, se potă întări îndoilă simplu 
prin adu-erea reserveloră’-’esistente in districte

Germania și Austro-Ungaria au a opune acestei ar
mate gata de marșă numai ușurința și iuțela mai mare 
în mobilisare; der avantagiulă rămâne Iotă pe partea ru- 
sescă, deoreee Rusia nu mai are nevoiă de timpă pen
tru lucrarea ce Germania și Austro Ungaria ar pute-o 
esecuia in timpă relativă mai scurtă în puterea perfec- 
țiunei intocmiriloră loră de mobilisare. Acestă grămă- 
dire a părții mai mari a armatei ruse în districtele dela 
granița vestică dealtmintielea nu este o operă de atji ori 
de eri, ci ea se esercită deja de ani și aducerea câtor
va regimente de cavaleriă în ținufulă Vislulei, care a a- 
la-mată in urmă atâtă de mul’ă pressa și opiniunea pu
blică in Germania și Aus'ro Ungaria, ar li trecută, p6te 
neobservată și nebăgată in semă și de sigură n'ar fi 
provocată nici o iritațiune. decă deja de mai nainte e- 
fectivul și pregătirea unei mari părți a armatei ruse la 
graniță n’ar fi provocată cea mai mare supraveghiare.

Finanțele unguresc!.
O comunicare interesantă asupra emissiunei împru

mutului pentru cassele ungureștii in .sumă de 3’2 miliăne 
fiorini se lace in oficiosulă >Nemzet<, care polemisândă 
cu o foiă oposițională ce anunțase, că Tisza intenționeză 
o emisiune mai mare de rentă ungurescă de aură, înc-heiâ 
eu următorele observări:

„E adevărată, că cu privire la emissiunea de 32 
milione florini rentă de hârtiă (imprumululă casseloră) 
au esislată ore care înțelegeri intre minisfrulă președinte 
și între cercurile Băncii interesate, der ministrulă preșe
dinte a retrasă împuternicirea dată in astă privință gru
pului de bancă deja atunci când la cea dintâiu oeasiune 
a fostă o derută astfelă de mare, care schimbă în așa 
măsură raporturile financiare, incâtă piețele n’au putută 
arăta nici o înclinare de a primi obligațiuni nouă. De 
atunci afacerea emissiunei de rentă stă baltă și mmis- 
(rulă de finanțe nu se mai ocupă eu plasarea rentei ca 
cu o afacere acută".

Din acăstă comunicare oficidsă resnltă, că Tisza 
împuternicise grupulă Rotschild să văndă în comissionă 
fmprumutulă de 20 milione ală casseloră și că acăstă 
vănejare s’a sistată, când nu s’a mai putută face din 
causa derutei pieței de efecte

„Bine« stau finanțele unguresc!!

Rectificarea granițelorfl austro-ungare- 
române.

Amă comunicată, că guvernulă română a mfăț’șatQ 
camerei ună proiectă de lege privitoră la rectificarea 
granițeloră dintre România și Austro Ungaria, Jimpreună 
cu convențiunea care aprobă acea rectificare.

£tă după „Unirea" resuilatele obținute priu trată
rile comisarilor^ români și austro-ungari:

„România, la inceputulă cercetăriloră la fața iocu 
lui a fostă representată prin d-nii N. Ionescu, generală 
B-irozzi și generală Pencoviii și apoi prin genera'Q Pen- 
covici, colonelulă Bâieoianu și d. Leonă C. Negruzzi.

*ln privința fruntariei dintre Bucovina erau con- 
testațiuni la 21 de puncte, iticependu dela Triplex Con- 
finium și pănă la Noua Suliță pe Prută.

Dintre aceste 21 de puncte, comisiunea a regulată 
în modă definitivă 15, rămânendă rectificate provisoriu 
numai acele puncte unde a trebuită a se face lucrări 
speciale și anume punctele unde fruntaria merge pe riu- 
rile Suceava, (Nr. 13 din tabloulă de mai josă) Molnița 
(Nr. 16, 17. 18 și 19; și Prutulă (Nr. 21,

Dintre cele 15 puncte regu ate definitivă, 2 au ră
masă in starea actuală (punct. 5 și 12); I s’a terminată 
printr’o egală preschimbare de teritoriu (punctulă 2); 2 
s’au regulată cedăndă România Austriei 12 hectare 
(punctă 4- și 7; 9 s’au regulată cedândă Austria Româ
niei 1,1011 a hectate adecă peste 2,200 pogone.

Regularea de'a Triplex Confinium se va vede în 
tabloulă următoră.

Etă acum tabloulă puncteloră in contestațiune și 
modulă cum s’a regalată, pe care le publicămă pentru

20. Sinăhăulă și eolulă

cei in cunoseință din numitele localități să p6tă vede 
judeca.

Punctele în litigiu. Beci. în hect. Belim, def. hec. 
în favdrea

Pom. A Ung. Bom. A-Ung.
1. Triplex Cont. — — — —
2. Dealulă-Negru — — 3‘/a 31/,
3. Clădită mare 41 — 41 —
4. Pleșu — 11 -âl' 2
5 Bărâșesci 1721 — — —
6. Litenii 24 — 24 —
7. Buneșlii riuri — 10 _ _ 10
8. Buneștii 173 — 100
9 fazulu Nimrcmi 41/, - 4*.'a —

10. Ru.splavalară 680 — 680 —
11. Cet.-Mirești 22 — 22 —
12. ldilișenii 21 — — —
13. Riulă Suceava — — — —
14. Calafindeștii 43 43 —
15. Tirgulă Șiretă 7 — 7 —
16. Calineștii — — — —
17 Rogojiștii — — — —
18. Vama Sinăuții — — —
19. Sinăuții de josă — — — —

Grigorcea 180 — 180 —
21. Riulă Prută -— — — —

Suma 2169‘/a 21 1105 15'/s
Prin urmare, după convențiunea supusă camerei,

s’ar intdree și s’ar alipi la (era strămo.șăscă 1101 jum. 
hectare de pămăntă care fusese încălcată după luarea 
Bucovinei. .

Punemă sub o hii cetitoriloră reelamațiunile ridicate 
d o parte și de aha pe granița dintre România și Unga
ria... seu dintre România d’o parte, Transilvania și Băna- 
tulă de alta.

Punctele în litigiu, pe acestă distanță, au fostă de 
37, care s’au regulată definitivă in modulă următoră ; 7 
au rămasă în starea actua'ă (punctele 3, 10, 15, 17, 24-, 
34 și .35); 2 s’au terminată cedând România Ungariei 
164 eclare (punctele 2 și 29); 25 s’au regulată cedândă
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Ungaria României 8,478’/:» ectare (punctele t, 4, 9 11. 
13, 14, 16-23, 26-28, 30 32 și 35; 3 s’au împăcată prin 
cedări reciproce de teritorii și anume 673 ec'are s au 
cedatâ de Ungaria României și 61 ectare de România 
Ungariei (punctele 12, 22 și 37). Ecă punctele anume:

Punctele în litigiu. Reci. în hec. Delim. def. hec. 
în favoreu

Rom. A-Ung. Rom. A-('ng.
1. Petrile roșii 201 — 86 —
2. Cerebuculă — 58 — 58
3. Calimanii — — — —
4. Țibleșulă 110 — 110 —
5 Chicerulă 85 — 85 —
6. Dâlulă Caprei 80 — 80 —
7. Smida F16rei 184 — 48 —
8. Ața mică 252 — 252 —
9. Bolohănosulă 75 — 75 —

10. Vama Ghimeșă — — — —
11. Apa Havașă 270 — 130 —
12. Cereb. Agap. 44 12’/, 44 12’/,
13. Șolintarulă 590 — 590 —
14. Muierușulă 79 — 79 —
15. Nemira — 1353 — —
16. Putu 692 — 692 —
17. Kiș-Havaș — — — —
18. Clăbuculă 97 — 79 —
19. Șobîrțu!ă 967 — 779 —
20. Zăbala 458 — 458 —
21. Gorulă 71 — 71 —
22. Bălesculă 1360 — 1360 —
23. Zagonulă 1510 — 1510 —
24. Chica Fedeleșă — — — —
25. Voinâgulă 1006 53 626 36
26. Praja 297 — 297 —
27. Slinoiulă (Salan.) 196 — 196 —
28. Gropanele 136 — 136 —
29. Petricelulă — 88 — 88
30. Zănoaga 989 — (-27 —
31. Pribegulă (câmpulă lui

Neagu) 785 = 293 —
32. Scoculă Jiului — ’/, —
33. Sârbele ?1 — 21 —
34. Cheia Țe.șnt-i 32 — — —
35. Jeleneță (c-amer) 590 — 106 —
36. Sulița 11 — — —
37. Bahna și ter. neutru 5* 1/, — 3 2’/,

...Din labloulă acesta resultă că :
România a r< clamată 11,194 ectare și s’au recu-

noscută ca ale sale 9,151 și jum.; er Austro-Ungaria
a reclamată 9.151 și jum . ect, și idu «s’au recunoscută ca
ale ei de comisiunea mixtă decât0 197 ectare...

După constatarea și recunâsc■ere a comisiunei mixte,
teritoriulă română tusese încălcată de Austro-Ungaria cu
10. 256 și jum. ectare seu aprope 20.600 pogone.

Ele, după convențiunea supusă camerei, se voră
restitui, se voră alipi din nou la pămentulu patriei mame.

Acesta e ună folosă care ne1 s’a putută dobândi
decâtu acum, după ce sta iu'ă română a ajunsă la acea
desvoltare politică ce’lă pune in rendu cu statele de sine

Că nu te-oiu lăsa, 
Nici m’oiu mărita, 
Chiar de ar veni 
Ună craiu a peți, 
Or! ună împăratQ 
Frumosă și găzdacă, 
Și eu nu m’oiu duce 
Peniru sfânta cruce!
Ci-oiu șede’n g-ădină 
Lângă cea stupină 
Și m’oiu desfăta 
De frumseța ta!"
— „Dragă Rujălină, 
Fibre din grădină, 
Du-te la stupină 
Și-acolo te ascunde, 
Că acușă te-a prinde 
Acelă ficiorelă 
Tînără frumușelă,
Ce stă și pândesce, 
Pe tin’te ochesce!»
— „Viorică mică, 
D’albă frumușică, 
Acelă ficiorelă 
Tinără frumușelă, 
Ce stă și pândesce, 
Pe min’ me oi hesee, 
E inașulă nost’
Șeii tu: acelă prostă, 
Ce șâde la săre, 
Când inima lă dOre 
După cea fetiță 
D’albă albiniță,

»tătăt6re ale lumei...

SOIRILE PILEI.
• Pester Lloyd“ e informata din Brașovă, că Du

minecă — par.e-ni-se — s’a ținută în Cernatulâ Secele- 
loru o adunare ungurescă l.ulturegyleticescă, in care ne- 

obositulă agentă ală maghiarisării inspectorul^ școlară 
ală comitatului Brașovă (Koos) a vorbită multe și mă
runte; ca comunele bisericesc! unguresc! ev de cont, 
augsb. să se facă membre la Kulturegyletă și locuitorii 
ungur! ai câte unei comune să internei ze o fundatiune 
separată. Preoții loră au .și începută a agita prin bise
rică pentru reuniunea de maghiarisare. Isprava va fi? 
Ne e milă s’o spunemă.

—X—•

Toți lucratorii austriac!, ungur! și germani, aflători 
în serviciulă de puțuri de păcură ilin Polonia, au pri
mită ordină să părăsescă teritorială rusă în tiinpă de 
27 4'le- In puțurile societății Gonolog lucrările s’au sus
pendată imediată.

—x—
In 11 Decemvre, unu Româna din Sighișora, intr- 

gândă spre casă, a alunecată de pe țărmulă Târnavei 
și a cădută in apă. Gadavrulă nici până adi nu i s’a 
găsită.

—x—
Veduva deputatului Literaty. cătjută In dnelă. In 

marea durere ce io causâ mortea bărbatului său, luă o 
soluțiune de morphium In gură cu întențiune de a se 
sinucide. Din întâmplare insă a gustată pre puțină din 
acestă pahară ală morții, așa că mediciloră le succese 
a o aduce erășî la viăță.

____V —

Dr. llamende, profesorii la institutulă medicală din 
Berlină, a sosită în BucurescI, fiindu însărcinată de gu- 
vernulă germană să visiteze spitalele militare române.

Iâteratiira
-A.stra 
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Din reprcsentanța comunala locală.
In adunarea represenfanței comunale ținută la 14 

Decemvre s’au desbătută intre altele următorele obiecte:
losif Filtsch interpelă pe președinte asupra execu

tării conclusului priviloră la nouăle numiri ale stradeloră 
și locuriloră orașului.

Președintele răspunse că executarea s’a întărtjiatd 
din causa stabilire) numiriloră române și ungurescl. Se 
va îngriji însă pentru grabnica esecutare a conclusului.

Consilierulă A. Schnell raportă asupra admiterii 
lui losel Sztereny (losef Stern, redactoră ală fdiei ungu
resc! din locă) între cetățenii comunei. Petițiunea aces
tuia de admitere ca celățănă brașovenii fusese respinsă 
de representanți comunală. într’una din adunările tre
cute, fiindă că petiționarulă nu dovedise, că se pute 
susțină singură, fără a căd In spinarea orașului. Din 
contră, dintr’o adressă a oficiului de dare, ce s’a dată 
la cererea magistratului, resultă că petiționarulă a noti 
ficalQ că are numai 120 II. venit anuală, ceea, ce precum 
evidentă e, nu i ajungă pentru ca să se susțină. Petițio- 
narulă făeendă recursă, <omisiunea administrativă a anu

lată conclusulă represenfanței orașului, «fiindă că ea n’a 
dovedită, că petiționarulă nu e în stare a se susțină sin
gură". (!) La propunerea magistratului și a comitetului 
permanentă se decise unanimă să se facă recursă contra 
decisiunei comisiunei administrative, deărece e'n contra
zicere eu principiile argumentării, d’a aduce o dovadă 
negativă.

Consilierulă K. Jalrobi raporlăză asupra afacerii 
măceiăriiloră. Representanța orașului a hotărită să ca
seze băncile. Comitetuiă administrativă a anulată acestă 
condusă .și a ordonată să se facă tractai! nouă cu mă
celarii car! folosescă băncile și să regukze și cesliunea 
despăgubiri Ioni. Magislratulă propuse să se facă recursă 
conlra acestei decisitini, deorece la o învoială nu se pole 
aștepta; comitetuiă permanentă din contră propune să nu 
se facă recursă, ci să procedă in sensulă decisiunei. 
Acestă propunere s’a primită.

ForestierulO Ed. Zaminer raporteză despre nesuc- 
cesulă fractăriloră de învoire cu comunele Baclfalu și 
Turcheșă în privința păduriloră urbariale, deși orașulă a 
lăcU’Q cele mai mar! concesiuni, numai să înceteze ces- 
liunile pentru regularea proprietății. Comuna Brașovă 
a declarată, că comuneloră Baclfalu și Turcheșă le dă 
nu numai neștirbite pădurile de pe teritor.ulă loră, ci și 
munții de pășunită Petra mare și Sâlbbsa, în schimbulă 
unei miel despăgubiri stabilite în proiectulă de pactare 
din 10 Decemvre 1886. La propunerea magistratului și 
a comitetului permanentă se decide: 1) Propunerile de 
pactare făcute de comunele Baclfalu și Turcheșă, nu 
sunlă admisibile; 2) Mandatulă dată comisiunei de pac
tare se declară espirată; 3) Fiscalulu și forestierulă vorfl 
face o nouă petițiune cătră ministerulă de justiția pen
tru regularea acestei cestiun! printr’ună proiectă de lege 
lucrată pe temeiulă § lui 81 ală art. rle lege LIII din 
1870 și presenlată dietei, er comunei Brașovă să i se 
olere ocasiune a’și validifa pretențiunea asupra Szaraz- 
Timișului pe ca>o judecătorescă; 4) Petițiunea acesta să 
o predea ministrului o comisiune de trei, care s’a și 
alesă în personele d-loră primară Fr. Brenerberg, fores
tieră. Ed. Zaminer și K Schnell.

Facerea unui împrumută de 45,000 fl. pentru aco
perirea cheltueliloră comisiunei administrative forestiere 
a Săceleloră n a fostă aprobată de ministeră. Se decide 
deci a se face o nouă representațiune, pe care s’o îmâ- 
neze ministrului de interne aceeași comisiune.

In (-omisiunea de alegere a mcmbriloră comunali 
s’au alesă: Heinrich Nengeboren, Georg Porr, Alex. Ro
man, Gustav Schiel și lob. Marzell; în coinisiunea de 
verificare Christian Poit și Birtolomeiu Baiulescu.

Lista viriliștiloru pe 1888 se ia la cunoscință și se 
va publica.

Pentru procurarea de instrumente de metală or
chestrei orășenesc! s’a alesă o comisiune (protonotarulă 
Fr Boyer, șefulă orchestrei A. Brandner și K. Schnell) 
avendă împuternicirea a da până la 2000 fl.

Pentru a îngriji de regularea orologieloră comunei 
s’a primită ofertulă < esornicarului E. Dressnand cu 60 
fl. mai puțină ca toți oferenții.

Pentru arendarea pieței au (ista două oferte: una 
a lui Rudolf Adler cu 13,299 II., alta a lui Wilh. Jckel 
cu 13.131 II. și eu adausulă că renunță la Iote preten- 
țiunile de despăgubire din partea orașului, de ă i se pri- 
mesce ofertulă chiar și când ar fi ună ală treilea ofe- 
rentă cu mai multă. Pretențiunl de despăgubire ridică 
elă: 1) pentru veranda dinaintea cafenelei Drexler; 2)
fiindă că dela 1884 nu mai pbte lua la gară taxe pen
tru vencjare; 3) din causa mutării terguiui de vite; 4) 
din cau-a parcului din fața capătului stradei căldărariloră; 
5) din causa înlăturării cârpaciloră țigani (papucarl) și a 
telaliloră din pieță, cu totulă în surnă de 1900 fl Se 
decide o nouă peitractare cu oferte, în care să se pre- 
cistze bine condițiunile, și se admite și clausa, că p6te 
fi admisă și unulă care oferă mai puțină. Se mai de
cide ca piâța să se arendeze numai pe ună ană, pentru 
ca după ună ană să vină orașulă in posițiune d’a ridica 
în regie taxele pentru pieță.

Munții de pășunită Buia și Cristianii mare s’au a- 
rendală iotă arendatorului de până acuma Navrea pen
tru suma de 202 fi.

FOII jETON U.

RnjAlina.
— Baladă din juriile Năsgudului. — 

(Culisă de dascălulo luliu Bugnariu.)

I.
Mândra Rujălină,
Flore din grădină, 
lntr’o di de veră 
A eșită alară;
Prin grădină 'umbla, 
Cu fior! se ’ngâna ;
Dăr o viorică
D'albă frumușică
Cade și se’nchină
Și aslfeliu suspină:
— «Mândră Rujălină,
Flăre din grădină, 
Plivesce-mă bine, 
Că astăzi or! mâne
Eu rămână de tine...!“

Rujălină sta
Ș'apoi cuvânta:
— «Viorică mică,
D’albă frumușică. 
Cum să te plivescă? 
Cum să te locmescă? 
Că nu sciu mai bine, 
Oh! sărmană de mine!“

Viorica sta

Și âr cuvânta:
— „Mândră Rujălină, 
F ore din grădină, 
Ventulă se pornesce, 
Dăi și mă plivesce, 
Cu pari mă popresce, 
Că tu mi-i lăsa
Și ti'i mărita 
Dup’ună ficiorelă 
Tineră Irumușelă, 
In Ită și subțire 
Și sdravănă din fire.
— „Viorică mică, 
D’albă frumușică, 
Nu’mi vorbi ’nzadară, 
Că eu n’am habară 
D’a mă mărita,
Și a te lăsa 
Pe mâne străine, 
Oh! sermanu de mine!*
— „Mândră Rujălină, 
Flore din grădină,
la Iu ună ulcioră 
Și-lă du la isvoră 
Și-lă împle cu apă 
Și vin’ de m’adapă, 
Că tu mi’i lăsa 
Și ti’i mărita, 
Nime m'a uda!<
— „Viorică mică, 
D’albă frumușică, 
Nu vorbi în glumă, 
Nu fii tu nebună,

Ce taica o duse 
Și’n mormentă o puse: 
Elă s’ă și pândesce 
Doră ml-o zăresce 
La densulă venindă. 
Din buză zimbindă."
— «Mândră Rujălină, 
Flore din grădină, 
Doră nebunesc!
De așa grăesci; 
Dor te-a fermecată 
Acelă smeu turbată, 
Ce stă lângă mine 
Și prive la tine? 
Ce stă suspinândă, 
Ună noră așteptândă, 
Unde se s’arunce, 
Pe lin’ să te-apuce 
Și să mi te dur-ă 
Ca pe o nălucă 
Prin câța de noră 
Pân’ la cela isvoră 
Plină de apă vie 
S6-țl dee și ție, 
Ca să mi 10 iubesc!, 
De elă să grijesc-I, 
Ca și o borâsă 
Bună și alâsă?!“
— „Viorică mică, 
D'albă frumușică, 
Acela nu-i smeu, 
Că e parulă tău, 
Care te popresce,
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Pentru arendarea serviciului de curățire a strade- 
“’d «i canduriloră s’au oferită 1) Dumitru Lupană cu 
pentru 14 000 tl , resp. 10.000 11., decă nu se va cere 
se se slropesert și în suburbii; 2) Bernhard Fuchs pen
tru 7888 11.; 3) Eduard Si hlandt pentru 9999 II Ofer- 
tulfl Ini 11. Fuehs s’a primită

Medii-ubl orașului Dr. Fabritiux raporleză despre 
starea higieni ă a orașului. La 1000 locuitori morii 25 
pe anâ.

Alte obiecte s’au amânată pentru o altă ședință a 
representanței.

învețftnieutiila poporala în România.
Cetimii in „România Liberii“ dela 7 (19) 

Deceinvre :
pilele acestea s’a inauguralii in comuna Domnița 

de pe domeniulă Coronei, in județulQ Râmnieu-Sărată, 
prima șetilă primară a acestei comune, c'ădită cu chel- 
tuela M. S. Regelui. Administratorulă Domeniului Cortinei 
a urmatil din capulă locului cu fidelitate frumosa lo
zincă ce i-a dată Maiestatea Sa: că o parte de căpete
nia a misiunei sale e să îngrijescă de buna stare morală 
și ma'erială a locuitoriloră de de diferitele domenii ast 
felă, incâtă ei să ajungă treptată modelulă celorlalte co
mune. Mj’.ocele cele mai puternice pentru ridicarea ni
velului morală și ală bunei stări a țăranului liindă bise 
riea, scola, munca, se esplică lesne aceea campanie în
treprinsă și urmărită lără pregetă de Adininistrațiunea 
Domeniului, ale cărei efecte le vedemă pe fiecare di în 
deșchideri de scoli, ridicări de biserici și înființări de a- 
teliere, cari câtă de tinere suntă, totuși au sciută deja 
să atragă atențiunea tuturora pentru succesulă loră.

In privința scolei, Administrațiunea Domeniului îșl 
înțelege datoria în modulă celă mai generosă. Ea nu 
crede că a făcută totă când : construită cu cheltuiala 
de 4ecimi de mii de lei acele scoli falnice care mărescfi 
vatja invețămeniu'ui în ochii locuitorilor^, ci continuă a 
veghia, a da iote mijlocele didactice de treb ’iuță, a în
demna prin subvențiuni și pria gratificărl pe învățători 
la munca spornică, a supraveghia mersulă regulată ală 
copiiloră la srti!ă. și aVelr. De aceea, confort),ându-se 
unui înaltă ordină, d. Kalmdern tăcu in personă înaugu 
rarea aceloră scol). D-sa a pronunțată și de astădată 
o cuvântare plină de sfaturi bune, de idei rolitore pen
tru auditoriulă seu în care se inspirase de ideea unui 
filosofă Irancesă, «că educația morală este singura care 
pole face bărbați și cetățeni și că educațiune mora'ă nu 
ptite fi lără reiigiă, precum și de maxima, că „religitinea 
este înțelepciunea copiiloră și tinerețea bâtrâniloră».

Din lunga sa vorbire, estragemă partea următore 
privitore la rolulă învățătorului:

„Două suntă cerințele dc eăpeleniă penlru a isbuti 
în invățămentă. Aceste două suntă: la învățăloră, au
toritatea; la școlară, ascultarea și supunerea. Ce înțe- 
legemă prin cuvântulă de autoritate? Ințe'.egemă autori 
tatea care se impune scolariloră nu prin strășniciă și 
prin asprime, ci prin blândețe, bunăvoință, dibăciă. Oer 
cum învățătorulă va ajunge să împue acestă autoritate, 
plină de răbdare și de bunătate? Făcându-se iubită, în- 
scflândă încredere, er pentru a o inspira iubirea, și cu 
densa respectulă, trebue neapărată ca dascalulă să 
purceadă mai înainte de Itite la studiulă caractereloră. 
S’a ijisă: atâtea capete, atâtea sentimente, atâtea carac
tere: acesta e ftirte adevărată și e întărită in ttite cjileie 
de esperiență. Trebue der ca înainte de a se îndrepta 
la mintea, la inima copiiloră cari îi suntă încredințat , 
trebue, ijică, ca și învățătorul^ să fi studiată, să fi pă

trunsă, să fi sondată inteligența și inima fiă cărui șco
lară, trebue sâ’i cunoseă pe liă care in deosebi, cum 
medicală trebue să cunoseă organismulă bolnavilor»! săi 
pentru a le da doctoriile de trebuință, doctorii care să 
fiă cele mai proprie pentru a restabili ordinea cerută 
în mersulă părțiloră mașinei omenești. Totă astfelă și 
invățălorulă trebue să se indelelnicescă să cunoseă tirea, 
aplecările, neplăcerile minței și inimei scolariloră sei. 
Trebue să lucreze spre a eunosce terenulă pe care va 
avea să opereze, pentru a nu se perde sămânța, adecă 
principiele de sciință și de morală pe caii are menirea 
a le face să pătrundă și să incolțiscă în școlari.

• Odată ce a cercată spiritele și câștigată inimele, 
va fi urmată prin ascultare, încredere și iubire, fiindă că 
a câștigată pe școlari prin devotamentulă său, care va 
ii totă așa de prețuită ea aceiă ală mnui scumpă tată.

„Așader de o parte, adecă din partea învățătorului, 
sârguința în îndeplinirea datorieloră, neobosălă, răbdare 
neclin'ită. De altă parte, adecă din partea copilului, su
punere, respectă, recunoștință, iubire și prin urmare pro
pășire in știință, propășire in bine, în cultura acestora 
două nobile daruri ale Creatorului către făptura sa: inimă 
și spirită.

• Profesiunea d-tale, d-le învățătoră, e nobilă și 
binefăcăttire. Esemplele nu vă lipsescă, in țera nostră, 
de omeni cari în diversele trepte ale învățământului au 
dobândită drepturi la recunoștința ntistră, prin devota
mentul luminată la instrucțiunea tinerimei. E destulă 
să vă numescă pe Lezară și elevulă său Heliadă, Poenară, 
Lauriană, și pe modestuhl Irimia Circa: âtă frumti.se mo
dele ce se presintă rivnei d-tale; pășindă pe urmele 
acestoră profesori zeloși, inspirându-vă de frumtisele loră 
esemple penlru propășirea insfrucținnei, nu vei lipsi de a 
dobândi stima și gratitudinea școlariloru, a părințiloră, 
vei lăsa astfelă o plăcută și folositore amintire in acestă 
sală, și vei bine merita de țâra, căci Seneca a cJisQ cu 
dreplă cuvântă, că «acela care deprinde tinerimea cu 
virtuți servă țera sa“.

După terminarea servițiului divină, și după cuvân
tarea domnului Kalinderu, numeroșii asistenți continuară 
a se deda veseliei momentului, esprimându'și prin nenu
mărate aclamărl și urări recunoștința penlru darulă re
gală. Pentru ea și cei săraci să uite câtva limpă gri- 
jele loră, Administrațiunea împărțise ajuttire printre ei. 
Asemenea toți locuitorii au fostă ospătați.

ScirI polițienesc!. — Eri sera, lâutarulă George 
Moczolan a furată, în birtulă lui Petru Hedwig, unui 
tispe o tabachere de argintă. Făptuitorulă fu predată ju
decătoriei penale.

Ginrgeu St. Miclăușă, 17 Decemvre 1887.
(Urmare și fine.)

A p e l U.
Spre a ridica ontirea națiunei și respectulă cle

rului gr. cal. din acestă ținută, spre a concentra 60—70 
familii gr cat. râslățite în comunele Tekeropalak, Szt.- 
Miklos și Szârhegy in ună punctă, care ar fi biserica 
nouă gr. cat. din cent u adecă din Szt.-Miklos, spre a 
face ca acești Români — cari și astătjl in mijloculă ele
mentului neromână țină așa multă la cămașa românescă 
— să-și păstreze și pe viitoră religiunea strămoșilor^ 
loră, spre a face ca representantele clerului gr. cat. din 
protopopiatul Giurgeului — care in urma disposițiuni- 
ioră nouă are reședința in loc.ă—se nu mai fiă constrinsă 
a celebra sf. liturghia în o capelă mititea situată la câmpă, 
preprietatea unui armenă; spre a face ca intre multele 

turnuri, care strălueescă din depărtare la bisericile din 
comunele situate in șesulă Giurgeului să se ptită număra 
și turnulă dela sL biserica română din centru; când cre
dincioșii gr. cal. din locă și tiliile aparținăttire, partea 
cea mai mare mișeii, nu'și polă realisa acâsfă dorință 
fără sucursulă deaprtipelui; spre a nu au^i atârn din 
partea sfreiniloră, câtă și a număroșiloră r untenl ro
mâni cari cu ocasiunea terguriloră de țeră mai multe 
tțile petrecă în Iotă și cari intră în bisericile romano- 
cath , ^icândă: „cum de protopopulă nu are biserică?» 
când biserica ar servi spre ridicarea respectului reli- 
giunei ntistre și a clerului, detirece cu ocasiunea sintideloră 
protopopescl preoțimea română întrunită din parochiile 
depărtate dela centru de 30—140 chilometri, ar pute 
celebra sf. liturghia in biserica de ritulu său în limba sa 
cu tireșf-care solem itate ce ar insufla respectă- deci 
apeleză la P- T. piib'ică română și-lă rogă, ca conside- 
rândă cele enumărate, sâ-și depună denariulă său spre a 
se ridica biserica din cestiune, ca Românii, așa (jicândă 
amorțiți din 1874 de când le arse biserica, ca reinviațl, 
și generațiunea viittire să binecuvinte pe aceia, cari au 
contribuită ca numele lui Dumnedeu să se prămărăscă 
și laude în biserica română din centrulă Giurgeului, și 
când pronia divină va răsplăti fiecăruia după merită, eu 
îmi voiu ține de sacră datorință, pe lângă mulțămită 
publică a chita orice conlribuiri, oferte ori colecte adre
sate mie întru realisarea scopului menționată.

Iuliu M. Montani 
parochă gr. cat. locală și adm. pro- 

topopescă ală Giurgeului.SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.»)

VIENA, 20 Decemvre. — Resultatulu con
ferinței ministrilonî este, că nu suntu de luatti 
măsuri, care ară lăsa să apară necesară convo
carea delegațiunilorfi în celu mai apropiată timpu.

DERBI, 20 Decemvre. — Salisbury de
clară în clubulu conservat,orilorfi, că după in- 
formațiunile diplomatice ale guvernului englesfl 
nu este nici o causă de a se spăria fiarele și 
bursele europene. Afară de articulii diarelorâ 
n’are nici unu temeiu credința, că untî periculiî 
nemijlocită amenință pacea Europii.

diverse.
Vindecarea oftice! prin aeru. — in ședința dela 

28 Noemvre 1887 a Academiei de științe din Parisă s’a 
discutată influența aerului asupra desvoltărei ftisiei. Sta
tistica ne invedereză ună mai mare numără de morțl 
de oftică in centrările populate ca prin sale. E în<ă de 
acordă cu d lă Urown-Sequard care spune că s’au vin
decată caverne mari in ambele părți superiore a plămă- 
niloră prin culcarea afară a ofticosului —• bine învâlită 
cu flanele și cauciucă —; răulă s’a oprită și cavernele 
s’au vindecată.

Dormițl, der — bolnavi seu sănătoși — totdiuna 
în odâi bine aerisate și ventilate, căci aerulă neprime
nită din lomințe ne pote ucide cu timpulă!.. Mai mult, 
când vă construițl locu.nțe faceți să se așetje d'asupra 
locului unde veți pune pa'nlă ună felă de horn prin 
care să pălrun<jă aerulă. Ferițivă de curenturl de aeră 
der nu de ventilattire. Lăsa ți lerestrile totdăuna des
chise diua în odaia unde veți dormi ntiptea și pe care 
să o ocupați diua câtă de puțină limpă.

Numere singuratice din „Gazeta Transillva- 
niei'1 ă 5 cr. se poiă cumpăra in totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

De vântă te feresce 
Să nu mi te rumpă, 
Că tu ești mai scumpă 
Aici in grădină 
Pâng’a mea stupină. 
Nu fi dâr nebună, 
Nu caut ’n lună 
La ceța de noră, 
Ce portă ună doră 
A smeului, care 
Zace in cărare 
Mortă și împușcată 
D’ună fiu de ’mpărată !“ 
— .Mândră Rujălină, 
Fltire din grădină, 
Eu nu sunt nebună. 
Nici caută în lună 
La ceța de noră 
Ce portă ună doră 
A smeului, care 
Zace in cărare 
Mortă și împușcată 
Dună fiu de ’mpărată; 
Ci caută la stupină, 
Că i cu Omeni plină, 
Cari acum d’ună ană 
îmi croiescă ună plană, 
Cum mi te-ară lua 
Dela mamă-fa?
Și să mi te care 
Dincolo de mare, 
Unde iarba creșce 
Fltirea înfloreșce

Editoră și Redactorii responsabilă Dr Aurel Muresiann.

Și nim’ n’o plivesce!14
— „Viorică mică, 
D’albă frumușică, 
Acâsta stupină
Nu’i cu omeni plină, 
Ci isă albinițe, 
Ce iesă din coșnițe 
piua pănă ’n dori 
Și sbtiră prin flori 
De adună miere 
In cel! găurele;
Și adună câră 
Și-apoi sbtiră eră 
Vedl der viorică 
D’albă frumușică, 
Ele sfătuiescă, 
Ele plănuiescă 
Și nu colengani, 
Ce pândescă cu ani 
Să fure copile 
Mândre ca și mine!»
— „Mândră Rujălină, 
Fltire din grădină, 
Vino lângă mine,
Că e rău de tine, 
In frunte te bagă, 
Nime să ’nțclâgă... 
C’acum ești pierdută, 
De inașă vândută 
Celui Turcă frumosă 
La ochi luminoșii, 
Ce vine ritjândă, 
Din cobuză cântândă; 

Ce vine călare 
Pe ună cală nu mare, 
Der iute ca vântulă 
Și ușoră ca gâDdulă. 
Vino și te-ascunde, 
Că acușă te-a prinde, 
Călare te-a pune 
Și te-a duce ’n lume, 
Mai multă nu-i vede 
Pe-a ta ’ioreal*
— „Viorică mică, 
D’albă frumușică, 
Vie, că nu-mi pasă, 
Că eu fugă în casă .. 
Ușa mi oiu închide
Și elă nu m’a prinde /“

II.

Vremea îmi trecea 
Și Tureulă venea 
Și din graiu dicea:
— „Rujălină mea 
D’albă Irumușea, 
Vino tu cu mine, 
C’a fi bin’ de tine; 
Vin’ de voiă bună, 
Și nu fi nebună, 
Că te oiu fa borâsă 
Mândră și alâsă;
In lume ca tine
Nu a mai fi nime...!“
— „Turcule păgână, 
Dac’ai fi Română,

Mă jură p’a mea cruce 
Cu tine m’așă duce!
Der ești lege rea
Și nu ’ml strică a mea;
Ești lege turcâscă,
Viță păgântiscă!»

Turculă sta ce sta 
Și-apoi ml o prindea 
Și ’n șea mi-o svârlia 
Și cu ea fugea, 
Pământă n’atingea;
Er mă-sa plângea 
Și din graiu dicea :
— „Rujălină mea, 
Legă a ta jele
In viță de mărgele 
Și o dă la vânlă
Din fundă de pământă : 
Sâ mi-o aducă mie, 
Nime sâ nu știe ..!« 
Rujălină sta
Și-apoi cuvânta :
— «Acum a trecută 
De trimesă mai multă 
A mea jale grea
Pe vița de mărgea ;
Că să la Turcă soție 
D’acum pe vecie 1“

frumti.se
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Oursală '.a berea de Vituu Bursa <le itucurescU
din 80 Decomvre st. a. 1387.

Rentă de aură 5°'<> . . . 96.80
Rentil de hârtii b“/0 . . 79.80 
ImprumutulQ căiloră ferate 

ungare........................ 146. -
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de osia ung. 
(1-ma emisiune) ... 9050

Amortisarea datoriei căi- 
lorft ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . —

Amortisarea datoriei câi- 
lorfl ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .111 — ,

Bonuri rurale ungare . . 11).- '
Bonuri cu cl. de sortare 110.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi.............................100 —
Bonuri cu cl. de sortare 100 — 
gonurl rurale transilvane 1C0 —

Bonuri croalo-slavone . . —. — 
Despăgubire p. dijma de

vină uug.........................—.—
Imprumutuld ju premiu

ung...................................116 5)
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hârtii austriacă 75.15 
Renta de arg. austr. . . 78 80
Renta de aurii austr. . . 107 40 
Losurile din 1860 . . . 129.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 269.75 
Act. băncel de creditii austr.267.20 
ArgiatulO Galbiul

iinpârâtesc) .... 603
Napoleein-d’orl .... 1007 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.10 

1 Londra 10 Livres sterliuge 127.15

Cota oficialii dela 6 Deceinvre st. v.
Cump.

Renta română (5%). 93'/a
Renta roin. atnort. (5°/0) 96—

» convert. (6°/0) 91 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105—

,, (5°/.) 91’/4
■ • urban ^7°/,' 103—

, (6°/o' • 96—
’ t5»V . 87*/a

Banca naționalA a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

• • > Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.’/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

tfi

FARMACIA
I. PSERHOFER

VIENA. SINGERSTRASSE Nr. 15
la. „goldenen. ZReich.sapfel_

Pilule pentru curățirea sângelui mai înainte numite ,.Pilule uni- 
versale'’1 merită cu totă dreptulă numirea d n urmă, de ore-ce în faptă nu 
esistă aprdpe nici o b<51ă, la care nu ar fi probată în mii de castul efec- 
tulă lord miraculosO. In cașurile cele mai cerbii ose, la caii multe alte me
dicamente sau întrebuințată inzulari), s’a dobândită cu aceste pilule de ne
numărate orî și după ună scurtă timpi) deplină însănăloșure. 1 entioră Cil 
15 pilule 21 cr.. 1 sulă cu fi cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambmsă 1 fl. 10 cr.

Triniiț.ându-se prețuliî înainte costă cu espedarea flancată 
1 sulă cu pilule 1 fi. 25 cr., 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 
35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr’, 10 suluri 
9 fl, 20 cr. Mai puțină de ună sulă nu se pdte trimite.)

Au incursă o mulțime de setisori, prin cari con-mmăforii acesloru 
pilule muițămesct) pentru teifobeuiirea sănătății Iotă după cele mai diferite 
și grele bole. Oii-, ine a făcută oda’â încercare, 
camentO mai depaite.

Reproducemu aci câteva dintre 
de mulțămită.

pdte sS-șî vecjâ 
juvonală. Acdsiă a mea mulțâmitâ 
trebuința spre binele tuturor fi celorfi caii suferă. 
Vii rogu totodată, ea se-ini trimiteți din iiou 
țiilute și 2 bucăți săpunu cliinezescti. — Cu deosebită 
stimă, supusă

Leongang, 15 Maiu 1SK3.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele nu sun tu ca alte fișa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută intru adeveru 
aprdpe la tote bulele. Din pilulele ce am fostă co
mandați! la I’asel, am împărțită cele mai multe la a- 
micl și cunnscuți și au folosită la toți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite băle și defecte au 
dolx'ndîtu prin ele. deși nu perfectă ^Aiiătate. <lur to
tuși o îmbunatățirc însemnată, și voescu a urma cu 
întrebuințarea lorii. Te rogu der a-inl mai trimite incA 
5 suluri. Din parte-im și dela toți, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. a no redobândi sănă
tatea, primiți cea mai cordială mulțumită.

Martin l>cntin^er.

de tote ocnpațiunilc ei cu vioiciune 
Acâstu a mea mulțămitâ V6 rogu a o în- 

" ‘ Șl
ea su-mi trimiteți din nou 2 suluri

Stimate Domnule! Prcsuptincndu. că Iote înc- 
d'caineiiiele D-tale vorit fi așa de lume, ca re numi- 
lulu balsam ii contra d eg e râ t n r i I o r u , care 
in familia mea a tăcuiu unu sfârșită grabnică la mai 
multe umflături de degeră!ură, m’ain decisă pe lângă 
totă neîncrederea mea in așa numitele inijloce univer
sale do lecuire, a lua refugiulu la pilulile curățitorc 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutorulu acestoru miei 
globulețc se bambardezu la etnorrlioidele, de cari su
feră de ani îndelungați. Nu esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită după o între
buințare de 1 s?ptăinain a încetată cu totulu, și că 
reeonianiift aceste pilule în c.ercuIu cunoscințeloru mele 
cu ce Iu mai marc zclu. Nu ani nimicii în contră și 
decă vei face întrebuințare in publică dc aceste alo 
mole șire, inse fără de subsemna rea |mca.

Viena, 20 Februariu 1SS1.
Cu înaltă stimă C. v. T.

1887.
vend.

9i*/l
97—
92—
36 —

106—
92>u

104—
97—
881/,

15 —
2.04

Gursuiu piețe) Brașovu
din 21 Deceinvre st. n. 1887.

i Bancnote românesc! . . . Cum -. 8.44 Vând. 8.46

Argint românesc................. 8.40 • 8.43

Napoleon-d’orI...................... • 10.62 • 10.07

Lire turcescl.......................... > 11.26 > 11.30

Imperiali.............................. # > 10.26 • 10 30

Galbeni................................... » 5 90 > 5.96

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 t » 101.— • 102.- -

n * n 5°/0 ♦ n 98.— - 99.—

Ruble RusescI...................... > 109.— > 110.—

Oțscontulă ... » 61/»— 8°/s pe ană.

recomandă acești) meai-

multele scrisori

AIoIm Novak prim-gradina rit.

Filiala NICOLAE N. BIDU!

u

Strada Teatrului Nr. 94!
1887.

Publicațiune!

r1 «•
"
. . Si* f l-t-
£ £ « L «* -

Bega Szt-Gyorgy. lti Februariu LSM2.
Onorate Domnule! Nu Ve potă esprima in des

tulă oordiala mea mulțămită pentru pilulele D-v. de 
ora-ce pro lângă ajutorulu lui D-dcu, consorta mea 
care deja ani îndelungați a suferită de iniserere, s’a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu tote că și acum 
trebue din când în când sS întrobnințeze din ele, to
tuși sănătatea ei «’a îmbunătățită întru atâtu, in câtu

Balsam contra (lege.aturei de 1. Psei- 
hofer, de mulțl ani recunoscu li) ca 
celâ mai siguri) remediu contra su 
ferințelori) de degerăiură de Io1 â 
feluli), precum și spre vindecarea 
ranelorP Inveihiie ele. 1 borc-ănelO 
40 cr., cu Irimiterea fran<-atâ 65 cr.

Balsam coutra gușilorfl, remediu de 
încredere spre lecuirea umflatuii- 
Jorrt la gâtO. 1 flaconO 40 cr., cu 
trimiterea francată 65 cr.

Essi'iița (le vicțâ, (Picaturi de Prarja) 
conda stomacului slriiati), a mis 
lutrei rele și greutățiloiTi de io u 
felulO, un1) remediu de ctoă ece 
lentâ. 1 flaconu 20 cr.

Sucul0 - Spitzwcgerich, medieamenirt 
de casă în genere cunoscu t) și ex
celenta contra catarului, răgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță fO cr., 2 
sticluțe cu trimiterea francată 1 fl. 
50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
mului, celă mai bună medicamentt) 
la tdte suferințele rheuma ice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremuri)), 
junghiu la urechi etc. 1 11. 20 i r

Lichiorh din bni-nenl de Alpl dela 
W. O. Bernhard. I buteliă 2 fl 
60 cr., */, buteiiă 1 fl. 40

Afară de preparatele 
maceutice indigene și streine, 
când unele din aceste specii 
cerere cu promptitudine și (âtO se p6>e de eftinO.

Trimiterile prin poștă se efec-tu^ză iute, ddcă se 
trimite prețuit) înainte, sdu cu rambursa.

Triinițendu-se prețuliî înainte, (mai bine prin man
dată poștalii) este porio poștală cu multă mai eltină, 
decâtă la trimiteri cu rainhursă. 3—12

er.

i

Esență pentru ochi de Romershausen,
1 buteliă 2 11. 50 cr., */2 buteliă
2 11. 50 cr.

Praf ti contra asudării picidreloru, 1 
cutiă 50 cr, cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Poinadă de Tanochiuiu de I. Pser- 
hofer, de urni șiră de ani recunos
cuta de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru eres- 
cetea părului. UnO borcană ele
gantă adjustată 2 11.

Piaștrii universală de prot. Steud. 1, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la Iotă felul5 de bube rele și la 
umflături inveehite, ce se spatgă 
periodică la piciore, Ia degetă, la 
rănile și aprinderile de țițe șt la 
multe alte suferințe de acesta soiO, 
s’a probată de multe ori. 1 bor
cană 50 cr, eu trimiterea fran
cată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
IP. Bulrich. UnO remediu de casă 

escelentă contra tuturora urmări
lor!) digesițunei stricate precum : 
dureie de capa, amețelă, cârcei la 
stomach, acrelă in găti), suferințe 
hacmoroidale, constipațiune etc. 1 
pachetu 1 11.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr.
aci numite se mai află tote specialitățile far- 
anunlale prin tote «Ștarele austriace, și la casă, 
nu s’ar afla in depositO, se vorO procura ia

1

■r

Neaprobându-se de cătră representanța comunală orășendscă re- 
snltatnlu pettractărei de oferte ținută în 23 Noetnvre a. c. asupra aren- 
dărei drept ului, ce. ce compete comunei orășenescl Brașovu în încassarea 
baniloră de stătută și competințiloră de tergă, se va ținea spre acestu 
scopă Marți în 27 Deceinvre a. c. o nouă pertractare de oferte asu
pra amintitului dreptă, care se arendăzâ numai pentru perioda din 1 
Ianuarie până la 31 Decemvre 1888.

Spre acesta scopă se provdcă toți amatorii, ca până în 27 1. c. 
înainte de prânejă 11 6re, să-și aștărnă la oficiolatulu economică oră.șenescu 
ofertele scripturistice și sigilate, cărora are se se alăture 10°f« din arenda 
anuală oferată. Deschiderea comisionară a oferteloru se va ține la ll’/j 
6re înainte de prândă a aceleiași di.

Ofertulu trebue să conțină dechiarațiunea, cum că oferentului i 
simtă cunoscute condițiunile de oferte și arendă și că se supune loră pe 
deplină. Totiî în ofertă are să se amintăscă în cifre și litere suma de 
arendă, ce se oferă pe ană.

de oferte și areda se potă pănă în dlina pertractărci 
la ficiolatulu orășenescu economică în decursulu ore-

Condițiunile 
de oferte, examina 
lorfl de oficiu.

Brașovu, în 15 Deceinvre 1887.

2—2 Magistratul!! orășenesc^.

Unu locu de pășune
în mărime de 278 juggre catastr. 1400 stînjinî pătrațî, 
situâtu pe ună platou de mijlocu, se arendeză pe 6 ani.

la 6 (28) Decemvrie 
din Rotbavî^ la IO

3—3

Licitațiunea se va face 
1887 în casa comunală 
ore a. m,

Prețulu strigărei 500 fl.
10°j0. Informațiuni mai de aprope la:

Ev. Presbiterium A. B. Rothbach (Veresmart.)

v. a. pe aiiu. Vadiu e de

Tiporafia ALEXI, BrașovQ.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămîî pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumeraț.iunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulft mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

D6că se ivescu iregularități la primirea (parului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTB. „GAZ. lllANb*


