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Prețulu insertiuniloru : o scria 
garmendu pe o colină 6 cr.

I 90 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări nmi dese 

după tarifă și învoi 61 A.
Reclame pe pAgina III-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 90 bani.
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A1TULU LI.
Brașovii, Vineri, 8 (20) Aprilie

.Gazeta ' iese în tio-carc <]i.
.‘.Oonamenie pentru Anstro-nugaria 
Pe unu anu 12 fi., pe șdse luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fl.
Fentru Homânia si străinătate:

Pe unu anu 40 fraud, po șăse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tdto ofl- 
eiele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 
ADouameatulu pentru Brașovii: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. ±*.  etagiuiu I. : pe unu anu 
10 fl.. pe șes o luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dus ulii în 
casă; Pe unu anu 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru o cr. v. a. său 

lu bani.
At Atu abonamentele eătîi și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.
ZSTom atenamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Aprilie 1888 st. v. s’au deschisă nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungurin:
pe trei luni 3 ti. 
pe șese luni (> fl. 
pe unu anti 12 fl.

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, 
se binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Alministralinnea „Gazetei Transilvaniei1-'.

Brașovii, 7 Aprilie st. v. 1888.
Caracteristice pentru situațiu- 

nea interibră în Austria suntîî a- 
cusările ce se tăcu guvernului Taaffe 
din partea partideloru estreme ale 
naționalitățiloră și ale Gennani- 
iorâ din oposițiune cu ocasiunea 
desbaterei generale a budgetului.

Mare amărăciune a cuprinsă și 
pe naționalitățile din Austria pen
tru că vedu că causa loră nu mai 
înainteză. Cu deosebire Cehii suntă 
de unu timpu înebee forte nemul- 
tămițl cu mersulu l’icruriloru.

Acestei nemulțâmin a dată 
viuă espresiune conducetorulu Co
li iloru tineri Dr. Gregr într’o vor
bire, care în părțile ei esențiale 
a fostă aplaudată de întrega dreptă.

Nu schimbă nimica din im
portanța acestei vorbiri faptulu 
că partida lui Rieger se ține re
zervată din cause de oportunitate. 
In fondu Gregr a dată espresiune 
numai opiniunei pnblice a popo
rului cehă, când a chemată pe 
toți delegații cehi ca martori, că 
Cehii nu mai au încredere în gu- 
vemulă Taaffe.

Din aceste considerațiuni aflăm 
de bine a face cunoscută și ceti- 
toriloră noștri cuprinsulă vorbirei 
lui Gregr. care aruncă ore care 
lumină asupra stări loru actuale 
din Austria :

Deputaculă Dr. Gregr declară îna
inte de tdte că elfi și cu soții săi de 
principii vorti vota în contra încuviințării 
bugetului. Prin refusult! loru Celui tineri 
voiescă numai să dea espresiune neli- 
niștirei, adencei nemulțămirl și amără
ciuni ce a cuprinsă pe poporală boemu 
din causa direcțiunei .și a modului de 
procedere ală guvernului actuală. Po
porală boemă s’a săturată de a mai spri
jini ună guvernă, care nu satisface pos- 
tu. ațele lui drepte și lă totă amețesce 
cu promisiuni, pe cari nu se gândesce a 
le împlini.

Ce a enunțată guvernulă în progra- 
mulă seu, ce este cuprinsă în discursulă 
tronului dela 8 Octomvre 1879? Acestă 
mesagiu recunosc,e și apretieză înainte de 
tote convingerile de dreptă ale poporu
lui boemă și asigură, că prin intrarea în 
parlamentulă centrală Tteichsrathi a de- 
putațiloră boemi aceste convingeri de 
dreptă nu se voră vătăma. Care suntă 
a< este convingeri .?

Poporală boemă e convinsă — dice 
Gregr că regatulă boemă formeză o 
in-lividualitate istorică de dreptă publică 
iu divisibilă, căra este legată cu celelalte 

țări numai prin sancțiunea preg- 
m atică, legătură ce se esprimă în ac- 
tulti încoronării împăratului Austriei ca 
rege ală Boemiei. Poporală boemă re
gretă profundă și durerosă, că speranța 
lui cea mai fierbinte, de a vede corona 
țării sale pe capulă regelui său nu s’a 
împlinită pănă acuma.

Celiii stăruiescă pentru recunoscerea 
dreptului publică ala Boemiei și nici nu 
le rtne în minte a face ană secretă din 
acesta, mai ales după ce însuși monarchulă 
a recunoscută de repețite ori aceste ve
deri ale poporului boemă și le-a apre- 
țiată în modulă celă mai solemnelă. 
[Aici citeză Gregr diploma împ. dela 20 
Octomvre 1860, rescriptulă împ. dela 26 
Septemvre 1870 și promisiunea făcută 
în rescriptulă împ. dela 12 Septemvre 
1871 în care se dice că Maj. Sa recu- 
nosce drepturile regatului și este gata a 
reînoi acestă recunoscere cu jurămentulă 
său de încoronare.)

Când a venită la cârmă guvernulă 
Taaffe cu prograinulă lui, poporală boemă 
spera că acestă guvernă va realisa pro
misiunile Maiestății Sale stăruindă a mo
difica constituțiunea centralisătore și ni- 
velătore în sensă autonomistică. In acestă 
privință poporală boemă s’a amăgită 
cumplită, căci în locă de a se lărgi com
petența dietei sale, autonomia Boemiei a 
fost în continuu restrînsă.

Arată apoi Dr. Gregr, că în dieta re
gatului Boemiei nu se mai traeteză 
obiecte de valdre mai mare și mai alesă 
de valore politică. Guvernulă actuală dela 
care se aștepta să fiă autonomistă e totă 
așa de centralistă ca și cele premergă- 
tăre, numai cu deosebirea că lucreză cu 
ajutorată maiorității autonomiste din par
lamentă.

Mai departe discută acelă punctă din 
programulă guvernului în care se dice: 
„Interesele spirituale și materiale ale tu- 
turoră poporeloră imperiului le va cul
tiva cu aceeași îngrijire și necurmată 
guvernulă Meu“.

„Intr’ună timpS“, dice Gregr, „când 
principiulă de naționalitate a devenită 
celă mai puternică motoră ală vieței po
poreloră. de sigură că susținerea naționa
lității este celă dintâiu și celă mai înaltă 
interesă spirituală pentr’ună poporă, care 
se vede amenințată în esistența sa na
țională. într’o asemenea situațiune se 
află și poporală boemă strîmtorată de 
două părți de poporațiunea germană 
agresivă ' Oho ! în stânga) — acesta tre- 
bue să vă măgulescă [Rîsete în stânga] 
postulă avansată ală lumei slave“.

Speramă, dice Gregr, că guvernulă 
actuală va face finită sistemului de ger- 
manisare. Adevărată că cabinetulă Taaffe 
n’a pășită pe cărarea germanisării bru
tale, der pentru aceea a alesă ună drumă 
mai periculosă infiltrândă pe ascunsă ve- 
ninulă germanisării în poporă. Limba 
germană este și adl privilegiată chiar în 
districte curată boeme. Esamenele ger
mane la academiile cehice nu sunt încă 
nici adl cassate. La drumurile de feră 
se preferă limba germană. La miliția 
sunt rău văduțl oficerii, cari se folosescă 
de limba loră maternă. In cercurile bo
eme se numescă încă funcționari, caii nu 
cunoscă limba poporațiunei, dovadă că 
guvernulă actuală și fără titlulft odiosă 
de „limbă a statului“ voiesce să susțină 
preponderanța limbei germane în Boemia.

Decă guvernulă ar fi fostă pătrunsă 
de adevărulă, că susținerea și întărirea 
statului e condiționată de susținerea și 

întărirea naționalitățiloră slave ale sta
tului, ar fi creată de multă o lege de 
naționalitate, care să delăture temerea 
constantă a poporeloră pentru esistența 
loră națională și să creeze astfelă : pa- 
triotismulă austriacă. (Forte bine! în 
dreptă.)

în privința asigurării naționalității 
nostre stămă der totă acolo , unde amă 
stată înainte cu 9 ani, adauge Gregr. 
Der sub interesele spirituale ale popore
loră nu se ’nțelege numai naționalitatea ci 
și libertatea cetățenescă, care 
culmineză în dreptulă de a-șl desvolta 
naționalitatea sa și a și-o păstra nealte
rată. Nici pe acestă teremă n’a fostă 
cruțată poporală boemă.

Gregr vorbesce apoi de modulă cum 
s’a practicată libertatea pressei sub mi- 
nistrală de justițiă Prazak, care a supusă 
pressa arbitriului procurorului. Vorbesce 
apoi de nenumăratele confișcărl de diare, 
de sentințele multe pentru înaltă trădare, 
lesă-Maj estate și alte crime grele , cari 
facă pe omă să credă, că cetățenii Au
striei sunt o bandă de criminali. „Na- 
rodni Listy,u foia Cehiloră tineri, a fostă 
confișcată sub guvernulă actuală de 311 
ori pe când sub celelalte guverne a fost 
confișcată numai de 150 de ori. Justi
ția de cabinetă este semnulă unui gu
vernă despotică și pressa în Austria e 
supusă unei asemeni justiție de cabi
netă.

Nu mai bine ca cu pressa stă lu- 
crulă și cu dreptulă de întrunire. Gregr 
amintesce aici oprirea banchetului pen
tru Strossmayer în Viena și dice:

„In același timpă, eănd în Austria 
se serba mortea împăratului Wilhelm, 
a învingătorului dela Koniggrătz, când 
foi austriace apăreau încadrate în negru, 
când deputațiun! austriace mergeau la 
Berlină, poliția a decretată, că nu e per
misă a se da banchetă în onorea lui 
Strossmayer, a acelui bărbată, care are 
meritulă, că revoluțiunea din 1848 a pu
tută fi suprimată de regimentele croate 
[Bravo! în dreptaj. Cunoscuta vorbă: 
„mulțămirea casei Habsburgă“ 
are și adl valorea ei. [Mișcare] și popo
rale slave voră ține minte acesta mulțu
mire. [Bravo! în dreptă], D«r este tot
odată o tristă dovadă câtă de adenc 
a cădută deja și acestă jumă
tate a m o n a r c h i e i sub t i r ă n i a 
rassei maghiare? (Aplause vii în 
dreptă).

Vorbesce apoi Gregr de multele o- 
prirl de întruniri și de legile escepționale 
introduse de guvernă și esclamă: „Aus
tria nu e ună stată liberală, nu e nici 
ună stată absolutistă, ci e ceva mai rău, 
este ună stată ală arbitriului ministerială 
birocratică sub masca aședăminteloră con
stituționale.11 Aprobări sgomotosel.

Critică mai departe starea finance- 
loră, care, dice, a devenită mai rea sub 
acestă guvernă și resiunândă tote întrebă 
decă se mai pote mira cineva, că popo
rală boemă a perdută încrederea în acestă 
guvernă ?

Gregr încheiă cjicendă: „Decă Aus
tria ar fi încurcată odată într’ună răsboiu 
de unde să vină entusiasmulă poporului, 
decă maioritatea nu pote privi în stată 
altceva decâtă o putere inimică și pe a- 
supritorală nisuințeloră sale naționale.? 
Să răspundă la acesta cestiune ministrulă 
de răsboiu; cumcă însă lucrurile au a- 
junsă aici, are să mulțumescă supremulă 
comandantă ală armatei acelora, cari au 
omorită însuflețirea pentru dreptă și a- 

ventulă patriotismului. |Aplause în dreptă] 
Noi [Cehii tineri] suntemă prea slabi ca 
să răsturnămă guvernulă, der pretindemă 
ca să-.șl esecute programulă dela 1879.

Boulanger cătră alegătorii săi.
Generalulă Boulanger a adresată a- 

legătoriloră săi din departamentulă de 
Nord următorea scrisdre:

Piua de 15 Aprilie va însemna 
pentru țeră datulu unei adevărate 
liberări. Ați opusă cu curagiu re- 
sistență tuturoru presiuniloră și ați 
luată posițiă contra tuturoru tiră- 
niiloru. Spre a asculta de consci- 
ința lord, lucrătorii, pe cari au în
cercată a‘i înfrica, ’și-au pusă in 
jocu chiar pânea loru de tote fi
lele. Se cuvine onore stăruinței 
și bravurei vostre. Politicii, caii 
totdeuna au numai se amâne unu 
programă de pe o (ți pe alta, pre
textau că nu ’nțelegu profesiunea 
mea de credință. Voi ați înțeles’o 
și cu mine ați cerută dizolvarea unei 
camere condamnate la neputință și re- 
tisuirea unei coiistituțiunl nu, numai 
antirepublicane, ii și usurpatore, căci 
aceia, cari au votatii acestă con- 
stituțiune, și-au adausu în modu 
arbitrară o putere constituantă, pe 
care ei au refusat’o alegetoriloru 
loru.

Ceea ce cere Francia și ceea 
ce voi ați întărită sub numele meu, 
este o adunare națională constitu
antă, dinaintea căreia dispare ori
ce ambițiune și care în republică 
va da poporului loculă celă largă, 
ce are să-lă ocupe și pe care tot
deuna i-l’au promisă și din care 
a fostă sistematică îndepărtată. 
Interesele nostre suntă acelea ale 
patriei și ale republicei, der re- 
publicei șir patriei nu’i este de 
ajunsă a trăi, ci trebue se o și 
scimă protege și apera fără nici 
ună cugetă provocatorii. Împreună 
vomă merge cătră acestă mare 
problemă și, lără a ne lăsa se ne 
înstrăinămă prin calumnii, asupra 
cărora tocmai acum ați pronun
țată verdictulă vostru, vom lucra 
ca se facemu republica și patria 
respectată și indistructibilă.

Trăiască Francia! Trăiască re-

Ungurii și legea de pressă absolutist!
Foile imgurescl suntă forte indig

nate din causa unei sentințe aduse de 
judele reg. de cercă din Ciucă-Sereda 
contra coredactorului Nagy Imre dela 
„Szekely Nemzet“. Lucrulă stâ așa: 
„Szek. Nemz.“ publicase ună articula 
vătâmătoră la adresa unui advocată și 
la adresa procurorului r. din Ciucă-Se- 
reda, deși cu numele nici unulă din ei 
n’a fostă amintită. Ofensații îmânară 
coredactorului Nagy Imre o declarația 
ca s’o publice în diară, ca justificare. 
Dedrece însă declarația nu s’a publicată, 
judele r. din Ciucă-Sereda l’a condam
nată pe coredactorulă, amăsurată unei 
ordinațiunl din 1857, la 50 fl. amendă, 
seu 5 dile închisore. Condamnatulă însă 
nu este redactoră respundătoră ală dia- 
nilui și de aceea este cu atâtă mai mare 
înverșunarea foiloră ungurescl, cari ceră 
se’i se dea lui „Szek. Nemz.u satisfac- 
țlune pentru acestă ofensă din partea 
numitului jude r.
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Inc-identulă acesta îi oferă deputa
tului Beksics Gusztav ocasiune ca să 
scrie pe prima pagină a lui „Kolozsvar" 
dela 16 Aprilie ună articulă, în care 
cere cu insistență reformarea legei de 
pressă.

Beksics dice, că reformarea legiloră 
de pressă o cere chiar interesulă liber
tății de pressă, și acesta nu pentru-că 
doră în Ungaria n’ar fi liberă pressă, 
căci — dice eltt — e mai liberă ca ori 
unde, afară de Anglia și Francia; este 
deplină și necondiționată liberă; ci mo
tivele cari ară reclamă cu urgință re
formarea legiloră de pressă constau după 
Beksics în împrejurarea, că nu e bine 
să esiste astădl nici urmă de regula
mente aduse prin anulă 1857, adecă în 
era absolutismului, căci — dice elă — 
acestea nu apără în Ardeală ideea de 
stată maghiară contra pressei daco-ro- 
mâne și ultra-săsescl. Apoi continuând, 
Beksics scrie între altele:

„Guvernulă lui Tisza atâtă de mult 
respecteză libertatea pressei, încâtă n’a 
instituită regulamente escepțiouale de 
pressă sic!) nici pentru Transilvania... 
Juriulă garanteză numai o slabă apărare 
contra atacuriloră de bandiți îndreptate 
asupra statului maghiară; puterea jude- 
cătorescă esercitată de jurați de ai na- 
ționalitățiloră n’a oferită nici o garan- 
țiă. In Clușă celu puțină se condamnă 
înjurătorii națitmei și statului maghiară; 
în Brașovă țvre să dică pote Sibiiu ?) 
ei au fostă lăudați..."

După acesta îșl esprimă Beksics 
încă odată părerea, că urmele legiloră 
din timpulă absolutismului trebuescă 
șterse, căci acestea favoriseză pressă na- 
țioualitățiloră și dau nascere la apari- 
țiunl, ca cea ivită cu condamnarea co- 
redactorului dela „Sz. Neniz.“ Dice că 
procedura penală ar face se înceteze de 
sigură tote abusurile prin cari nici acum 
nu se recunosce o Ungariă imită, și în 
genere o ideă de stată maghiară. Der 
când vomă ave noi procedură penală ? 
— se întrebă Beksics, mai cerendă 
încă odată nu numai oprirea regulamen- 
teloră de pressă rămase din absolutismă, 
ci și revisiunea legei de pressă.

Va să dică Beksics și soții săi ceră 
pentru Unguri deplină libertate de pressă 
fără nici o reservă, er pentru naționa
lități ceru să se transforme legea de 
pressă absolutistă austriacă în lege de 
pressă absolutistă ungurescă, care scimă 
ce’nsemneză.

SC1K1LE PILEI.
Luându notă despre respingerea ce- 

rerei de nulitate a d-lui Ștefană Bobancu, 
„Ellenzek" face următorea observația: 
„Acum așaderă în arestulu din Năseudă 
potă se aeriseze odaia închiriată pe patru 

luni a d-lui viceredaktorulu Bobancu, 
căci nu peste multă timpă va sosi lo- 
cuitorulă ei".

Ce suflete nobile! Cum îngrijescă 
ei pănă și de aerisirea odăiloră temni- 
țeloră unguresc!, când e vorba d’a le 
înfunda cu Nemaghiarl, cari luptă pentru 
îmbunătățirea sortei neamului loră! Și 
totă se mai plângă aceștia de persecu
tare ! Ce ingratitudine!

♦
* *

*i Din opulu Fugeinents de Monseigneur 
Saint Pierre .Judecățile d-lui Sf. Petru). Par 
Andre de Pas. Paris lb79. 

Ministru 1 ă ungurescă de 
agricultură a publicată pentru plan
tarea de păduri, în scopă d’a se împe- 
deca dărîmarea pământului de pe dea
luri și munți și formarea de năsipă 
foitoră, trei premii mari (1000 franci, 
800 fr. și 500 fr.) și trei premii de re- 
cunoscință (400 fr., 200 fr. și 100 fr.) ce 
se voră da în anulă 1893 din fondulă 
forestieră ală țării. Potă concura toți cei 
cari au plantată păduri în 1888 pe spe
sele loră, er nu pe ale statului.

5»; 
j*.

După cum spună diarele din Bucu- 
rescl, d-lă Michailă C o g ă 1 n i c e a n u e 
greu bolnavă. Dorimă distinsului băr- 
bată de stată cea mai grabnică și de
plină însănătoșare.

♦ 
* *

Inspectarea administrativă a căii fe
rate vicinale Deșiu-Zelău seva face la 
11 [23] Aprilie.

♦ 
¥ x

Ni se scrie, că d-lă Augustinu On. 
Paulă, teologă din diecesa Oradei-marI 
în seminarulă centrală din Pesta, a ob
ținută la universitatea de acolo stipen
diul de 250 fl.

îț 
A £

In cerculă Deși ului recrutarea a 
dată de rîndulă acesta resultate forte ne
favorabile. Din 889 de recruți au fostă 
înrolați în armata comună numai 77, la 
honvedl 17, la supravisitațiă au rămasă 
15, er 103 nu s’au presentată la assen- 
tare. In Cojocna assentarea se va 
începe la 30 Aprilie n., presentându-se 
cu acestă ocasiune și classa a IV-a de 
etate.

In Aiudă s’a ivită difterita în 
modă forte îngrijitori.

CoresDondeiik „Gazetei Transilvaniei."
Constanța, Martie 1888.

Domnule Directoră! Am cetită în 
„Gazeta" nostră din 4 .16) c. nr. 49 o 
scurtă notiță asupra balului mascată 
de societate arangiată la 3 c. în sa- 
lonele gărei orașului Constanța.

Intențiunea mea nu este de a face, 
precum s’ar cuveni, o dare de semă mai 
pe largă asupra acestei petreceri și acesta 
pentru cuventulă, că scopulă eminamente 

umanitară pentru care s'a arangiată a- 
cestă bală este de ună caracteră strictă 
locală, în consecință înainte de realisa- 
rea lui nu- era necesară să fiă publicată.

Voiescă însă să rectifică două erori 
ale raportorului „dobrogeană" ce le-a lă
sată să se strecore în notița de mai susă.

In notiță se spune: A. S. Gafeneu, 
Direct o rulă gărei din lo că. Dom- 
nulă A. S. Gafeneu ingineră distinsă și 
vecliiu funcționară ală căiloră ferate este 
Directorulă de esploatare ală căii ferate 
dobrogene a statului română, linia Con- 
stanța-Cernavoda, er nu directoră ală 
gărei, căci gările au „ș e f 1“ și aicea ca 
în totă lumea.

Totă astfelu este greșită și frasa, că 
spitalulă ce se va înființa din produsulă 
netă ală balului „va aparține gărei."

Și acum, decă am atinsă acestă ces- 
tiune fără voia mea, silită însă de ra- 
portorulă dobrogenă, voiu spune și sco
pulă ce se urmăresce prin arangiarea 
balului.

Constanța a începută a se europe- 
nisa numai de când este a României. De 
ospicii pentru infirmi este aprope lip
sită. Calea ferată Dobrogenă are per
sonală numerosă inferioră și uvrieră. 
Pentru cașuri de bolă provocate prin 
accidente neprevădute, bună-oră: ciocniri 
de trenuri, derailărl etc. personalulu is- 
bitu de aceste nenorociri nu avea unde 
să’șl afineze și alunge suferințele la timpă.

Direcțiunea pentru remediarea aces
tui inconvenientă, a luată ea însăși ini
țiativa înființărei unei „infirmerii" 
pentru căutarea personalului inferiorii 
din serviciulă ei.

Autorulu acestei salutare idei este 
Directorulă de esploatare A. S. Gafeneu 
er comitetulă organisătoră ală „infirme
riei" este constituită din sociele amplo- 
iațiloru superiori ai acestei finii, în frunte 
cu sora Directorului, d-șora Elena S. 
Gafeneu.

Acelașă comitetă de domne, pentru 
casulă de față formândă ună felă de su
rori de caritate, șl-a luată asupra sa și 
fatigiosa sarcină de a supraveghia in
firmeria ce se va înființa.

Primiți Domnule Directoră încredin
țarea distinsei stime ce vă conservă.

George (lela I’inlieu.

Intemplărî diferite.
Vagabundi, In noptea de 13 Aprilie 

n. c. poliția din Papolța a pusă mâna 
pe doi vagabundi, de cari foile ungu- 
rescl spună că ar fi de naționalitate ro
mâni, de cumva n’oru fi chiar unguri. 
La tote întrebările ce 11-au adresată, au 
dată nisce răspunsuri forte caracteristice. 
Unulă din ei se dice că a venită din 
România și că în Doboli s’ar fi încuar- 

tirată la ună Română, pe care l’a înșe
lată cu îmbrăcăminte și l’a făcută să-lă 
transporte cu căruța pănă la Papolța. 
miuțindu-i că e omă bogată și că ve- 
nindă cu elă pănă la Papolța îi va plăti 
bine atâtă hainele, câtă și cărăușia. A- 
jungendă însă în Papolța, vagabundulă 
începu să facă cărăușului oferte de că- 
sătoriă, îndemnându-lă să mergă la pe- 
țite pe la 6menii cari au tete. Va să 
dică în locă de bani, elă îi oferi fete. 
Ală doilea vagabondă imita pe celă 
dintâiu, cu deosebire numai, că nu-șl scia 
spune loculă nascerei. Odată spunea că 
e din ună sată, altă-dată din altă satu. 
La urmă locuitorii veniră la idea, că 
ospeții loră nu suntă pdme bune. Ii de
nunțară la poliția, care pe amendoi îi 
aresta.

Fecunditate. In Sepsi-Sângeorgiu a 
răposată dilele acestea femeia unui co
jocarii, care în privința fecundității a 
dată esemplu aprope ne mai pomenită. 
Ea a dată nascere în vieța sa la 26 
de copii, dintre cari însă numai unulă 
trăesce.

Nenorocitu. In pădurea Prejmerului 
ună tăiătoră de lemne fii ucisă de ună 
arbore, care a cădută peste elă.

încercare de sinucidere. In Clușiu s'a 
aruncată comerciantulă Emanuel Viksz 
în Someșă cu intențiunea de a se sinu
cide. A fostă scosă încă viu din apă. 
La acestă pasă l’ar fi împinsă referințe 
familiare nefavorabile.

Se ftormimii noptea cu ferestrele deschise?
Profesorală Dr. Reclam din Lipsea 

scrie în privința acesta următdrele: 
Cu nedreptă se crede în poporă. 

că nu este bine, ba chiar periculosă 
a dormi cu ferestrele deschise și cum 
că peste totă, a e r u lu d e n 6 p t e este 
stricăcios. Curentele de aeră în tim- 
pulu nopții suntă stricăciose numai în 
regiunile acelea, unde terenulu este 
mlăștinosă, fiindcă exhalațiunile peri- 
culose sănătății se ridică în aeră toc
mai în timpulă nopții. In regiuni unde 
pămentulă este uscată, pe munți și eta- 
gele de susă ale edificieloră, tocmai din 
contră aerulă în decursulă nopții este 
mai curată și mai sănetosă, ca în de- 
cursulă dilei.

Cine vrea se-’șl introducă în o- 
dăile sale prin ferestrele deschise a- 
c-estă aeru, are să urmeze în modulă ur
mători : decă "i stă la disposițiune, a- 
fară de odaia de dormită, încă .și o 
altă odaia, care în decursulă nopții ră
mâne nelocuită, se deschidă ușa în- 
ambele aceste odăi .și să lase în odaia 
a doua amăsurată temperaturei anu- 
timpului ună geamă seu două, seu în
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Parlainentariulu seu deputatulu îna
intea divanului cerescu.*)

„Buc-urosă voiu lua la cunoscință," 
dise Sf. Petru, „că tu, în calitatea ta de 
membru ală parlamentului, la legislațiune 
numai de considerarea binelui comună ai 
fostă condusă; că tu ai vorbită și ai 
votată după consciința ta."

— „Binele comună și consciința mea 
au fostă fără îndoelă conducătorii mei 
de tote dilele, Sfântulă meu judecători!“

— „Acesta e ună răspunsă,“ dise 
Sf. Petru, „pe care eu l'așă numi iesui- 
ticu, decă așă voi să folosescă modulă 
de espresiune ală unoru limbi rele, der 
departe de mine aceea! Voescă însă să 
te înrrebu, ore acești îndatinați condu
cători fostu-ți-au conducătorii de tăte 
dilele

— Ce să respundă la asta, Sf. meu 
Judecători? Aceea atemă de concep- 
tulă lucruriloră. Binele comună se pote 
concepe din laturele lui cele mai varii! 

Insă între deosebitele pretensiunl ale a- 
aceluia, care câteodată între sine se con- 
trarieză, pote consciința se se liniștescă 
ușori, avendă la îndemână principiulă 
„In dubiis libertas, adecă...."

— „In cele îndoiose libertate," îlă 
întrerupse Sf. Petra, „pricepă eu acesta, 
după darulă limbiloră, ce înainte de asta 
cam cu două mii de ani l’am primită, 
înainte de ce ai fi sciută tu bareml 
ună cuventă latinescă. Insă ceea ce nu 
pricepă e casuistica ta; aceea îmi pare 
a fi pre invențiăsă, esplică-te mai clară."

— „Voiu încerca, Sfântulă meu Ju- 
decătoră. Diseiu, că binele publică a- 
rată varii pretensiunl, una din acelea 
este, fără contradicere, că poporului să 
i-se dea legi bune; alta e că poporală 
se aibă încredere în legislatorii săi. Decă 
acesta din urmă lipsesce, cum va res
pecta atunci poporală legile, care i-s’att 
dată ? înțelegi deducerile mele ?"

— „Mă nisuescă," dise Sf. Petra.
— „Acum, ca poporală să aibă în

credere în legislatorii sei, înainte de tote 
aceștia nu trebue suspiționațl, pentrucă 
și ei, ca cei mai mulțl omeni, cari astădl 
dică negru și mâne albă, și vice-versa, 
sunt supuși schimbărei păreriloru loră. 
Căci decă i-ar suspiciona astfelă, atunci 
cu dreptulă ar pute dice , că legea , ce 

i-au dat’o, ar ave cu totulu altă colore, 
decă respectiva sfătuire și votare ar fi 
urmată, în locu de astădl, ori mai na- 
inte ori mai târdiu cu o di. Price- 
pi-mă.“

- „Mă silescă a te pricepe," dise 
Sf. Petru.

— „Prin urmare trebuie," reluă erășl 
cuventulă deputatulă, „celă puțină după 
modesta mea părere, să încunjure legis- 
latorulă eu cea mai mare băgare de semă 
ori ce aparițiune ce far înfățișa ca ne
statornică, nesigură, schimbătorii, și că ar 
face legile după îmboldulă eventuală, 
momentană, căci acesta l’ar scăde în o- 
piniunea publică. La înțelesu m’am es- 
primată ?‘-

— „Așa, așa", răspunse Sf. Petru, 
„nu mai puțină credă și eu a cunosce 
din esplicările tale, încâtva confuse, ce 
voiescl a’ml clarifica. Tu vrei să dicl: 
dedrece e în interesulă țărei a ave legi, 
care se se respecteze, fiindcă acelea 
suntă făcute de bărbați luminați și cons- 
ciențioșl, așa trebue se te nisuescl a fi 
ună astfelă de bărbată. Pentru aceea cu 
difigință consciențiosă a trebuită să stu
diezi marele îutrebărl ale binelui publică, 
care ai fostă chiămatu a le deslega, și 
votarea ta se fi fostă totdeuna espre- 
siunea convingerei tale. Așa țl-ai înțe- 

lesă tu mandatulă tău de deputată, 
dreptu-i

— „Totuși nu tocmai așa, Sfântulă 
meu judecători. Și aceea ar fi fostă în- 
tr'adeveri imposibilă Cugetă numai: 
când am fostă chiămată în corpulă le
gislator ă, eram tînără și forte slabă pre
gătită pentru acesta. Eu nu iâcusemă 
studii aprofundate nici într’ună ramă ală 
sciințeloră de stată. Intrega mea echi
pare pentru parlamentă a stată pe acelă 
timpă din anumite opiniunl preconcepute, 
idei, ce prinsesemă icl-cole din scrieri 
diaristice și din reuniuni, concepte dră
gălașe, care au fostă mai multă restd- 
tatulă unei aplecări naturale, decâtă ală 
unei precugetăn mature. Așa votările 
mele, lucru naturală, că purtau cu sine 
semnulă neesperiinței. Eu votam dreeuin 
cu ușurință într’ună înțelesă seu altulă 
așa precum me lăsam a fi condusă seu 
de amorală propriu, seu de studiele mele 
superficiale, seu chiar de esemplulă ami- 
ciloru mei. Mai târdiu, după-ce medi- 
t-area, esperiința, și unu studiu seriosu 
ml-au deschisă ochii, am cunoscută fără 
greutate, că eu, m multe cașuri, am ur
mată o cale falsă, și am combătută ce 
ar fi trebuită se aperă, din contră am 
părtinită ce ar fi trebuită să combată.

Insă a mă întorce de pe acestă cale 
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decursulă luniloră celoră calde din veră 
tote geamurile de susă și de joșii des
chise. — Cine are însă o singură 
odaiă de durmită, fără altă odaiă la
terală, să deschidă ună geamii de sus 
dela o terestră (care este câtă se pote 
de depărtată dela locuiți unde se află 
patulii) și să-l lase crepat, puindti între 
crucea tereștrii și terestră unii dopti de 
plută. In acestă posițiune se ficseză 
geamulă deschișii legându-lă cu unii șiretă 
de celălaltă pentru ca să nu se des
chidă mai tare în decursulă nopții și să 
rămâe numai o crepătură pentru circula- 
rea aerului: în fine se lasă gialusiile 
în jos. Astfelă se premenesce în de
cursulă întregei nopți aerulă și se echi- 
libreză temperatura lui. Iutr’ună ast
fel de aeră rece și curată somnul este 
cu multă mai sănătosă și dimineța se 
simte omulă cu multă mai puternic, ca 
într'ună locală încliis și plin de aer vi- 
țiosă. Vara când dormi cu ferestrile 
deschise, când te deștepțl dimineța 
simți mai multă poftă de lucru și os- 
teuela nu te copli.șesce atâtă de ușoră.

Ala. are și altă avautagiu descin
derea geamuriloră de susă. Nu numai că 
se premenesce mai iute aerulă din o- 
daiă, der nu mai suntemă espușl atâtă 
de multă consecințeloră rele ale curen
tului de aeră. De curent n’avemu se ne 
tememii, decă nu suntemă nădușiți, căci 
nici odată nu produce bole; pentru 
persone sănătose și nu prea delicate 
și clocite, curentulă nu este nici pe 
departe atât de stricăciosă, ca aerulă 
stricată dintr’o odaiă, unde nu este 
curentă. Frica de curent s’a lățit prin
tre omeni fără să fiă motivată și la 
unele persone a ajunsă pănă a fi ri- 
dicidă.

Cuvenite funebru.
rostită la îmormentarea tăierului Septimiu 

Mihălescu din Craiova, doctorandă în medicină.

Tristă Adunare! Ori-ce lucru 
are începutulă și sferșitulă său, și ori-ce 
ființă se nasce, trebue să și moră. Acesta 
e legea creațiunei. 0 flore răsare primă- 
vera, se desvoltă, îșl răsfață frumbsele 
sale colori sub radele învietore ale so- 
relui, și după-ce ne desfăteză cu frum- 
sețea și mirosulă ei plăcută, de care 
umple aerulă, se veștejeșce și more. 
Mărețulu ștejară și bradulă munțiloră 
din mică copăcelă devine o măiestosă 
podobă a naturei; apoi, împlinindu-șl des- 
tinațiunea și cursulă existenței, cu înce- 
tulă se usucă și elă, și se preface în 
pulbere. Așa se trecă tote și cu toții 
dela cea mai neînsemnată plantă pănă 
la omă, și dela păstoră pănă la rege.

Ei omule! te c-redl mare și învin
gătorii. Decă ai învinsă ună leu, ună 
tigru, ai disă că ești triumfătoru; decă 
ai cuprinsă o țeră, te-ai numită cuceri- 
toră; ai luată fulgerulu din [nori și ai 

a fostă târdiu. Eu m’am fostă abando
nată. și pentru onorea mea politică am 
fostă necesitată a rămâne în atitudinea 
cea falsă, ce odată am luat’o, căci alt
cum pățiam primejdia de a perde stima 
alegători lorii mei și a’ml risca în cameră 
totă reputațiunea mea“.

— „începu a pricepe 1 dise Sf. Petru, 
„încătrău țîntescl cu esplicârile tale cele 
cohfuse, și că ce va să însemne manda- 
tulă, cu care legislatorulă e îndestrată: 
a vota în cutare înțelesă seu în contra 
acestuia, decă elă, deputatulu prin aceea 
corespunde bareml uneia seu alteia din 
acele cerințe ale binelui publică, care 
potu fi de interesă osebită și între sine 
contrariante. Sub preteestă, că binele pu
blică ar pretinde ca legislatorulă să nu 
cadă în suspiciunea că are o atitudine 
nesocotită, ai tinsă a’țl scusa în ochii 
mei complicitatea ta în legiferare și pe 
carea consciința ta propriă nu o recti
fică. acestă procedură dicl tu că e 
în interesulă reputațiunei tale politice. 
Eu din parte-mi așă fi cugetată, că onorea 
unui politică, care, precum eu presupună, 
trebuie se fiă ună bărbată plină de pre
vedere și consciențiosă, pretinde cu to- 
tulu altă purtare. Și politiculă ore să’șl 
privescă onorea într'aceea, că face pe 
omeni să credă, că ,elă nu a fostă nici

disă că ești domnitorulă naturei. Da ; ai 
învinsă ființele și puterile brute ale na
turei, căci tu ești spirită, și cea mai 
mare putere a universului este spiritulă. 
N’ai reflectată însă, că o gloriă mai mare 
decâtă acesta este a te învinge pe tine 
însuți, a-țl mărgini nemăsuratele tale 
pofte și aspirațiunl, și a-țl sci țărmuri 
locul ă și timpulă tău în mijloculă na
turei.

Facemă sgomotă câtă trăimă, ne 
ținemă mari și mândri unii de alții, și 
trăimă ca și cum esistența nostră ar tre
bui să fiă eternă. Ne gândimă că atunci 
ne-amă împlinită scurta cale a vieții și 
ne întorcemă în oceanulă nemărginită 
ală puterii necreate ; neînsemnatele nostro 
individualități nu se mai cunoscă; se 
contopescă întruna, precum rîurile mici 
și păraiele se amestecă și se contopescă 
într’ună, în sînulă mării spre care alergă 
tote împreună.

0 singură ființă, o singură putere, 
este fără începută și sfârșită: este ființa 
seu puterea eternă, din care amă eșită 
și în ființa căreia ne întorcemă cu toții.

E tristă însă, când florea cade, lo
vită de grindină, înainte de a-și fi îm
plinită destinațiunea sa; este o nespusă 
durere a muri omulă |în florea tiuereței. 
Câte visuri și dorințe, câte speranțe nu 
se stingă atunci cu ele, lăsendă în urma 
loru durerea și pustiulă!

Septimiu Michălescu, doctorandă în 
medicină dela universitatea din Bucu- 
resci, fiiulu venerabilului profesoră Si- 
meonă Michălescu dela liceulă din Cra
iova, de abia împlinise 27 de ani, și a- 
eum, când din florea mândră, care împo- 
dobia câmpulă părintescă, avea se de
vină stîlpă ală familiei, când era să fiă 
fala și sprijinulă nemângăiațiloră săi pă
rinți în timpulă bătrânețeloră, acum ei 
îmbrățișeză cu durere numai umbra lui 
cea rece, care se duce și se depărteză 
în noianulă veciniciei.

Septimiu Michălescu s’a născută în 
orașulă Zlagna din munții apuseni ai 
Transilvaniei, în cea regiune muntosă și 
clasică numită țera Moțiloră, la anul 
1860, Octomvre 15 — In același ană, 
cu trei luni mai nainte, pări ițele său 
trecu în România și se stabili în Craiova 
ca profesoră la gimnasiulă de aici, tran
sformată atunci în liceu. Miculă Septi
miu petrecu erna aceea cu mamă-sa și 
două surori ale lui în casa bunică-sa din 
acelă orașă, unde se născuse, și în pri
măvara următore fu adusă, fiindă încă 
în fașiă, de cătră părinții săi, la noulă 
domiciliu. Câtă de mare fusese bucuria 
absintelui părinte atunci, când audise 
despre nascerea celui dintâiu fiu, în urma 
altoră două fiice mai mari!

Crescândă elă sub îngrijirea părin
tescă, făcea cea mai mare bucuriă pă- 
rințiloră săi, prin chipulu lui c.elă fru- 
mosă, prin deșteptăciunea și desvoltarea 
spiritului său. Ajungendă la etatea de 
școlă, fu dată la școlele de aici, și la 
1879 îșl termina cu laudă studiele lyceale 
și trecu examenulă de bacalaureată. Pen
tru a-și deschide o carieră independentă 
și a se face folositoră sie-șl, familiei și 
patriei sale, pe care învățase a o iubi 
cu devotamentu dela părinții săi, îșl a- 
lese ca specialitate medicina și se în
scrise la Facultatea de medicină dela 

Universitatea din BucurescI, unde tre
cuse cu succesă lăudabilă tote examenele 
pănă la celă din urmă, care singură îi 
mai remăsese, împreună cu tesa de doc- 
torată. Când se pregătea și pentru a- 
cestea, în tomna trecută, fu lovită de o 
crudă bolă din care abia restaurată, se 
puse din nou pe muncă obositore a casă 
și la spitalurl, recidiva și cădu din nou în 
bolă, care nu voi se-lă mai părăsescă, și 
în urma căreia, după grele suferințe, îșl 
dete sufletulă în brațele părințiloră săi, 
unde alergase cu trei săptămâni ’nainte, 
căutândă scăpare.

Aici cu tote că i-s’au dată tbte în
grijirile părintescl, și cele medicale de 
cătră doi din cei mai în etate și mai es- 
perimentațl doctori, nu fu cu putință de 
a fi scăpată din gura nemilosei morțl, 
care-i tăia firulă vieții la 2 Martie ora 
6 d. am. — fiindă cu câte-va ore mai 
’nainte împărtășită cu ss. taine ale mu- 
ritoriloră, după dorința sa propriă, voindă 
să arete cu acesta că, precum a venită 
în lume ca creștină, totă așa vre să 
esă din lume erăși ca creștină.

Plângi nemângăiată mamă, plângeți 
întristată părinte și întristată familiă ; der 
plângeți creștinesce, plângeți în resig- 
națiune. Aduceți-vă aminte de cuvintele 
acelui înțeleptă străbună ală nostru, care 
elicea că „nu se cuvine se voimă a în
drepta voința Dumnedeiască.“

„Durum sed levius fit patieutia 
Quidquid corrigere nefas.i!

(Horațiu carm. 1, 24, 19).

Er tu, doiosă umbră, întră liniștită 
în cetatea eternă; mormentuă tău nu va 
sta pustiu: țerîna ta rece va fi încăldită 
de lacrimi durerose. — Rămasă bună! 
pentru tot-d’auna rămasă bună!

Baileanu Magnu,
Elevă din cl. ATI a Liceului din Craiova.

Convocare.
Membrii asociațiuuei de credită și 

depuneri „Prevederea" se invită la 
Adunarea generală ordinară 
ce se va ține la 10 [22] Aprilia a. c. 
în Codlea. în localulu destinată la 11 
bre a. m.

Obiectele:
1. Presentarea bilanțului pe tim

pulă din 1 Iulie 1887 pănă la 31 De- 
cenrvre 1887 din partea Direcțiunei.

2. DisposițiunI asupra profitului.
3. Votarea unui regulamentă pen

tru afacerile interne și esterne ale Aso- 
ciațiunei.

4. Alegerea unoră membri în Di
recțiune și în Comitetulă de supra- 
veghiare. *

5. Alte propuneri din partea Aso- 
ciatiloră.

odată de altă opiniuue ? că elă, după-ce 
odată cu idei decise a pășită pe cariera 
vieții sale, mai multă n’a avută respectă 
de opiniunile și faptele altora, pe cari 
i-a vădută că se ridică la valore în ju- 
rulă seu ? că socotela lui infalibilă pre
concepută în cutare punctă nu o pbte 
schimba nici studiulă nici cunoscința de 
omeni, nici esperința în afaceri, nici ma
turitatea spiritului altora? că elă a ră
masă stândă pe locu, pe când tbte se 
mișcau înainte ? și că în fine progresulă 
carele e legea întregei vieți pentru den- 
sulu nu a esistată ? Te potă asigura, că 
eu din parteml, deși pe acelă timpă 
eram numai ună simplu pescaru, m’așă 
fi ținută desonorată, decă s’ar fi putută 
dice despre mine Simonă, feciorulă lui Iona 
precum mă numiau atunci, că paralelă 
cu etatea nu a sporită și în înțelepciune. 
Der ceea ce tu numescl onore, eu nu- 
mescă rușine, și celă ce nu dice cu mine 
dinpreună așa. nu e omă cu minte. Cum 
se mergă omulă înainte pe o cale recu
noscută de rea, pentru că cutare din ne
socotință, pănă a nu cunosce calea cea 
adevărată, a rătăcită pe aceea? Cu cer- 
biciă a se ține morțișă de rătăcirea acum 
cunoscută, numai pentru că mai nainte 
din lipsă de precauțiune s’a privită acea 
de adeveră ? Cu scirea a vinde intere

Codlea. 1 [13] Aprilie 1888.
Direcțiunea:

Iosifu Comanescu, Ioană lioeră, 
director^. cassaru.

SCIRI TELEGRAFICE. 
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“) 
Berlină. 19 Aprilie. Tempera

tura împăratului oscileză între

sele, pentru a căroră apărare a fostă 
chiămată numai ca să nu’șl reeunoscă 
că mai nainte a fostă în rătăcire când 
urma sistemulă ce-lă considera de dreptă, 
pe când acela în urmările sale s'a re
cunoscută de greșită? Acesta e nebu
nia ! Ba încă și mai rea, acesta e o 
crimă! Decă tu așa ai lucrată, apoi țl-ai 
bătută jocă de încrederea ce alegătorii 
și-au pusă în tine. Când tu pentru o 
vanitate copilărescă și tu nu vei nega, 
că acesta țl-a fostă motivulu adevărată — 
ai sacrificată binele publică, atunci tu 
în locă de a câștiga respectă legislato- 
riloră, ce tocmai diceai că ai socotită a 
face, ai contribuită la nimicirea acestui 
respectă, tu ai compromisă legea, tu o 
ai falsificată în esența ei și tote acestea 
pentru ună ticăloșii amoră propriu, ca 
să se dică despre tine: ce omă firmă 
în părerile sale ! Insă eu repetă, că a- 
ceea e o crimă, o crimă carea strigă după 
pedepsă la cerii. Pentru-c-ă Dumnedeu 
nu pentru aceea a dată poporului legis
latori, ca ei pentru ambițiunea loră să’șl 
joce rolulă, fără ca să servescă de con
ducători poporului. Insă decă ei lucră ca 
și tine, înșelă cu voia poporulu, și cum 
că acesta nu e numai o greșelă ca de 
comună : vei vede din pedepsa ce o 
vei lua!

trad, de Gr. Cardoșii. 

38’/.,—39'/., grade. Respirațiunea 
înainte de ameiju s’a accelerații, 
sera apăru a doua 6ră la terestră. 
In consiliulu de sera constatară 
medicii că frigurile au încetată, 
respirațiunea e aprbpe normală.

Berlină, 19 Aprilie. Starea îm
păratului s’a înreitu dela amec|i, 
momentană, 11 bre din nbpte, e 
îngrijitbre.

Scirea foiei „National-Zeitung“. 
că Rusia își retrage trupele dela 
graniță, e neîntemeiată; din con
tră nu e nici o îndoială, că înain
tările de trupe rusesc! spre vestă 
iau tocmai în timpulă recentă 
erăși ună tempo mai viu, negre
șită mai întâiu numai cătră gra
nița Austriei.

Parisu, 19 Aprilie. Guvernul u 
a ordonată să se facă mari pre
gătiri militare cu ocasiunea în- 
trunirei de mâne a camerei. Bou
langer (care a fostă alesă deputată 
cu maiorități sdrobitore) apare 
pentru întâia dată în cameră ca 
deputată.

Bruxela. 19 Aprilie. Conferința 
partidei bonapartiste de eri a ho
tărî tă se sprijinescă și mai departe 
pe Boulanger.

Bucuresci. 19 Aprilie. Revolta 
țeraniloră ia totă mai multă ca- 
racterulă unei îndârjiri în contra 
proprietății, a inteliginții și a au
torității.

Scirea unei foi germane de aci, 
că cabinetulă Brătianu a împăr
țită între țerani 40 de milione. 
bani dăruiți de Rusia ptjntru pro
vocarea revoltei, e absurdă, teir 
dențiosă și o invențiune.

DIVERSE.
Ciardașulu. Aflămă în „Karpathen 

Post" următorele cuvinte ale unei mame 
asupra „csărdâsu-ului: „Cu vre-o câțl-va 
ani înainte acestă jocă națională ma
ghiarii era ună jocă grațiosă, irumosă 
și cu deosebire pentru streini avea ună 
farmecă nedescrisă; cu plăcere puteai 
să privescl ciasurl întregi acestă jocu, 
căci erau artiști cei ce-lă jucau. Astădl 
numai publiculă de rendă, "eroii maha- 
laleloră îlă mai jocă: publiculă alesă l’a 
degradată înse la ună felă de cancană. 
un jocă care revolteză bunulă simță, un 
jocă sălbatică, care se mărginesce nu
mai la tropoiturl nebune și svîrcolirl 
bestiale. Eu am oprită pe fiica mea să 
mai joce ,,csârdâs,u și ori de câte ori 
se jocă acestă jocă, eu cu fiica mea pă
răsescă sala. Eu credă, că fiecare mamă 
doresce ca mine, că ar fi timpulă să se 
desvețe tinerii noștri de unu jocă, care 
se jocă numai prin cele mai ordinare 
cârciume.* 4

C’iirsulei pieței Brașovii
din 5 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.58 Vend. S.60
Argîntu românescu . „ 8.52 S.54
Napoleon-d’orl . . . ,. 10.03 10.06
Lire turcesc! . . . „ 11.32 11.37
Imperiali..................... „ 10.32 10.37
Galbini..................... „ 5.90 5.92
Scris, fonc. „Albina"6" 0 „ 101.- _ .__

n »' n fi 98.- 98.50
Ruble rusesc! „ 104.50 105.50
Discontuln f;1/2—«"/o pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/,,......................97.—
Renta de hârtia 5"/0......................85.75
Imprurnutulu căilortl ferate ungare . 150.20
Amortisarea datoriei căalortl ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 45.90
Amortisarea datoriei căilortl ferate de

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

ostil ungare (3-a emisiune) . . 110.25
Bonuri rurale ungare...............................104.40
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.20
Bonuri rurale Banatu-Timiștl . . . 104.20
Bonuri cu cl. de sortare..........................103.90
Bonuri rurale Transilvane .... 103.60
Bonuri croato-slavone............................... 103.25
Renta de hârtiă austriacă .... 78.20
Renta de argintii austriacă .... 80.45
Renta de aură austriacă........................110.40
LosurI din I860   133.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 289.50
Acțiunile băncei de credită austr. . 271.—
Galbeni împărătesei ........................... 5.97
Napoleon-d’orl.......................................... 10.051
Mărci 100 împ. germane..................... 62.37',]
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.95

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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. Avisu i-loru abonați!

Rugăm*  pe domnii abonați ca la reînoirea prennmerațiiinei se binevoiască 
a scrie pe cuponul*  mandatului postai*  și minierii de pe făsia sub care au primit*  
di arul*  nostru până acuma.

Totodată facem*  cunoscutu tuturora D-lorft abonați, că mai aveaiu din anii 
trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorti „Gazatei,” precum și câteva în
tregi colecțiuni. pentru cari se pot*  adresa la subsemnata Administrațiune în casa 
de trebuință.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.
| DepositulO labricei ae mărfuri de'arm 'arii ;i de sobe de cahâli la LUDW JR RHEIN. Brașovo. |

Fabrica fle mărfuri de argil (huma) ars și de sobe de căhăll din Cârstian, 
societate pe acții.

Avem*  onore a anunța, că singurul*  represent an tu alu fabricei ndstre 
de humă arsă (pămentu de olel din Cârstianu, este de aci încolo domnul*  
1jU<Iw1k Klieifi, Brașovu, Strada Postii [NonnengasseJpioZftOH, unde pen
tru înlesnirea publicului

Amu espusiî'în deposit/! permanentiî modele din tote 
produsele ndstre de eelii mai bunii și mai probată argilă ală Ar
deiului — sigură împotriva Jbeului — și reeomandămă cu deosebire

Sobe de căhăli
și mai plinujk*  gust*.

și sobe cu vatră turnate în for
mele și colorile cele mai moderne

Fabricate de humă arsă,
nume, sulinare pentru conducerea apei, de orl-ce dimen
siuni — durabilitatea se garantez*  — coperișe de urloe 
[coșuri, de totâgforma și mărimea, țevi pentru aburu, hor
nuri pentru remise [magazii] de locomotive, plăci turnate 
pentru păreți, iezle pentru nutrețul*  cailor*  în formă de 
scoică, cărâmidl de Jfiltratu, ramure de sulinaru, canale 
pentru ab orturi, pâlnii, blide, și altele și altele; asemeni și 
mărfuri de argil*  pregătite după modele și desemnurl.

K^^Mărfuri de Chamoth:“ ~< aramitp de Chamoth
■ • -istriitu !•>' ului, • a-

nale. plăci, petri fasonate, căramitjl-icurT, retorte de gaz*,  
petrii pentru poleială, părți constitutive «le sobe, tinciu, 
praf*,  cuptdre, apoi humă dură și resistentă la foc*.

j^r^țJOmamente pentru zidiri,
și fdrte’Jeftin*.

Recomandând*  fabricatele ndstre bunăvoinței onor, public*,  ce și pănă 
acum a avut-o și asigurându-li’i de cel*  mai atent*  serviciu și pe prețuri forte 
ieftine

Ne rugămă ca eoinandele se se adreseze Ia depositulîi 
nostru la d-lă

LUDWIG RHEIN,
BIS-A.ȘO'V’Cr, Stra.d.a^F’oștii USTr. 608.

Fabrica pe acții de humă arsă și de sobe de .căhăli 
din CFârstiarfă..

DefinsHnin hhnn>i de mlrfnii rtf dreilfi ml) si <lr sobe de cahâll la L1IDW1R RHEIN Bia$ovO.

Picăturile de stoniachu Mariazeller, 
care lucră escelentu în contra tuturoru 

boleloru de stomachn.
Neîntrecute pentru lipsa 

de apetit*,  slăbiciunea sto- 
machului, respirațiunea cu 
miros*  greu, umflare (ven
turi), răgădlă acră, colică, 
catar*  de stomach*,  acrdlă, 
formarea de petră și năsipu, 
producerea escesivă de fleg
mă, gălbinare, greață și vo- 
mare, durere de capu țdecă 
provinedela stomach*),  câr
cei la stomach*,  constipa-

țiune seu încuiare, încărcarea stomachului 
cu mâncări și beuturl, limbrici, suferințe 
de splină, ficat*  și de haemorhoide. — Pre
țul*  unei sticle (linpreună cu prescrierea 
<le întrebuințare 35 cr., sticla îndoit*  de 
mare C>0 cr.

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

sunt*  unu remediu secret*.  Părțile conți- 
nătâre sunt*  arătate în prescrierea de în
trebuințare, ce se află la fie-care sticlă. 
Veritabile se află mai in tote farmaciile.

Avertisment u! Picăturile de stomach*  
Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori.—(hi seninii, c*  simții verii abile, 
servesceînvfclitorea roșiăprovfidută cu marca 
de protecțînne (le mai susiî, și afară de 
acesta pe flecare prescriere de întrebuin
țare, ce se află la flecare sticlă, trebue se 
fio arătat*,  că acesta s’a tipărit*  în tipo
grafia l)-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașov li, farmacia 
Prânz /G7/////<//, farmacia la Biserica Albă“: 
farm. 1. Croos; farm. Iul. 1 forming; farmacia 
/♦’. IckclM IV-we; farm. K. L. Schuster. 
Feliilor*:  (Marienburg), farm. Wil. Schneider. 
Sz. Szl. GyGrgyl farm. Val. Hcteg, farm. 
Barahtis Per. 13.52—li
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înființata cu începerea anului acestuia, piovedută cu cele mai none mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

priinesce și efectuezi totu felii Iu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșura, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulii și esecutat eleganții.

Pentru coinercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
înandațiuni, cerculare ș. a.

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

Dispunendfi de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hărtiei. sta- 
bilimentulă nostru tipografică este în posițiune a esența ori-ce comandă în modulă celu mai 
esactă și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

t'oinandele eventuale se primescă în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiuliî I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brașovu.
/

1
rPiTirirrro ti o A llf TTT? T?.ST A "NTTT RyaaATTH


