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„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Selagiu, 1 Ianuarie 1888.

Precum columna cea de noră 
și iocu a protegiatu poporalii celu 
alesu alu lui DumneZeu în patru
zeci de ani, astfel; ., Gazeta Transil
vaniei11 a condusă neamulu roma- 
nescu, celu din nobila stirpe la
tină, în cincidecl de ani: fie ca 
precum Davidii a săltată înaintea 
chivotului legei (II Samuilu VI, 
16), așa se saltă mu înaintea cente
narului „Gazetei Transilvaniei11.

Evviva!
loanu Vicașiu protopopii. Alexandru 
Vicașiu preoții, Augustinu Vicașiu 
preotd, Emiliu Vicașiu preotu, și fa
miliile loru.

Poiana sărată, 12 Ianuarie 1888.
Multă respectabile Domnule 

Dr. Aurelie ! Scusați-mej pentru în- 
tânjiare, căci am fostă bolnavă; 
acum însă mă simtă bine și nu 
voescu a trece cu vederea, de 
a’ml fac.e datoria față cu doritulu 
jubileu de 50 de ani alu prețui
tului Ziara „Gazeta Transilvaniei“, 
mai alesă că în timpulă acela, 
când a începută a întră în vieță 
și a deștepta simțulă Româniloră 

ce putere are ună Ziara na- 
țională românescul — am venită 
și eu dela metropolia din Bucu- 
rescî și am intrată în funcțiune 
ca cântăreță la Sf. biserică cu 
hramulu Sf. Nicolae, și din tim
pulă acela am fostă în cea mai 
bună relațiune cu distinsulă domnii 
ală D-v6stre părinte în Domnulă 
răposată Iacobă Mureșianu.

Vă rogu der primiți și acum 
urarea mea.

Trăiescă vredniculă bărbată ală 
Româniloră d-lă Georgiu Bariță, 
trăescă respectatulă și demnulă 
succesoră, actualulă Redactoră, 
Dr. Aurel Mureșianu.

Ioane Beloiu, 
protopopu gr.-orientalii.

(Tiliova, 29 Decemvre 1887
O dorință via și fierbinte, care 

consumă de secol! inima tuturora 
Româniloră și pe care nemurito- 
rulu poetă Andreiu Mureșianu, o 
cânta cu cuvintele: „Români din 
patru unghiuri, uniți-vă în cugetă, 
uniți-vă'n simțiri “, începu a se 
realisa cu mai multă succesă, de 
când apăru „Gazeta Transilvaniei11, 
care luptă o jumătate de seculă 
pentru cultura și deșteptarea na
țională.

Pentru realisarea dorințeloru și 
aspirațiuniloră Poporului Română, 
uraniu bătrânei „Gazete11, cu oca- 
siunea jubileului Ze 50 ani, vieță 
lungă, și D-Vostră. D-le Directoră, 
forțe nouă, perseveranță și victoria,

Odată cu aceste urări, Vă ru- 
gămu să primiți și asigurarea în- 
naltei nostre considerațiunî.

p. Clubulu națională : P. Chițu, 
p. Societatea ,,0’arpații Români 

din Craiova“ : I. Chețianu.

Banduliî (le Câmpia, 7 Ian. 1888.
DnmneZeulă lui Israilă vă tri- 

miță luceferulu său de lumină 
conducătore în noptea intunecosă; 
er eu voiu cere la masa .Domnu
lui se vă binecuvinteze ostenelele 
D-vostră. ca semența sămenată în 

grădina românismului să aducă 
fructe însutite spre onorea Dom
niei vostre și a nemului roma- 
nescu pentru care vă jertfiți.

Filipu Popu, 
jprcotu greco-catolicu.

Fehlru, 13 Ianuarie 1888.
Din inimă Vă salutăm ti și Vă 

gratulămă jubileulă de 50 ani alu 
prețuitei foi „Gazeta „Transil
vaniei11.

Se Vă întărescă DumneZeu, ca 
și pe viitorii să purtați cu proba- 
ta-Vă bărbățiă de feru stegulu ade- 
veratei politici românesci.

Gregoriu Mureșianu, Toderii Scridonu, 
lonu lloe, Leonu Onitu, Petru Nemțu, 
Simeonu Popu, Procopiu llieșu, Marcu 
llieni.

Sânte-jiule, 26 Ianuarie st. n. 1888.
Vă urezu, D-le Redactoră, din 

inimă curată românescă, ca Atot- 
puterniculă DumneZeu să vă lun- 
gescă firulîî vieții cu mulțl ani 
fericiți, ca să puteți cu dem
nitate purta flamura națională și 
să ajungeți și ală doilea jubileu 
și Zi fie bucuriă a prețuitei și iu
bitei nostre „Gazeta Transilva
niei.11

Vină cu totă respectulu a Ve 
trimite o coșarcă împletită de 
mine pentru păstrarea de scrisori, 
ori altceva ce veți voi, care mă 
rogă se o primiți ca aducere aminte 
dela mine cu acea bunăvoință, cu 
care vl-o trimetu eu.

Petru Grama, învățătorii.
Oradea mare, 3 Ianuarie 1888.

Salută cu mândria națională 
„Gazeta Transilvaniei11 cu oca- 
siunea jubileului și întregă bra- 
vulă personală redacțională.

Teodoră Pinter, juristu.
Sibiiu, 1 Ianuarie 1888.

Mamă „Gazetă11! Tu aZl ju
bilezi. Der pentru ce? Că m’ai 
născută pe mine, n’ai nici ună me
rită. Nu-i merită nici că ești de 
50 de ani și ai încă toți dinții și 
măselele, pentru că 50 de ani a- 
junge oricine, (lecă din întâmplare 
nu more mai nainte.

Totă meritulă tău e, că toți 
cei ce au lucrată cu tine în viia 
desvoltării nostre naționale, nu se 
deosebescă de ală tău:

„Caliculu.11

Brașovu. 21 Ianuarie 1888.
„Discusiunea de trei «Zile asu

pra legii socialiste ’mi-a făcută o iin- 
presiune pătrunZătore, pentru că 
ea ne arată, ce adencă este abi- 
sulă la a căruia margine amu a- 
j unsă.11

Cuvintele aceste, ce le-a pro
nunțată vestitulă conducătorii ală 
centrului, deputatulă Windhorst, în 
ședința de Luni a parlamentului 
germană, caracteriseză situațiunea 
anormală și periculosă în care se 
află aZl imperiulă germană, din 
causa mișcării social-democratice 
și a măsuriloru de represiune, ce 
se iau contra ei în modă progre
sivă de cătră ocârmuirea din Ber
lină.

Scimă, că în Germania esistă 
de mai multă timpii o lege pen
tru înfrenarea socialiștiloru. Prin 
acesta lege s’a introdusă așa nu
mita „mica stare de asediu11. S’au 

pusă mari pedepse de închisore 
pentru lățirea de scrieri și tipări
turi' socialiste. Disposițiunile le
gei socialiste au și fostă esecutate 
cu rigoresitatea cea mai mare în tot 
imperiulă. Cu tote aceste guver- 
nuîu vine acum din nou și cere 
dela parlamentă nu numai prelun
girea numitei legi, ci și înăspri
rea ei.

Pentru viitorii se cere să fiă 
pedepsită ori și cine, care a lățită 
vr’o scriere oprită socialistă, pen
tru ântâia oră cu închisore de doi 
ani, și clecă se dovedesce că o face 
acesta ca profesiune să fiă chiar 
espatriatu.

Propunerea de espatriare, fă
cută de guvernă în noulă proiectă 
de lege presentată parlamentului, 
a produsă în totă imperiulă cea 
mai durerosă impresiune chiar și 
la aceia, cari simtă contrari de
clarați ai socială - democrațiloru. 
Cei din partida imperiului, ca și 
cei din centru, ca și progresiștii, 
ca și națională-liberalii, ca și par
tida polonă s’au pronunțată în 
contra înăsprirei legei socialiste 
prin măsura de espatriare.

„Espatriarea propusă, Zise Bam- 
berger, trebue să apară fiă-cărui 
patriotă ca cea mai crudă pe- 
depșă. La Romani espatriarea era 
sinonimă cu pedepsa de morte. 
Se pare că intențiunea guvernului 
este de a depărta cu ajutorulă dis- 
posițiunei de espatriare pe social- 
democrații din parlamentă. Der 
tocmai ca contrară ală lorii așă 
regreta decă li s’ar lua putința a 
profesa în publică învățăturile loră 
rătăcite și decă nouă ni s’ar lua 
putința de a-i combate11.

„Voimă să combatemă social- 
democrația11 esclamâ de altă parte 
Windhorst, „der numai cu mijloce 
dreptcJ.

Guvernulă bismarkiană însă nu 
face așa și deputății socialiști din 
parlamentă avură satisfacțiunea 
de a-i da o aspră lovitură morală 
descoperindă uneltirile poliției se
crete prusiane în Elveția.

încă la începutulă desbaterei 
comunică deputatulă socială-demo- 
cratică Singer, că în Elveția fiindă 
arestați trei pretinși socialiști Scliro- 
der, Haupt și de Ehrenberg, s’a con
statată din mărturisirile loră și ale 
martoriloră, că toți trei au stată 
în serviciulă poliției din Berlină, 
că agitau pentru „propaganda fap
tei,11 răspândeau scrieri socialiste 
și stau în legătură cu cei mai de 
frunte agitatori socialiști. Acesta 
se confirmă chiar prin atestatulă 
poliției și alu judelui instructorii din 
Zuricli.

„De aici urmeză11— Zi°e Singer, 
—„că poliția prusiană prăseșce mai 
ântâiu crimele, contra cărora pro- 
cede; presidiulă poliției din Ber
lină stă în fruntea unei societăți 
internaționale de spioni, spre a 
ațîța la crime, cu cari voiesce să 
îngrozescă pe cetățeni!“

Lovitura acesta teribilă n’a pu
tut’o paralisa ministrul Puttkamer, 
n’a fostă în stare să răsfrângă 
argumentele deputatului Singer, 
ci a adusă numai ca escusare îna
inte, că cu ajutorulă poliției se
crete cei din Berlină au aflată 

despre atentatulă plănuită în pa- 
latulă de ernă ală Țarului. Ună 
„stată culturală,11 Zise ministrulă, 
are lipsă de „polițiă secretă11, der 
agențl provocătorl n’a susținută 
Rusia niciodată. In fine a ame
nințată pe judecătorii din Elveția, 
cari au comunicată socialiștiloru 
secretulă, cu intervenirea cancela
rului germană.

Elvețiană nu i-au rămasă da
tori cu răspunsulă ministrului 
Puttkamer. piarulă „Bund11 de
clară pe față, că poliția germană 
susține o mulțime de spioni în 
Elveția, pe cari îi plătesce bine, 
ca să amenințe liniștea și ordinea 
ca agențl provocătorl, să compro
mită țera și se prăsescă anarchișți 
pe cale artificială folosindu-se chiar 
de dinamită.

D-lă Puttkamer, adauge foia 
elvețiană, însuși a trebuită să con- 
ceadă, că poliția din Berlină sus
ține asemeni agențl, cari nu sunt 
totdeuna omeni de cinste. Prin 
urmare nu guvernulă germană, ci 
Elveția are causă de a se plânge.

Aceste fapte și constatări dau 
totă dreptatea lui Windhorst. Ger
mania se află la marginea unei 
prăpăstii îngrozitore, de care nu-o 
voră pute feri măsurile draconice 
contra socialiștiloru, ci numai o 
procedere drăptă și cumpătată.

Respunsulii ministrului Tisza
la interpelările lui Helfv și Perczel.

Primă-ministrulă ungurescă a 
pusă mai întâiu în vedere depu- 
tațiloră, să se ferescă d’a da cre- 
Zămentu telegrameloru și sciriloră 
Ziaristice, care adesea suntă în 
contraZicere unele cu altele, cum 
e și sgomotulă despre pretinse a- 
mestecurl și conflicte, pe care le 
întâmpină ministrulă de esterne 
la luarea decisiunilor politice. Cum 
că tote acestea nu suntă adevă
rate, s’a spusă și prin Ziare <lin 
locurile cele mai competente....

Când vedemtt — continuă ministrul 
— că aci într'o formă, aci într’alta, ni 
se atrage atențiunea ca sA fiind cu bă
gare de semă, căci credința nostra în 
abați pote fi înșelată, și când pe de 
altă parte se chiamă atențiunea acelora 
să fiă cu băgare de semă, căci se pote 
înșela în noi, când odată se împrăștiă 
sgomotulfi că voimfi sâ pactămd în mod 
unilaterala, altădată se observă, că acesta 
o are în vedere unultt seu altuia dintre 
aliațn noștri: este peste putință să ne 
înțelegă cineva, că trebue sA fiă în in- 
teresula cuiva, ca sA turbure pacea seu 
cela puțind să sguduie încrederea reci
procă a membrilord ei...

In fața acestoru împrăștierl de sgo- 
mote stă faptuld, că nu esistă nici celd 
mai micu motivd ca cineva sg se potă 
îndoi de buna credință reciprocă a pu- 
teriloru unite între ele pentru menține
rea păcei și a siguranței lord.

Cio» că Rusia procedeză la o disloca- 
fiunc radicală a trupcloră sale, este destulă 
de cunoscută, precum și că esccutarea aces
tui plană, concepută mai de multă, s’a fă
cută in timpulă din urmă pe o scară mai 
întinsă in direcțiunea yranițeloră acestei 
monarchii.

Tocmai pentru aceea, fără d’a trage 
la îndoială declarațiunile paelnice ale 
M. S. împăratului Rusiei, precum și in- 



tențiunile sale bine voitore .și primind» 
chiar .și interpretațiunile date din isvoră 
rusesc», care contestă. în ce privesce a- 
cele mișcări de trupe, ori ce tendință 
agresivă, avem» datoria d’a ne îngriji 
ca evitând» tot» ce arii pute ave apa
rența unei provocațiunl, să facem» totă 
ce reclamă siguranța granițelor» nostre 
și destoinicia armatei nostre.

Scopurile și principiile politicei nos
tre esterne suntti cunoscute de cătră 
tote puterile monarchiei și de cătră lu
mea întregi. In acestă privință m'ain 
mai pronunțata și s’a promuițat» și mi
nistrul» de esteme.

Ori cine scie, că noi pentru noi nu 
poftim» nici o estindere, contra tratate
loru. a iufluinței nostre, nic-I estinderea 
teritoriului nostru, după cum ni se atri- 
bue acesta în moda mincinos». Rămâ- 
nendu pe basa tratatelor» internaționale, 
dorim» înainte de tote menținerea păcii, 
și în interesul» acesteia vom fi totdeuna 
gata de-a conlucra în sens» câta se pote 
de concilianta, alătiu-ea cu celelalte pu
teri europene, pentru menținerea stărei 
corespundătore tratateloru.

Ministru încheia ijicemlil, că 
alianța triplă are caracteru defen
sivii și că, cu tâte elementele care 
împingă la certă și la resbelu, 
speră că se va menține pacea.

a a* i<: i. r
cătră toți alegetorii de partidul» națio
nalii românii din cercul» electoral» alu

Caransebeșului.

Din apelul» adresata cătră alega
tori și din scrisorile adresate cătră dieta 
terii. Ve este binecunoscuta, că deputa- 
tulu nostru. D-lu generala Traianu Doda, 
nici n’a intrata în dieta țării, nici n’a 
depușii mandatul» de deputata.

Noi cu toții ama aprobata acesta 
pasa, .și l’au aprobata toți Românii din 
întrega țeră.

în înțelesula legii însă, mandatula 
deputatului nostru a încetată și dieta 
terii a otarîtă o nouă alegere de depu
tata dietala.

Acestă alegere s'a pusu pe diua de 
Mercur! în 8 Februarie căi. n. (27 lan. 
st. vechiu.)

In acestă di tota alegătoriul» de 
partidul» nostru este datorii de a veni 
aicea la Caransebeș» la loculu de ale
gere și a’șl da votul» pentru candidatula 
nostru.

înainte de alegere vomă ține adu
nare, ne voma înțelege și voma proclama 
de candidatu alu nostru pe acelu bărbată, 
pe care îlă vomă afla vrednic» de prin
cipiile și de ținuta deputatului nostru de 
pană aici.

Alegătorilor»! ArătațI și acuma, că 
Ve cunoscețl binele Vostru și aveți și 
hărnicia de a-lu apăra. Nu Vă"darețl a- 

măgirei, folosiți-Vă și acum» de dreptul» 
ce Vi-1» dă legea, precum V’ațI folosita 
totdeuna după buna Vostră șeiință și 
cunoscință.

In coitferința din 1 Bccemirc a. t. de
legații Voștri și-au dată curentată, că vor 
păstra eu sfințeniă onorea națională și tra- 
ditiunile adcrerată patriotice ale poporului 
român din cereală nostru electorală.

Astădi onorea cercului nostru însem- 
neză onorea tuturor» Româniloru din în
trega țeră!

Bepiitatulu nostru depănă acuma, I)-l 
generală Traianu Doda, și-a împlinită da- 
torinta cătră țeră și poporă. Acum a so
sită timpulă, ea și noi se ne facemu dafo- 
rinta nostră, pentru-că acum toți Homănii 
cu neastempiră. își îndreptă, privirile spre 
noi. B-lă generală Traianu Doda nu ne-a 
părăsită nici când; nici noi nu-lă vomă 
părăsi niel-odată.

Fiți deci tari In credința Vostră; fiți 
uniți Iu inimile Vdstre ; țineți la olaltă pre
cum ați ținută totdeauna.

JV» călduți la timpulă cela greu de 
ernă; veniți cu toții la alegere, pentru-că 
în luptă grea se dovedește trăinicia și hăr
nicia unui poporă. Nici umilă se nu lip- 
sescă dela datorința sa în acestă (ți mare.

Veniți să ne împlinimu cu sânțeniă 
datorințele nostre de cetățeni și de Ro
mâni adeverați și Dumnedeulu străbunilor» 
noștri va fi cu noi!

Caransebeșă, în 15/27 Ianuarie 1888. 
Comitetulă centrală electorală:

Mihailă Popoviciu, președinte. Ioană 
Popoviciu sen., Ștefană Velovană, Iancu 
Temeșă, Pavelă Magdescu, Ionă Ionașă, 
notară. Ioană Bartolomeiu, Ioană Topalu, 
llie Curescu, Mihaiu Brăgălină, Ioană 
Stoiană, Bemetriu Popoviciu, Nicolae Nes- 
toroviciu, Br. luliu Olariit, Ioană Pinciu, 
Ioană Nihaiu, Iosifă Bălană, Patriciu 
Brăgălină, notară.

SC’tillLE Dl LE!.
Alegerea unui deputată ală Caranse

beșului la dieta ungurescă în loculu ge
neralului Traianu Doda, care a fostă des
poiată de cătră dietă de mandatula său, 
s’a fixată pe diua de 8 Februarie n.

Acum e rândul» Româniloru se dea 
cuvenitul» răspunsă.

A
Cetim» în „Elleuzek11 : „După cum 

se anunță din isvoru vrednică de cre
dință din Budapesta, direcțiunea ■ de fi
nanțe din Clușiu se va strămuta la Sibiiu, 
rămânând» aici un» inspectorat» de fi
nanțe constătătoră numai din câteva 
persone. Precum se vede, Tisza — pote 
în mana unei ordinațiunl venite din locă 
mai înalt» — vrea se facă Sașilor» con
cesiuni estra-ordinare. Una din aceste 
concesiuni este și strămutarea acestui 
mare și importantă oficiu. Dâcă este a- 
deverat» acesta, la tomnă va fi deja 
scrisă pe noulă și frumosul» paiață ală 

acestui oficiu: „de csarendată“. Ar fi 
bine să se strămute chiar și universi
tatea la Bistrița ori la Mediaș».u

Și ce atâta grije pe „Ellenzek“, ca 
și cum direcțiunea de finanțe s’ar trans
fera într'ună oraș» din Asia și nu în- 
tr'unulu din Ardeal»!

* *
„Sieb. Volkfreund11 scrie în niună- 

rtilă său din urmă, că ministrii-președinte 
ungurescă, în răspunsul» său dată depu
tatului Meltzl, „a accentuată simțămintele 
bineroitore ce le-a nutrită elă și guvernidu 
ungurescă față cu Sașii.“

„Kronst. Ztg.“ numesce acesta tină 
lapsus calam i din partea foiei săsescl 
„Sieb. Volksfr.“ Noi credem» că, după 
ce cunoscută i-a fostă răspunsul» minis
trului, e mai multă (lecâtă o scăpare de 
condei»: se mână apă pe mora ungu- 
rescă, faptă de caro mai târdiu va plânge 
amară „Sieb. Volksfr.“ și compania.

In anulă trecută scolastică numărată 
eopiiloru din Clu.șă obligați a cerceta scola 
a fostă de 3254, adecă mai multă cu 
219 ca în anulă de mai nainte. După 
confesiune numărul» totală ală acestoră 
copii se împarte astfeliu; 1258 (38Gli%) 
romano-catolicl, 180 fo..,"^) greco-cato- 
licl (adecă români); 7 (0..,.,° „) gr. or. 
(asemenea români;; de confes. helv. 
1269 (38.,j7°/0) ; de conf. aug. 154 (4.7S"/II); 
de conf. unitară 90 (2.1U°/O) și de cea 
mosaică 306 (’9.11" „). Numărul» copiilor» 
din Olușă, cari nu numai suntă obligați, 
der și cerceteză scola, face 2901 ; din 
provincia se află la aceste scole 1238 
de copii. Scoli poporale se află în Clușă 
cu totulu 38; dintre aceste suntă con
fesionale 14 scoli elementare și 3 gră
dini de copii, celelalte suntă de stată, 
private etc. Inspectorul» se scole se 
plânge contra scoleloră confesionale, di- 
cendă că suntă pre mici în proporția cu 
numărul» elevilor».

Totdeuna plângeri contra scoleloră 
confesionale, fiindcă srnitu îndesate de 
școlari, er cele de stătu mai multă gole! 
Conviuge-se-va odată ministrul» dopu- 
riloră de sticlă, că scolele de maghiari- 
sare n’au trecere ?

* ♦ *
Noul» intendantă ală operei și tea

trului națională ungurescă din Pesta, ca 
să le scape de deficită și de fiascurl, a 
liotărîtă să reducă personalul» subalternă: 
așa între altele baletistele voră fi re
duse dela 80 la vr’o 48.

Orice măsură e zadarnică, fiindă că 
— Pesta nu e ungurescă.

* * *
In 19 Ianuarie n. s’a. făcută în co

muna Ciuc-Sâncraiu alegerea de primară 
în presența solgăbireului Simon San- 
dor.| Când însă solgăbireulu anunța ale
gătorilor» numele candidatului, deodată 
săriră asupra lui 180—200 jde locuitori 
chefuițl de băutură, protestândă contra

candidatului și strigândă, că loră le tre- 
bue lină astfelă de primară, care nu se 
teme de nimenea, și care nu-șî bate ra
pidă nici cu solgăbireulu, nici cu notarulii, 
nici cu preotulă, nici cu Bumnedcu, și nici 
eu altă ceva. Cerură candidatura unui 
Simon Sandor; pe cine nu va vota 
pentru elă promiseră că-lă va toca în 
capă. Solgăbireulu scăpă prin întreve- 
nirea întregei gendarmerii din Ciucă- 
Sereda, der întări ca primară pe candi- 
datulă său, care primi numai 15 voturi. 
Partisaniii candidatului poporului se abs- 
ținură dela votisare.

O nouă dovadă, că trăim» sub celă 
mai erassă absolutismă.

* M *
In foia oficială ungurescă găsimă 

lină nume: Ionă Hlirea din Btrchișu ori 
Bircheșă — scie-lu haliangu — care și-a 
schimbată numele în „SandorA

ErășI vr’ună jidovu ori armenă ori 
cine scie ce streină, cu nume românescă 
îa slujbă ungurescă.

In dilele trecute, pe linia căii ferate 
Vojtek-Bogșană, doi țărani, vrendă să 
trecă cu sama peste șine, fură striviți 
de tină trenă de marfă, care tocmai în 
acelă momentă venea pe liniă.

Basme seu adevăruri?
Coresponclentulu din Bulgaria 

alu i|iarului „Times” istorisește, 
că pe timpulă unui banchetă la 
clubulu militară din Filipopolă, 
ună funcționară civilă pronunță 
câte-va cuvinte injuriosela adressa 
prințului Alexandru de Battenberg.

Maiorulă Stefofă, care asista 
la banchetă, scoțendu pe dată re- 
volverulîî seu, omorî pe funcțio- 
narulu, lăsându-lu pe locu.

O luptă corpu la corpu s'a în
cinsă atunci între oiițerii parti- 
sanî ai prințului Ferdinand și 
între cei rămași fideli prințului de 
Battenberg. Au. fostă mulțî răniți 
din ambele părți.

Acestă incidență a provocată 
întârițierea mergerii la Filipopolă 
a prințului Ferdinand. care înse 
acum căletoresce prin Rumelia.

Decă adevărată e acesta faptă, 
atunci pe slabe baze stă tronulă 
prințului Ferdinand.

Baiu în Blașiu.
Sâmbătă, î» 11 Februarie st. n. a. 

c. se va da în sala „Hotelului Naționalirt 
din Blașiu unu baiu filantropicii în folo- 
sultî „fondului pentru ajutorarea studen- 
țiloră săraci în casă de bolă“.

Comitetul arangiator : Aromi Deacil, 
președinte. Nicolau Popescu, casaru. 
Ioană F. Negruțiu, secretară. Sebaitianu 
P. Radu, Aureli» Floriană, Iacobă Mu- 
reșianu, membrii.

„FOLLETONULU GAZ. TRANS.“

(1)

Orbulu din Chiriacii.
— Impresiunl de câletoriă. — 

Dedicația (1-nei Alecsandrina Nedelcovici.

Am lasată pentru puțină prafulă 
Giurgiului și apucai drumulă dealungulă 
și după câteva cesurl, așa pe ’nserate, 
me vădui în comuna Chiriacă.

Chiriaculă este o moșiă în care ori 
și cine îșl pote petrece. Câmpulă în
tinsă este întreruptă de văi și de coline, 
și de și arșița te supără, n’ai decâtă s3 
te abați într'o parte seu într'alta și te poți 
recori la umbra vr'unui stejar, căci lângă 
Chiriacă se află o mulțime de pădurici.

Decă ești venătoră, n’ai decâtă să 
pomeșcl de dimineță la bostanii Lipove- 
niloru, seu la uleele*) pândariloră, seu să 
te aședi pe marginea leseloru, la potecă, 
unde vulpea amăgeșce paserile, când vre 
se trecă prin răriștea stejariloru, seu decă 
nu, n’ai decâtă se alergi după prepelițele 
glasului, cari iesă din meiurl și din mi
riștea de grâu și cari cu sborulu lorfi

Stupi.

șugubiuță înșelă pe venătorulu nedibacl.
Intr’una din dile o luai cu cabrio

leta la câmpu.
Era luna lui Iulie cătră sfer.șită. So- 

rele ardea, er caii cliposiau din pricina 
căldurei și erau în neastempără, căci mus- 
căria cea multă nu le mai da repaosă.

Cum eșii la largă, îmi rotii privirea 
în tote părțile și voiam pară că se vădă 
deodată totu ce cuprinde loculu, unde 
petreceam. Privirea mi-se știrbi prin 
pădurea ce-mi sta în față și fără se me 
mai gândescu multă, mă liotărîi repede 
să apucă într’acolo. Era caldă nu glumă 
și mi se părea că însa-șl pădurea îmi 
face semnă și mă chiamă la sine ca să 
mă scutescă de zăpușala aerului.

In clipa când voiamă să plecă, vă- 
clui, câtă colea în dreptam ea, o mulțime 
de copii jucându-se și între ei zării și o 
fetică, putea fi așa de noue ani.

Curiositatea este lucru mare : ea te 
impinge cu o nespusă tăriă cătră totu 
ce se iveșce în calea ta.

Astfelă eu cărnii [cabrioleta spre ceta 
de copii, îmi și uitasem» de pădure, der 
nu mă apropiai bine de ei, când la o de
părtare de vr’o sută de pași, zării o ri- 

dicătură, care la începută mi se pării a 
fi unu niușunoi de pămentu.

Pe aci șesulă era mărișoră; și când 
șesulă este mărișoră, astfelă de ridieă- 
turl te isbescă în ochi așa, încâtă nu 
poți trece p'aci încolo, fiiră ca să te în
trebi, că ore ce va fi.

Uitându-mă cu mai multă băgare 
de semă, distinseiu că acea ridicătură 
are pe densa și vestminte. „Ce să fiă?“ 
mă întrebam» și îmi gândii, că trebue 
să fiă o ciuliă, pusă anume pentru spaima 
pasărilor», ce s’ar apropia de răstavele 
de porumbă.

Când ce să vedl!
Fiindă aprope de totă, spre marea 

mea mirare, nu era ciuhă, nu era mu- 
șunoi acea ridicătură, ci era unu flăcău 
așa între 19 și 21 de ani, ună flăcău 
însă, care sta nemișcată.

— Bună diua băiete, — clisei» eu 
și sării din cabrioletă.

Pe când mă apropiam» de elă, acest 
băiețandru îșl întorse capulă și asculta 
cu urechea. într’ună târdiu, după ce a 
rămasă câte-va clipe gândindu-se, clise 
de totă rară și pronunțând» fiăcare cu
vântă cu multă băgare de semă: „Cine 
ești d-ta?“.

întrebarea îmi păru ciudată și pote 
ași fi esplicat’o cine scie cum, decă n’așl 
fi vădută îndată că băețandrulă din fața 
mea era orbă.

Era orbă sărmanulă și amândoi ocini 
erau coperițl cu grose pelițe, cari îți în
fățișau par’că două beșicuțe pline cu 
fiună.

Orbulă se cliiema Dumitru Vârtejan. 
Era îmbrăcată în nisce pantaloni de 
pâslă negră croițl largi bulgăresce, în
călțată cu opinci, încinsă cu ună brâu 
albă de lână, în cămașe. și în capă cu 
căciulă. La brâu avea ună flueră cu șese 
găurele, avea ună amnar», deși nu fuma 
tutun», avea o punguliță veche, de ale 
cărei baerl erau atârnate nisce scoici 
mititele.

Atâta și nimic» mai multă.
După ce dădui „bună <liuau și după 

ce elă mă întreba „cine sunt“, începu 
a’.șl mișca genele, cum și-le mișcă omul» 
care vede și doreșce să vedă și mai bine 
cu tote că mi se pare, că orbulă îșl 
mișca genele, fiindă că-lă supăra ore- 
cum sorele, care-i venia drept» în peli- 
țele, ce-i acopereau ochii. ( Va urma.)



Prețuit! întrărei: Pentru personă 1 
fi. v. a. Pentru familiă de trei membri 
2 fi. v. a. Pentru familiă de peste trei 
membri 3 fl. v. a.

începutul  ă la 7'/., ore sera.
Oferte marinimose se primescă cu 

mulțămită și se voră chita pe cale dia- 
istică.

Dare de semă și mulțămită publică.
; Finei.

Onoratului publică, care a bine-voitft 
a lua parte la concertul!! și petrecerea 
arangiată pentru unit scopă atâtt! de 
sântd, în specie Domnilorft. cari avură 
bunăvoința a solvi peste prețuit! iicsattt 
de intrare, și celoru, cari fără a lua parte 
la petrecere, contribuiră din singurulă 
motivă. spre a ne ajuta intru realisarea 
dorinței pentru edificarea unei biserici 
demne de a se aduce mărire lui Dumne- 
deu într’ensa, li se esprimă cea mai pro
fundă mulțămită.

Toții de odată ne țineniti de datorință 
plăcută a rosti mulțămită nostră ama
bilei domnișore Otilia Brendușanu din 
Blașiu și pre stimatului domnii Iacobu 
Mureșianu, profesorii de musica vocală 
și instrumentală totu din Blașiu, cari ambii 
concertară în piano forte, precumă și 
pre stimatului domnii Virgiliu Brendu- 
șiană iuristu absolută, care s’a produsă 
în violină acompaniată pe piano de dom- 
nișdra Otilia Brendușiană, toți cu ună 
atare resultatu și efectu asupra publicu
lui niunărosă, încâtu secerară cele mai 
frumose laude din partea aceluia și chiar 
și din partea streiniloru versațl în arta 
musicei.

Cu multă plăcere amintimă și nu
mele D-lui Georgiu Simu, clericii absolută 
și universitarii! în Clușiu, care prin de- 
clamarea esecutată cu rară desteritate și 
multă spirită a miei poesii a lăsată pu
blicului o dulce amintire de dina în care 
a venită se-șl afle o petrecere inocentă.

Asemenea primescă cea mai căl- 
durosă mulțămită tinerii concertanțl în 
coră, cari prin piesele esecutate cu multă 
precisiune și simțementă, produseră cele 
mai plăcute impresiunl în totu publiculă, 
care i-a ascultată cu mare atențiune și 
plăcere.

JL-Ludoșiu, în 26 Ianuarie 1888 s: n. 
Nicolae Solomonâ, Vasilie Moga. 

președinte. cassaru.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Sofia, 2 Februarie. Sgomotulu 
despre formarea unoru uoue bande 
de insurgenți în apropierea Adria- 
nopolului se declară ca neînteme
iată.

Lemberg, 2 Februarie. Soirea 
lui „Pester Lloyd:“ După sciri so
site din Varșovia, cu tote că timpulă 
e nefavorabilii, se construescu în fotă 
graba chiar și în cele mai. mici orașe 
din Polonia rusescă casarme și case de 
berne (BlocEhăuser). Se continuă cu 
zeiu și cumpărările de cai.

DIVERSE.
Dile critice suntu în urma prorociei 

Dr. Rudolf Falb în anulă curentă ur- 

mătdrele: 12 și 27 Februarie, 12 și 27 
Martie, 11 și 26 Aprilie, 29 Mai, 9 și 23 
Iulie. 7 Augustă, 20 Septemvre, 5 Oct., 
4 Noemvre și 3 Decemvre. Pentru tote 
aceste dile se profețescă furtuni și cu
tremure de pămentu.

Divorțfl baronescu. Mare sensațiune 
a făcută în Pesta scirea, că baronesa 
Otilia Bornemisza, lîca milionarului Hein- 
rich de Schosberger, a lîmânată cerere 
de divorță contra bărbatu-seu br. Paulă 
Bornemisza. Ca motivă se aduce anti
patia ce o au ambii unulă cătră altulă, 
Br. Bornemisza, care se trage din fami
liă nobilă ardeleană, se va duce după 
despărțire la America, ca să trăiască a- 
colo ca farmer (arendatoră.)

Dragostea dinteiu n’are căpetâiu. Ernst 
Possart s’a căsătorită în Brooldyn lângă 
New-York erășl, a treia oră, cu soția sa, 
născută Deinet, de care se divorțase 
despărțise) de două ori.

Strigoiu. Din Belgrad se scrie cu data 
12 Ianuarie: In dilele gerose din urmă 
poliția a găsită într’o stradă din Bel- 
gradă pe ună omu înghețată ; după ore- 
care încercări de a-lu redeștepta, s’a 
credută că e mortă. Rudele au pregă
tită totulă pentru înmormântare și ple
cară cu mortulă prin orașă spre cimi- 
tiră, când deodată, afară pe câmpă, vi- 
zitiulă carului mortuară opri caii și a- 
dresându-se cătră preotă îi spuse, că 
aude pe celă din cosciugă bătendă și 
rîcăindă. Popa și ceilalți se apropiară 
și când audiră și ei bătăile din cosciugă 
o luară la fugă cu popa în frunte. In 
Serbia e forte lățită superstiția despre 
strigoii numiți vampiri. Se crede, că mai 
alesă cei morțl repede reînviază, spre a 
face râu veciniloră și rudeloru în vieță. 
Vizitiulu dricului se întorse spre orașă, 
se opri la o secțiă și facil cunoscută ca- 
sulă. Capaculă cosciugului fu ridicată 
și dinăuntru se audiră îndată înjurături 
și protestări energice din partea pretin
sului mortă, care se plângea, că voră 
să-lă îngrope de viu fără Cercetare. Po
liția declara, că treba este a spitalului 
și bietulă creștină trebui sfi rămână totu 
în cosciugă pănă la spitală, unde în fine 
fu luată în îngrijire. Acestă pretinsă 
vampirii beuse prea multă cu alțl prie
tini în acea seră fatală, apoi cădendu 
pe stradă a rămasă pe locă amorțită. 
Scutmatura dricului l’a readusă între 
cei vii.

Mijlocii pe apărare contra frigului. 
Chinezii, cari trăescă în Berlină, îșl a- 
pără urechile de frigă într’unu modu ca
racteristică. Unei foi din Breslau i se 
scrie în acestă privință din Berlină: 
După câteva dile mai calde, s’a făcută 
erășl frigă, și acesta a datu Chineziloră 
aflători în Berlină ocasiune pentru o in- 
vențiime ciudată. Ei își portă adecă u- 
rechile în cutii de liârtiă-cartonu! Natu
rală că acestea suntu construite după 
gustulă țârei loră: coperi.șulu, cam douâ 

treimi din suprafața unui cercă, este în- 
brăcată cu catifia negră, zugrăvită cu 
flori pompose în cele mai vii colori. 
(La urechi mari coperi.șulă portă buchete 
întregi.) Păretele laterală este îmbrăcată 
cu mătase albastră și întrega cutia este 
căptușită cu blană, care ese afară pe 
buca obrazului și formezi ună felu de 
barbă-favorite, ce de altmintrelea Cliine- 
sii nu portă. De asemenea din causa 
frigului portă ochelari încadrați nu 
în metală, ci în cornă (osă) și festă, 
vedl bine că în dimensiuni corespunde- 
tore mai mari. Când vedl pe ună Clii- 
nesă astfel0 decorată mergând pe stra
dele Berlinului, și încă în costumulu seu 
națională ca ună liniată, care încă e în- 
pestrițată cu cele mai diferite colori, e 
cu neputință sâ nu pufnesc! de rîsă. 
Berlinezii însă s au dedată cu ei.

Cânii de resboiu s'au introdusă acum 
în Francia într’adevăru în regimente ca 
elemente militare. Despre modulă, cum 
se instrueză acești câni pentru scopurile 
loră, scotemă din numerulă celă mai nou 
ală diarului „France Militaire1- câteva 
amărunte interesante: Fiecare compa
nia din regimentă capătă celă puțină 
ună câne de rassă mare. Acești câni se 
țină în curțile casarmeloră și pe când 
suntă purtațl da găitane, nutriți și trac
tați amicală de soldați în uniformă fran- 
cesă, pe atunci suntu sumuțațl la soldații 
îmbrăcațl în uniforme prusiene de diferite 
arme. Acești soldați jidărescă cânii 
pană la estremă ; der fundă ținuți strîns 
de sfori, nu potu face nimica soldațiloru 
pseudo-prusianl. După câteva săptămâni 
de esercițiu, cânii suntă duși afară la 
serviciulă practică ală anteposturiloră 
trupeloră în terenu. Fiecare antepostu 
principală capătă ună câne. După cât
va timpă ese din tufișu seu din dosulu 
valului terenului o figură în uniformă 
prusiană într’o depărtare de vr’o sută 
de pași, cânii latră și acuma nefiindu 
ținuți de sfori, se repedă cu furiă asu
pra figurei, pe care o mușcă crudă cu 
dinții și o sgărie cu ghiarele. Din no
rocire figurile atacate în chipulă acesta 
nu suferă nici unu rău, căci suntă nu
mai nisce păpuși de lemnă îmbrăcate în 
uniforme prusiane. Nu este acestă felă 
de instrucțiune militară o ideă încântă- 
tore ? Câte nu se voră mai scorni, pen
tru ca să se facă mai simplă purtarea 
modernă a răsboiului?

SC1.KI ULTIME.
Viena, 1 Februarie. Qiarele 

„Pester Lloyd44 și 'Post14 (lin Ber
lină afirmă că Rusiu continuă cu 
pregătirile sale militare, cu tote 
asigurările, pacifice ale Țarului, și 
<]ică că Germania și Austro-Un- 
garia suntu datore se se întărescă 
la timpă în contra resboiului o- 
fensivu ce pregătește Rusia.

„ALBINA" institutu de credita și de economii.
Filialn Urașovu.

('ouspectiilu operiitiuuilorii <lc cassii în luna
Ianuarie 1888.

Intrate :
Numeraru cu 31 Doc. 1887 fl. 14,710.44
Depuneri................. 89,941.20
Cambii rescumpârate. . . 116,044.46
Conturi curente .... 9883.24
Împrumuturi pe producte . 5027.36
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........ 1507.—
Monetă................. 4910.75
Interese și provisiunl . . 2521.62
Comisiunl................. 3302.41
Diverse................. 2801.03

fl. 250 649Ă1
Eșite :

Depuneri.............................fl. 84,177.10
Cambii escomptate . . . 95,760.80
Conturi curente................. 28.757.66
împrumuturi pe producte. . 5790.36
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 7050.—
Monetă........................... 7953.86
Interese și provisiunl . . 232.79
Comisiunl....................... 1265.28
Diverse........................... 4200.23
Spese și salare.................. 876.80
Numeraru cu 31 Ian. 1888 14,584.63

ll. 250,649,51

V. Bologa. m. p. N. P. Petrescu, m. p.
dirigentti. adjuncta.

V. Gămulea, m. p.
comptabilu.

Cursulu pieței Brașoviî
din 1 Februarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump. 8.44 Vend. 8.46
Argintii românescu n 8.40 >5 8.43
Napoleon-d’orl . . . ti 10.— 10.02
Lire turcescl.... 11.30 11.35
Imperiali.................. 10.30 10.33
Galbini....................... 5.88 5.92
Scris, fonc. „Albinau 6n/0 101.— 102.—

ti rt n 50/0 n 98.— r 99.—
Ruble RusescI . 109.— 110.—
Discontulu .... G’/2 —8" ( pe anii

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Februarie st. n. 1888.

Renta de aurii 5% . . .................. 96.05
Renta de hârtia 5*'^.................................83.25
împrumutuld căiloru ferate ungare . . 148.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . . 94.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 103.75
Bonuri rurale ungare................................103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banatu-Timi^u .... 103.75
Bonuri cu cl. de sortare ...................... 103.50
Bouurl rurale Transilvane...................... 103.70
Bonuri croato-slavone .......................103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu un-

gurescu ...............................................99.50
Imprumutulu cu premiulu ungurescu . 118.50
Losurile pentru regularea Tisei Sege-

dinului .......................................... 122.75
Renta de hârtia austriacă.............................78.20
Renta de argintu austriacu........................80.15
Renta de auru austriacu...........................108.15
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 868.— 
Acțiunile băncei de creditU ungur. . . 272.— 
Acțiunile băncei de credita austr. . . 269.20 
Argintu —.— Galbini împărătesc!. . 5.97
Napoleon-d’ori.......................................... 10.01 'Â
Mărci 100 împ. germane............................ 62.15
Londra 10 Livres sterlinge.................. 126.60

0^?"“ Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei44 â 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. (■■•uss. în li
brăria Nicolae Chircii și Adolf 
Allirerlh.

Editoru și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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DUMNEZEU E TATALU TUTURORO.
Novelă.

Biata femeia stinse lumina și se în
cerca sâ dormă, der îndeșertă.

„Domne, de nui-s’ar întâmpla ceva!44 
cugeta întru sine și se ruga lui Diunne- 
deu necontenită.

„Oare ce sâ fiă asta?11 se întreba 
pe sine, „căci și de altă dată a mersă, 
der nicl-odată nu am fostă așa de ne
liniștită ca și acuma?11 Singură boia ei 
sâ fi fostu pricina la acesta — căci boia 
îlu face pe omu adeseori atâtă de indis
pusă, ori — pote vre-o presimțire?

Micuțele fetițe îndată ce dimineța 
se deșteptară întrebară de bunulă loră 
tată.

— S’a dusă la munte, — le răs
punse mama loru.

— Pentru ce s’a dusu la munte? — 
întrebă fetița cea mai mică, abia de 5 
ani, Emilia.

— Se aducă plutele în josă de a- 
colo, — răspunse mama.

— Pentru ce’să plutele acelea mamă?
— Facă omenii case din ele.

— Der noi ave-vomă case nouă ?
— Nu, draga mamei, plutele nu 

suntu ale nostre, ci ale baronului.
— Atunci pentru ce nu s’a dusă ba- 

ronulă după ele, decă’su ale lui? — dise 
blondina Hortensia.

— Pentru-că baronulă plătesce pe 
tatălă teu, ca să’i facă densulă treburile.

— Der tatii baronulă îi plătește ?
— Da, copila mea.
— Der baronului cine’i plătește?
— Lui i-a dată Dumnedeu bani 

mulțl.
— Apoi tatii pentru ce nu i-au 

dată ?
— Taci, dragă, dise mama — voia 

lui Dumnedeu nu o potă sci omenii; 
tote suntă bune precum le-a dată Dum
nedeu.

Fetițele încetară de a mai vorbi, 
după ce mica Emilia întrebă încă odată 
pe mamă-sa:

— Pentru ce nu mănânci mamă?
— Nu sunt flămândă ; mâncați numai 

voi, — răspunse ea.
Intre aceste sosi servitorea dela curtea 

baronului, ca se ducă pe Hortensia să 

se joce cu fetița aceluia, care era de 
aceeași etate.

— Pentru ce nu a venită și Olivia 
cu tine ? — întrebă Hortensia pe ser- 
•vitore.

- Inbracă-te degrabă și du-te, nu 
fotă întreba atâta; der să te porțl, dră
guță, frumosă, îi dise mamă-sa.

In diua următore, când ședea mama 
cu fetițele la masă, se aude apropiân- 
du-se o trăsură. Se scolă repede ca ful- 
gerulă dela masă și se apropia de te
restră.

- Numai Ionă a venită, pote că 
tatălă vostru va veni pe plute,—dise ea.

Ionu deshamă caii, și se duse apoi 
îu casă ca să spună ce a disă stăpânu-său.

— Domnulă a disă, că o să vină 
mâne pe plute; pe mine însă m’a trimisă 
de pe munte îndărătă.

- Nu i-a fostă rău pe drumă ? — 
întrebă stăpână-sa.

— Nu, mulțămimă lui Dumnedeu,— 
răspunse servitorulu.

— Ione, cum e muntele? — întrebă 
Emilia.

— Cum? D’apoi verde! cum să fiă?

— E verde zăpada pe acolo ? între
bară fetițele deodată.

— Nu zăpada, ci bradii suntă verdl. 
Der pentru ce se numescă munți?

— Pentru-că suntă înalț! și multă 
zăpadă pe ei.

- Cum este zăpada ? — întrebă 
Emilia.

— Cum? D’apoi albă, cum să fiă?
— Pentru ce ai disă der, că mun

tele e verde?
— Bradii suntă verdl, zăpada pe ei 

e albă; ce me întrebi atâta ?
După acestea fetițele începură a 

vorbi între ele. că ce le-a aduce tatălă 
loră de pe munte.

- Nuia, de veți fi rele, — dise 
mama în glumă.

- Nuia nu ml trebuie, — răspunse 
Hortensia.

Eu nu voiu fi rea — continuă 
Emilia.

Trecu și diua acesta încetă și mo
notonă.

Mama fiindă cam bolnavă, se culca 
puțină după prândă, ca să se recreze.

( Va urma.
---- -------------------
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IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,
S înființată cu începerea anului acestuia, pro- 

ra vedntă cn cele mai none mijloce tehnice și asor- 
S] tată cn cele mai moderne tipuri, 
pj primesce și efectuezi! totii (eliiln de lucrări 

tipografice, precum: Opuri si broșure, statute, 
El foi periodice, imprimate artistice în aură. argintă 

și colori, tabele, etichete de totu lelinlu și ese- 
N cutate elegantă, și în colori ș. a.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, fac- 
3 ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 

maudațiuni, cerculare ș. a.
Programe elegante, bilete de visită, bilete 

â de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.
Dispunendă de mașini perfecționate și de is- 

fel vore eftine pentru procurarea liărtiei, stabilimen- 
pJ tulu nostru tipografică este în posițiune a esecuta 
g] ori-ce comandă în modulă celă mai esactă și es- 
E1 tetich precum și cu prețurile cele mai moderate. 
pJ Comandele eventuale se primescu în biuroulă ti- 

pograliei Brașovu. piața mare Nr. 22etagiulă 1 cătră 
1 stradă. Comandele din afară rugăină a le adresa la 
i TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU, Brașovu.
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seu hârtii de preții; ofertulu are să conțină dechiarațiunea. cunică 
oferentulu cunosce condițiunile de ofertă și acele contractuale și că 
se supune lori! pe deplinu.

Realitatea, ce ari* să se vendă. este prețuită de cătră oticiolatulu 
orășenescu pentru clădiri cu 25.000 11. și la cerere se pote vedea 
în fiecare timpii pe lăngă intervențiunea oficiului orășenescu eco
nomică, la care se află și cheile.

Brașovu. 14 Ianuarie 1888.
ic,3 2 Magistratulu orășenescu.SEMNE PENTRU CAPITALIȘTI

din partea lui

HERM. KNOPFLMACHER,
Cassă de Bancă protocolată,

VIIF¥A. I., Wallnerstrasse Nr. 11. VIKW.'Ws 
e când miliarde dm averea națională se plaseză cu firmă încredere în puterea susți- 

I netore de stată a vechiului imperiu, în valori de stătu rentabile, la celu mai mică 
semnă de posomorîre a situați unei politice tresare atâtu fiecare proprietarii de rente, 

câtîl și aceia, cari și-au plasatu banii în valori de căi ferate și în valori locale, si îsl 
aruncă într’o iritațiune neîntemeiată hârtiile și alergă la cea mai de aprope cassă de 
păstrare, care la rendulu ei îșl plaseză banii erășî numai în valori egale, oferindu depo
nentului interesele minime și nepermitendu nici o controlă în administratiunea ei. Se 
recomandă așa deră în prima liniă a alege numai hârtii din patria bine fundate, a că- 
roru rentabilitate e garantată sub tote împrejurările, care ișî recâștigă cursurile chiar și 
în timpii de resbelu și care suntU mai pre susu de ori ce îndoelă. A-și mobilisa averea 
impune precauțiune sub acesta înse înțelegi a se desface de tote hârtiile negarantate 
și a-șl procura numai valori bine probate.

Ocasiunea, ce nu s’a ivitu. de mulți ani, că:
rentele noMre forte hine clasMate aductî 5’,2 
lidrtii ffnrniitnte (le ale cailorii ferate aducu G";o

0^ priorități forte Holide aducă 5°;n mm 9
se fie folosite de toți capitaliștii speculanți pentru a-le cumpăra.

Deorece la bursă momentulii este totulu, mă rogu pentru înștiințări la timpu, pentru 
ca se puteți apuca momentulii potrivită, și se puteți trage folosu din ridicarea cursului 
hârtiilor^ recomandate de mine. ----== Pentru capitaliștii, cari vreu se-șl asigure cur-
sulu ce momentanii este eftinu. suntu totdeuna gata pentru unu acontu potrivitu, care 
în casă de lipsă pote fi și în hârtii de valore. de a-le avansa banii pănă când vo.iii fi în 
posițiune de a ’și lua în primire efectele tote, seu parte din ele ori de a-le pute vinde 
cu folosu. Informațiuni în privința acesta se dau în modu direcții și gratuită.

Fondată 
IMi».

Fondată 
ase»..

D

I

~ 181 Publicațiune.
Din interesulu siguranței publice, a averei și a personei, a aflată subscrisulă 

căpitănată de consultă, ca cu 4 Februarie a. c. se interdică cerșitulă pe întregulu 
teritoriu brașoveană. Pentru ca lipsa cerșitoriloru din nou conscriși și aparțină
tori comunei orășenescl Brașovă se se potă. și de aici înainte acoperi prin mi
losteniile date de cătră publică, s’au provocată prin subscrisulă căpităuatu toți 
posesorii de prăvălii, cari mai multu au fostă molestați în fie-care Sâmbătă de 
cătră cerșitori, ca pe cale de subscripțiune să signeze anumite sume de milos
tenii. Provocarea acesta a avută unu resultată de totă îmbucurătoră, deorece 
subscripțiunea representă peste 1000 fi. anualmente. Totuși înse pentru ca aju
torarea acestoră cerșitori se aibă ună succesă mai mare, apeleză subscrisulă că
pitănată la marinimositatea întregului publică cu aceea recercare, ca milosteniile 
cari se intenționeză de a se da, se se depună seu la centrala poliției seu în ex- 
positurile din suburbii, unde se află spre acestă scopă cutii pentru păstrarea 
acestoră milostenii.

Astfelă de sume se voră împărți între cerșitori de cătră subscrisulă căpită- 
nată în totă săptămâna (Sâmbăta).

Brașovă, 26 Ianuarie 1888.
3c,3-3 Căpitănatulâ orășenescu.

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?

Nr. 13724 ex 1887. PUBLICAȚIUNE.
In puterea înaltei aprobări esprimate prin ordinațiunea înaltului 

Minister!! regesc!! ungur, de interne ddto 26 Noemvrie 1887. Nr. 
7(1.289 IV g. se va vinde, pe cale scripturistică de oferte, mai multu 
oferentului. edificiul!! folosita mai înainte ca spital!! militarii, din ulița 
căldărariloru Nr. 523.

lleferitorea pertractare publică de oferte se va ținea Joi, în 1 6' 
Februarie 1888, după prândii la 3 ore. în biroulu oliciolatnlui oră- 
șenesci’i economicii cu care ocasiune se voru deschide și ofertele 
ascernute. Condițiunile de oferte se potu esamina de fie-cine în 
amintitul!! birou în decursulu orelor!! oficiose.

Ofertele sigilate și provădute cu unu timbru de 50 <t. au ca 
st* se așternă în amintita di celu multu pănă la 12 ore la prămjti 
d-lui primarii Francisco de Brennerberg.

Ofertulu trebue să fie provGlutii cu unu vadiu de 10% din 
suma oferată ca prețu de cumpărare. Vadiulu să pote constea din bani

Acesta întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care iu- 
mătoră de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne 
dubiosă.

Nn este reclama 
gulii, ci unu faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisci com
parative a diterite- 
îoră liărtii de țigări 
mai bune, ce se află 
încomerță.căbărlia _
de țigări ^^"7;

LES DERNIERES CARTOUCHES“ 

DOKOBANȚULf" 

din fabriai BRAUNSTEIN FRERES la l’aiisu.
(».'» Boulrviinl Exrlinans.

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin Dr. Pohl, profesoră la facultatea tecli- 

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducetoru ală stabilimentului chemicu de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
l’raga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări .,Les dernieres Car- 
touches11 și „Dorobanțulfl" suntă cu 23—74" 0 mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutună cu 23—77' „ mai puține părți streine, ca celelalte băltii analisate. Veritabilă este 
numai aceeași liărtiă, a cărei Etiquetă semfină cu deseinnulă aci imprimată și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hârtiei de Jigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
1VIKX. HI. Bez.. ^eșterlejîasse Nr.

și se' află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

■ wvs «>«<•,, «a»!. 
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Incunosciințare!
BĂILE CALDE

IU nou CONSTRUITELE BASDTUSÎ DS rOHȚBLANU 
suntu (lela 2 Ianuarie 1SS8 deschise și predate publicului spre folosire. 

DIRECȚIUNEA EĂILORO CALDE DE PUTINĂ, DE ABURfl ȘI DUȘURI IN BRAȘOVU.
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Tipografia A. AIUREȘIANI'. Brașovu.


