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Er! s’a săvârșită cu pompă es- 
traordinară ceremonia înmormân
tării împăratului Wilhelm ală Ger
maniei. Au fostă de față la înmor
mântare trei regi: alu Saxoniei, 
alu Belgiei și alu României, apoi 
prințulă moștenitoru ală Austro- 
Ungariei și prințulu de coronă 
alu Rusiei, alu Svediei și alți mulți 
principi și demnitari ai tuturora 
stateloru din lume. O înmormân
tare mai grandiosă ca acesta pâte 
nu s’a mai vecjută pănă acum.

Imperatulu Friderică n’a pu
tută lua parte la conductă din 
causa suferinței sale și a privită 
numai la elă din terestră. Când a 
veflută coștiugulă tatălui a plânsă 
amară.

Poporulu germană a jălită în
doită în acestă cți, pe împeratulă 
mortă și pe împeratulă viu, care 
se luptă cu o bălă crâncenă și 
nemilosă. Simpatiile de care se 
bucură împeratulă Fridericu în 
totă Germania au contribuită nu
mai ca acestă întristare se fiă și 
mai adâncă.

Manifestele împăratului Fride
ricu, au făcută pretutindeni, și afară 
de Germania, cea mai bună și sim
patică impresiuue.

Paul de Cassagnac, conduce- 
torulă dreptei din camera francesă, 
scrie în organulă său între altele: 
„Împeratulă Friderică a documen
tată ună caracteră admirabilă și 
o tăria ne mai aucțită. împărăția 
germană de afli proclamă pacea 
cu accentulă unei sincerități ne
tăgăduite. In limbagiulă împăra
tului germană este atâta lealitate 
și atâta franclieță, încâtă omulă 
trebue să credă, ceea ce fiice. 
Simțimu că pe tronulă Germaniei 
s’a suită omulă celă mai cins
tită din țeră. împărăția de afi! 
germană nu însemnă numai pacea, 
ci și libertatea înțeleptă11....

,,Pacea în întru și în afară e 
fericirea unui poporă, continuă 
Cassagnac. —Da, pacea este pre- 
tutindenea, căci îndată ce Germa
nia nu se gândesce la răsboiu, nu 
se gândesce nici o altă națiune la 
elă. Atâta mărime de sufletă și ună 
caracteră așa de frumosu ală unui 
domnitorii ne aduce aminte de 
Mai eu Aureliu. Provedința păzindă 
pe împeratulă Friderică, păzesce 
nu numai Francia, ci întrega Eu- 
ropă“.

Nu numai în Francia, ci pre
tutindeni se interpreteză enuncia- 
țiunile împăratului. Friderică ca o 
dovadă că elă voiesce sinceră 
pacea.

Forte semnificative suntă cu 
deosebire dovefiile de simpatii con
tinue și aprope demonstrative ale 
presei rusesc! pentru Germania, 
din incidentulă morții împăratu
lui Wilhelm. Tarulă a trimisă la 
înmormântare chiar pe prințulă 
moștenitoră și fiiarulă diplomației 
rusesc! se grăbesce a declara, că 
călătoria acestuia la Berlină este 
o manifestare de pace din partea 
Rusiei.

Cu tote acestea foile rusesc! nu 
înceteză a vorbi de rău pe Ger
mania, orî de câte or! setrarteză 

de liga de pace. Intrigele rusesc! 
au scopulă să producă desbinare 
mai alesă între Germania și Aus- 
tro-Ungaria.

, Gazeta de Moscva“ de esemplu 
fiice, că situațiunea de față a Ger
maniei e fbrte tristă și prin acesta 
și aliații ei suntă puși într’o cri
tică situațiune și propune Austro- 
Ungariei de a da mâna mai bine 
cu Rusia, decâtă cu imperiulă ger
mană, care a ajunsă „în stare de 
descompunere,“ er despre Italia 
fiice că și ea va trebui să se rupă 
de Germania și să se apropie de 
Francia.

Vomă vede cum va mai sufla 
vântulu după ce va trece episo- 
dulă produsă prin mortea împă
ratului Wilhelm. Astăfii sună clo
potele păcii, decă voră suna și 
mâne Dumnefieu scie.

0 convorbire cu Dr. Stransky.
Corespondentulă cțiarnlui „N. 

fr. Presse“ a avută fiilele acestea 
o convorbire cu d. Dr. Stransky, 
ministrulă de esterne ală Bulga
riei. D. Dr. Stransky a fiisft:

Guvernulă dela 9 Augusta 1886 a 
rămasă pe lângă tratatulă de Berlină, 
care constitue basa pentru soluțiunea 
cești unei bulgare. Conformă acestui tra
tata Bulgarii au să’și alegă ei singuri 
pe principele, care trebue să fiă confir
mata de puterile semnatare. Primula 
puncta ala tratatului s’a îndeplinită, ală 
doilea nu s’a putută îndeplini din causa 
neînțelegerei între puteri. Noi n’avemă 
pentru ce să ne scliimbămu politica nos- 
tră națională; nu putemă și nu ne este 
permisă să lăsămă să fiă știrbită liber
tatea și independința nostră. Bulgaria 
nu este de vină pentru crisa actuală și 
pentru neunirea puteriloră.

Ni s’a răpită primulă principe și a- 
cum ni se refusă recunoscerea principe
lui ală doilea, care este pe deplină vred
nică d’a posede corona bulgară și pen
tru care poporulă bulgară se simte fe
ricită că-lă posede. Firesce, nu se pote 
prevede când se va* pune capătă jîn 
modă satisfăcătorii împrejurăriloră atâtă 
de nefericite pentru țera nostră.

Der noi nu putemă schimba nimică 
din starea actuală. Noi nu ne vomă des
părți cu nici ună preță de principele 
Ferdinand I. Chiar decă tote puterile 
voră sprijini pretențiunile Rusiei, gu- 
vemulă nu va pute lucra altfelă, pentru 
că noi nu putemă provoca o anarchiă 
și nu putemă să facemă politică în con
tra voinței poporului.

Mortea împăratului Wilhelm.
In 12 Martie la 12 ore noptea, ră

mășițele mortuare ale împăratului Wil
helm au fostă transportate la catedrală.

Deja pe la 9 ore sera mulțime de 
lume încunjura palatulă, cu totă ninso- 
rea cea deasă. Aședarea cadavrului în 
cosciugă s’a făcută în presența medici- 
loră curții, precum și a unui profesorii 
și doi asistenți. Cosciugulă de zincă 
s’a pusă în cosciugulă de paradă ală fa
miliei, în care fusese aședatu Friderică 
Wilhelm IV. Cinci minute înainte de 12 
ore din nopte se audă pași de soldați 
din tote părțile, dinspre paiață, purtători 
de torțe, apoi ună escadronă din garda 
de corpă, însărcinată cu transportarea 

cadavrului. Clopotele începură a suna. 
Dela paiață pănă la catedrală sold ații 
cu torțe erau aședațl în două linii pa
ralele. înaintea palatului sta musica în
tâiului regimentă de gardă. La ora 1 
răsuna comanda: „Puscile ’n susă!" 
Trupele presentară arma. Musica sa puse 
în mișcare și cadavrulă fu scosă pe por
tabilă principală. Ună despărțămentă 
de suboficerl mergea înainte, altulă du
cea cosciugulă acoperită cu postavă ne
gru, ună ală treilea despărțămentă urma 
după cosciugă, în urmă de totă servito
rii, apoi jalnica adunare compusă din 
cele mai înalte grade militare, din func
ționarii statului, precum și din multe dame.

Toți mergeau în pasă iute, învălițl 
în mantale, din causa ninsorii. La por
tabilă catedralei erau aședațl toți gardi
știi coronei, ai castelului. Câteva minute 
după ora 1 se vede în fruntea conduc
tului care venea peste puntea catedralei, 
primulă despărțămentă din escadronulă 
gardei de corpă, călăreți cu coifurile îm
brăcate în zăbranică (doliu) și cu cuirase 
negre pe peptă, pe cai negri, după elă 
venea ună batalionă din primulă regi
mentă de gardă pedestră, apoi musican- 
ții cu coifurile loră cu penage roșii ca 
sângele, urma o companiă de gardă pe
destră cu stegulă regimentului îmbrăcată 
în zăbranică, apoi toți servitorii împăra
tului, visitii, vânătorii, camerierii și gar
derobierii s&L Cosciugulă acoperită cu 
postavă ne^Mf e purtată de 30 de sub
oficerl cu coifuri cu penage albe. După 
cosciugă vine prințulă de cordnă Vilhelm 
și prințulă Enrică în fruntea generaliloră 
și a tuturoră atașațiloru militari streini. 
Contele Moltke se află între generali. 
După ei urmeză erășl ună despărțământă 
de gardă călăreță de corpă și procesiu
nea, apoi ună șiră de trăsuri.

Catafalculă din catedrală, pe care 
s’a aședatu cosciugulă îmbrăcată în ca
tifea purpuriă, împodobita cu aură, e în- 
cungiurată de fiecare parte de trei mari 
candelabre cu luminări aprinse. In pre- 
jurulă catafalcului suntă șese fotoliurl 
roșii pentru membrii curții cu scăunele 
[taburete] îmbrăcate în mătase albă îm
podobită cu aură. Împeratulă are sub 
capă trei perinl de atlasă albă brodată 
cu aură. E îmbrăcată în uniforma pri
mului regimentă de gardă pedestră, cu 
șapca militară, er împrejurulă umeriloră 
mantaua sură militară. Peptulă e îm
podobită cu steua ordinului vulturulă 
negru, la gâtă are ordinulă pentru me
rită și marea cruce a crucei de feră. 
împrejurulă catafalcului mai suntă mici 
scaune cu perinl pentru flori și cununi. 
Treptele catafalcului suntă acoperite cu 
cu hermeliu. La piciorele împăratului 
suntă aședate cununile familiei imperiale 
germane și dela familiile domnitore din 
afară; jură împrejură se află semnele de 
doliu ale regimenteloră germane, și di
ferite flori din tote cercurile, precum și 
o cunună dela colonia germană din 
Calcuta.

Catafalculă e aședată tocmai înain
tea altarului. Generali cu epoletele și 
eșarpa îmbrăcate în zăbranică se rogă 
lângă cosciugulă împăratului. Servitorii 
pună mereu luminări și aducă ne’ncetată 
cununi și flori. Catafalculă e încungiu- 
rată de arbori (de lauri) într’ună mare 
arcă. In drepta stau de pază trei sub
oficerl de gardă, în stânga soldați bă
trâni cu barba căruntă din garda caste
lului, în uniformă de pe timpulă lui 
Friderică celă mare. Columnele boitei 

catedrale suntă îmbrăcate în zăbranică 
și înaintea loră suntă aședațl finicl, ale 
căroră foi ajungă pănă la verfulă co- 
lumneloră.

SCIRIlE PILEI.
Erî, Vineri, Academia română a ți

nută ședință publică. D-lă B. P. Hașdău 
a cetită ună memoriu despre Argeșă, ori
ginea orașului și zidirea bisericei. D-lă V. 
A. Urecliiă a cetită o lucrare a sa despre 
Activitatea literară a Archimandritului Var- 
tolomelu Măzăreanu.

* * *
Au dăruită pentru biblioteca Acade

miei române, cum spune’„Românulă“ : D. 
Ionă Petrea Cracalescu, dela BuliușI, 
ună documentă istorică (zapisă) dela 12 
Maiu 1794, în copiă autentică dela 12 
Martie 1795. D. Petre Andreescu, di
rectorii de scolă primară din BucurescI, 
cartea: Bucovnă pentru pruncii cei româ
nești, tipărită în limbile germană și ro
mână la Sibiiu, în anulă 1788. D. G. 
Gr. Băleanu, profesoră la liceulă din Bo
toșani, următorele: 1) Cartea românescă 
de invețătură, Duminecile peste anu, etc„ 
tipărită la Iași la 1642, de Mitropolitulă 
Varlamă; exemplară necompleetă. 2) 
Dietionarulă slavonă ală lui Samva Berinde 
tipărită la Kiev la 1628. .-7> ALanuscrisă 
slavonă bisericeștii, cu o urare în limba 
română. 4. Hrisovă dela Grigorie Ghica, 
Domnulă Moldovei, 1764, Iunie 30.

* * «
Calea ferată săcuiască Hașfaleu-Odir- 

heiu s’a predată comunicațiunei.
¥ X♦

Adanarea generală orășenescă a 
Clușiului a liotărîtă în privința podului 
de feră, ce are se se construescă peste 
Some.șu, ca lucrările pentru temelia cu 
35.864 fl. să se predea architectului de 
acolo Maetz, er lucrările părții de de- 
supra a podului se se predea fabricei 
Schlick.

Ellenzekiane.
Numărulă 48 ală lui „Ellenzek" cu

prinde ună articulă de fondă subscrisă 
de B. M. Articululă e întitulată: „Doda 
Nr. 2.“ Prin elă împărtășesce „Ellen- 
zek“ cetitoriloră săi, că și noulă deputat 
alesă ală cercului Caransebeșă, d-lă Mi- 
hailă PopovicI, a plecată pe drumulă, 
pe care a umblată d-lă Traiană Doda. 
„EUenzek" admite, că acestă jocă se va 
repeta pote a treia, a patra, ba pote și 
a eincea oră, resultatulă însă va fi : ră
mânerea unui cercă electorală fără de
putată.

„De vreme ce însă" — continuă 
numita foiă — „nu ună arbore consti
tue pădurea și nu o rândunică face pri- 
măvera, cursulă lumei rămâne așa pre
cum este.- cu o administrații rea, cu dări 
mari, cu multe datorii de stată... Ba decă 
mai curendă orî mai târdiu ar voi și 
Românii din Ardeală să urmeze tactica 
dela Caransebeșă, încă nici atunci nu 
s’ară schimba cursulă lumei, și încă nici 
atunci nu s’ar slăbi influința aptitudinei 
legislativei11....

„Scrisorea lui Popoviciu, adresată 
cătră președintele dietei, îșl ia de basă 
presupunerea, că în Ungaria — în a- 
cestă țeră „poliglotă" — ară fi în luptă 
pentru egemonia politică două rasse: 
cea maghiară și cea română; și ca și 
cum elă, ca Română, ca bătută pe cât
va timpă, n’ar ave altă datorință, după 
cum stau vremile de acum, decâtă să 
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țină la passivitate și la data ocasiune să 
Iuțite pentru agemonia română...

„La prima privire se vede în acesta 
falsitatea. Poporu românii constituita 
n’a fostă niciodată .și nu este nici acum. 
Decă este: arete-ne istoria lui, arete-ne 
autoritățile lui, arete-ne legile lui speci
ale, teritoriala lui speciala, instituțiunile 
lui politice speciale. In patria nostră 
cuprinsula universalității naționale, pre
cum astădl, așa și mai ’nainte', a fosta 
caracterisata cu cuventulă MatjhiarH. 
Sub națiune maghiară s’a înțelesa în 
trecuta și înțelegemă și astădl universa
litatea tuturora cetățeniloră locuitori în 
patriă. Precum deosebitele colori ale 
curcubeului se cuprindă în lumina de o 
singură colore a radeloră sorelui, astfelă 
cetățenii, cari vorbescă limba română, 
slavă, germană, serbă se cuprindă în na
țiunea maghiară...“

In fine „Ellenzek“ dice, că ar pute 
să întrebe pe d-lu Popoviciu, cum îșl 
închipuesee aici, pe teritoriulu Ungariei, 
constituirea s.atului româna? Nu vrea 
însă să-i pună acesta întrebare, căci decă 
pe d-la Popoviciu nu l’au putută con
vinge totă ceea ce s’a întâmplată dela 
Arpadă încoce, decă mi l’a putută con
vinge totă aceea ce pote vede astădl 
cu ochii și pote prinde cu mâna: nu- 
merulă elementului maghiară, care e de 
trei ori (???) așa de mare ca ală celui 
româneseă; intelectualitatea, libertatea, 
cultura, situațiunea materială a elemen
tului maghiară, cari i-au asigurată lui 
nu o domniă măestrită, ci hegemonia 
naturală atunci — dice autorulă numi
tului articula — nici cuvintele lui nu-lă 
vorîî convinge, pentru că conturbațiunea 
principiiloră lui, nemotivată și absurdă, 
nu se pote clarifica, ci numai vindeca 
se pote.11

Răbdătore mai e și hârtia!

I tilSIKlfîl'C.

Abia a începută a se desprimăvera 
și din o mulțime de părți se anunță, că 
apele au începută să inunde ținuturile.

In țera ungurescă comuna Szent- 
Ivan de lângă Raab e amenințată a fi 
înecată și locuitorii au trebuită să fiă 
cu forța scoși din case. Comunicațiunea 
pe calea ferată între Komom-Szdny și 
Raab e totală întreruptă, terasamentulă 
fiindă spălată de apă.

In Bănată c-rescerea Begului ame
nință cu înecă. La Topoloveță suntă 
inundate 1000 de jugăre. La Bucoveță 
asemenea a eșitu apă și a inundată lo
curile pădurose și teritoriulă Săliștei. In 
Timișora suntă amenințate locurile si
tuate mai josu din suburbiile Maierl și 
Fabrica. Pădurea de vânată e inundată 
de rîulețulu Beliele și valurile lui se în
tindă spra suburbiula Fabrică. Begulă 

e cu 3'43 cm. mai mare ca în 1881 când 
cu catastrofa cea mare.

Murcșulu a eșitft din albiă între 
Zaulă de Câmpiă și între Murășă-Ludo.șă, 
pricintiindă unele stricăciuni terasamen- 
tului.

Intemplărî diferite.
Focu. In Hașagă au suferită 7 eco

nomi din causa incendiului o pagubă de 
1763 fi., dintre cari suma de 850 fi. era 
asigurată. In Mosna a pricinuită ună 
incendiu o pagubă de 567 fl. In Lupșa 
a arsă coperișulă de paiă ală casei lui 
Ionă Rosale, paguba e de 10 fl., cari au 
fosta asigurați.

Sinucidere. Eeonomulă din Clușiu 
Samuil Ratz de năcază voia să spargă 
în 11 Martie n. sera ferestrile și să sfă- 
rîme ușa casii unui locuitoră din ulița 
Gyorfalva. Venindă doi polițiști la stri
gările de ajutoră, Ratz li se opuse trân- 
tindă pe unulă din ei la pămentă și în
cepu a-’lu sugruma. Primindă însă o 
puternică lovitură cu sabia, dela celălaltă 
polițistă, peste brață, dete drumulă po
lițistului trântită, și fu dusă la polițiă 
unde i se făcu observarea când i-se lega 
rana, că după însănătoșare va fi pedep
sită. Ca să scape de pedepsă, Ratz se 
spendurâ în arestulă poliției.

Sinucidere. MercurI s’a sinucisă în 
casarma din Sibiiu ună infanteriștii tră- 
gendu’șl ună glonță cu pușca.

Furtu de cai. Lui Ionă Bucșa din 
Martiasna (Mertiasa i i s’a furată din 
grajdă o epă cu mânză. Până acum nu 
s’a dată de urma făptuitoriloru.

Confiscare. In Sebeșulă de susă a 
confiscată gendarmeria din Avrigă 76 de 
pașaporte de cai, bănuite ca false.

Negligență. Păzitorii de nopte Iuliu 
Mutiu și Vasilie Savu din Cărpenișă au 
fostă arătaț.I autorității superiore pentru 
negligență în servițiu.

înghețată.. Țiganulă Petru Muntean 
din Vurperă, îmbătându-se rău, pe drum 
cătră casă cădii josă și dimineța fu gă
sită înghețată.

Fără căpetâiu. In Racovița gendar
meria puse mâna pe George Iuga, care 
umbla fără căpătâiu și care dice că e 
din comitatulu Ternavei-marl.

Prinsă. Avramă Stanciu din Galișă 
trecuse acum 9 ani în România și era 
urmărită. Murindu-i nevasta se ’ntorse 
sS reguleze lucrurile. Gendarmeria puse 
însă mâna pe elă la Turnu-roșu.

Literatură.
„Transilvania1', foia Associațiunei 

transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română. Apare de două 
ori pe lună în Sibiiu. Anulă XXI, N-rii 
5—6. Sumarulă: Căderea Plevnei (în
cheiere). — Relațiune adevărată despre 
schimbările întâmplate în tomna trecută 

la școla și la internatulă româneseă de 
fete. — Conspectulă eleveloră din inter
natulă școlei civile de fete a Associa- 
ținnii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română în 
Sibiiu. anulă 1887 88. — Școla de fete 
în Iași înainte cu 54 de ani. — Aca
demia română. — Procesă verbală ală 
Associațiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, luată 
în ședința dela 29 Februarie n. 1888. 
Școla superioră de fetițe din Sibiiu. — 
Dare de semă și mulțămită publică. - 
Bibliografii. — Anunciu de abonamente.

,.Meseriașulu românii1, fbiă pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. 
Apare de două ori pe lună în Brașovă. 
Anulă IIT. N-rulă 5 cuprinde : ReflexiunI 
despre muncă. Din lucrările profesoru
lui Ar. Vlaicu, scrise în anulă 1884 fiindă 
la Anversă. — Raportulă comitetului 
reuniunii pentru promovarea meseriiloră 
între Românii din Brașovă. — Petrea 
Ciobotarulă. ('Istoria unui meșteră din 
poporă.) de I. E. Prodană. — Vremile 
bune „de mai nainte“ comparate cu tim- 
pnlă „greu11 din clilele nostre. (Tradu
cere) de Constantină Paleu. — Felurite 
pentru meseriași. — ScirI economice și 
industriale. — Multe și mărunte. — Di
verse. — Glume. — Bibliografia.

RolulQ semințelor!! urluile in hrana auimalelorâ.
Gazeta agricolă (Gazete agricole) 

publică ună interesantă articolă prin care 
arată folosulă semințelora urluite, între
buințate în hrana animaleloră domestice. 
Esperința cu aceste semințe s’a făcută, 
începândă dela boii de muncă și pănă 
la paserile de curte, er resultatele au 
fostă bune peste totu.

Ună cultivatoră din Bretagne a ob
ținută bune resultate, înlocuindă se
mințele urluite, cu semințe întregi, pe 
care le-a amestecată cu paie tocate. A- 
cest cultivatoră avea 6 cai de rasă bretonă, 
cari pănă la Septemvre 1874, fie-care cală 
primea 10 litri de ovăsă și 9 kilograml 
de fenă, er dela 14 Septemvre și pănă 
la 15 Noemvre ovăsulă s’a urluită și s’a 
amestecată cu paie tocate, și hrana cai
lor ă a fostă astfelu regulată pe di:

S’au dat fiecărui cală 3 litri de alacă
2 litri de ovăsă urluită și amestecată cu
3 kilogr. de paie tocate. Aceste alimente 
mai nainte de a se da cailoru au fostă 
puse întrunii hârdău și s’au stropită cu 
apă, acestă lucrare se faee înainte de a 
se da cailoră eu o oră.

Mai târdiu acestă cultivatoră a în
locuită alaculă prin porumbă, dândă fie
cărui cală pe di 3 litri de porumbă ur
luită, 2 kilogr. de ovăsă. de asemenea 
urluită, și la 3—6 kilogr. de paie, la care 
se mai adaugă și 9 kilogr. de fână. Caii 
puși la acestă esperință s’a constatată 
că suntă destulă de grași și energici ca 
și când ar fi dată 10 litri de ovăsă pe di. 
Unii agricultori credă, că ovăsulă urluită 
etc. este mai bine a se da animaleloră 
mai bătrâne decâtă celoră tinere.

Acești diu urmă susțină, că natura 
este celă mai bună și mai mare profe- 
soru, fiind că ea a dată dinți cailoră, ca 
ei să se ajute cu aceste ose la măcina
rea alimentoră ori de ce natură ar fi ele. 
Pe de altă parte, 10 kilogr. de ovăsă 
cuprindă mai multă materiă hrănitore 
decâtă 3 litri de porumbă, 2 kilogr. 
de ovăsă, 3 kilogr. de paie și 9 kilogr. 
de fenă. Să sciă, că ovăsulă cuprinde 
ună alimentă, care nu s’a analisată des
tulă de bine, der care ațâță caii și în ace- 
lașă timpă le dă o vigore escepțională, 
de aici se esplică pentru ce cailoră de 
ună temperamentă mai limfatică li se 
dă porțiunea dilnică în bobe de ovăsă 
er nu de orză, fiind-că o substanță hră- 
nitdre nu pote să înlocuiască acestă ce
reală. Și cei mai mulțl din agricultorii 
francesl nu potă admite greșela făcută 
de compania de omnibuse din Parisă, 
care a înlocuită jumătate ovăsulă prin a- 
ceiașl cantitate de porumbă, der după 
esperințele făcute, convine mai bine a- 
nimaleloră puse la îngrășată, precum .și 
cailoră care nu trebue se alerge, ci care 
mergă mai multă la pasă.

Este prea adevărată, cjic-e autorulă 
în cestiune, că compania omnibuseloră 
realizară destulă de mari beneficii, der 
vine întrebarea, decă lucrulă cailoru este 
destulă de activă, și decă suma totală a 
lucrului este considerabilă, ca acea pro
dusă de. caii hrăniți cu ovăsă. Mai de
parte trebue să se scie, decă sănătatea 
cailoră să găsesce în condițiunl satisfă- 
cătore ca durată. Tote aceste cestiunl 
pănă acum nu suntă încă resolvate.

Din aceste câteva rânduri reiese, că 
la caii cei tineri este de preferată a li se 
da ovăsulă neurluită, care este totdeuna 
o lmană superioră nu numai pentru cai, 
der pentru tote animalele de lucru.

Din acestă articolă pentru noi, unde 
nu punemă mai nici o îngrijire pentru 
vitele nostre de muncă, putemă trage 
ună învățământă îndoită pentru agricul
tura nostră : 1. In locu să dămă cailoră 
de muncă mai cu semă orză, se le dămă 
ovăsă. 2. Prin întrebuințarea ovăsului 
ca hrană pentru vitele nostre. va tre
bui se mai înmulțimu suprafața de pă- 
mentu semănată pănă acum cu ovăsă, 
fiind-că pănă astădl agricultorii noștri au 
dată prea puțină atențiune acestei cere
ale, și ea se cultivă mai multă în Mol
dova decâtă în Muntenia. Se vede der 
din esperința făcută în străinătate, că 
pentru noi este mai avantagiosă a cul
tiva ovăsulă pentru hrana viteloră. de
câtă orzulă, er acestă cereală din urmă 
s’o cultivămă mai multă pentru esportă, 
decâtă pentru hrana viteloră. Am disă 
mai avantagiosă din momentulă ce a- 
gricultorii noștri la iernatulă viteloră se 
baseză mai multă pe paie, și puțini suntă 
la numără, ca să mai dea viteloră fână
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DICȚIONARU POPORALU.
Cuvinte românesct din jurulu Năsfeudului, de 
popotă grăite și totu pentru popotă alcătuite.

Adunate de dascălulu Iuliu Jiugnariu. 
(Urmare din Nr. 261 — 265 din „G. T.u anulu trecutfi.)

399. Cotirlău—gaură în vatra cuptorului.
400. C'wZoZtrt=omu bolnavă, paralitică, 

căruia îi lipsesce cutare membra 
d. e. o mână, ună picioră.

401. Scc/S=gardă prin pădure. D'aicI 
verbulă a seczt(t=a grămădi găteje 
multe preste olaltă.

402. Durzău pl. durzăi=rădeeinl și tro- 
pinl de .șneapănă.

403. Hop«frsc«=chhiiescă, doinescă, strig, 
me veselescă.

Hopăicșce. bade, bine,
Că hâda e lângă tine: 
Hopăiesce nu'nceta, 
Că hâda rămâne-a ta!

[Satiră popor.]

404. S«wca=bube rele, ună inorbă rău 
ce bânt.ue cu deosebire pe pruncii 
noi născuțl.

Notă. Samca este de doue feluri: 
albă și negră, și după credarea popo
rului, este o ființă mitologică, bună-oră 

ca dînele, frumoșelele, smeii, smădicele, 
bălaurii etc.

Precum la alte morburi așa și aici 
se aplică descânteculă numită „descân- 
tecă de samcă11 împreunată cu următorea 
ceremoniă:

Se ia leuștenă, samcă (ună felă de 
iarbăi untură de porcă, tămâie slu
jită, dohotă și prafă de pușcă, cari se 
mestecă tote laolaltă, apoi aședendu-se 
pe o rîdă curată, se lipescă de trupulă 
copilului, unde se află buba.

La acesta locă îndrăznescă a comu
nica o legendă biblică de următorulă cu
prinsă :

Scoborîndu Arhanghelulu Mihailă 
din muntele Elion-ului, întâlni pe Ave- 
zuha, aripa Satanii, și era forte grozavă. 
Perii capului îi ajungeau pe călcâie, ochii 
îi sclipeau ca stelele, unghiile la mâni 
și picidre îi erau de fieră și cârligate 
ca secerea, er din gură îi eșia flacără de 
focă sălbatecă. Și a disu Mihailă: — „De 
unde vii și unde mergi tu duhă rău și 
necurată ?“.

Avezuha, care avea piele golă, perii 
capului pănă la călcâie, țîțele până la 
genunchi și limbă de focă, răspunse :

— „Mă ducă pănă la Maria Precista; 

am audită, că va naște pe Christosă și 
eu vreu să o împedeeă!u.

Atunci Mihailă o apuca de peru, îi 
puse sabia în coste și-i demândâ se-i 
împărtășesc» totă meșteșugulă său. Ave
zuha, adecă Samca, îi răspunse: — „Ar- 
changele Miliaile ! Eu am 38 de nume: 
Avezuha, Aripa Sătanii, Zalistă, Cloistă, 
Tihana, Mucha, Huluba, Hubulina, Sco- 
mirna, Ispra, Nevita, Nenevita, Zila, 
Sboară, Vestița, Navadare, Valonime, 
Șina, Nicosda, Tacira, Scorcoilă. Ticha, 
Micha, Grompa, Hali, Necausa, Hatavă, 
Zalilă, Huva, Giana, Gluviană, Prava, 
Nicdră, Nicovară, Garonă, Calitesu, Sco- 
lefă și Samca. — Eu mă potă face în- 
tr’o nopte în șepte feluri: femeiă, șorecu, 
muscă, mâță, porcă, câne, paianjinti, și 
mă ducă acolo, unde muierile nască copii 
mici, pe ei îi bolnăvescu rău11.

— „Der spune-mi rogu-te, cum scapă 
robii lui Dumnedeu de tine, iiecuratule?“ 
întrebă Mihailă.

— „Pe la aceea casă, unde suntă 
scrise numele mele pe păreți, nu me 
abată cale de trei mile“.

Acum începu Arhanghelulu Mihailă 
a’lă blăstăma :

— „E.șl duhă necurată și rău, tu 

Samcă rea, și nu te abate pe la casa lui 
X., nici de vacă, bou, cală și totă ce 
e a lui nu te atinge.! Bată-te Sfântulă 
marele Teodosie, Sfântulă marele Apos
tolii Andreiu celă chemată, Sava celă 
sfântă, Spiridonă, făcetorulă de minuni, 
Ionă gură de aură, Grigore teologulă, 
Herarchulă Nicolae, făcetorulă de mi
nuni ceresc-I, Dimitrie sfântulă și Hie 
proroculă, George și toți cei 12 apostoli 
chemați ai lui Christosă, și toți sfinții și 
ângerii, voevocjii și cheruvimii cei înfri
coșați, și serafimii cu aripi și cei 518 
vlădici dela Nicea!“.
405. »Șco»wto=fumulu. ce ese din nes- 

care mâncare arsă, d. e. din slănină 
friptă.

406. Ciombu=omti prostă la față ; chiorcu 
chioră, care caută cu ună ocliiu la 
făină și cu altulă la slănină.

307. A»i&nkwprt=profită. câștigă, venită.
408. tăietură în ghiață, unde 

se adapă vitele iarna.
409. Gra»cfrrf=cirulă din coteșă.
410. Șw»?c<?=jintiță de diă.
411. Șpențălii=că[mta de pănură; zu- 

bănu.
| Va urma]. 
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naturală seu artificialii, și acestă hrănii, 
când li se dă viteloră li se dă fără nici 
o regulă.

(piloni. liberai) li. S. Moga.

Concertulu fl-lni Nicolae Popovicl.
Mere uri sera, precum s'a fostă anun

țată, s'a dată concertulă d-lui Nicolae 
PopovicI, profesorii de cântă la gimna- 
siulă română de aci, cu concursulă d-șorei 
Olga Grigorovits violonistă și ală d-lui 
L. Frank pianistă.

Concertulă a fostă forte bine cer
cetată atâtă de Români câtă și de con
cetățenii noștri de altă naționalitate ceea 
ce documenteză viulă interesă, ce s’a 
adusă din tote părțile producțiuuei d-lui 
PopovicI. care înainte cu vre-o 5—6 ani 
a mai dată în Brașovă ună concertă cu 
bună succesă.

Programa a fost alesă. Deja prima 
ariă din opera lui Fereli „Un ballo in 
maschera11 a cântat’o d. PopovicI cu o 
bravură, care a predispusă bine pe au; 
ditorl. Uluită artă în modulațiunea vocei 
sale frumose a dovedit'o concertistulă în 
predarea pieseloră „Erlkonig“ de Schu- 
bert, „Soinnierabendu de Lassen și mai 
alesă în aria cea mare din opera lui 
Weber „Euryantheu, care a cântat’o es- 
celentă, secerândă numerose aplause din 
partea publicului.

Cântecele „Und ob der holde Tag 
vergangen“ de prof. Lassel din Brașovă, 
precum și cântecele compuse de d. G. 
Dima „Medulă nopții" și „Seguidilla“, și 
„De mai iubi” de Denza, au fostă ase
menea viu aplaudate. D-lă PopovicI a 
mai adaustl ună cântecă germană și în 
fine o doină românescă, care a fostă as
cultată cu multă interesă și de publiculă 
română.

D-și5ra Olga Grigorovits s’a dove
dită din nou ca o escelentă violinistă. 
Cu multă dulceță a esecutată mai alesă 
frumosulă „Andante11 din E moli de 
Mendelssohn-Bartholdy. D-lu L. Frank 
a acompaniată ca totdeuna forte bravă, 
contribuindă astfelă și elă la succesulă 
concertului.

Mulțămită publică.
Comitetulă bisericescă gr. or. din 

Cristiană aduce prin ac «sta cea mai a- 
dencă mulțumită familiei fericitului co
merciantă din Brașovă Dimitrie Ion- 
ciovicl pentru darulă de 50 fi. ce s’a 
testată bisericei nostre.

Nobila faptă se binecuvinte și se 
etemiseze memoria binefăcătorului.

Cristiană, 4 Martie 1888. 
Comitetulă bis. gr. or. prin

I. Popovici, parochă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Berlinu, 17 Martie. — Solem

nitatea funebră a îmormentării 

împăratului Wilhelm s’a petrecută 
îil catedrală conformă programei. 
De față au fost toți principii casei 
imperiale precum și principii străini, 
afară de împeratulă Friderică și 
de împerătesa Augusta (mamă-sa).

Conductulă funebralu a trecută 
prin porta 2-a de Brandenburg și 
a sosită la mausoleu la 3 ore d. 
a. împeratulă Friderică sta la te
restră pănă ce au fostă date 101 
salve de tună. După coștiugă mer
gea prințulă de coronă Wilhelm. 
Tote privirile erau ațintite asupra 
mausoleului, undelabinecuventarea 
mortului au fostă de față împeră- 
tesa Victoria și toți principii. La 
4 ore s'a terminată ceremonia.

împeratulă Friederică plângea 
tare cu capulă plecată, când cos- 
tiugulu trecă pe dinaintea feres
trei sale. Prințulă de coronă s’a 
depărtată adencă mișcată din mau
soleu, mergendu la brață cu prin
țulă Rudolfă ală Austriei.

Vîena, 17 Martie. (Scirea Ziaru
lui „N. tr. Presse“) — Demisiunea 
ministrului Bylandt s’a primită. 
Succesorală lui este generalulă 
comandantă ală Vienei Bauer.

Parisu, 17 Martie. - Genera
lulă llouhtnger e decisă a nu de
misiona, nici a cere pensionarea sa.

Bruxela, 17 Martie. — Diarulu 
,,Nord“ <jice, că călătoria moște
nitorului tronului rusescu la Ber
lină este o eminentă manifestare 
de pace.

Bucuresci, 17 Martie. Oposiți- 
unea a protestată într’unu mani
festă cătră poporațiune în ter
mini forte aspri în contra noului 
ministeriu Brătianu.

Sătmaru, 17 Martie. Pericululă 
de inundare este iminentă. Pănă 
acum 400 case fură inundate. 
Mai multe sute de familii au ră
masă fără de locuință sub cerulă 
liberă.

Timișora, 17 Martie. Localită
țile Bogyislo, Utvinulu St. Miha- 
iulă română, St. Mihaiulă, nem- 
țescă suntă inundate. Mare mi- 
seriă.

Lemberg, 17 Martie. In partea 
vestică a Galiției au fostă inun
date 40 de comune rurale.

DIVERSE.
Guzgani anarchiștî. „Muncitorulă“ 

spune, că la otaculă de pe moșia d-lui... 
era unii bordeiu vechiu, în care vara 
locuiau câțl-va omeni însărcinați cu îm
părțirea tainuriloră la muncitorii de pă- 
mentă; în una din dile le abătu să facă 
focu în bordeiu pentru ca se-șl facă mă

măligă. Fiindft că din vara trecută încă 
nu se făcuse focă, guzganii îșl făcuseră 
cuibft tocmai în hornulă acestui bordeiu 
de unde decă s’au vădută înăbușiți de 
fumft și căldură, au începută a cădea cu 
grămada pe focă. Omenii cu tote că 
erau hănieițl de acestă întâmplare, au 
începută a se lupta pentru a-i ucide, 
însă în luptă unulă din guzgani pe care 
îlă cuprinsese foculă, isbuti să fugă pe 
ușa bordeiului cu flacăra în pără, fără 
ca omenii să bage ’nsemă. Acesta se 
opri tocmai într’o giredă de grâu ce se 
afla în apropiere de otacă. Girada mai 
tăriliu lua focă și pricinui proprietarului 
o pagubă de 50 de mii de franci! 
„Galații11 spune, că din causa unoră gă
uri practicate de guzgani pe sub teme
lia casei d-lui G. Albu, comerciantă în 
tergulă nou. din Galați, apele întrândă 
în bașca de sub imobilă au surpată te
melia, după care s’a dărîmată întrega 
casă.

Moștenitorii decedatului împeratQ alii 
Germaniei, li Fiulă său A. I. și R. Fri- 
derică-Vilhelm-Nicolae - Carolă, născută 
la 18 Octomvre 1831, generală feld-ma- 
reșală, etc. căsătorită la ‘25 Ianuarie 
1858 cu principesa Victoria, principesa 
regală a Marei Britaniei, născută la 21 
Noemvre 1840. 2; Doi nepoți de fiu, fiii 
principelui moștenitorii: a) Principele 
Friderich-Vilhelm-Victor-Albert, născută 
la Berlină la 27 Ianuarie 1859; căsă
torită la Berlină la 27 Februarie 1881, 
cu principesa Augusta Victoria de Sles- 
vig-Holstein, născută la Dolzig, la 22 
Octomvre 1858, are 4 copii: Vilhelm, 
născută la Postdam, la 6 Maiu 1882. 
Friderică, născută, în Postdam la 6 Iulie 
1883. Adalbertă născută la 14 Iulie 1884. 
Augustă Vilhelm, născuță la 29 Ianuarie 
1887. b) Enricu, născută la Postdam la 
14 Augustă 1862, logodită de ună ană 
cu principesa Irina de Hessa, vara pri
mară după nume născută în 1866. 3)
Nepotulă său de frate: locotenentul^ 
Friderich Leopold născută la Berlinu la 
14 Noemvre 1865, necăsătorită. 4) Ne
potulă său, generală de cavaleriă, Albert, 
regentă ală ducatului de Brunnsvick, 
născută în 1837. Are trei fii: Locote- 
nentulă Friderică Enrică, născută în 
1874. Locotenentulă lachim Albertă, 
născută în 1876. Friderich Vilhelm, năs
cută în 1880. 5) Doi strănepoți ai un
chiului său, fratele lui Friderică Vilhelm 
HI. Generalulă de infanteria Alexandru 
născută în 1820, necăsătorită. Genera
lulă de cavaleriă George, născută în 
1826, necăsătorită. In resumată, împă- 
ratulă Vilhelm are adl 14 principi che
mați eventuală a domni după ordinea 
de primogenitură, ordine ce am păstrată 
în acestă tablou. Din acești 14 principi, 
unulă, celă mai apropiată de tronă, se 
pare a fi între vieță și morte; doi, cei 

mai depărtați de tronă, suntă în verstă, 
celibatari și nu voră ave de sigură nici 
odată moștenitori direcțl. Din ceilalți 
11 principi, caii mai rămână, șepte au 
versta mai mică decâtă de patru-spre- 
dece ani.

Se caută o guvernantă. La ună biu- 
rou de mijlocire pentru diferite servi- 
țiurl din Viena, a sosită deunădl o scri- 
sore a unui proprietară de moșiă din 
Ungaria, prin care declară că-i trebuesce 
o guvernantă pentru două fete ale lui 
în verstă de optă și de șese ani. Gu
vernanta ar trebui să fiă jună, bine fă
cută și d’ună caracteră amabilă ca să’șl 
potă atrage simpatia feteloru; nu se 
pretinde o instrucțiune superidră, luerulă 
principală este o disposițiune voiosă și 
glumeță. Pentru tote acestea Ungurulă 
oferă o lefă lunară de cincl-spre-dece 
florini. In contra unui onorară atâtă de 
mică, era anevoiă a găsi o guvernantă; 
cu tote acestea se găsea, în fine, o jună 
domnișoră, care accepta condițiunile. — 
Ajunsă la stațiunea călei ferate în Un
garia, o aștepta o trăsură, care o ducea 
la castelulă proprietarului și acolo o în
tâmpina ună june elegantă. Acesta o 
presentâ mamei sale, o matronă ama
bilă, care-i dicea: draga mea, ești atâtă 
de jună și de frumosă cum me așteptam 
să fii. Scii că noi nu pretindemu o ins
trucțiune superidră, der o inimă bună 
și ună caracteră voiosă; am înțelesă că 
d-ta trebue se fii forte modestă, altfelă 
nu te-ai fi mulțămită cu cincl-spre-dece 
florini pe lună. îmi pare că placi și 
Aiului meu și eu nu dorescă o noră mai 
bună și mai plăcută ca d-ta. Nu mă în- 
doescă că lucrurile se voră angaja spre 
mulțămirea tuturoră. D-șora guvernantă 
era surprinsă, nesciindă, decă trebue să 
ia în seriosă cuvintele matrdnei; în marea 
sa zăpăcelă întreba despre copile. O! 
răspunse bătrâna, mai aibl răbdare, nu 
te teme și ele voră veni la timpă!

NECROLOGU.
AstădI, în 5 17; Martie, se înmor- 

mănteză în cimitirulă bisericei Sf. Ni
colae din suburbiulă Brașovului Scheiu: 
Elena N. Furnică născ. Arefta, care a în
cetată din vieță la 2 (14) Martie în e- 
tate de 23 de ani.

O deplânge neconsolatulă soță Ni- 
colau Furnică cu trei fii ai săi și nume
rose rudenii.

Fiă-i țerîna usoră!

Cursulft pieței Brașovu
din 17 Martie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.47 Vend 8.4S
Arginta românescu „ 8.44 p 8.48
Napoleon-d’orl . . . „ 10.02 11 10.05
Lire turcesc! . . . „ 11.34 15 11.37
Imperiali..................... „ 10.34 11 10.37
Galbini..................... „ 5.88 H 5.92
Scris, fonc. „Albina“61' „ . 101.- )? 102.—

K<1 <1 n 98. —
11 99.—

Ruble rusescl . . . „ 101.- 102.—
Discontulu . . . G‘/2-8"/o pe anu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Poesii poporale din Soluocu-Dolieca
culese de Petru Mureșianu-Șîreganulu.)

Câte pasări suntă pe lume 
Tote cină și s’alină, 
Numai eu n’am ce cina, 
Nici unde mă alina.
Că ml-e cuibulă lângă drumă 
Călătorii ml-adimă scrumă. 
Câți drumarl pe drumă trecea 
Toți în cuibulă meu svîrlea; 
Dai- unulă din graiu grăia : 
Oh tu mică păsărea.
Mută-țl cuibulă d’acolea, 
Că-oiu veni’ntr’o seră beată, 
Țl-oiu afla cuibulă stricată. 
Der ea rău s’a supărată 
Și cuibulă și l’a mutată 
La mijloculă codrului 
Tocma’n țera Turcului, 
Cuibulă bine și’lu tocmi, 
Și în densulă se-odihni 
Și la densa și veni 
Totă unu puișoră de corbă 
Și ml-o scula de pe somnă, 
Deră ea din graiu graia 
Și așa se’njăluia:
Du-te, du-te corbă nebună, 
Ce mă mai scoli de pe somnă, 
Că eu am ună frate, 
Care-i dusă departe.
Și doi veri călugărei 
Trebe să mă ducă la ei, 
Se’ml crescă puii măricei

Să sbdre din creangă’n creangă 
Unde le-a fi lumea dragă.r♦ ♦ t
Cucuie de unde vii ? 
Dela Deșiu de peste vii, 
Da de frate-meu ce scii? 
Sciu bine că-i sănătosă, 
Deră de urîtă e storsă, 
Cu inima-i totă la tine 
Că ești dusă’n țări streine. 
Spune’ml cuce 
Când te’i duce, 
Se me ducă și eu cu tine 
De prin cele țări streine; 
De cându’să în țeră streină 
Capulă mi-s’a făcută lână, 
Obrazulă față bătrână.**
Foie verde trei dălicl, 
Plinu-i codru de voinici, 
La totă fagulă câte cinci, 
Der la fagulă din cărare 
Zace-ună voinică de lingore 
Cu mândruța la picidre. 
Mândruța din graiu grăia :
— Măi bădiță dragulă meu. 
Ori tu zaci, erl tu te scolă 
Ori îmi dă și mie bolă. 
Batără boia jumătate,
Să bolescă cu tine’n parte.
— De sculată nu m’oiu scula, 
Nici din bolă nu țl-oiu da. 
Pănă mie nu ml-aduce
Apă rece din țărmure 
Sloiu de ghiață din Dunăre.

— Spune’ml bade-adevărată, 
Dragă ți-să ori m’ai lăsată ?
— Țucă-te mândră de multă, 
Nu crede că te-am urîtă; 
Păn’ce-aseră n’am venită, 
M’am culcată și-am adormită 
C’am fostă tare ostenită. 
Fmndă verde de pe luncă 
Nu te teme mândrulucă
Că eu sunt gata de nuntă.

*
* *-■

Ochii mei și-ai mândrii mele 
Strălucescă ca două stele, 
Ochii mei și cu-ai mândrii 
Numai nu potă vorori.

*
A

Spune-mi mândră-adevărată, 
Dragu-ți-să ori m’ai lăsată 
Se mă portă cu laibără albă ? 
Și’ml spune de m’ai urîtă 
Șă’ml iau laibără mohorîtă 
Să mă lasă de-ală tău iubită.

♦
* *

Cine n'are dragă în lume, 
Nicl-odată nu’i e bine ;
Cine n’are ună omă dragă, 
Pănă-i lumea-i totă beteagă.

A
A A

Lele cu ochii negrii 
Nu căta la doi, la trei.
Cată mie și eu ție 
Doră noi ne-omă fi soție: 
Lelea cu echl negrișorl 
Se-o săruți șl-apoi să mori, 

Lelea cu ochi meriuțl, 
Totă în gură s’o săruți.
Da la ochi să nu te uiți, 
Că la ochi de te-i uita, 
Șepte bole te-oră lua.
Șepte boli, șepte lingorl 
Șl-o păreclie de friguri 
Da șl-acelea cu junghiuri.

*
A A

Dă’ml Domne ce-oiu cere eu, 
Patru boi la plugulă meu
Și o vacă mulgătore, 
Și-o nevastă strîngătore.
Dă’ml Domne ce-oiu cere eu, 
Numai totă bine, nu rău,
N’oi cere mare iosagii, 
Făr’ imă omă care ml-e dragă, 
Nici n’oi cere mare bine,
Făr’ ună omă dragă lângă mine.

*♦ *
Cine n'are’n lume dragă 
piua noptea-i totă bolnavă, 
Eu sciu asta de pe mine 
Că ml-e rău în tote dile.

** * 
Dragostea din ce-i făcută ? 
Din omulă cu vorba multă. 
Urîtulă din ce se face? 
Din omulă care totă tace, 
Pune-o buză peste alta 
Și’ndată urîtu-i gata.
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PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință publică, clinică spre scopulu nouei în

chirieri, respective arendări, a obiecteloru mai joșii amintite pe du
rata de 6 ani, se va ținea — pe lângă ulteriora aprobare din partea 
representanței comunale orășenescl, Joi în 5 Aprilie a. C. după 
prâlldu la 3 ore, pe basa condițiuniloru contractuale și de oferte, 
cari se potfl examina în orele oficibse din partea fiecărui la oficio- 
latulu economicii orășenescu, — o nouă pertractare la amintitulu 
oficiolatti.

Se provocă deci toți aceia cari voescu se ofereze de a’șl așterne 
celu multu pănă în 5 Aprilie a. c. la 12 ore din c|i la administrato- 
rulii economicii Ernst Hintz ofertele scripturistice închise, provecfute 
cu unu timbru de 50 cr. și cu unu vadiu de 10ft 0 din chiria, res
pective arenda anuală oferată. Vadiulu are se constea din bani gata 
seu hârtii de valdre. Se se amintescă în ofertu, că pentru care obiect 
se ofereză, conținendu și dechiarațiunea, cumcă oferentului ’i suntu

cunoscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supunu lorii. 
Chiria, respective arenda, are să se amintescă în ofertu atâtu în cifre, 
câtă și în litere.

Obiectele de închiriată, respective de arendată, suntă
1. Casa Nr. 16 cu grădina, chiria de pănă acum pe ană
2. Berăria orășenescă .
3. Cafeneaua de pe promenadă
4. Prăvăliă în casa Nr. 17

în podul bătușilor 4
ii ii

îî Î7

PACEA UT EUROPA
este de prevedută, deorece au încetată furnisările cele mari de haine gata 
pentru streinătate, în urma căreia cea mai mare și cea mai renumită fa
brică a Monarchiei de haine bărbătescl s’a vădută îndemnată a desface 
[vinde] 2300

COSTUME BARBATESCI GATA
complete, elegante, moderne, pomposu adjustate pentru primăvară și vară 
în tote mărimile cu prețulă de necredută de eftină, câtă a costată con
fecționarea : — numai ca să se golescă colosalulă deposită și spre a putea 
continua cu lucrările. Fiecare costumă constă din 3 bucăți, ș. a.: ună 
pantalonii gata modernă, o giletcă potrivită, ună rocu elegantă lucrată. 
Tote după desemnulă de josă, în trei diferite calități, în tote colorile 
dorite.

6. Calitaie.
Costumă de vară din stofe cu 

desemne
Pantaloni, rocă și giletcă.

IB. Calitate.
Costumă de primăvară din stofe 

fine de Briinn
Pantaloul, rocă și giletcă.

III. Calitate
Costumă forte fină din stofe de 

Reichenberg
Pantaloni, rocă și giletcă

Pardesiuei bărbătesc!
din stofe de postavu sadea, său 
melirt. în tote colorile dorite, ele
gantă lucrate, cu căptușală fină 

adjustate.

Numai

A. 5.
Numai

0. 7.50
Numai

O. 9.50

Afară de aceste se află o mare cantitate de
Costume pentru băeți și pardesiuri

potrivite pentru orl-ce etate în tote colorile.
Unu costumă completă pentru băețî (lela 3—7 ani costă numai 

fl. 2.50, 11. 3.50 până la 11. 5.
Unii costumă completa pentru băețî (lela 7—14 ani costă numai 

fi. 4.—, fi. 6.— până la fi. 8.—

UNU PARDESIU,
elegantă, modernă lucrată din stofe fine în orl-ce 
mărime pentru băețî dela 6—14 anî.

fi. 6.50.
fl. 8.50.
fl. 10.-

La comande ajunge a arăta lungimea pantaloniloră, grosimea pep- 
tului și lungimea mâneciloră, precum și colorea dorită. Mostre nu să 
potă trimite, de orece să află numai costume gata.—Comandele se efec- 

tueză cu rambursa poștală prin

GBnBral-DBjot Mpr MâiwMsr
Fekete. ll'icn. V., ..'Zur unpir. Krone» Vo. 1*» 50.

EDICTU.
Dănilă JIuruba, gr. cat. din Varvizu, a intentatu procesu divorțialu 

ontra muierei sale Jftinia născ. Dușia, gr. cat. din Toplița română, ca- 
ea cu necredință l’a părăsitu de mulțl ani și a căreia ubicațiune 

nu e cunoscută.
Deci Iftinia D. Huruba născ. Dușia, prin acestu Edictu se pro

vocă și se citeză, ca în terminu de unu anu și una iți dela prima

No. 145 ex 1888.

următdrele:
3150
3271
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200
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5.
6.
7.
8. Magazinu mai micu în porta uliței scheilor
9. O pivniță sub Buciumu Nr. 584 „ „

10. Șatra de pe promenada de susu menită pentru
cofetăriă

11. Cârciuma orășenescă dela Bersă pe lângă esclii-
derea libertății de accisu.

Brașovu, în 8 Martie 1888.
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ii
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Magistratul!! orășenescu.

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
Acestă întrebare 

forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celu mai ne 
dubios'

 , Nu este reclamn 
ci unu faptă ;.j A’?.lconstatată prin au-

V "jyjpltoritățl scientifice

â pe ana^s^ c(p>,~
;u > '{,■ loră hărții de țigări B9WHU^”“ 1SVJ10

juon 
■uojmoo ixvmin va as pmvu 
pisn» • unowvaiMtn ao mo

bmie> ce se află- 
. SSWHLUS. IT «îî» în comerță, că hârtia

de țigări

LES DERNIERES CARTOUCHES“
W„DOKOBANȚVLt- 1

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisu.
<»5 Bonlevard Fxeliiians.

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducetoră ală stabilimentului chemicu de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, tăcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka. profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches" și ,,Dorobanjulu“ suntu cu 23—74" 0 mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutuim cu 23—77".„ mai puține părți streine, ca celelalte hai tii analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semenă cu desemnulîi aci imprimată și care 
portă firma Braunstein Freres.

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

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEW, II. Bez.. IVejțerleșșasse Nr. 8,

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

193.50—13

Avisii d-loru abonați!*
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei sC 

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

Administrațiunea „Gaz. Trans.u

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

publicare se se presenteze la presidiulu forului matrimonialii dele
gații gr. cat. de I instanță din protopopiatulu Giurgeului spre a fi 
confrontată cu bărbatulu seu și a răspunde la acțiune, altcum se va 
ila cursă liberii procesului intentatu, și densa va fi suplinită prin cu
ratorii a<l actum.

Presid. forului matr. delegații gr. cat. de I instanță alu Giurgeului. 
Giurgeu S. Miclăușu, la 8 Martie 1888. Iuliu M. Montani,

—3 v.-protopopă gr. cat. și preș, forului


