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Abonamente pentru Anstro-Ungaria
Pe nuri ann 12 fl., po șise luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate: 

Pe unri anu 40 franci, pe sâse 
luni 20 franci, pe troi luni 

10 franci.
Se prenumoril la trito ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afara și la dd. colectori.
Atmnameninln pentro Brașovn: 

laadministrațiune. piațamaro 
Nr. 22. otagiulu I. : pe unu anii 
10 fl., pe ș6so luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
sâse luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
ÎJnu esemplnrfi 6 cr. v. a. sân 

15 bani.
Atfttu abonamentele cAtii și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.
Hou abonamentri

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii șl spri
jinitorii filei nostre.

Pretulu abonamentului:j
Pentru Austro-l'ngarin:
pe trei luni 3 ti. 
pe șese luni t> H. 
pe unu anu 12 fl.

Pentru România și str&inAtate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe tutu anii 40 franci.

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

Domnii, carî se vorii abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

AdmiDistraținnea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 31 Martie st. v. 1888.
SuntG forte sensibili Ungurii 

dela putere pentru totu ce se 
scrie contra loru în foile din afară. 
Ei sciu că opiniunea publică eu
ropeană este a^I unu jfactoru pu
ternică, de care trebue se țină 
seină mai alesu poporele și statele 
mici. Și ori-câtu de multu s’aru 
îngâmfa ei vrendu a juca în con- 
certulu popdreloru europene ro- 
lulu de •mare putere**, sciu fârte 
bine, că influința, ce-o eserciteză 
acjl în monarchiă, au de a o mul
țumi numai unoru împrejurări es- 
cepționale esterne și interne, cari 
inse ușoru se potu schimba în de- 
favbrea loru.

Puterea, care a favorisatu mai 
multu realisarea până la unu 
punctă Orecare a planuriloră Un- 
guriloră dela putere, este Germa
nia. De aceea ei pună așa mare 
prefă pe alianța cu acestă stată 
și au și fostă în totdeuna cei mai 
înfocați partisanl ai ei.

Dreptă mulțumire pressa ger
mană și în deosebi cea oficiâsă 
a cruțată timpă îndelungată în 
modă sistematică susceptibilitățile 
Unguriloru dela putere și rareori 
și-a ridicată vocea câte ună eflară 
germană, Inse numai spre a lua 
în apărare pe Sașii din Transil
vania în contra tendințeloră de 
maghiarisare. In tâte celelalte 
cestiuni, cum este aceea a dua
lismului, foile germane au obser
vată pănă acuma constantă cea 
mai mare reservă, ba cele ofici- 
ose de multe ori au părtinită 
punctulu de vedere ală regimului 
din Pesta.

De ună timpă înedee, și mai 
vertosă de când guvernulă din 
Pesta și-a inaugurată politica sa 
orientală în stilă mare, vrendu a 
pune la cale și țera Bulgariloră, 
se ivescu voci în pressa germană, 
cari arată mare nemulțămire față 
cu demersurile politice ale „civili- 
satoriloră Orientului.**

S’a mai ventilată în timpulu 
din urmă de pressa germană și 
cestiunea, că ore Austro-Ungaria 
oferă destulă garanțiă de putere 
și de tăria ca aliată a Germaniei 
și in acestă privință s’au espri- 
mată multe bănuell din causa or- 
ganisațiunei interiore atâtă de 
complicate a monarchiei nostre și 
din causa nemulțămirei ce dom- 
nesce la o parte mare a popore- 

loră imperiului pentru neegala 
tractare, ce-o întâmpină.

Acum de curendă, — precum 
amu vecjută în numârulă de erî — 
„Kreuzzeitung** din Berlin esprimă 
temeri și în privința organisațiu- 
nei armatei aliatului Germaniei. 
„Unitatea armatei împărătesei** 
cjice numita foia, „o amenință o 
singură împrejurare, adecă că uneia 
din diferitele naționalități, dealt- 
mintrelea egală îndreptățite, i s’a 
concesă nu numai o posițiune de 
sine stătătore în monarchiă, ci și 
stăpânirea peste alte naționalități 
într‘ună stată separată.“

Afirmarea acesta făcută de ună 
cjiaru de frunte berlinesă este în 
împrejurările de față destulă de 
gravă. Și nu atâtă ceea ce se a- 
firmă, câtă mai multă ceea ce se 
retace este de natură a da enun- 
ciațiunei berlinese unu caracteră 
foarte agresivă față cu Unguris- 
mulu dela putere.

Au și înțeleșii foile din Peșta 
importanța ataculni, ce se îndreptă 
pe neașteptate în contra posițiunei 
privilegiate și a egemoniei Maghia- 
riloru, și de aceea au sărită cu 
țâțele ca la comandă, spre a com
bate articululă amintită din „Kreuz- 
zeitung“.

Cu acesta ocasiune „ Kreuzzei
tung “ a trebuită se-și audă multe. 
Articululă din vorbă alu acestui 
(fiară este caracterisatu de foile 
unguresc! ca o „espectorațiune in
solentă, “ „denunțiațiune Imperti
nentă/ „insinuațiune perfidă** ș. 
a. Unele cjiare din Peșta susținu, 
că articululă „organului Iunkeri- 
loru“ este o „contrabandă austri
acă subjbandieră prusiană**, cu alte 
cuvinte că a fostă urzită din Viena, 
de cătră aceia, car! sunt petrunș! 
de „ura cea mai mare în contra 
dualismului, a parlamentarismului 
și a Ungurismului.**

Organ ulii nemțescu ală d-lui 
Tisza se incercă într‘ună lungă ar- 
ticulă a combate afirmările foiei 
berlinese. Nu mai esistă, (jice elă, 
nici o neînțelegere între (dinastiă 
și „națiunea ungară;" „gloriosulă 
stegu împerătescu negru-galbănu“ 
nu stă în oposițiă cu „stegulă lui 
Ștefană,“ pretum susține f6ia ber- 
linesă. Nu Maghiariloră li s‘au 
făcută concesiuni, cari nu sunt 
destulă de clară limitate, ci Ma
ghiarii au făcută concesiuni dinas
tiei, primindă asuprășl la înche
ierea pactului mare parte din da
toriile publice și invoindu-se a 
tracta ca comune nisce afaceri, ce 
cădeau în competința parlamen
tului ungurescă.

Nu este adevărată, cfice mai 
departe „Pester Lloyd“, că esistă 
în Ungaria mulțl politici serioși, 
carî stăruiescă și astăcțl a „dobendi 
o armată independentă ungurescă 
sub ună ministru de răsboiu res
ponsabilă numai parlamentului un
gurescă “. Numai o mică parte a 
oposițiunei ar ave asemeni preten- 
țiuni, der și acestora le-ar da nu
mai o valore teoretică.

Pretinde apoi foia pestană, că 
Ungurii întotdeuna au fostă gata 
a aduce grelele jertfe, ce s’au ce
rută pentru armata comună dela 

dieta ungurescă și susține că acfl 
raporturile între armată și popo- 
rațiunea civilă în Ungaria au de
venită așa de bune, încâtă nu 
mai lasă nimică de dorită.

Ceea ce l’a înfuriată mai mult 
pe „Pester Lloyd**, este „imper
tinența** cu care f6ia berlinesă 
susține că „stegulă lui Ștefană pre 
adeseori a fostă ridicată în tim- 
pulă trecută și mai nou în con
tra domnitorului legitimă** și cere 
ca „maiestatea coronei Habsbur- 
giloră“ să pună stavilă „escese- 
loră de putere maghiare** și „a- 
mețelei de suveranitate națională.**

In mânia ei esclamă foia ti- 
szaistă: „A ne face asemeni im
putări sunteți mai puțină îndrep
tățiți voi, cari mai multă decâtă 
odată, când va venită la socotelă 
—ca la 1866— a-ți încuragiată și 
sprijinit p’acei Maghiari rebeli, cari 
voiau „se rădice stegulă tricoloră 
în contra suveranului legitimă.“

Rîde hîrbă de olă spartă — și 
apoi se nu se indigneze „Pester 
Lloyd“?

Despre naționalitățile asuprite, 
cari după „Kreuzzeitung,“ sunt pe 
calea maghiarisării pe teremulă 
administrației, justiției și pe celă 
școlară, f'6ia tiszaistă nu face de
câtă o singură dată amintire, inse 
și atunci numai spre a le da încă 
o lovitură și a-șî vărsa așa puțină 
năcazul & asupra „nerușinatei “ afir
mări a (jiarului berlinesă, că „na
ționalitățile nemaghiare ar fi fidele 
regelui**.

Nu s’a întâmplată niciodată, 
cțice „P. Lloyd,“ ca portretulă 
Maiestății Sale se fiă depărtată și 
înlocuită cu portrete revoluționare 
din partea Unguriloră, der s’a în
tâmplată, ca la „poporațiunile ne
maghiare fidele regelui, pe care 
le iubesce așa de multă „Kreuz
zeitung** se fiă înlocuită portretul 
regelui legitimă alu Ungariei cu 
acela ală împăratului Rusiei.“

Și pe când denunță astfelă, pă
trunse de ura cea mai înverșunată, 
pe națiunile conlocuitdre, foile un- 
gurescl se plângă asupra „denun- 
țiațiunei pline de ură“ îndreptată 
de cțiarulu berlinesă în contra Un
guri loru !

Programuln noului guvernâ românii.
In ședința dela 28 Martie noulă 

guvernă română ’șl-a desvoltată progra- 
mulă său.

D-lă deputată Pana disese că nouiă 
ministeră nu e eșită nici din maioritate, 
nici din minoritate, n’are încrederea țării, 
ci numai a Regelui. Elă nu crede că 
alegerile voră fi libere, căci atunci gu
vernulă ar căde.. Acesta e ună ministeră 
anormală. Cere imediata disolvare a ca- 
meriloră.

D-lă deputată Blaremberg se 
ridică contra modului cum s’a compusă 
noulă ministeră, care e ună guvernă per
sonală. Ună ministeră formată de d-lă 
D. Gliica ar fi fostă mai acceptabilă, 
pentru-că elă făcuse apelă și Ia oposițiă 
unită, care însă a retușată a întră în 
ministeră, fiindă-că d-lă Ghica declarase 
că nu va disolva camerile. Guvernulă 
actuală e continuarea guvernului trecută 
și caută a acoperi răspunderea ce o are 

înaintea țării guvernulă d-lui I. C. Bră- 
tianu. Cere disolvarea camereloră și o 
declarații a guvernului în privința poli
ticei sale esteriore.

D-lă deputată Grădișteanu dise, 
că actualulă guvernă nu e espresiunea 
țării, nu suntă nici din partidulă d-lui 
Lascară Catargi. Care e programulă 
noului cabinetă? Cere imediata disol
vare a eameriloră și garantarea libertății 
alegeriloră.

D-lă P. Carp, ministru de esterne 
răspunde antevorbitoriloră. pice că decă 
actualulă guvernă e eșită dintr’ună mică 
grupă, causa e că n’a voită să se coali- 
seze ca oposițiunea-unită, care rămâne 
cu tote astea o imensă negațiune și prin 
urmare ună mică partidă. La acusarea 
că actualulă guvernă vre să guverneze 
cu Regele și cu dorobanțulă, d-lă Carp 
răspune că acestă afirmare e o legendă, 
deorece d-sa nu așa ci altfelă a disă 
când i-se atribuia d-lui I. Brătianu rega- 
tulă și neatârnarea țării, și anume a disă 
că acestea se cuvină Regelui care a luată 
inițiativa, și dorobanțului, care ’șl-a văr
sată sângele pe câmpiile Bulgariei. La 
acusarea că actualulă guvernă n’are în
crederea țării, d-lă Carp răspunde :

„Da, o recuuoșcemă, nu suntemă|po- 
pularl, der suntă două soiuri de popula
ritate : este popularitatea promisiuniloră, 
popularitatea speranțeloră deșteptate. A- 
cea popularitate n’amă căutatu-o și n’am 
rîvnit-o niciodată. Este însă populari
tatea fapteloră îndeplinite: aceea o am- 
biționămă, și avemă convicțiunea firmă, 
că întrațl nepopulari în guvernă vom eși 
populari, contrară cu alții cari au intrată 
populari și au eșită nepopulari. (Aplause.)

D-lă Carp declara că alegerile voră 
fi libere, măcar de ară pătrunde numai 
junimiști în cameră. Promite că acestă 
guvernă, care nu e nici ală majorității, 
nici ală minorității, va fi ună guvernă 
nepartinitoră, și de aceea să nu’i judece 
acum, ci pe urmă, după faptele lui. Mi- 
nistrulă de esterne continuă apoi astfelă :

D. P. P. Carp, ministrulă de esterne 
A venită pe urmă d. Blaremberg și prin
cipalele sale imputări au fostă, că sun- 
temă un ministeră personală și că ga- 
rantămă impunitatea guvernului trecută.

La prima imputare a adăugată însă 
d. Blaremberg un ce, care a ruptă vîr- 
fulă acusării d-sale : D-nia sa de 22 de 
ani se luptă contra guvemeloră perso
nale. Apoi decă guverne personale au 
fostă guvernulă d-lui Iepureanu, guver
nulă d-lui Crețulescu, guvernulă d-lui 
Catargi, guvernulă d-lui Brătianu, decă. 
guverne personale de 22 de ani, și nu
mai guverne personale s’au succedată în 
țâra acesta, suntem în drept a ne întreba: 
apoi așa să fiă ? Fost’au totdâuna guverne 
personale în țera acesta, seu d-lui Bla- 
rembergă i se întîmplă ceea ce i s’a 
întâmplată, în poveste, unui fiu de rege 
la nascerea căruia tote zînele au venită 
și i-au dată câte o calitate: una l’a fă
cută frumosă, alta instruită, o a treia 
elocinte, a patra onestă, și a venită și 
una răutăciosă și i-a făcută ună dară, 
care a anulată pe tote celelalte, i-a dat 
ună caracteră totdeuna nemulțumită.

D. N. Blaremberg. Ceră cuventulă 
în cestia personală!

D. P. P. Carp, ministru de esterne. 
Garanțiă de impunitate pentru guvernul 
trecută ?

Noi în acestă privință, — și acestă 
declarațiune o facă în numele întregu
lui guvernă — credemă, și nu ne vomă 
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depărta ună singură momenta de aeestă 
credință, că în politică greșelile se în- 
drepteză. der nu se resbună. Decă dv. 
credeți c-ă în țera acesta, la fiă-care Răs
turnare de guvernă are să se ajungă la 
răsbunare și pedepsă, decă credeți că 
pentru fiecare greșală politică să fie, în 
afară de răspunderea morală, în afară 
de pierderea puterii, și o respundere, 
care atrage după sine pedepsă, — decă 
d-v. voițl să aruncați țera într’o confu- 
siune și convulsiune nepomenită, declar 
că nu noi ne vomă preta la imă ase
menea jocă.

A atinsă d. Blaremberg și politica 
esterioră, dicâud că d-sa în nici un cas, 
chiar decă s'ar face disoluțiunea, n’ar 
putea să ne dea încrederea d-sale. Eu 
m’am întrebată totdeuna pentru ce ? Și 
aci ne aflămă față erășl cu o legendă, 
față cu legenda politicei germane. Noi 
ne întrebămă pentru ce aeestă politică 
germană a luată ună aeră așa de teri
bilă încâtă fără să dea nimeni nici o 
explicațiune totuși să se dică: A! sun
teți pentru politica germană, sunteți 
nisce adevărațl trădători! Politica ger
mană, d-loră, e caracterizată mai alesă 
prin faptulă, că guvemulă germană face 
câtă se pote mai puțină politică externă. 
Vă pare pote acesta tmă paradox, cu 
tote astea e strictulă adevără.

Tote răsboele purtate de principele 
de Bismarck au fostă răsboe de politică 
internă și pe cari nu le-a făcută decâtă 
numai pentru ca să înlăture piedecile a- 
duse la constituirea imperiului germană; 
încolo a căutată cu cea mai strictă pru
dență să asigure pacea de care Europa 
are nevoiă. Acesta e caracteristica po
liticei germane și noi ne întrebămă, de 
ce avemă noi nevoiă, noi, cari avemă 
ună teritoriu ce pote hrăni de trei ori 
mai multă poporațiune decâtă are, noi 
cari mărindu-ne resursele am putea în
doi puterile statului română fără nici o 
acțiune exterioră, de ce avemă noi ne- 
voe, decă nu de pace?

Trebue der să ne asociămă cu acei 
cari au lucrată totdeuna pentru liniștea 
și pacea necesară prosperității și mări- 
rei poporului română. Acesta e politica 
germană și în aeestă sensă guvemulă 
actuală e pentru politica germană, pe 
care a recunoscut-o și d. Brătianu cu 
unu tactă ce trebue se aibă aprobațiu- 
nea nostră și n’am avută nici ună mo
tivă de a nu-i da, chiar fiindă în opo- 
sițiuae, întrega mea aprobare pentru o 
politică atâtă de conformă |cu adevăra
tele interese ale țării.

Viu acum și la cestiunea progra
mului ; am uitată însă ună lucru, ună 
actă de politeță: am uitată să mulțu- 
mescă d-loră preopinenți pentru testi- 
moniulă de bună purtare în vieța nos
tră politică și privată ce au binevoită 
a ni-lă da.

In aeestă privință eu, care sunt de 
părerea d-lui Grădișteanu, dică că era i- 
nutilă aeestă testimoniu, pentru că noi 
credemă, că onestitatea, și politică și pri
vată, nu e unii merită, ci o datoriă ; con- 
damnămă acolo unde nu o găsimă, der 
când o are cineva nu dicemă decâtă: 
cet homine a fait son devoir.

După ce ni se dă aeestă testimoniu 
de bună purtare, ne vedemă apoi acu- 
sațl de o mulțime de rele, cari infirmă 
pănă la ună punctă orecare greutate și, 
dați-ml voe să spună, chiar sinceritatea 
acestei politețe făcute mai nainte.

Cestiune de programă ? Apoi da, 
este evidentă că ministeriulă are pro
gramul său; că aeestă programă e cu
noscută der pote nu de d-lă Grădișteanu.

D-sa în totă prograinulă junimistă 
n’a vădută decâtă majoratulă țărănescă, 
o idee personală a mea și care n’a fi
gurată niciodată în prograinulă parti
dului.

Fiind-că ni se vorbesce de progra- 
mulă junimistă, să vedemă, care e acest 
programă. Noi vremă inamovibilitatea 
în magistratură conformă cu elementele 
seriose ce le avemă la disposițiunea nos- 
tră, și în aeestă privință credă că ina
movibilitatea curțiloră de apelă întovă
rășită cu o îmbunătățire materială sim- 
țitore face magistraturei o posițiune a- 
tâtă de înaltă, atâtă de bună, încâtă 
magistratura devine o carieră seriosă.

In materie de finanțe am recunos
cută totdeuna și recunoscă și astădl, că 
sub punctulă de vedere pură bugetară 
cestiunea fostului guvernă a fostă bună 
și echilibrarea bugeteloră a fostă făcută 
în modă seriosă. Am disă însă, că a- 
cestă echilibrare aveți să o sdruncinațl 
prin politica financiară și prin modulă 
cum d-vostră regulați creditulă Statului 
prin modulă cum administrați Banca, 
prin modulă cum ați produsă alterarea 
valutei, alterare plină de pericole pen
tru noi.

Se îndoesce cineva dintre d-vostră 
când dămă asigurare formală, că avemă 
să regulămu aeestă cestiune ? Și cine se 
îndoesce despre acesta va vede, că în
doiala în curendă va fi fără temeiu.

Ce mai voimă noi ? Voimă întin
derea pe o bază mai mare a proprietății 
mici, voimă legea comunală, nu sciu 
decă e liberală seu oonservatore, der o 
lege comunală, care dă comunei o ne
atârnare mai mare decâtă cea de astădl.

Voimă, în meserii, ca posiția lucră- 
toriloră 6ă fiă apărată conformă cu ce
rințele cele mai moderne ale legiloră 
celoră mai înaintate. In instrucțiunea 
publică, principiile d-lui Maiorescu, prin
cipii, cari nu placă d-lui Grădișteanu, 
der cari au fostă reluate în legea d-lui 
Sturdza, ne pară seriose și sănătose și 
le vomă supune discuțiunei viitorului 
parlamentă.

Mai voimă descentralisarea adminis
trativă, căci neatârnarea județeloră este 
astădl nulă.

Din tote aceste lucruri unulă singură 
ar fi suficientă în alte țări ca să se ra- 
dime partidele de densulă. Este deci 
ună programă seriosă, a cărui realisare 
cere o muncă îndelungată și pe baza 
căruia se potă forma nouăle partide.

Că vechea Dreptă și vechea Stângă, 
în forma loră actuală, aparțină mai multă 
istoriei decâtă realității presentului, este 
lucru, care nu va apăre ca nou în gura 
mea.

Noue formațiuni trebue să se pro
ducă pe base de legi positive, de idei 
nu doctrinare, de idei ce nu stau în aeră, 
der de idei practice și bine codificate, 
— acesta a fostă totd’auna părerea nos- 
tră, și când întrebă d. Panu, cu ce vă 
presentațl țărei când aveți să formați par- 
tidulă? îi răspundemă cu acestea avemă 
să ne presintămă țărei, pe basa loră se 
pote procede la reformarea interioră a 
partideloră și a Statului română. Cine le 
va admite va fi cu noi și cine nu le va 
admite va fi în câmpuri adverse. Noi 
nu ne vomă schimba părerile uostre, der 
nici nu vomă căuta să impunemă parla
mentului viitoră idei pe cari le va repu
dia. Aceste cuvinte ne aducă în modă 
firescă la chestiunea disolvărei.

Toți oratorii cari m’au precedată au 
disă să procedămă la disoluțiune și să o 
facemă imediată. Credă că nu dică ună 
ce, care ar pute mira vre-ună membru din 
aeestă parlamentă, decă susțină că cu 
aeestă parlamentă, guvemulă actuală nu 
pote să întreție relațiunl îndelungate și 
că ori parlamentulă ori guvernulă trebue 
să se retragă. Nașce întrebarea: ce era 
prudentă, ce era mai patriotică? să fa
cemă disolvarea astădl, adică în mijloculă 
unei agitațiuni ne mai pomenite în țeră, 
seu să o facemă mai târcliu ? Chiar Co
rona a trebuită să’șl pună întrebarea: 
când și-ar da sema mai bine de adevă
rata voință a țării: atunci când pasiunile 
sunt întărâtate, seu atunci când agitațiu
nile voră fi liniștite, peutru-cc să șcie 
care este voința binecugetată și bine cum
pănită a națiunii.

Că avemă să procedămă la disolva
rea acestei Camere este ună faptă asu
pra căruia nu pote fi nici o îndoială, și 
mesagiulă regală, care va închide aeestă 
Cameră va adeveri cuvintele ce vi le 
spună acum. Vă repetă însă, că în mo
mentele de înfierbântare în cari se află 
țera, noi n’amă credută că este bine să 
procedămă imediată la disoluțiune, și să 
procedămă imediată la nouă alegeri.

Acestea suntă, d-loră, declarațiunile 
pe cari eramă datori să vi le facemă.

Noi vă rugămă pe toți, și pe majo
ritate și pe minoritate, ca să binevoiți a 
lăsa deoparte aceste discuțiunl cari nu 

potă decâtă să mărescă pasiunile a că- 
roră liniștire trebue să o dorimă cu toții, 
și să votați bugetulă. — și vă promi- 
temă că nu vomă lua aeestă votă nici
odată ca ună semnă de aprobare, ci’lă 
vom considera numai ca ună actă patrio
tică, pe care îlă faceți dv. față cu țera, 
dându’i mijloce de a merge înainte (a- 
plause).

SOIRILE BILEI.
Pentru sinodulă gr. or. română din 

Sibiiu s’au mai alesă deputațl în Sibiiii: 
P. Cosma și Iacob Bologa; în Sâlisce: 
E. Măcelariu și pretorele L. Brâu de 
Lemeni; în Săbeșu: Ioachimă Fulea și 
Daniilă Davidă; în Alba-hdia: Rubină 
Patița și V. Tordoșană,- în Deva: Dr. 
I. Mihu și Samuilă Popă; în Hațegfi: 
Ambrosiu Barseană și G. Danilă; în 
Gioagiu: Ios. Orbonașiu și Dr. N. O- 
lariu; în Câmpeni.- Gherasimă Candr ea 
și M. Cirlea; în Clușiu: Dr. A. Brote 
și P. Pipoșă; în Solnocii: Dr. R. Roșea 
și Nic. Cosma; în Bistrița: Dr. A. 
Todea și G. Șandoră; în Temava: M. 
Voileană și Dr. N. Olariu; în Sighi- 
șora: Ioană Șandru și Zach. Tătară; 
în Făgărașil: Bariu Du vie a, Ioană 
Turcă; în Turda: P. Cosma și Dr. P. 
Spanu; în llia: Alexe Olariu și Nic. 
Popă, secretară de finanțe.

* * *
Autoritățile politice au fostă încu- 

nosciințate, că prințu 1 ă de coronă 
Rudolf va inspecta, în calitatea sa de 
inspectoră generală ală infanteriei, tote 
trupele de infanteriă și de venătorl și 
în aeestă scopă va călători în monar- 
cliia întregă. Priuțulă de coronă a re
tușată, din considerațiunl militare, orl-ce 
primire festivă.

♦ * *
MinistrulădehonvedI a or

donată, ca ținerea în evidență a indivi- 
diloră liberați de servițiulă gloateloră în 
interesulă servițiului publică să se facă 
de acele comande de cercă, pe ală că- 
roră teritoriu locuescă respectivii. Fără 
o directă ordonare a ministrului numai 
acei individ! se scotă din evidență, cari 
ori au satisfăcută obligamentului loră la 
gloate, ori cari au murită.

Precum comunică „Moniteur de 
Rome“, Papa a numită asistenți ai 
tronului papală pe episcopii Ionu 
Szabo din G h e rl a, Michailă Pavelă 
din Oradea-mare și Victoră M i - 
h a 1 y i din L u g o ș ă.

* * *
Tergulă anuală de primă

vară ținută deunăcțile în Orăștie a 
fostă bunicelă. Vitele s’au vândută cu 
prețuri bune, porcii au fostă forte căutațl.

♦
* ♦

FOILETONULtr „GAZ. TRANS.“

NUNTA IN ȘCHEIU.
Pană pe la 1830.

(Fine.)
De chiămători, când mergeau cu 

lăutari la vre-o fată, se «jicea că „duce 
plăcinta“, pentru că găina, cei duoi co
laci și plosca cu vină dăruite de nună, 
pe lângă ce se înțelegeau cu ginerile 
să le mai dea, erau ale loră. Găina o 
frigea, colacii îi tăiau bucăți și da la 
fete, la neveste și la feciori, pentru-că 
toți feciorii mergeau mai bine cu chiă- 
mătorii. Apoi și fata unde duceau chiă- 
mătorii plăcinta, îșl chiăma și ea alte 
fete, surate d’ale ei, și jucau acolo de 
ținea jocu uneori pănă despre diuă, și 
jucândă fetele și feciorii, și feciorii cu 
fetele, mai aucjiai eră că cutare a ce
rată pe cutare și cutare pe cutare și 
apoi așteptai eră altă „plăcintă11 și fetele 
necerute trăiau cu nădejdea și îșl aș
teptau și ele diua și cesu.

Ginerele cu miresa după -ce sta la 
nună câtă sta și vedeau că omenii s’au 
rărită și că nu mai era cine să joce, îșl 
luau nopte-bună și plecau acasă.

Luni dimineța de pe la optă, nouă, 

pănă pe la ame4ă, lăutarii mergeau pe 
la nuntașii mai de frunte „de-i zoria“.

La ginere Luni se spălau vasele și 
miresa trebuia și ea se ajute. Ginerele 
trebuia să mergă Luni dimineța, să mergă 
cu a tînără cu ciubăru la fântână să 
aducă apă, și chiămătorii și din rade, 
muieri și omeni, mergeau de-i stropiau 
cu apă, că diceau că așa e bine, că e 
cu norocă; și îi âuropiau cu apă bine de 
totă de îi mai scăldau, apoi fiă vară fiă 
ernă.

Săcra mică ducea tineriloră Luni de 
dimineță. ducea tăiățăi cu lapte, ori mu- 
iețl cu lapte, pe care îi mânca ginerele 
cu miresa ca să le fiă traiu dulce.

Luni sara pănă nu făceau masă, gi
nerele și cu mirâsa mergea la nunu și 
la săcra mică „de-i hiritisia“.

Pe la șese sera veniau lăutarii la 
ginere, unde se făcea masă și după masă 
era jocă. Atunci se juca mai cu sămă 
„perinița", de cjiceau la lăutari: „Ia cji- 
cețl măi o periniță“ ; de altfelă se juca 
uneori și la pungă șl la nună. Jucătorii, 
omeni și muieri, se prindeau de mână 
ca la horă, lăutarii cântau și hora se’n- 
vertia în drepta și în stânga. Unu dintre 
jucători era în horă, în mijlocă, cu pe- 

rinița în brațe se’nvertia de două, de 
trei ori singură în locă și după-ce-șl 
alegea pe unu dintre jucători — de era 
bărbată ori fecioră, îșl alegea nevastă 
ori fată — (jicea în cântecu lăutariloră : 
„Cine jocă perinița să-i pupe neichii 
gurița11, apoi arunca perinița la picidrele 
celui alesă și îngenunchia pe ea; celă 
alesă trebuia să îngenunche și elă, și 
înghenunchiațl se sărutau. Lăutarii țîpau 
cu lăuta plimbândă degetu pe cordă în 
susă și în josă. Celă dintâiu se prindea 
apoi în horă și rămânea, celălaltă de juoa 
perinița și făcea și elă totă ca celă din
tâiu. Fetele și nevestele nu se prea lăsau 
să le pupe; le pupa cu de-a sila, și decă 
juca perinița, ele nu diceau din gură 
nimică, cinumai omenii, când o jucau, și 
feciorii.

Pe vremurile alea se mai juca la 
nunte și „Pipera11: ună felă de brâu, 
de se prindeau omenii ca la horă de 
mâni. Celă care era de purta cjicea din 
gură:

Cine .joci Piperu,
Piperu sfiracu 
Se se plece cu capu,

și apoi le spunea ce să facă și de câte 
ori să dea cu picioru în pămentă. Ori le 
dicea eră:

Cine jdeâ Piperu. 
Să-și lapede odoru 

și atunci cu toții se desbrăcau de haina 
de pe deasupra de rămâneau uneori în 
cămașe și așa jucau. Pănă jucau, altu le 
lua hainele de le amesteca și le făcea 
rîsă, de rîdea totă lumea.

Și Luni sera ținea jocu și petre
cerea pănă târejiu. Cu totă obosela, pe
trecerea era uneori mai veselă; omenii 
erau mai slobod! la glume, că erau mai 
multă nâmuri și pretinl și cunoscuțl. 
Și lăutarii erau obosiți și cum stau 
și cântau, pe unii din ei îi fura somuu, 
Atâta trebuia mai alesă chiămătoriloră, 
cari începeau să se mai țină și de drăcii. 
Ei se duceau binișoră și frecau pe obrază 
pe lăutari cu său și cu de pe căldare, 
șl-apoi îi deșteptau să cjică, lăutarii vă- 
cjăndu-se rîdea unu de altu și lumea ri- 
dea de ei. *

La o săptămână, adecă în cea din
tâiu Duminecă după nuntă, nașa o scotea 
pe cea tînără la biserică, era „scosu bi- 
sericii11, și din biserică când eșiau, o 
ducea la ea și chema și pe alte neveste. 
Și la ea făcea cinste cu covrigi și jim
ble, ori cu colacă cu chitișore (gogoși) 
și cu comuri, de era în dulce, și cu ra-
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In D e ș i u mai în fiă-care săptă
mână se ivesce câte unii câne tur
bată. pilele trecute, de esemplu, intra 
în orașă nntl câne turbată, probabilă 
dela sate, și mușcă pe soția lui Lang 
Istvan. Femeia mușcată fu imediată pusă 
sub cură, der cânele a fugită făr’ a fi 
putută fi omorîtă. De observată e, după 
cum scrie o foiă ungurescă din Clușă, 
că înainte de a se pune darea pe câni 
abia decă se audia în ținutulă Deșiului 
despre vre-ună casă de turbare.

Din comitatulu Brașovului.
Luni a ținută comisiunea adminis

trativă a comitatului Brașovă ședința. în 
care s au cetită diferite raporte lunare 
pe Martie.

Raportorulă economică îm- 
pârtășesce că comunele cercului superi
ori s au întrunită pentru întemeiarea 
unui institută de prăsire a mânziloră și 
vițeiloră și că statutele s’au presentată 
ministerului de agricultură spre aprobare.

Inspectorulă școlară rapor- 
teză, că în ntunerosele scole visitate de 
elă resultatulă dobândită e favorabilă. 
Celă mai slabă resultată s’a arătată în 
scola poporală gr. or. din Reșnovă și 
în scola cea ev. luth, din Vulcană, pre
cum și în scola de repetițiune din Cer- 
nată. Celă mai bună resultată s’a arătată 
la scola elementară ev. luth, din Răș- 
novă, unde anume instrucțiunea gimnas
ticei rămâne nentrecută în comitată. La 
scola poporală de stată din Satulungă 
s‘a constatată defectulă, că nu se pdrtă 
nici ună journală de classă.

Raportorulă procurorului 
constată, că în temnița tribunalului erau 
la finele lui Martie 119 arestanțl, între 
cari 106 condamnați și 13 în cercetare. 
In temnițele judecătoriei cercuale a Bra
șovului și Satulungului se aflau în cur
sulă lunei 41 condamnați, dintre cari la 
finele lunei au mai rămasă 2 în arestă 
spre a‘șl face pedepsa.

Din raportulă oficiului or
fan a 1 ă orășenescă pe cuartulă prim 
resultă, că la finele lui Martie au ră
masă sub tutorată 3145 persone, cu 19 
mai puțină ca la finele lui Decemvre a. 
tr., sub curatelă suntă 231 persone, cu 
1 mai multă ca la finele lui Decemvre 
a. tr. Averea aflătore în păstrarea ofi
ciului orfana lu era la finele lui Martie 
6r<.183 fl. 31 cr., dintre cari 3548 fl. 
76 cr. în bani gata. De sub tutorată au 
fostă liberați în cursulă cuartului 97 per
sone. de sub curatelă 6 persone.

Din raportulă oficiului or- 
f an ală comitatensă pe cuartulă 
primă resultă, că la finele lui Martie au 
rămasă sub tutorată 5324 persone, cu 28 
mai puțină ca la finele lui Decemvre a. 
tr., sub curatelă 225 persone, cu 9 mai 
multă ca la finele lui Decemvre a. tr. 
Averea aflătore în păstrarea oficiului 
orfanală era la finele lui Martie 319. 
875 fl. 01, între cari nici ună bană gata. 
De sub tutorată au fostă liberați în cur
sulă cvartului 128 persone, de sub cu
ratelă 2 persone.

Raportulă inspectorului de 
dare constată că întrega datoriă de 
dare era la finele lui Martie 149.670 fl. 
24% cr., dintre cari 137.687 fl. 20% cr.

chiu încăldită cu miere ; la scosu bisericii 
și la boteze mierea la rachiu se șcia.

De altfelă nu trebuia să cheme la 
scosu bisericii pe tote muierile, care 
mersese la nuntă. Pentru-că la Rusalii, 
când totă lumea mergea la mormentă 
cu colivă ori cu păsată și cu vină, mer
gea și a tînără cu socră-sa și muierile 
care nu erau chiămate la scosu bisericii 
nu-i cumpăra ălei tinere nimică; eră 
muierile care fusese chiămate, îi cum
păra, așa erau obiceiu să-i cumpere, câte 
o sticlă pe care i-o dau la mormentă 
plină cu vină, și puneau în ea și câte 
o svertă de flori, ori îi dau câte ună 
castronă cu ureză cu lapte și făclii de 
ceră. Nașa la Rusalii lua finii-sii ună 
ciubără mare cu nouă cercuri, ună co- 
lacă și o sticlă.

După nuntă era bine 
se ducă mai întâiu la câte 
la boteză și nu era bine 
întâiu la mortă. Numai de 
și când se’ntempla de le 
cine-va 
duceau 
de a fi 
teză1’.

ca tinerii s6 
o nuntă ori 
să se ducă 
nevoiă mare 
muriau câte

din nemuri, numai atunci se 
cei tineri la mortă mai înainte 
mersă la câte o nuntă ori bo-

G. I. Pitiș.

s'au plătită, rămânendă 11.983 fi. 04 cr. 
restanță.

Din r a p o r t u 1 ă c o nd u c ă t o r u- 
lui oficiului de construcții re- 
sultă, că drumurile de țeră suntă în stare 
forte bună, podurile, șanțurile și alte o- 
biecte suntă încă defectuose, mai departe 
distanța Brașovă-Clușiu a suferită prin 
isvore și la fântâna albă s‘a întâmplată 
o dărimare. Altă defectă e că în tomna 
trecută nu s‘a împărțită pietrișulă. Inun
dările u‘au pricinuită nici o stricăciune 
șoseleloră, ci au ruptă ună podă de pe 
șoseua comitatensă Brașovă-S Sângeorgiu 
pentru restabilirea căruia oficiulă de con- 
strucțiunl a acordată din fondulă de 
oonstruire a șoseleloră o sumă de 220 fl.

IntemplărT diferite.
Nu bețî apă înfierbântați, pilele a- 

cestea mai mulțl copii de școlă se ju
cau la câmpă în apropierea M e d i a ș u-
1 u i. După-ce se osteniră, începură pe 
întrecute să bea apă rece din ună is- 
voră rece. S’a aflată între ei unulă 
care a beută după olaltă 11 pahare, 
altulă 16 pahare, der studentulă de cl. 
H. gimuasială Brandtsch Rudolf a beută 
numai 13 pahare și după o suferință de
2 dile a murită.

A nebunită în arestO fosta nevastă a 
lui Szekely Miklos din Turda, despre 
care amintirămă mai dilele trecute, că 
șl-a omorîtă bărbatulă din causă că a- 
cesta n’a voită să ierte greșela făcută 
prin aceea, că a fugită cu bani cu totă 
pe la Budapesta unde a trăită (file albe 
și numai după-ce șl-a isprăvită paralele 
s a întorsă îndărătă la bărbatulă său. Se 
vede, că nefericita femeă n‘a mai putută 
suporta mustrările de consciență pentru 
omorulu bărbatului său, pe care dealt- 
mintrea îlă iubea destulă de multă și de 
aceea șl-a perdută mintea.

Alba-lulia, 5 Aprilie 1888 st. n.
După ce Maiestatea Sa Regele prin 

prea grațiosa Sa decisiune dela 20 Mar
tie a. c. s’a îndurată, ca din causa sdrun- 
cinatei mele sănătăți, să fiu pusă în pen
siune, aducă la cunoscința tuturoră ami- 
ciloră și cunbscuțiloră mei, că cu 15 ale 
curentei îmi voi strămuta locuința la 
Abrudă.

După ună serviciu neîntreruptă de 
peste 32 ani, care l’am prestată patriei 
cu cea mai sfântă credință, după o la- 
bore cu laudă încununată, care nici ini
micii mei nu ml-o potă disputa, îmi iau 
rămasă bună dela cariera mea de jude- 
cătoră și dorescă patriei și națiunei mele 
ca să aibă mulțl bărbați cu asemenea 
devoțiune, precum am fostă devotată eu 
Tămidei, și decă în lungulă meu servi
ciu, vreodată n’am putută satisface tu
turora așteptâriloră, și unuia seu altuia 
i s’ar fi părută pre aspră judecata mea, 
îlă rogă ca să’ml ierte, căci după na
tura mea eu în tote împrejurările și față 
cu ori și cine m’am sihtă a fi imparțial.

Rămasă bună tu poporă iubită și 
de multe ori și din multe părți pre 
multă asuprită și pre multă huiduită, 
căci eu ca judeoătoră de aci în încolo 
nu-țl mai potă fi spre scută și cu sfa- 
tulă meu nu te [mai potă mângâia, ’ți 
promită însă, că iertându-’ml sănătatea 
te vei mai întâlni cu miue în șirulă a- 
părătoriloră tăi cei mai fideli, pentru că 
din tine născendu-mă, pentru tine am 
trăită și m’am luptată, și ție îți rămână 
puterile mele și esperința mea conser
vată pănă la finitulă vieții mele.

Basiliu Bașiota, 
jude reg. în pensiune.

Academia Română
sesiunea generală din anulu 1888.

(Urmare.) 
F. Legate și fonduri.

Avemă din ce în ce mai multe do- 
vec|I, că activitatea desvoltată de Aca- 
demiă și regulata ei administrare atragă 
asupră-i interesulă bărbațiloră patrioțl și 
doritori de înaintarea culturei naționale.

1. 0 dovadă nouă despre acesta a- 
vemă în testamentulă răposatului I. Fătu, 
frate ală regretatului nostru colegă și 
generosă donatoră ală Academiei Dr. A. 
Fătu.

Ioană F^țu, advocată și proprietară, 
oetățenă trăindă în afară de luptele cjilei, 
der observândă de aprope mersulă mo
rală sciințifică, literară și politică ală 
patriei, a încetată din vieți la 27 Ianu
arie a. c., lăsândă Academiei prin tes- 
tamentă aprâpe întrega sa avere. In șe
dința dela 11 Martie, conformă art. 85

din Regulamentă, Delegațiuuea, în uuire 
cu unanimitatea membriloră presențl, a 
decisă primirea acestui legată sub re- 
serva aprobărei, ce este a se da în se
siunea generală, conformă art. 7 alinia- 
tulă n din Statute.

2. Executorii testamentari ai răpo
satului Dimitrie Hagiu Vasile, au rela
tată Academiei că, lichidându-se averea 
remasă după răposatulă, s’a constatată 
ună deficită de 195,821 lei la care lega
tarii cu imobile nu au voită a participa.

De aci s’a născută ună procesă care 
amenința să dureze mai mulțl ani. Spre 
a evita acesta, legatarii cu imobile s’au 
învoită a completa din părțile loră defi- 
citulă pănă la 83.36% în locă de 62%, 
cum ar fi resultată decă procesulă s’ar 
fi sfârșită în favorulă loră. După acestă 
propunere Academia avea să sufere o 
reducere a legatului său de 16.64%. Ces- 
tiunea s’a disoutată în ședințele dela 1 
și 8 Maiu și propunerea s’a primită cu 
unanimitate.

In urma acestei decisiunl Delega- 
țiunea a primită valorea legatului Hagi- 
Vasile în sumă de 16,672 lei. Suma 
primită s’a capitalisată cumpărându-se 
efecte publice, și rămâne acum ca Aca
demia să regulamenteze întrebuințarea 
acestui fondă.

3. Acțiunea intentată la instanțele 
judecătorescl pentru anularea testamen
tului răposatului Doctoră Obedenaru, a 
fostă câștigată la 13 Maiu anulă trecută 
înaintea Curții de Apelă Secția a II, 
mulțămită apărării zelose a colegului 
nostru d-lă T. Maiorescu. Acum afacerea 
se află pendinte înaintea înaltei Curți de 
Casațiă și Justiție; ea urmăresce sco- 
pulă de a scote de sub disposițiunile 
testamentului numai moșia, recunoscen- 
du-se, cu ocasiunea pledării procesului 
înaintea Curții de Apelă, de cătră partea 
adversă, validitatea disposițiuniloră tes
tamentului întru câtă privesce averea 
mobilă.

4. In ședința dela 20 Martie din 
sesiunea generală trecută ați recoman
dată Delegațiunei cestiunea asigurărei 
drepturiloră Academiei pe imobilele apar- 
ținendă legateloră Zappa și Năsturelă- 
Herăscu. Conformă acestei însărcinări 
s’au luată inscripțiunl ipotecare asupra 
moșiiloră Năsturelă și Lămotescii pentru 
asigurarea legaturiloră Năsturel-Herăscu.

(Va urma.)

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

Viena, 12 Aprilie. In cea mai 
de aprope ședință a camerei de- 
putațiloru se va presenta ună pro
iectă de lege forte importantă, care 
va conține stabilirea disposițiuni- 
loru asupra convocărei facultative 
a reserviștiloru.

Berlină, 12 Aprilie. Intrevorbi- 
rea împărătesei cu cancelarulu Bis
marck se pare că n’a adusă nici 
o schimbare.

Imperatulă a rugată pe Dr. 
Mackenzie se ’șl prelungescă șe
derea sa în Berlină, fiindă că în 
cursulă lunei ar pute se aibă iri- 
tațiuni. Forțele ’i s’au mai întărită 
încâtva. Umflătura gâtlejului s’a 
mărită.

BucurescT, 12 Aprilie. Camera 
a votată bugetulă. închiderea se- 
siunei nu e hotărîtă. E probabilă 
o desbinare între liberalii-conser- 
vatorl.

Augsburgu, 12 Aprilie. De erî 
a căflută zăpadă colosală de multă. 
Comunicațiunea pe calea ferată e 
împedecată pretutindenea.

ULTIME SCIR1.
O persona de pe lângă prințulu 

bulgară s‘a esprimată asupra, si- 
tuațiunei astfelă: Princepele nu va 
ceda nici celei mai seridse pre
siuni ale Europei și va părăsi Bul
garia numai când se va întrebuința 
forța în contra lui.

Intre armata bulgară s‘a îm
părțită, prin poște, o proclamațiă 
subscrisă de comitetulă revoluți
onară dela 9 Augustă (cu reșe
dința în România,) prin care ar
mata și poporulft e îndemnată la 
revoltă. In proclamațiune se pune 
deosebită pondu pe uciderea prin-

cipelui, prin ceea ce s‘ar considera 
crisa ca terminată.

Berlină, 10 Aprilie. „Gazeta 
Germaniei de Nordătf spune, că 
alegerea generalului Boulanger ca 
deputată este o nenorocire pentru 
Francia și că escese se voru pro
duce pe stradele Parisului.

Parisu, 10 Aprilie. Generalu- 
i s‘au făcută mari 
mulțime de omeni 
la trecerea sa îna-

ui Boulanger 
ovațiunr. O
‘au aclamată

intea localului gazetei „La France,*• 
wecum și
Louvre. “

înaintea „hotelului de

10 Aprilie. Generalulu 
a scrisă o scrisore ale-

Parisu, 
Boulanger 
gStoriloru săi dela Dordogne, mul- 
iumindu-le pentru încrederea ce au 
într’ensulu. Alegerea sa, d°* 
vedește că țera împărtășește opi- 
niunea lui asupra trebuinței de a 
se disolva Camera, precum și asu
pra urgenței de revizuire a con
stituției.

DIVERSE.
Aurii în isvorulu dela Karlsbad. Din 

repețite cercetări analitice, făcute de ună 
chemică distinsă, s’a constatată că apa 
isvorului dela Karlsbad conține aură. 
Autorități sciențifice suntă de părere, că 
isvorulă s’a unită în timpulă mai nou cu 
o venă, care trece printr’ună strată ce 
conține aură.

Câtă bere se frabrică în lume? In 
privința acestei întrebări „Prager Lloyd“ 
publică următorea socotelă: In întregă 
lumea se fabrică pe ană 150 milidne hec
tolitre de bere. Din acestea se vină pe 
America 22 % milidne, pe Australia 1 
milionă, restulă se fabrică în Europa. 
Dintre statele europene se vină pe: An
glia 45 milidne, Germania 42’ 4 milidne, 
Austro-Ungaria 13% milidne, Belgia 9% 
milidne, Francia 8 milidne, Rusia 4% 
milidne, Germania sudică 1% milidne de 
hectolitre. Elveția, Svedia, Norvegia și 
Italia abia decă fabrică tote împreună 1 
milionă de hectolitre bere pe ană. Ce 
privesce consumația berei, calculațiunea 
este acesta: In Belgia de fiă-care locui- 
toră se vină 165 litre pe ană, în Anglia 
122, în Germania 90, în Dania 57, în 
Germania sudică 34, în Austro-Ungaria și 
Elveția 33, în Norvegia 31, în Franoia 
21, în Svedia 20, în Rusia abia 5, în 
Italia abia decă se vine pe ană a (jecea 
parte dintr’ună litru de bere pentru ună 
locuitor ă.

Cursulu pieței Brașovu 
din 12 Aprilie st. n. 1888

Bancnote românescl C 
Argintă românescă . 
Napoleon-d’orI . . . 
Lire turcescl . . . 
Imperiali..................
GalbinI...................
Scris, tone. „Albina116u!0

n n r J o
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

imp 8.55 Vend. 8.58
»» 8.48 F 8.50
n 10.01 n 10.04
}1 11.82 11.85
n 10.32 n 10.35

5.90 n 5.92
n 101.— ji 102.—
n 98.— n 98.50
J1 104.50 105.50
6’/,--8»/„ pe ană.

94.85
85.40

150.50

96.

_____ _ _e sortare . 
rurale Banatii-Timișii 
cu cl. de sortare . . 
rurale Transilvane 
croato-slavone . . .

Cursulă Ia bursa de Viena
din 11 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aurii 4%............................
Renta de hârtii 5%............................
Imprumutulă căilorii ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei câiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune)
Amortisarea datoriei căiloril terate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare.......................
Bonuri cu clasa de sortare ....
Bonuri
Bonuri
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.....................................
Imprumutulil cu premiulu urgurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului .........
Renta de hârtii austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aurii austriacă...................
LosurI din 1860 .................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . .
Acțiunile băncei de credită ungur. . 273.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . — 1.— 
Galbeni împărătesei
Napoleon-d’orI .... 
Mărci 100 împ. germane
Londra 10 Livres sterlings .... 126.65

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

. . 126.— 

110.
104.50
104.50
104.50
103.75 
104.
103.25

99.75
123.50 

124.-
78.60
80.55

110.90
132.50 
863.—

. 271.20
5.97 

. 10.03

. 62.25
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150—200 fl.
lunaru de câștigată în modă 
ușoră tară de capitală, seu riscă. 
Agonisire turte cum se cade. 
Cu deosebire potrivită pentru 
slujbași, representanțl de asigurări, 
ageiițl, comersanți și pentru ori
care persona, care vine în con
tactă cu publicu. Oferte a se 
adresa : Katifm. Kanzlei „La Con
fidential în Budapest.

40.3—1

Numere singura
tice din „Gazeta Transilva- 
niei* ă 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, 
în librăria Nicolae Ciurcu 
și Albrecht & Zillich.
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Picăturile de stomachu Mariazeller, 
care lacră escelentu in contra tuturora 

boleloră de stomachâ.
Neîntrecute pentru lipsa 

de apetită, slăbiciunea sto
ma chul ui, respirați un ca cu 
mirosft greu, umflare (ven
turi), răgăelâ acră, colică, 
catarU de stomachu. acrelă. 
formarea de petră și năsipU. 
producerea escesivă de fleg
mă, gălbinare, greață și vo- 
mare, durere de capă (d£c& 
provinedela stomachu), câr
cei la stomachu, constipa-

țiune seu încuiare, încărcarea stomachuJui 
cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe 
de splină, ficată si de haemorhoide. — Pre
țuia unei sticle dinpreună cu prescrierea 
de întrebuințare 35 cr., sticla îndoita de 
mare 60 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.) 
Picăturile de stomachu Mariazeller nu 

suntU unU remediu secretă. Părțile conți- 
nâtore suntU arătate în prescrierea de în
trebuințare, ce se află la fie-care sticlă. 
Veritabile se află mai in tote farmaciile.

Avertismente! Picaturile de stomachă 
Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori.—Ca seuinu, că suntu veritabile, 
servesceînvălitorea roșiăprovădută cu marca 
de protecțiune de inui susfl, și afară de 
acâsta pe fiecare prescriere de întrebuin
țare, ce se află la fiecare sticlă, trebue s6 
ne arătată, că acesta s’a tipărită în tipo
grafia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia 
Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă": 
farm. I. Goos: farm. Iul. Hornung; farmacia 
F- Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
Feldi6ră:(Marienburg), farm. Wil. Schneider. 
Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Jieteg, farm. 
Barabâs Fer. 13,52—10

Fabrica de mărfuri de argil (humă) ars și de sobe de căbăli din Cârstian, 
societate pe acții.

Avemu onore a anunța, că singurulti representantu alu fabricei nostre 
de humă arsă [pămentu de olel din Cârstiană, este de aci încolo domnulă 
Ludwig Rhein. Brașovă, Strada Foștii [Nonnengasse] No. 608, unde pen- 
tru înlesnirea publicului

Q9* Amu espustî în depositiî permanentă modele din tote 
produsele nostre de celu mai bunu și mai probatu argilă alîi Ar
deiului — siguru împotriva focului — și recomandămu cu deosebire

Qnho do râhâll ?i sobe cu vatră turnate în for-
OUUu UU balfdll mele și colorile cele mai moderne 
și mai pline de gusta.

A

I

3

u

acum ; 
ieftine

Fabricate de humă arsă,
nume, sulinare pentru conducerea apei, de orl-ce dimen
siuni — durabilitatea se garanteză — coperișe de urloe 
[coșuri] de totă forma și mărimea, țevi pentru aburu, hor
nuri pentru remise [magazii] de locomotive, plăci turnate 
pentru păreți, iezle pentru nutrețulu cailoru în formă de 
scoică, cărămidl de filtrată, ramure de sulinaru, canale 
pentru aborturi, pâlnii, blide, și altele și altele; asemeni și 
mărfuri de argilă pregătite după modele și desemnurl.

Mărfuri de Chamoth: resistente focului, ca
nale, plăci, petri fasonate, cărămi^-icurl, retorte de gaza, 
petrii pentru poleială, părți constitutive de sobe, tinciu, 
prafQ. cuptore, apoi humă dură și resistentă la iocu.

Ornamente pentru zidiri,
și forte eftinll.

RecomandândU fabricatele nostre bunăvoinței onor, publică, ce și pănă 
a avut-o și asigurându-lu de celu mai atentă serviciu și pe prețuri forte

B9** Ne rugămu ca comandele s6 se adreseze la deposituliî 
nostru la d-lfi

LUDWIG RHEIN,
strada I=oștii 3STr. SCS.

Fabrica pe acții de humă, arsă, și de sobe de căhăll
din. Cârstiam/ă..
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I. Plecarea treiiiiriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persdne Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.

315: 4 ore 01 minută dimineța.
Dela Brașovii la Bucuresci:

318: 1 oră 55 minute după amecjl.

Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtii Nr.

2.

mixtă Nr.

II.

A.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:

317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:
Brașovă la Repiovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 m. după amedl. 

ZizinU: 4 ore după amedl.
Săcuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașă: 4 ore dimineța.
Săcele; 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
i Reșnovâ-Zernesct-Brană la Brașovă: 10 ore înainte de ainecji. 
ZizinS. la Brașovă: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
Făgărașu, la Brașovă: 2 ore dimineța.
Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.
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| DenosituU fabricei de mărfuri de argila arson de sobe de câblll la LUDWIG RHE1N. Brajon. ||

A visă d-loră abonați!
Rugăm pe tl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie, pe cuponulă mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

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

Administrafiunea „Gaz. Trans.“

IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, pro- 

vedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză tottL telulfi de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în aurd, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și ese- 
cutate elegantu, și în colori ș. a.

Pentru comerciant!: adrese pe scrisori, fac- 
ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.

DispunAndil de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea hârtiei, stabilimen- 
tulii nostru tipograficii este în posițiune a esecuta 
orl-ce comandă în modulil celil mai esactu și es
tetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale seprimescu în biurouhl ti
pografiei Brașovă, piața mare Nr. 22 etagiulă 1 cătră 
stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la 

TIPOGRAFIA A. MURERIANU, BfWVO.
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Cea mai bună asus-w 
Hârtie de țigarrete 

este «erltabilulâ

LE HOUBLON
fabricată franoesă

de GAWLEY & HENRY, în PARIS 

A se feri de imitajlune.
Acești hârtii se recomandă cu căldură 

din partea domniloru Dr. J. J. Pohl, D. E. 
Ludwig, D. M. Lippmann, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materiă stricăciosă;

Câștigă sigură!
Fie-care ontă activă pdte fără, ca

pitală se'șl câștige .5 pănă la
10 Jl. pe cale reală și onestă prin 
primirea unei representații lucrative. 
Și ca ocupația secundară potrivită 
pentru oricine. Agențl cu provi-sionă 
mare se instaleză în tote orașele și 
comunele monarchiei. Oferte suntu 
a se adresa: Kaufm. Kanzlei .,Lft 
Coilfidentia“ in Budapest.

40,3—1

DE INCHIEIATtr
O odae frumosă către stradă, nemo

bilată, eu bucătăria etc. etc.
O odae mică spre curte, mobilată. 

In Tergulu pomeloră. Nr. 93, I etagiu.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


