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A1TULU LI.
Brașovii, Mercuri, 6 (18» Aprilie

„Gazetu-1 iese în Ho-ciire <|i. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria 
Pe unu nnul2d.. poșâso luni 

6 11.. pe trei luni 3 fi.
Pentru România și strainătaie: 

Pe unii unii -10 franci, pe ș6se 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franci.
Se p ren urne ra la tdto ofl- 
ciole poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Atonaineuiolu utntru Brașovii: 
la administrațiune. piața marc 
Nr. 22, ot-agiuiiX I. : pe unii ană 
10 fi.. pe sase luni 5 11., po trei 
luni 2 11. 50 cr. Cu dus ulii în 
casă: Po unu anu 12 11.. pe 
șise luni G 11., pe trei luui 3 11. 
t’nu esemplură 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele cAtu și 
inscrțiunile sunt a se plăti 

în ainte.

1888.
JSToiă. abcnaixientu.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. s'au deschisu nou 

abonamentu la care invitămu pe toji amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Pretulu abonamentului:>
Pentru Aiistro-lugaria: 
pe trei luni 3 fi. 
pe șese luni 6 ii. 
pe uni anii 12 fi.

Pentru România și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei-1.

Brașovii, 5 Aprilie st. v. 1888.
In Clușiu s’a instalații în fi

lele acestea unu nou lîșpanu.
Faptulu în sine nu oferă nimicit 

interesantă și este pentru noi in
diferentă, decă în împrejurările de 
ac|i fișpanulu din Clușiu portă nu
mele .,Josika“ ori ,.Beldy.“ Ori 
cum se va numi, scimu înainte, 
care este rolulu seu și cum trebue 
se și-lu joce ca se placă stăpâni- 
loru sei.

Ceea ce ne face inse, cu tote 
acestea, se luămu notiță de noua 
instalare fișpănescă din Clușiu, 
este unu caracteristică pasagiu din 
discursul!! inaugurală alu noului 
lîșpanu, rostită alaltaerl în adu
narea comitatensă. Acestu pasagiu 
a fostă comunicată prin telegrafii 
(jiarului ..Pester Lloyd“. de unde 
se vede că e destinată a contribui 
și elă încâtva la calmarea opini- 
unei publice din Germania, atâtu 
de multă agitată prin articulii din 
.,Kreuzzeitung11, îndreptați în con
tra sistemului de guvernare ală 
d-Iui Tisza.

N umai în vederea acestui scopă 
se pote esplica proclamarea os
tentativă, din partea unui fișpanu, 
a unui principiu streină de întrega 
lucrare și purtare a guvernanțiloru, 
— a principiului, că „nu poporulu 
este pentru funcționari, ci func
ționarii pentru poporă'-.

Acestă principiu, dice noulă 
fișpană alu Clușiului contele Beldy, 
va conduce pașii sei în adminis- 
trațiunea comitatului. Și ca sS nu 
ne îndoimă despre speciala natură 
a acestora pași, d-lu fișpană des
fășură mai departe astfelu progra- 
mulu seu ;

„Comitatulu nostru, dice elă, 
are locuitori de deosebite națio
nalități. Eu nu voiu sta în cale 
desvoltării loru, ba este chiar do
rința mea de a promova în cer- 
culă meu de activitate acestă des- 
voltare întru câtu ea se va ține 
între marginile constituțiunei și le
giloru nostre, și nu va veni în con- 
flictu cu unitatea statului maghiară 
și cu tradițiunile istorice ale na
țiune) maghiare; voiu ține înse de 
a mea datoria, de a păși în con
tra ori-cărei direcțiuni cu nisuințe 
opuse, cu totă greutatea puterei 
ce mi s a dată. Spereză că nu va 
fi de lipsă se aducă în celu mai 
strictă modă la valore legile, nbs- 
tre“.

Pentru cei ce cunoscă bine 
starea lucrurilorti dela noi, nu va 
fi nicidecum greu a înțelege con- 
tradicțiunea ce esistă între princi- 
piulă proclamată la începută de 
amintitulu fișpană și între mo
dalitatea cum promite elă a-lă 
esecuta.

Decă odată se recunosce că 
funcționarii suntă pentru poporă, 
er nu poporulu pentru funcționari, 
atunci trebue să se recunoscă tot
odată și necesitatea de a se ad
ministra și guverna statulă așa 
precum ceru trebuințele popora- 
țiunei întregi, - - care se compune 
din deosebite naționalități, ceea 
ce recunosce și d-lă fișpană -er 
nu numai în interesul!! unei părți 
a ei, ba chiar în esclusivulu in
teresă ală păturei dela putere.

Pentru ca se fiă cu putință o 
asemenea administrare și guver
nare, și ca funcționarul!! se-și potă 
împlini chemarea pentru poporîî 
se cere mai presusu de tbte ca 
elu se mănueze legea în vederea 
adevăratelor!! interese ale popo
rului, er nu în vederea unor îi idei 
utopice și esclusiviste, așa că da
toria lui ar culmina în cerința, ca 
elu să lumineze guvernulu și le- 
gislațiunea asupra defectuosității 
și nedreptății legiloru, și se ceră 
îndreptarea loru în tavorea popo- 
rațiunei.

A amenința înse cu stricteța 
legiloru vitrege pentru naționali
tățile nemaghiare, decă aceste nu 
se voru desvolta în direcțiunea 
„ideiloră de stătu1-’ șoviniste ma
ghiare, a căror!! purtători și pro
povăduitori suntă funcționarii un
guri de astăcjl, însemnă a răsturna 
marele principiu susu memorată 
și a proclama de faptă principiulu 
că poporațiunea trebue se se aco
modeze dictatului funcționariloră 
și guvernului.

Ceea ce e înse și mai dureros!!, 
stricteța legiloră se aplică numai 
în partea loru cea rea, ăr în par
tea loru cea bună ea este înlocuită 
prin volniciă.

Esperiența ne-a convinsă despre 
acesta îndestulă, precum ne-a con
vinsă și despre valorea ce-o au enun- 
ciațiunile de felulu celei amintite. 
Câte unu principiu frumosu se 
pune ca etichetă spre a se aco
peri înaintea opi iunei publice 
streine falsitatea liberalismul!! un- 
gurescu. Der acum nu le mai ajută 
nici acestă apucătură, dovadă ar
ticulii foiloră streine ca cei din 
„Kreuzzeitung.11

Germanii și Ungurii.
Kreuzzeitung11 aduce din nou 

ună articolu anti-maghiară de vre-o 
câteva col oue.

Ea [foia] — elice „Kreuzzeitung11 - 
n’ar pute face diarului „Pester Lloyd11 
plăcerea de a renunța la o critică. Pen
tru alianța germană-austro-ungară întă
rirea puterii de statu monarchice a Ait- 
stro-Ungariei este de mare importanță. 
Nelămurita posițiă de dreptă publică a 
Ungariei scurteză, ba primejduesce chiar 
acestă putere de stătu. însuși „Pester 
Lloyd11 a admisă mai înainte, că nimeni 
nu s’ar îndoi, că în Budapesta guver- 

neză cu o putere aprdpe absolută unîî 
ministeră ce aternă dela parlamentă în 
sensulă partidului maghiară dela putere. 
Foia din cestiune ilustreză mijlocele de 
forță, prin care mica nobilime comita- 
tensa și țărănescă, la alegeri, astupă gura 
celorlalte naționalități, der acestă nobi
lime scurteză poporeloră nemaghiare și 
în administrația și în justiția., prin mii 
de funcțiuni, ea suge la măduva țării, la 
ale cărei miserii financiare ea nu puțină 
contribue. După cea trancesă, adminis
trația ungurescă e aprope cea mai scumpă. 
Destui adevfirațl patrioțl ungari se în
trebă : Câtu are să mai sufere încă po
porațiunea sub radicala administrațiune 
parlamentară și comitatensă și când va 
ajunge eră la putemiculă scută ală Mo- 
narcliului? Frângerea influenței monar- 
cliice este cu atâtă mai regretabilă, cu 
câtă tocmai acesta ar fi mai potrivită 
spre a calma și împăca contrastele na
ționale. Energia incontestabilă, prin care 
nobilimea maghiară ’șl-a păstrată talen- 
tulă ei de stăpânire la o poporațiune 
brutală, cu dreptă cuventă se prețuesce 
și se folosesce de cătră guvernulă îm- 
părătescă; der magliiarisarea fără 
reservă are de a face cu cultura 
mai desvoltată a Româniloră 
și a Slaviloră.

Cu câtă maghiarismulu se urcă mai 
multă la ună rolă internațională, cu atâtă 
mai multă accentueză naționalitățile acele 
legătura loră cu împărăția și cu stegulă 
negru-galbină. Acestă stegă nu numai 
în Ungaria este pusă la dosară; și în 
Berlină pe palatulă ambasadei se arbo- 
reză de obiceiu numai stegulă albă-roșu- 
verde, cu tote că pănă acum încă nu este 
recunoscută de internațională. Ț e r a 
ereditară Ungaria îșl mulțumesce sus
ținerea numai sceptrului Austriei și si
tuației ei geografice ; căci a 1 teu m re
gi mu lă ei nobilitară îi pregăti a 
fără î n d o e 1 ă deja de multă sor
tea Poloniei. îngrijindu-se de des- 
voltarea culturală a poporeloră, regii 
Ungariei a v eu a p r o p e t o t d e u n a 
să se 1 u p t e c u nobilimea ma
ghiară, care, atunci când setrata 
de drepturile și privilegiile sale 
n ’ a hesitatu niciodată a încheia 
alianțe cu străinătatea în c o n- 
t r a m o n a r c li u 1 u i ei, ori a cere 
ajutoră din afară.

Se ducu Ciangăii.

Mai multe familii de Ciangăi, cons- 
tătătore din vre-o 40 de suflete, se pre- 
gătescu, după cum spună diarele uugu- 
rescl, se se întorcă îudărătă la Bucovina, 
căci de „fericirea11 aflată în țera „pa- 
trioțiloră11 s’au săturată peste capă. Vorbț 
e acum, cum se voră reîntorce aceste 
fiimilii nefericite în patria loră și ce 
Voră face acolo, de vreme ce casele și 
moșiorele avute acolo și le-au vendută, 
banii căpătațl în prețulă acestora și i-au 
spesată cu espedițiunea făcută pe pă- 
mentulă făgăduinței și acum nu li-a mai 
rămasă altă mijlocă de train, decâtă 
doră cerșitulă. Acesta este, faptă mărtu
risită chiar de foile ungurescl.

Der, precum se vede, nu multă le 
pasă „patrioțiloră11 unguri de, sortea 
acestoră nefericiți aduși în țeră, căci 
scopulă loră nu este a’i ferici, ci ca prin 
ei se magliiariseze pămentulă acesta. In 
timpulă de față și-au pusă ochii pe 
Deva și Hunedora, pe cari voiescă să 
le coloniseze cu Ciangăi. Că ce sorte 

voră ave Ciangăii aduși și câtă timpă 
voră sta ei acolo, pe „patrioțl“ nu mult 
îi întereseză. Ei sciu și vădă, că opera 
colonisărei loră nu duce la nici ună re- 
sultată, căci pe când unii vină, alții se 
întorcă; totulă este o ruinare a bieților 
Ciangăi, o conturbare din posesiunea 
loră.

Se pote înse, că „patrioții11 se mân
gâie cu ordinațiunea guvernului, prin 
care se ordonă oprirea emigrăriloră prin 
împedecarea estradărei pașaporteloră și 
bileteloră de călătoriă pe calea ferată și 
în sensulă acestei ordinațiunl pote că și 
Ciangăii aduși în Ungaria voră fi împe- 
decațl de a se mai pute reîntorce în pa
tria loră natală. Acesta e posibilă, der 
că prin acesta să se fericescă și să se 
întărescă elementulă ungurescă bareml 
câtă de puțină, de acesta nici vorbă 
nu pote fi. „Ellenzek1 elice că ordina
țiunea de mai susă a ministrului este 
analogă cu aceea, când s’ar ordona d. e. 
să se închidă farmaciile pentru ca să 
înceteze morburile, căci în adevără, mi- 
mistrulă tinde prin acea ordinațiune 
nu la nimicirea bolei, ci la nimicirea bol
navului.

Guvernulă ungurescă ar face multă 
mai bine, decă s’ar îngriji de sterpirea 
seriosă a causeloră emigrăriloră prin 
delăturarea releloră, cari pricinuescă a- 
ceste emigrări, căci ordinațiunile nici 
nu voră sătura pe cei flămând!, nici nu 
voru îmbrăca pe cei goli.

SCIKILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de culte și ins

trucțiune a oprită folosirea în școle a 
următoreloră mijloce de învățămentă: 
„Wandkarte von Europa11, pro
iectată și desemnată de B. Kozenu (Viena 
și Olmutz, editura lui Eduard Hblzel), 
mai departe „Elemente de geografia 
comparativă pentru clasele i n- 
feriore și alte școle coordinate11 
de Samuilă V. Isopesculă, apărută în 
Cernăuți în 1882, precum și „Cursă 
elementară de istoria univer
sală pentru clasa I 1II, III i a șco- 
leloră secundare11, de Idilă Marescu, 
apărută în Bucuresci.

Nouă doi’edl despre veniiiulu cu 
care n e a o ș u 1 ă ministru ungurescă de 
culte și instrucțiune Trefot persecută 
cărțile nemaghiare, care nu suntă lu
crate după calapodulu uugureseă. Amară 
se nșală însă, decă crede că’.șl va ajunge 
scopulă: d’a ucide desvoltarea culturală 
națională a Nemaghiarilorft!

Procesulă de pressăală „Foiei 
diecesane11 s’a pertractată și decisă 
în 7 Aprilie n. a. c. înaintea tribuna
lului regescă din Caransebeșă. Redac- 
torulă foiei a fostă condamnată la sol- 
virea miei amende cu bani în suma de 
50 fl. pentru-că s’ar fi călcată dispo- 
sițiunea §-lui 13 ală legei austriaco de 
pressă din anulă 1852, care interclice 
foiloră speciale fâră cauțiune e discuta 
cestiuul dilnice de politică. „Redactorul, 
dice „Foia Diecesană11, â insinuată ape- 
lațiune contra acestei sentințe. întrega 
pertractare o vomă publica după-ce ni 
se va admanua în scrisă sentința tri
bunalului, fiind-că cu ocasiunea publi- 
cărei nu ni s’au făcută cunoscute mo
tivele, pe care îșl baseză tribunalulă 
sentința sa“.

A, .-k
Pentru servițiile aduse maghiarisărei
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preotulO gr. or. Ionii Ghiuruțană 
clin Un gura șl a fostă răsplătită de 
ministrul! ungurescă Trefort cu 50 fl.

Nu vei fi uitată părinte!
* * *

Co mi si unea deincompatibi- 
1 i t a t e a camerei deputațiloră unguri a 
liotărîtă să provoce, prin viceșpanulă 
Carașu-Severinului, pe deputatulă cer
cului Caransebeșă Michailă Popo
vic I, ca ori să apară în personă înaintea co- 
misiunei la 30 Aprilie n. c. 5 ore după 
ame4l ori să numescă ună împuternicită, 
ori să’șl trimetă pănă la terminulă nu
mită declarațiunea sa în scrisă, care să 
justifice că refusă presentarea mandatu
lui. Totodată s’a decisă să se ceră e- 
semplarulă protocolului de alegere, ce 
se află la ministerulă de interne.

¥
„Sib. Deutsch. Tagebltt“, luândă 

notă de nostima descoperire a 
foiloră ungurescl, că autorulă articulului 
din „Kreuzzeituug11 ar fi ultraistulă sasă 
L e n h a r d t, profesoră în pensiune, le 
adreseză rugarea să-lă arate și Sasiloră 
pe acelă Lenhardt, căci în Sibiiu nu-lă 
cunosce nimenea.

* *
Din causa unoră erori de țipară, 

reproducemă a doua oră următorea scire : 
Ministrală ungurescă de finanțe face cu
noscută, că notele de stată de 1 
fl. emisiunea primă din 7 Iulie 1866 se 
voră primi spre a se schimba cu altele 
numai pănă la finele lui Iunie 1888 pe 
temeiulă unei petițiunl timbrate și adre
sate ministerului comună de finanțe. După 
espirarea acestui termină acestă felă de 
note nici nu se mai primescă, nici nu 
se mai schimbă cu altele.

Kulturegyletulă ardeleană 
a hotărîtă ca adunarea generală 
seu mai bine disă banchetulă ge
nerală ori petrecania generală 
să-o dea în anulă acesta în Brașov! în 
dilele de 19 și 20 Augustă.

Teatrulu maghiară din Deșiu.
Hordulu-Transilvaniei, 16 Prier! n. 1888.

Este lucru cunoscută, că teatrală 
ungurescă din Deșiu stă de mai multă 
timp! închisă, din lipsa mijloceloră de 
susținere a actorilor! său a vre-unui di- 
rectoră de întreprindere, cu alte cuvinte: 
din lipsa publicului părtinitoră ală tea
trului.

Observă, că e vorba de acelu edi
ficiu pocită și lipsită de simetria esteri- 
dră a posițiunei sale locale, pentru care 
învăpăiații „patrioțU au spesatu peste 
40.000 fl. în mare parte storșl și din 
pungile Româniloru și totuși este înfun
dată 2 metri în pămentă, în suterana 
căruia nelipsândă apa, potă concerta a- 
cuma numai broscele.

Ei bine, acestă instituțiune „cultu
rală maghiară11 are precum să spune, și 
ună deficită ori datoriă de mai multe 
mii, se afirmă că vre-o 45.000 fl.

Spre salvarea teatrului „Solnok-Do- 
boka11 foia municipală de săptămână, ce 
apare în Deșiu sub redacțiunea preotu
lui reformată D-lă Samuel Kovâcs în 
nr. 13 a. c. din 25 Martie în articlulă 
din frunte „Sziueszetunk“ subscrisă „V“ 
— ună esecutoră de dare — propune 
între altele, ca pentru subvenționarea 
teatrului municipiului Solnocă-Dobâcei — 
aci nu-lă mai numesce ală națiunei ma
ghiare — să se facă ună aruncă de 1000 
fl. anulă, care să iasă din 1° (l după dare 
dela publiculă contribuitori din acestă 
comitată.

Reclamă puterniculă sprijină ală 
președintelui societății teatrale br. De- 
sideriu Bânffy cornițele supremă ală mu
nicipiului, pentru susținerea și acoperirea 
datoriei teatrului, lipsită de societate, 
care să debuteze în „zengzetes inagyar 
nyelvu (limba răsunătore ungurescă).

Aci nu e vorba numai de Maghiari, 
ci de massa întregă a contribuabililoră, 
pentru aceea însă de Români nu amin- 
tesce d-lă „V.“ ca cum nici n’ară fi pre 
fața pământului, nici n’ară exista aci ce- 
lea 80° 0 Români din complexul! popo- 
rațiunei comitatului nostru!?

AudițI Româniloru, comune și repre- 
sentanțl municipali și comunali, audițl de 
dare pentru teatrulă ungurescă din Deșiu 
cu care vreu încă stăpânitorii dilei se vă 
îngreuneze!

„Videant consules!“ și „Sapienti satis!“ 
Solnocanul/t.

Iii» Kiicovina.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Suceava, în Martie 1888.
Binevoiți, Domnule Redactoră, a da 

locă în colonele veteranului diară ro
mânesc! „Gazeta11 următoreloră șire 
care credu că totă voră aduce, nației 
ună folosă, măcară câtă de mică:

Este sciută, că Archiepiscopia bu- 
covinenă posede ună stabilimentă tipo
grafică. Cam pe la anulă 1880 era a- 
decă în Cernăuți, între alte stabilimente 
tipografice, și ună stabilimentă bine în
tocmită, deră fiindă acvirată de poseso- 
rulă respectivă pe datoriă și fiindă în 
Cernăuți în acestă ramă de meseriă con
curență prea mare, întregă stabilimentulă 
era aprope de secvestrațiă și de mezată. 
Consistoriulă metropolitană ort. or. șl-a 
pusă de gândă să cumpere acestu sta
bilimentă pentru arcliidiecesa bucovi- 
nenă, emițendă spre scopulă acesta, în 
anulă 1880—1, ună apelă cătră cleră și 
credincioși, în urma căruia s’au semnată 
18,000 fl., solvindă unii bani gata, er 
alții obligându-se a solvi în rate.

In urma acestoră donațiunl, făcute 
mai alesă de cătră preoțimea din țeră, 
înaltulă Consistoriu se află în posiția 
de a pute cumpăra tipografia, devenind 
proprietatea archidiecesei.

Cum s'a procedată însă la facerea 
acestui tergă și cari suntă folosele lui, 
căci fiindă aici vorba despre ună bună 
comună, nu numai că ne este permisă, 
der suntemă chiar și datori a ne inte
resa de elă ?

Mai întâiu ne-a surprinsă împreju
rarea, că banii colectați, adecă cele 
1S,O<X) de fl., Prea Ven. consistoră nu 
le-a concredută unui comitetă, ce după 
părerea nostră ar fi trebuită să se con- 
stitue anume pentru acestă scopă, ci 
le-a concredută unei singure persone, 
care era singurul! primitor!, plătitoră, 
administratorii. îngrijitorii, econom! etc. 
investită cu putere fără limite. Acestă 
unică personă primi paralele, solvi ratele 
pentru stabilimentulă cumpărată. Acestă 
manipulare e greșită, orl-câtă de mare 
încredere merită persona aceea, și am 
făcută acestă observațiune pentru ca să 
servescă spre orientare la alte ocasiunl, 
căci de se va procede totă așa, anevoiă 
vom mai pute aduna capitale publice 
naționali, ori bisericescl din contribuirile 
singuraticiloră.

Acestă personă angajase ca condu- 
cătoră ală tipografiei pe fostulă ei pro
prietară. Acum, decă acesta, când lucra 
pentru sine și se îngrija de stabilimentă 
ca de nervul! esistenței sale nu putea 
să se susțină, ce folosă și cum ar pute 
elă să folosescă archidiecesei, după ce a- 
cum nu mai este a lui tipografia, și 
după-ce orl-cum va fi sporulă. lui îi este 
deja asigurată o lefă bună de 1000 fl. 
pe anu, încăldită, luminată și cuartiră 
cu odăi destule în o parte aparținătore 
reședinței metropolitane.

Asta încă totu ar mai trece, căc-I 
fiindă vorba în casulă de față despre o 
afacere comercială, s’ar pute trece cu ve
derea împrejurarea, că numitulă condu
cătorii ală tipografiei nu e Română. Der 
vorba e, că nici folosă nu aduce între- 
prinderei. Se vorbesce, că multe tipă
rituri în sute și mii de esemplare se în
tâmplă adesea că-să greșite; de sine se 
înțelege că paguba este pentru asemenea 
cașuri a fondului tipografică, mai ver- 
tosă că și hârtia este cumpărată pe spe
sele acestui fondă.

Apoi nici clerul! nu simte pănă a- 
cum nici o ușurință prin cumpărarea a- 
cestei tipografii, căci tote tipăriturile se 
vend! totu așa de scumpe ca și mai 
’nainte, cu deosebire numai, că Calen- 
darulă oficiosu ală Consistorului se ca
pătă acum multă mai târdiu. Rutenii 
se ferescă câtă numai potă de a se fo
losi de astă tipografia, er „Revista Po
litică,11 care mai nainte se tipărea în ti
pografia acesta, astădl se tipăresce la 
„Ekhard,“ totă în Cernăuți. Ba chiar 
persona mai de aprope interesată în causa 
acesta șl-a dată o vorbire a sa să se ti- 
părescă la altă tipografia și nu la cea a 
archidiecesei.

Der ceea ce peste măsură ne mâh- 
nesce, e faptulu, că copii romani nu potă 
sta în acestă stabilimentă să învețe me
seria tipografiei. Intr’uuă rândă erau 
trei copii români la învățătură în acestă 
stabilimentă. Dintre, aceștia unulă după 
două săptămâni făcea treaba unui înce
pătorii bună. Deră nu-i vineau condu
cătorului tipografiei la socotelă pentru 
că suntă români, și Româniloră le gă- 
sesce mereu cusururi: ba că-să leneși, ba 
că’să prea prosti etc. Și așa noi cu banii

noștri plătim! și creșcemă streinisinulu 
mare. Așa și la sfânta Metropoliă gră- 
dinariulă și ingrijitoriulă parcului me- 
tropoliei este ună Leah (Polon), totă așa 
anteprenorul bucătăriei seminariale. Decă 
noi prin nesocotința nostră crescemă străi
nismul! în sinul! nostru cu munca și 
sudorea nostră, apoi ore mai avemă cu- 
vent! să ne plângem!. ore ui se cade 
să ne văerămă că ne’nghită streinii?

BiUal.

Intemplărî diferite.
Ună președinte de tribunals nebunu.

Din Alba-Iulia ni-se scriu cu data 1 
Aprilie unnătorele: „Președintele tribu
nalului r. din Alba-Iulia a nebunită. Causa 
nebunirei sale se asigură că este ideea fixă, 
de care pătimesce, că adecă e persecu
tată de Români. In realitate eu credă, 
că nebunia lui este în parte și efectulă 
mustrărilor! consciinței sale pentru ne
curmatele prigoniri îndreptate contra 
preoților! români. Elă a urdită în co- 
mitatulă nostru înverșunatele prigoniri 
ale preoțiloră, când cu afacerea închipu
itei „irredente române,* cărei prigoniri 
cădură jertfă, mai muți preoți de ai noș
tri, fiindă din bună senină și fără nici 
o vină târîțl î i temnițele ungurescl. 
Pentru „meritele11 câștigate prin purta
rea lui, atâtă de asupritore față cu Ro
mânii, nefericitul! a fostă înaintată la 
acestă frumosă treptă de președinte de 
tribunală, der Dumnedeu nu l’a lăsată 
să se potă bucura multă vreme de noul 
său postă, căci în totă timpulă celoru 
trei pătrare de ană, câtă a stătu în frun
tea tribunalului, prin ura lui cea mare 
contra Româniloră și prin ideea fixă, că 
e persecutată de „nădrăgarii români11 a 
datu probe despre lipsa sănătății minții 
sale. Nebunia lui însă a fostă publice 
recunoscută numai după ce mai dilele 
trecute isbucni într'ună „csârdâs11 ce l’a 
jucată în mijloculă pieței din Alba-Iulia. 
In joc da espresiune închipuirei că este ba
ron și că se pregătesce să mergă la Siglii- 
șora pentru a efectui spendurarea tuturor 
Româniloră. In elă intrase mai de mult 
frica, că preoții români îlă voră afurisi, 
ceea ce odată era oprită a se face, prin 
legile „aprobate și compilate11 de odini- 
dră. De frica acesta, nefericitulă pre
ședinte, cu tote că era calvină, a aflată 
de bine a se adresa cătră părintele Popa 
Luca dela mănăstirea lui Atanasie din 
Alba-Iulia, căruia i-a trimisă cămașa lui 
de nopte pentru a-i face slujbe, a-lă 
mântui de afurisăniile închipuite și a-i a- 
lina turburarea minții.11

Scii'E giolițienesrî.
G r i e s lie i m-M e r e 11 i. Anunțurile 

sensaționale pe placate ale „prestidigita
torului, cetitorului de cugete și anti- 
spiritistului cavaleri Merelli, ce s’au 
lipită pe zidurile Brașovului, precum .și

FOILETONUL!1 „GAZ. TRANS.“ purtau capulă de geaba, ca adl, — erau 
mai de înțelesă, — se vede.

Inimosulă face eră.șl după disa cul
pei și hai mai departe totă ușoră ca 
vântulă și iute ca gândulă. Când la nisce 
răscruci, ceva nu i-se pare. Era adecă o 
căciulie de aură ciudată de totă. Elă se 
coboră de pe cală și’i dă una cu picio- 
rulă, ca s’o arunce din cale-i.

Din căciulia aceea, cum o lovesce 
Inimosulă, pe locă se face ună moșă mai 
bătrână decâtă se pdte crede. Genele 
lui erau crescute pănă’n pământă și tre
buiau proptite ca să potă zări câtuși de 
câtă cu ochii săi.

— „Bine ai venită, Inimosule, că 
de nouă-decl și nouă de ani, de când 
mă aflu în starea ce mă vădușl și pi- 
cioră de omu pământeană n’a călcată 
codrii aceștia, ca să-mi ajute11, — dice 
celă moșă bătrână. — „Decă stai să faci 
binele, cum e disa, ori îlă fă deplină ori 
te lasă, der nu de jumătate. Apucă ul- 
ciorașulă acesta de aură și'ml adă nițică 
apă dela isvorulă la care duce cărarea 
din drepta. Fă atâta bine. Inimosule, ca 
și ție bine să-ți mergă tote trebile11.

— „Și de ce să nu?!—cu totă voia

— ,,Der s’asculțl ce am să-ți spună, 
Inimosule. La isvorulă acela vei afla o 
fată în vestminte de aură. Grijesce ca 
nu care cumva să te momescă, șeii cum 
suntă muierile, că’țl răpui capu cu ea ; 
o vorbă să nu dici.

- „Ințelegă, moșule, și voiu urma 
întocmai11.

Sosind! Inimosulă la isvoră, ade
vărată, acolo era o minune de tată, nu 
cum să fiă, făr’ ca ruptă din sore. Atâta 
framseță nu s’a mai pomenită de când 
e lumea.

Inimosului, flăcău colea în florea 
vieții, numai decâtă i-se aprindă căl
câiele.

Din vorbă în vorbă ei, tinerii, se 
înțeleg! ca numai sapa și lopata să-i 
mai desparță.

Inimosulă de abia a apucată să se 
întdreă cu ulciorașulă la bătrână și de 
locă a fostă înapoi la fată.

Moșnegulă s’a spălată cu apă de 
aceea și s'a făcută ună tîneră sprintenel!, 
măcară ună băiată de șepte ani. Ce s’a 
alesă de elă, nu se scie nici pănă’n diua 
de adl.

Tinerii acum, ce să se sciă ei face?!

de mama fetei nici îngaură de șorecl nu 
era putință se scape. Asta o sciau 
ei bine.

— „Se mergemă la voi acasă11, dice 
Inimosulă din a sa parte. „Eu de frică 
și așa nu știu. Voiu scote-o la cale cumva, 
ca să te am dreptă nevastă pe vieță11.

- „Bine, — dice fata — „tu vei 
cerca, der ciolanele acolo au să-ți ră
mână, asta bine să țl-o încrestedi. Au 
cercată ei mulțl. Suntemă trei surori și 
semănăm! una cu alta ca trei picături 
de apă. De-a fi să fiă, etă pe ce ai să 
mă cunoscl din tote trei". Dicend acestea 
îșl face o mică sgârăitură de-asupra 
ochiului, dreptă semnă.

Apoi se ducă, bodogănind! mai una, 
mai alta, pănă la curțile mamei fetei.

— „Ași! tocmai aveam lipsă de 
tine, Inimosule. Ui-te! O sută de pari 
am dinaintea caseloră mele. Fie-care pară 
’șl are căpățîna sa, numai unulă e golu 
încă, pe acela capulă tău are să-lă îm
podobesc!, de nu mă vei sluji ună ană 
fără leacă de greș. Și anulă la mine e nu- 
maț de trei dile. Cine vre să aibă pe 
una din fetele mele, astă slujbă are să 
ml-o facă; de-o scrinteșce, cu capulă

INIMOSULU.
Poveste.

Iniinosulă face întocmai pe tocmai 
după disa peșcelui și hai mai departe 
ușoră ca ventulă, iute ca gândulă.

Dela o vreme numai ce ajunge la 
codrulă de aură. Aci și arbori, și flori, și 
paseri și tote cele erau numai lamura 
aurului.

Der Inimosului de nimicu nu-i pasă, 
ci se ia prin codru încolo.

Fiind-că-i picas» dragă, rupe o flore 
de aură și șl-o anină în căciulă. — după 
ce aruncă pe cea de argintă la o parte.

Apoi, dreptă la mijlocă de codru, 
afla o vulpe prinsă într’o gropă adân
cită. Ce se gândeșce, ce nu se gândeșce, 
elă o scie mai bine, destulă, că scapă 
și pe vulpe din belea.

„Iți mulțămescă, Inimosule11 — dise 
vulpea — „la vreme de nevoiă și eu 
țl-oiu prinde bine. Ia trei peri din 
spinarea mea și țl-i pune la straiță. Când 
vei vede, că nu mai e încătrău, suflă 
numai peste ei. și eu cu întregă neamulă 
meu vulpescă am să-ți sară într ajutoru“.
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observarea plină de reclamă că „prof. 
Merelli s’a produsă înaintea reginei An
gliei Victoria, a prințului de "Wales, a 
împăratului "Wilhelm, a împăratului-rege 
Franciscîi Iosifă în 1885, a regelui Bel
giei. a președintelui republicei francese 
Grevy, și că s’ară fi întrecută capetele 
încoronate d'a-lă grămădi cu distincțiuni 
și premii, a făcută pe poliția de aci să 
cerceteze, decă aceste reclame grozave 
n’au scopulă d’a seduce publiculă. Re- 
sultatulă cercetării a lostă, că pretinsulă 
prof. Merelli e scamatorulă Hans de 
Griesheim și că numele de cavaleră îlă 
portă numai ca nume artistică. Sensațio- 
nalele reclame și-le justifica cu aceea, că 
fiindă „nobilă** pote folosi titlulă (cava
leră i și că s’a produsă pe la băi unde 
au fostă și persone forte înalte. Scama
torulă a fostă pedepsită cu amendă în 
bani pentru escesă de reclamă. De alt
mintrelea a arătată scamatorulă atestate 
bune dela persone înalte. Aceste rânduri 
n’au de scopă a avertisa publiculă d’a 
nu cerceta representațiunile, ci numai de 
a reduce reclamele sensaționale la ade
vărata loră valore, slăbindă efectulă loră.

Lângă șoseua Zizinului aprope de 
cantouulă Nr. 291 a fostă prinsă ună 
porcă. Păgubașulă să se adreseze la că- 
pitanulă orașului de aci.

Literatură.
Convorbirile literare, ce apară la 1-u 

a fiăcărei luni, începă cu numărulă 1 pe 
Aprilie 1888, ală 22-lea ană ală esisten- 
ței loră sub direcția d-lui Iacobă Ne- 
gruzzi. Nr. 1 are acestă sumariu: I. 
Slavici: Gaspară Erațiani, tragedie în 5 
acte [Actulă I], — I. Negruzzi: Epistola 
\ cătră A. Naumă. — George Benqescu: 
Vasilie Alexandri [urmare]. — A. Costină: 
încercări critice. Constantină Miile. — 
I. Kalinderic. Legea celoră XTT tabule. 
— H iZAelm de Kotzebue: Lascară Vio- 
rescu. trad, de A. [urmare], — G. I. 
Bogdanii: Notițe bibliografice. Despre 
Rumănische Volkslieder. — Duiliu Zam- 
firescu: Lunile [poesii], — Corespon
dență. Convorbirile apară în BucurescI 
la Socecă & Teclu și costă pe ană pen
tru Transilvania, Bucovina și Ungaria 
15 lei.

Teatru de diletanțî.
Societatea teatrală de diletanțî a re- 

uniunei de cântări săsesc! din Brașovă 
a dată Vineri sera o prea ffumosă re- 
presentațiune, care la cererea publicului 
fu repetată Luni. Amă avută plăcerea 
a asista la acesta representațiune, care a 
satisfăcută tote așteptările nostre.

S’au jucat trei piese. Escelenta come
dii! de Carolă Karo ,,die Burgruine“, 
a făcută începutulă. Atâtu piesa bine 
alesă câtă și esecutarea ei bine succesă 
ne-a mulțămită. D-ș6ra Anna Miess ca 
„Erni** și d-na Luisa Teutsch ca „Ka- 
thrine“ au esecutată rolurile loră cu 

multă abilitate dobendindă aplausele pu
blicului. D-lă Eduard Schmidt ca „Leu- 
thold-* a sciută să dea espresiune viuă 
și nemerită caracterului rolului său și a 
jucată cu multă vervă și facilitate. Pu
bliculă l’a aplaudată de repețite ori; forte 
bine ne-a desfătată și nostima figură a bă
trânului ,.Walheim“ pe care l’a jucată 
cu pricepere d. Friderică Schmidt. Cei
lalți în rolurile loră mai mici au fostă 
buni.

A doua piesă „Der Zankapfel“ 
de Paul Lindau este în ce privesce cu- 
prinsulă ei slabă, nu ca cea dintâiu. Cu 
atâtă mai multă trebue să lăudămă jo- 
culă viu și plăcută ală d-șoreloră Adela 
și Elisa Fink, cari, deși s’au presentată 
pentru prima-oră pe scenă, au sciută 
să deștepte interesulă publicului și să 
țină încordată atențiunea lui. Mai alesă 
d-șorei Adela Fink i-a succesă a inter
preta câtă se pote de bine rolulă ei mai 
greu, ca nevastă tânără naivă. D-lă 
Robert Bauer ca docentulă „Dambach** 
șl-a înțelesă bine rolulă.

Ultima piesă, comedia de „Adolf 
"Wilbrandt rIugendUebe“ a dată ocasiune 
înainte de tote d-șorei Maria Miess în 
rolulă principală ca „Adelheid** de a-șl 
manifesta frumosulă ei talentă dramatic. 
Joculă ei excelentu, plină de tempera- 
mentă și susținută de ună limbagiu co
rectă și o mimică reușită a fostă încu
nunată cu aplausele sgomotoase și desă 
repețite ale publicului. Domnii Eduard 
și Friderică Schmidt ca „Bruk“ și „Hil- 
debrand** au contribuită puternică și la 
succesulă acestei piese. D-șoara Elena 
Litsken a jucată bravă rolulă fetei 
„Betty.“ D-na Teutsch ca ,,d-na de 
Rosen“ și d. Neustădter ca „Roller** au 
completată cu nemeritulă loră jocă fru
mosulă ansamblu.

Nu putemă decâtă să felicitămă pe 
concetățenii noștri Sași pentru frumosul 
succesă morală și materială ală acestei 
representaținnl de diletanțî!

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

Berlină, 17 Aprilie. Starea fri- 
guriloră împăratului e încrescere. 
Starea generală a sănătății e nefavora
bilă. Circulă cele mai triste scirl. Ca 
autentică valoreză: Imperatulu 
s‘a plânsă aseră erășl de greutate 
a respirațiunei, atacurile s'au re- 
întorsă mai desă și suntă însoțite 
de aparițiuni de felulu spasmuri- 
loră. Consiliulă de medici a con
statată bronchytă. Toți, chiar și 
Makenzie, consideră starea împăratului 
ca forte periclitată. Aci lumea e pre
gătită la tote. Unii medici se temă de 
o catastrofă în celu mai apropiată 
timpti.

(Mecțulu nopții.) Starea împe
ratului e așa de îngrijitore, încâtu 
prințulu de corona Enricu a ho- 
tărîtu se petrecă noptea în Char
lottenburg.

Parisu, 17 Aprilie. Generalulu 
Boulanger a fostă alesă deputată 
în departamentulă de nordă cu o 
maioritate gigantică.

Bucnresci, 17 Aprilie. In co
muna Ferbințî a isbucnită o nouă 
revoltă. Trupele au dată doue 
salve, după ce a premersă pro
vocarea legală. Redactorul „Lup
tei/* socialistulă din Iași Nădejde, 
fiindă acusată de resvrătire a 
fostă arestată.

Iași, 17 Aprilie. Călători din 
Rusia sudică spună, că în curendu 
arc se ‘ncepă înaintarea încetidă cu 
încetulă a divisei a 19-ea de infan
teria rusescă în direcțiune spre Aus
tro - Ungaria.

DIVERSE.
Esența de trandafiri. Producțiunea 

esenței de trandafiră constitue una din 
principalele ramuri ale industriei națio
nale bulgare. — Valea dela Kazanlîcă, 
supranumită cu dreptă cuvântă „valea 
trandafiriloră.** Esența de trandafiri din 
acestă localitate a fostă de 1650 kilogr. 
represintândă o valore comercială de 
1.100,000 de franci. Astfelă populați- 
unea care se ocupă cu acestă produc- 
țiune este în generală într’o stare des
tulă de bună. Suntu în Kazanlîcă mai 
mulțl comercianțl mari cari se ocupă 
aprope exclusivă cu comerciulă acestei 
esențe parfumate și cari suntă în relați- 
unl directe cu cele d’ântâiu usine de par- 
fumeriă și săpuneriă din Europa. 0 casă 
mare germană din Constantinopolă a 
stabilită încă de multă la Kazanlîcă o 
agențiă permanentă, care se ocupă cu 
recolta, destilarea și cumpărarea dela 
micii cultivatori ai esenții. O altă casă 
totă din Constantinopolă, întreține și ea 
acolo ună representantă specială: ună 
chemistă forte competinte în industria 
esenții de trandafiră, căci și ea presintă 
de multe ori dificultăți seriose.

Mai înteiu, esența este rareori curată 
chiar decă a fostă destilată cu mare în
grijire ; apoi o sumă de producători de 
mâna a doua au urâtulă obiceiu de a 
amesteca cu substanțele streine, precum 
uleiu de geranium, alcoolă, etc. cari 
suntă cu multă mai eftine decâtă esența. 
Ea trebue der analisată stabilindu-i gra- 
dulă de puritate și prin urmare valorea 
sa comercială.

In ultimii ani; țăranii din Valea 
Strema și cei dela Tundja, la piciorulă 
munțiloru Rodope, au începută să cul
tive și ei trandafirulu. Ei au fostă ade

meniți de prosperitatea relativă a țăra- 
niloră din districtulă Kazanlîc. Der nu 
se scie încă decă esența estrasă din tran
dafirii cultivați în aceste locuri este de 
o calitate totă așa de bună ca aceea pe 
care o dau arbuștii ce crescă în marele 
basină meridională ală Balcaniloră. Mi- 
nistrulă de interne bulgară, Stambulow, 
a avută în vedere acestă nou isvoră de 
bogățiă națională,prin inițiativa sa 
personală, principele a decretată deschi
derea unui credită pentru cumpărarea 
unei orecare cantități de esență de tran
dafiri cultivată la Strema și Tudja și 
trimiterea ei spre analisare la universi
tatea din Moscva. Resultatulă acestei 
analise va fi publicată de jurnalele ru- 
sescl.

NECROLOGU.
Dela Blașă nl-se scrie cu data 3 (15) 

Aprilie: Onorabila familiă a d-lui Ar- 
temiu Lupană, provisoră metropolitană, 
a suferită o grea lovitură prin mortea 
Aiului său luliu Lupanii. Reposatulă a 
absolvată gimnasiulă și teologia în Blașă, 
a funcționată puțină timpă ca preotă 
în Palatca de pe Câmpiă, și după o bolă 
îndelungată a reposată la Blașiu în florea 
vieței sale. A fostă ună tînără simpa
tică, cu inimă bună, sentimente nobile 
și de frumose speranțe pentru clerulă și 
poporulă românescă. îlă deplânge ne- 
consolata-i soțiă, o familiă numerosă și 
o mulțime de amici.

Dumnedeu să-lă odihnescă în pace!

CursulA pieței Brașoviî
din 4 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.57 Vend.. 8.59
Argintii românescă . „ 8.50 r 8.52
Napoleon-d’orI . . . „ 10.02 10.05
Lire turcescl . . . „ 11.32 11.35
Imperiali................... „ 10.32 r 10.35
Galb ini................... „ 5.90 H 5.92
Scris, fonc. „Albina“ 6,! ' o „ 101.- n 102.—Kfl îi 98.50
Ruble rusescl , . . „ 104.50 105.50
Discontulu . . . . 6*/2—8°/0 pe ană.

Cursulfi la bursa de Viena 
din 16 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................... 97.35
Renta de liârtiă 5°/0...................................85.55
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 150.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 96.20
Amortisarea datoriei ciiiloru ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilorU terate de

ostU ungare (3-a emisiune) . . 110.25
Bonuri rurale ungare............................ 104.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare........................103.90
Bonuri rurale Transilvane .... 104.—
Bonuri croato-slavone............................ 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescu...................................... 99.75
Imprumutulu cu premiulă urgurescă 121.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului...........................................124.40
Renta de hârtiă austriacă .... 78.35
Renta de argintă austriacă .... 80.65
Renta de aură austriaeă....................... 110.70
LosurI din 1860   133.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 271.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 270.30
Galbeni împărătesc! ........................ 5.96
Napoleon-d’orI.......................................10.04
Mărci 100 împ. germane................... 62.32*/',
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.85

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

— „Apucă da, fără dor și pote, 
că de aceea’să eu Inimosulă și nu altulă. 
Spune-mi numai, ce am de-a face?**.

— „Am în grajdă trei iepe. Dimi- 
neța ai să le scoți la imașă și sera să vii 
er’ acasă cu ele. Atâtă și nimică mai 
multă**.

— „Bine, — dice Inimosulă, — 
voiu face.

Baba, mama fetei, se duce în grajdă 
și spune iepeloră ca să se ascundă câtă 
mai ală dracului, îndată ce voru vede, 
că Inimosulă dorme. altcum le țăsală de 
le-a ustura pielea.

In dimineța următore, Inimosulă 
scote iepele la câmpă și le ține totă din- 
naintea ochiloră săi, ca să nu le piardă.

Când dela o weme numai ce trage 
o bdre lină, de ochii Inimosului dau a 
se împăingini. Nu se mai putea ține 
pe piciore, a trebuită să se lase josă o 
scântă. Numai decâtă îlă fură somnulă 
de puteai să-lă duci cu loculă fără temă 
că s’ar tredi.

Iepele în vremea aceea se ascunseră 
undeva, departe într’ună bârlogă, așa că 
Inimosulă când se tredî n’avu de unde să 
le ia. Ba chiar loculă nu mai era acela,

Ce să se șcie elă face ? îșl aduce a- 
minte de parulă golă, care ’i aștepta ca- 
pulă și nu-i venea bine: începe să se 
furișeze ună feliu de nedumerire în inima 
sa, de frică însă totă nu voia să șcie. 
Stă însă pe gânduri, încătrău s’o potă 
elă suci ca să nu se înfunde.

De odată îi vină în minte vorbele 
lupului. Scote cei trei perl din straiță 
și suflă una peste ei.

N’a trecută câtă ai da odată, de 
două ori, cu amnariulă și iată, că lupulă 
celă bătrână e aci.

— „Dragă domnulă nostru, ce do
rință ai ? — dice lupulă celă bătrână — 
„eu sunt mai marele întregului neamă 
lupescă și de locă au să fie aci dela 
ceafă-lată pană la celă din urmă că- 
țelandru și ce vei dice aceea vomă face.**

— Să-mT scotețl iepele la iveală, fiă 
și din inima pământului.“

Și s’adună, mă rogă, atâta sumete- 
nie de lupă, de să nu’i încapă lmnea, 
încătrău te uitai numai de lupi dai cu 
ochii.

Lupulă celă bătrână le spune să dea 
în dîra iepeloră, și de unde voră fi, de 
Ar.nln c’Zi’î-lzi odnoS olfonin nninonlh 1 nr’î’î

Se iau lupii după amirosulă nasului 
în tote cele patru părți ale lumei și află, 
că iepele s’au pitulată în bârlogă.

Și cum află lupii una ca aceea, de 
locă vină de spună și lupului celui bă
trână și Inimosului. Aceștia se ducă și 
s’așeadă la ușa bârlogului, er ceata cea 
mare întră înăuntru. Și unde nu’ml în
cepe mulțimea lupiloră a jidări iepele 
din tote părțile, a le mușca și a le smulge, 
de se trecuse de glumă. Au trebuită să 
iasă afară, altă modru nu mai era.

Inimosulă le-a aruncată căpăstrulă 
în capă, a mulțămită lupului celui bă
trână și, suindu-se călare, țu murgule, 
țu I pănă acasă la babă și le-a aședată 
în grajdă. Intrândă în casă, spune, că 
lucrulă de peste di și-l’a isprăvită cum 
se cade.

— „Bine!“ — dice baba — „vomă 
vede mâne-r]i, ce are să fiă.“

Apoi se duce baba în grajdă și dă 
în iepe c’o furcă de fieră și dă, păn’ nu 
mai pote.

— „Și cum de nu v’ațl ascunsă 
unde v’am învățată eu, ticăloseloră?!**

— ,,Ne-amă ascunsă, stăpână, der 
n’a fostă putință, c’au venită lupi, câtă 
friindă. si prLă.. si TiA-n.ii snnsfi rlo-n ml n

— „Mâne-c]i să vă pierde-ț.I urma pe 
fundă de mare, altcum vă schilodescă, 
așa să șcițl.“

„Vomă face, stăpână, vomă face, las’ 
după noi numai.*-

Cum e mâne Inimosulă er era cu 
iepele afară la imașă.

Când dela o vreme numai ce dă a 
trage o bore lină, încâtă Liimosulă nu 
se mai pute ținea pe piciore, de semnă 
ce’i era. A trebuită să se lase josă o 
scântă.

Păn’ a trasă elă ună puiu de somnă, 
iepele s’au făcută apă, — n’avea de unde 
să le ia. Chiar și loculă era altulă și 
nu pe care îlă șciuse elă.

Ce să se șcie elă face ? ! Parulă celă 
golă îi venea mereu în minte și în inima 
sa simția cum încolțeșce, ce n’a simțită 
în vieța sa. De adevărată frică' însă, 
totă nu putea să fiă încă vorba. Sta 
și se cugeta mereu, încătrău s’o câr- 
nescă elă, ca să nu se înfunde.

De-odată îi vină aminte vorbele peș- 
celui. Scote cei trei soldi de peșce și 
suflă una peste ei.

(Va urma).
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înființată cu începerea anului acestuia, provădută cu cele mai nou6 mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,priinesce și efectuezi totu felulu de lucrări tipografice, precum:

1 Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice in aurU, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, fâcture, liste cu prețuri curente, avisurl, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete (le visită, bilete de logodnă și de mintă, după dorință și în colore.

ai

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hărtiei. sta- 
biliinentulu nostru tipograficei este in posițiune a eseuta ori-ce comandă in moduli! celt! mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate. t

E

Comandele eventuale se primeset! în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulîi I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

E

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Depositulu fabricei de mărfuri de argilu arsu și de sobe de căhăli la LUDWIG RHEIN, Brașovu, Strada Poștii No. 608.
o

§ o

■s

CT>

S'
l->

p. u: 
f &

0

S» g a!

H1

I

o
g

O'*O

CD

M 
id
>

-oi o
<
o4

x. 9
£
=
X<

2
S

= £ 
CD

P
P 

o

P
A.

iș
p

c
=• CD
P S

CD

o 
g 

ZH
0) 
o 
ro

x s-
2.£ CD

lllg 

illt

Î3ș~ 
.2° 2 S’
2Iî 
r s

^g2
£ -• 2 <=>

II îl Mi 
s’: g_ =3 - ’ e A |
- E.o>c = - 1 
niiLi

xA ÎA-Ș s £2
■V

hhl'hs
rr“dhi!w

«<

i Fi : . - c |

= 5 S-aî*’8-c-s 
ă z- - rs

□.
=•. O 
’ Wr—F 

CD

CD £5c

șut

z.
1i

-

_. ■
C -- 

p

a

n

2

'A.

- -
-i

3£ =F
h i-

g-Z.c.

K 

"i-n

>2

o -

i-i

l*5’
□ o *

Mi 
m 
t='=. © - — 
1 = =

? 7 T

2sg

5

=-S £ ?

= s = =

'A

Â7 =

= ' r
- G - 
?

•" .e 
Hj 

? o £’
* 3 §. 
? ii
7 P £

s 

s‘

’S09 ’°N ‘hAoâeas ‘NI3HU SlMOm «I 11?^ 3VS 3P BIțSiB ep unjațui ep leouquj n^sodaq;

Sosirea și plecarea Irairilors și poslelorn iii Brașovo.
Plecarea treiiurilorii:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de person© Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtu Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor!!:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amer]i. 
mixtu Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2 Dela Bucuresci la Brașovu :
mixtu Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Trenulu 
Trenul U

Trenulu

Trenulu 
Trenulu

Trenulu
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A. Plecarea postelorii:
Brașovtt la Reșnovil-Zernesc'l-Branil: 12 ore 30 m. după amedl.

n

n

n

n

n 
in 
la 
la

B.

ZizinA: 4 ore după amedl.
Sdcuimc [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgâraș'i: 4 ore dimineța.
Sfirclr: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
lleșnovfl-Zerncscl-Brantl la Brașovfi: 10 ore înainte de amedl. 

„ Zizinll la Brașovii: 9 ore a. m.
<0

e.) Din Sccuim/i la BrașovU: 6 ore sera. 
<0 n Fdgărașil la BrasovU: 2 ore dimmer,a.
e) „ Sâ'ilr la Brașovu: 6 ore 30 minute sera.
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Tinomafia A. MURESIANU BrasovO.
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