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Triihnfi în epoca lui Rosenber
ger. Goldberger, Scliossberger.

Are dreptate ..Pești Naplo-1. 
când <]ice, că banulu este idolulu 
guvernanțiloru unguri de aeji.

Foia oficială din Pesta a pu
blicată dilele aceste înaintarea la 
rangulO de nemeșă ungurescă cu 
predieatulă „de Gilău“, a lui Ber
nard Rosenberger, proprietară in 
Gilău, dreptă „recunoscere a me- 
riteloră sale pe teremulu publică.11

Cu justă mirare întrebă foile 
oposiționale unguresc!, cari suntă 
aceste „merite11 căci nimeni nu le 
cunosce.

..Decă are vr’unu merită se
cretă,-1 scrie „Ellenzek,-1 „atunci 
de < e nu i s’a dată răsplata totu 
în secretă ? Căci ori are sensă și 
prefă titlulă de nobilă maghiară, 
ori nu, și decă are, atunci abu- 
seză ministrulă. când recomandă 
pentru acesta distincțiune indivicjl 
cari în adeveră n’au nici ună 
merită.11

Se vorbesce că acestă Rosen
berger a dăruită patru mii de flo
rini Crucei roșie.

„Crucea roșia" înse,- adauge 
foia oposițională, - nu e o insti- 
tuțiune patriotică, ci numai o greu
tate pe e.apulu societății maghiare. 
Per chiar se fiă, de când patru 
mii de fiorini au ajunsă a ave 
acelaș prefă ce'lă au faptele băr- 
bațiloră cari s’au distinsă în bă
taia seu au sacrificată o vieță în- 
tregă spre a înainta causa națiunei 
în sciință, în artă, în industria 
urî în politică?

Tote ca tote, înse ca se mer- 
gă guvenmlă ungurescă așa de 
departe și se plăsmuiască nemeși 
noi, fără a le pretinde măcaru a-șl 
schimba numele pe unguriă 
acesta totuși a trebuită se vatăme 
adencă pe șovinistl.

Umilă din organele loră de 
frunte „Budapesti Hirlap“ se și 
tânguesce amară din causa acesta:

..Deși nu cunoscemă meritele 
câștigate pe teremulu afâceriloru 
publice, cari au adusă după sine 
distincfhmea prea înaltă, nu pu- 
temă se discutănm acestu dreptă 
ală coronei. Der trebue se ne ri- 
dicămă vocea în contra diformi
tății, după care nimbulă și strălu
cirea nemeșugulni maghiară se legă 
de nisce nume familiare străine11.

„Este deja în scurtă timpă alu 
treilea casă, că aspirantulu la dis
tincțiune a cerută nemeșugulă ma
ghiară și l’a primită, r/er aflutu 
de lipsă u's> mațihiarisa Humele seu 
de famillă germiuni. Acesta înse n ar 
li iertată să-o lăsămă într’atâta. 
pentru că contribue la slăbirea vi- 
cței nostre publice și e o apari- 
țiune prea provocătore decă pe 
lângă familiile vechi neineșescî 
creaturele timpului nou nu se stră- 
duescă a se contopi nici măcaru 
prin maghiarisarea numeloră loră
< u națiunea, care îi face nemeși. 
Tagma nemeșescă a Rosenberge- 
riloră, Schossbergcriloră. Goldber- 
geriloru representă la noi o spe
cia superfluă a indigenatului ne
meșescă și cu numele loră se vede
< ă voiescă a documenta că nu stau 

in legătură cu nisuințele nbstre de 
esistență națională11

De sigură, că așa este cum 
dice „Budapesti Hirlap11. Nouele 
creaturi ale indigenatului neme
șescă maghiară formeză și voră 
forma întotdeauna o tagmă deo
sebită. Numai câtă se înșelă a- 
mară, decă crede, că prin botezarea 
loră cu nume maghiarisate îș! voră 
perde -specialitatea superfluă11.

Puțină ne importă pe noi decă 
ună Rosenberger portă titlulă „de 
Gilău11 și se pote făli cu nemeșu
gulă ungurescă. Pentru acestu 
câștigă nu-i invidiămă pe nemeșii 
unguri.

Pote se i se schimbe numele 
în „Rozsahegyi11 de o miiă de orî, 
căci prin acesta nu i se va mări 
meritulă și nu i se voră schimba 
nisuințele.

Nici nu se pote cere altceva 
dela cei ce ajungă la ranguri prin 
avere decâtă ca se se închine în- 
totdeuna numai idolului de aură 
care i-a înălțată.

Banulu n’are naționalitate, și 
decă este adevărată ce dice „Pești 
Naplo/ că principiulă fundamen
tală ală guvernanțiloru unguri este 
banulu, și că ei resplătescă numai 
pe aceia cari stau în relațiunl de 
afaceri cu denșii, atunci causa na
țională maghiară a ajunsă în mâni 
forte dubiose.

Și în adeveră, priviudă la tagma 
none de nemeși unguresc! ne vine 
a crede că maghiarisarea. de care 
ne totă vorbescă șoviniștii, este 
numai pe hârtia, în realitate înse 
se pote vorbi cu mai multă cu
vântă de jidovire, decâtă de ma- 
ghiarisare.

Resboinlu economicii între Germania și Rusia.
Foile rusescl suntă torte amărîte 

din causa raâsuriloră economice, ce le 
ia Germania în contra Rusiei. Amărăciu
nea lorn o esprimă „ Wjedomostiu din 
Petersburg astf'elu: „Lupta să o pri- 
mimă fără șovăire. Germania vre să 
ruineze economicește împărăția Țarului. 
Declarațiile de pace ale Rusiei nu au 
avută der nici ună scopă. Rusia nu scote 
nici ună folosii din prietiuescile relații 
cu vecinii sei și a adusil jertfe pre mari 
pentru susținerea păcei, ce condamnă pe 
Rusia la o veclnică pasivitate. Foile 
germane oficiose au purtată unii răsboiu 
intețitil contra Rusiei si politica germană 
a luată o direcțiă dușmăndsă intențiuni- 
lorii Țarului.

Jn acelașil sensă se esprimă și „No
ii oști- despre răsboiulil acesta econo
mică; și acestu diară vede în elă mij- 
loculă prin care Germania voeșce să 
slăbescă mai întâiu Rusia și-apoi să o 
facă dependentă de voința sa.

Altu diară din Moscva observă, că 
în vreme ce gazetele germane scriu 
ațâță de aspru despre Rusia, caută de 
altă parte să convingă pe Francesii, că 
Germanii nu-i urăscil, pre-cum credit 
ei. Asemenea ațîță pressa germană 
pe Anglia, care ar face bine să’șl 
organisese oștirile pentru eventuali - 
tățl. Mai considerând^, că Germania a 
încheiată de bună semă și cu Anglia 
ună tractată, foia din Moscva nu se 
îndoeșce, că Germania, Austria și Anglia 

prepară ună răsboiu contra împărăției 
Țarului.

La aceste articole ale întăritațiloră 
Ruși, au publicată foile germane feliurite 
răspunsuri; noi împărtășimă câteva opi
nii de-ale „Pressei Nouău din Viena.

Bismarck a tratată adecă, după ea, 
cu prea multă cruțare Rusia; nu i-a scă
pată nici linii prilejă pentru împăcarea 
intereseloră ei și de multe ori i-a dată 
se înțelegă, că e dispusă să facă jertfe 
mari, decă Rusia va voi să-’șl schimbe 
atitudinea. Imperiulă germană a umblată 
destulă după prietenia Rusiei punendu-se 
cliiară în contrazicere cu cei mai de aprope 
aliațl. Decăprincipele Bismarcks’a decis să 
oprescă bucatele ruseșcl la granițe, atunci 
trebue că dânsulă s’a convinsă, că pace 
cu Rusulă nu se pote face. Măsurile a- 
ceste de prohibițiune amărăscă fără în
doială guvernulă rusescă și îngreuiază 
orl-ce silințe de înțelegere și împăcare, 
căci Rusia nu va uita nicl-odata, că cre- 
ditulă ei a fostă sdrobită, că valulu i-a 
fostă micșorată, că negoțului ei i s’a 
pusă piedecl să’lă paraliseze. Fără în
doială mulțl politici ruși voră fi convinși 
că a loră este vina pentru aceste neno
rociri, der mânia în potriva celoră ce li 
le-a pricinuită nu o voră pute sugruma. 
Asprirea luptei economice va ave de ur
mare mari reflexe în relațiile politice. 
Posibilă este, că miseria îi va cuminți pe 
Ruși; e posibilă că Rusia va fi silită sS-'.șI 
schimbe atitudinea amenințătore în ra
portă cu slăbirea sa materială, și că va 
apuca pe altă cale. Noi ne tememă însă 
că mândria rusască îi va împiedecă dela 
recunoșcerea unei greșeli săvârșite și că 
Rusia va suferi consequențele ei, remâ- 
nendă în posiția ce o are acum. Astfelă 
Galiția rămâne și de aci încolo granița 
militară austriacă, ce trebue apărată; ast
felă răsboiulă economică este unu simp- 
tomă și mai sigură, că amenințătorii nori 
ce se grămădescă în zarea relațiiloră po
litice nu voră trece ftră se se descarce.

Aniversarea dilei de 10 Maiu.
t

în revărsatulă doriloră, 21 tu
nuri au anunțată Bucuresciloru solemni
tatea dilei încoronării și proclamării re
gatului română.

La 10 jum. ore dimineța, s’a cele
brată la Mitropolie ună Te-Deum de că- 
tră Mitropolitulă Primată, înconjurată de 
înaltulă cleră, în presința ministriloră, 
senatoriloră și deputațiloră cari s’au a- 
flată în Capitală, înalteloră curți de ca- 
sațiune și de corupturi, corpului profe
sorală. curțiloră și tribunaleloră preșe
dintelui comisiunei interimare a primă
riei Capitalei cu membri comisiunei ca
merei de comerciu, înalțiloră funcționari 
ai Statului și ofițeriloril din armata per
manentă, teritorială și din resei-vă. cari 
nu erau sub arme.

Alinata era aședată pe strade și pie
țe între Paiață și Mitropolia.

Elevii scoleloră superiore și secun
dare din Capitală erau înșirați pe am
bele părți ale bulevardului Elisaveta.

Pornirea dela Palatulă din Bucu- 
resci a Regelui și Reginei, spre a asista 
la Te-Deum, se anunță prin 101 tunuri.

După ce asistară la Te-Deum Regele 
și Regina, merseră în palatulă mitropo
litană unde au primită felicitările cle
rului.

După aceea Regele călare și Regina 
în trăsură cu Domnișorele de ondre, s’au 
îndreptată spre bulevardă și la 11 jum. 

ore primiră defilarea înaintea statuei 
lui Mihaiu Vitezulă, în ordinea următore.- 

elevii scoleloră superidre și secun
dare cu drapelele loră; și apoi armata. 
Comandanții ală paradei era generalulă 
Ipătescu.

în mergerea dela Mitropolie spre 
bulevardă regele era urmată de ună 
forte numărosă stată maioră er trăsura 
Reginei era escortată de elevii scdlei mi
litare și de aceiaascolei speciale de sub
locotenenți.

Suveranii au fostă aclamați de tru
pele înșirate petrotoare.

Casele particulare suntă pavazate 
cu drapele tricolore ; nici o decorațiune 
nu se afla pe strade și sera orașulă nu 
a fostă iluminată.

SCLRILE DILEI.
9

Confratele nostru redactoră Ștefanii 
Bobancu a plecată cu trenulă de aseră 
la Vață, unde i s’au orânduită a-.șl face 
pedepsa de patru luni de dile închisore 
de stată. La gară l’au acompaniată ună 
numără mare de amici și cunoscuțl din 
sînulă societăți române de aici, fie-care 
vrendă sâ-i mai strîngă odată mâna îna
inte de plecare. Ună puternică _,sâ tră
iască11 îlă salută la pornirea trenului.

Urămă iubitului nostru confrate să 
se întorcă în deplină sănătate, ca să potă 
continua cu neînfrântă energiă și putere 
greaua și spinosa muncă diaristică în 
folosulă causei naționale, pentru care 
trebue să aducemă cu toții ori și ce 
jertfă !

* *
Dintr'ună protocolă ală adunărei 

generale dela 11 Noemvre a. tr. a Des
părțământului II. țFăgărașăi ală Asso- 
ciațiunei, care s’a discutată în ultima șe
dință a comitetului centrală din Sibiiu 
aflămă că la acestă despărțământă au in- 
cursă: dela membrii ordinali ca taxe 
68 fi. 50 cr.. dela membrii ajutători 67 
fi. 80 cr. Taxele membriloru ordinari 
s’au trimesă comitetului centrală, restulă 
de 67 fi. 80 cr. s’a decisă a se reține 
pentru trebuințele despărțământului, care 
va da din acești bani două premii de 
câte 10 fl. pentru individii, cari voră 
desvolta mai multă sporă în pomologiă 
și legumărită, er restulă este destinată 
pentru spriginirea unoră individl, cari 
voră voi să participe la cursulă de in
dustria de casă deschisă de d-lă insti- 
tutoră din Brașovă (feorgiu Moiaiitl.

Ar fi forte de dorită, ca acestă lă
udabilă faptă ală numitului Despărță- 
mentu se fiă imitată .și în alte părți. Nu 
trebue să fimă nepăsători față cu zelulă 
escepțională ce șl-lă dau unii din învă
țătorii noștri, întru propagarea indus
triei de casă în poporă, ci trebue să-i 
sprijinimă și să stăruimă ca cursurile 
deschise în asemenea scopă să fiă câtă 
mai bine cercetate. Protopopiatele, sin
guraticele biserici și alte corporațiuni 
ară face bine, decă ară da ajutorulă de 
lipsă celoră carl din causa mijldceloră 
suntă împedecați a lua parte la aceste 
cursuri, între cari pentru Țera Bârsei 
fără îndoielă cursulă deschisă de d-lă 
Moiană și colegulă seu, d-lă Mușlea. e 
celă mai bună și mai sistematică.

* - *
Alaltăerl dimineță în 10(22) Main pe 

la 8 ore tinerimea dela tote scalele româ- 
nesci din loctt., însoțită de corpulă pro
fesorală și de ună publică numărosă, 
plecă veselă la Maială în „Ștejeri.șă11 în 
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sunetulft musicei militare. Maialulă îșl 
luă unit începută frumoșii, der pe la 2 
ore p. m., pe când tocmai avea se ur
meze petrecerea cea mai animată, ploia 
împrăștia publiculă și tinerimea fu ne
voită a se întdrce în orașă, unde îșl con
tinua petrecerea în noua sală de gimnas
tică a gimnasului românii, punendu-li-se 
la disposițiune și aici musica militară.

Se scie. că 6 comisiunl micste voră 
ti însărcinate cu stabilirea definitivă a 
(/raniței intre Austro-Ungaria și Bomânia, 
conformii tractatului încheiată. Pentru 
Ungaria a foștii numită comisarii reg. 
pe lângă aceste comisiunl cornițele su
premii alu Brașovului contele Andreiu 
Bethlen. După ce voră fi numiți și co
misarii regescl români, se vorii începe 
lucrările la fața locului, precum se asi
gură, în 15 Iunie a. c.

Cu începutulă dilei de I. Iunie n. c. 
f'di taxele de postă și telegrame, decă ace
le nu vorii trece peste suma de 10 fi., 
se roru plăti eu murei. Spre scopulă a- 
cesta se vorii pune în circulațiune, pe 
lângă mărcile poștale de pănă acum, și 
alte mărci nouă de câte 1. 8, 12, 15,24, 
30. 50 cr.: de 1 și 3 fi. Mărcile acestea 
none, precum și cele de mai ’naiute, se 
vorii aplica la francarea atâtil a epistole- 
loril simple, recomandate și cu bani, câtă 
și la francarea paclieteloril pe biletulă 
de transportă Frachtbriefi. unde va fi 
reservată locă anumită pentru mărci. La 
scrisorile rn bani mărcile suntă a se lipi 
în colțulă ilreptă de-asupra. pe fața pe 
care se află scrisă adresa, de cumva este 
locă. er di-i ă nu, se potil lipi și în dosă. 
între mărci este a se lăsa lină anumită 
spațiu golii, decă mărcile suntă mai multe. 
Pentru depeșl mărcile se lipescă pe hâr
tia pe care este scrisă textul depeșei. 
Taxele mai mari de IO fi. se voră plăti 
în bani. Covertele stricate, cărțile de co
respondențe etc. se potil schimba cu al
tele plătindă câte unii cr. de bucată. 
Mărcile stricate de asemenea se potil 
schimba însă cu unii scădementu de 
10" „.

* *
Maiestățile lorii Regele și Regina Ro

mâniei se eoni stabili definitivii la caste- 
liiltî Pelesă dela Sinaia la 5 seu 6 
Iunie.

* *
Universitatea clin BucurescI a desem

nată pe d-nii Al. (iddbescu și Cr. Stefă- 
nescii s'o reprezinte la serbările aniversa
rului ală 800-lea ală unirersifăfei din Bo
logna (Italia'.

Pe altă parte studenții universitari 
au alesă și ei o delegația de 3 studențl, 
cari voră pleca în curendă se ia parte la 
acele serbări.

Ministrulă de instrucția ală României, 
d. Maiorescu, a conferită medalia Bene.- 
mercuti artisteloră Elena Teodorini. Aga
tha Bărsescu și Charlota T.vriu.

* ♦ *
Marța trecută a căciulă în Hațigu o 

grindină, care a durată vre-o dece minute 
și care a causată mari stricăciuni în vii și 
semănături.

ț £ *
Sinodulă archidiecesană gr. or. din 

Sibiiu. la propunerea consistoriului, a 
aprobată introducerea ca manuale pentru 
sculele poporale a cărțiloră apărute acum 
decurendă : „Economia câmpului și grădi
năritul!^ de George Moiană și „Fisicau 
de prof. Dionisie Făgărășianu.

*
Ereursiunea la Sinaia dela 10(dg) Maiu 

1888, arangiată de biroulil de călătorii 
din localitate. a reușită, precum ni se 
spune, deplină. Au luată parte ca la 
230 persdne. Toți au rămasă încântați 
de admirabila Sinaiă și mulțumiți de mo
dulă erangiamentului excursiunei. Călă
torii mai fură favorisațl și de ună timpu 
semnă și frumosu, pe când la noi, în 
Brașovă. era pldiă și vreme urîtă.

Din Bucovina.

De pe inaluliî Prutului.
Cu privire la corespondența publicată 

în „Gareta Transilvaniei" din Aprilie a. 
c. îmi permită a aduce la cunoscința ve
nerabilei preoțiml bucovinene câteva a- 
menunte despre insfitutulă tipografică ar
ch iepiscopescă din Cernăuți.

Idea de a se înființa ună institută 
tipografică diecesană s’a discutată încă 
pe la anulă .1887 în Consistoriulă nostru, 
er realisarea ei s’a efectuită prin stăru
ința I. P. S. Mitropolitului Dr. Silvestru 
Morariu AndrievicI în anulă 1882. A.vemă 
deci deră șese ani dela înființarea acelui 
institută, cu banii preoțimei bucovinene.

Căpătândă lista de inscripțiune ca 
contribuitorii și avendă chiar fericirea 
de a participa la adunarea și convorbi
rea ce s’a ținută în reședința mitropo
liei în anulă 1882 în privința acestei în
treprinderi, am fostă încântată pănă în 
sufletă de o întreprindere atâtă de fru- 
mosă și folositdre, care a fostă și este 
necesitate pentru noi. cari suntemă așa 
de înapoiat! atâtu pe terenulă literară 
câtă și pe celă ală meseriei. Der aș
teptările nostre nu s’au împlinită de felă. 
Și resultatele ne arată, cumcă noi amu 
contribuită pentru a aduce o tipografia 
în reședință, ca să-și potă tipări membri 
și favoriții Consistoriului mai lesne lu
crările loru: amă contribuită spre a salva 
pe conducetoriulii de adl. ce era înainte 
proprietariilu tipografiei, spre a-lă scote 
din miseria în care căduse aflându-se nu 
departe de concursă și darabană : am 
contribuită spre a face ună cnibă de a- 
dunătură pentru străini : poloni, ruși și 
nemți din totă lumea, cari trăindă din 
suddrea nostră ne combată și ne jig- 
nescu pe tote terenele. Amă contribuită 

ca literatura nostră se decadă mai rău 
prin sclnmositurele comise din partea ve- 
neticiloră, pe care-i adăpostimă spre a 
ne conduce ună stabilimentă tipografică 
fără pică de cunoscință de limbă, așa, că 
luândă ună lucru din aceea tipografia în 
mână, te înspăimentedl de greșelele și 
schimoselele ce le afli. Chiar mulțl din 
autorii, ce au avută a face cil numita ti
pografia, s’au retrasă cu totulă din causa 
greutățiloră ce li-se făceau din partea 
tipografiei. Mai multe lucrări s’au în- 
torsă chiar îndăreptă fiindă cu totulă 
stricate din causa negligenței, a nepăsă
rii conducătoriului, care în ura ce o are 
pentru noi nu se genează a ijice : „Fîir 
die Walachen ist es aucli so gut".

Noi preoții bucovineni amă contri
buită cu totă inima câtă amă putută, amă 
ruptă din sînulă familiei și din gura co- 
piiloră spre a aduce sacrificii scopului 
ce ni-se înfățișa atâtă de nobilă la in- 
teineiare. Inse scopulăa luată cu totulă altă 
directivă. Dela întemeiare și pănă astă
dl au trecută deja șese ani, cari în locă 
se ne aducă aură și argintă in privința 
culturei nostre, s’au dusă ca pulberea în 
velită. In șese ani de activitate amă fi 
putută ave macara patru lucrători deja 
disciplinați și bine învețați în acea tipo
grafia, ca se ne putemă servi de puterile 
nostre proprie precum ni s’a făgăduit 
la intemeiare. — Cu durere înse trebue 
să constateză, cumcă nici ună sufletă de 
Română nu se pote susține în tipografia 
diecesană din causa străiniloră. S’au în
cercată mai mulțl băețl români cliiară 
fii de preoți să se aplice la tipografia, în
se n’au putută reuși a rămâne lungă timpă 
în stabilimentă din causa conducetoriu- 
lui, ună ultra-polonă, care pe totă mo- 
mentulă le găsea cusururi feliurite, alim- 
gându-i în fine de spate afară. Prin ur
mare străinii, pentru hrana și adăpostulă 
ce le-amă dată prin sacrificiulă nostru, 
în locă sB-șI facă datotia și să fie recu
noscători, el ne pună piedecl reutăciosă 
și lucră în contra chiar în casa nostră.

Aici ni s’ar pute obiecta, că ore a- 
celă omă e de capulu său și nu se află 
nimene din partea preoțimei contribuitore 
se ia în mână administrațiunea stabili
mentului, spre a pune capătă abusuriloră? 
S’a fostă alesă o administrațiune provi- 
soriă cu condițiunea a convoca o adu
nare a tuturora contribuitoriloră spre re- 
gularea institutului. Acestă administrațiu- 
ne nl-a dată însă în anulă 1886 ună felin 
de raportă despre activitatea tipografiei 
promițendu-ne. că în curend va convoca 
adunarea generală a membriloru spre re- 
gularea afacerilorăinstitutului tipografică. 
Suntemă deja în anulă 1888și așteptăm 
într una convocare acelei adunări promise 
atâtu la fundarea câtă și în raportă, în
se înzădară! ■ Câtă despre starea actua
lă morală și națională a institutului, ad
ministrațiunea se vede cumcă n’a aflată 
de bine se mai cugete și asupra estoră 
bagatele. -

Iu fine voiu se mai amintescă ună 
faptă, care va ilustra tote ce se comită 
în acea tipografiă. Participândă din în
tâmplare în anulă 1887 la serbarea „Bo- 
tedulu Domnului" în Cernăuți, m’am abă
tută și pe la susnumita tipografiă diece
sană spre a’ml face o condică pentru sf. 
biserică. Intrândă în localulă stabili
mentului, care se află în reședința metro

politană, am încremenită vâijândă că ti
pografia lucrezi! într’o di atâtu de în
semnată, par’că ar fi o fabrică jidovescă. 
Neputendu-ml stăpâni simțementuhl re- 
ligiosă revoltată, întrebaiu pe conduce- 
toră, cum vine de se lucreză într’o di 
atâtu de însemnată, d-lui însă ini-a răs
punsă într’un tonă desprețuitoră:

„Nachdem hier im Geschăfte sămmt- 
liclie Arbeitskrăfte Polen und Deutsche 
sind, so lasse ich an den rumănischen 
Feiertagen arbeiten, dafiir werden die 
polnischen gefeiert."

Așă ave încă forte multe de <|isi! 
atâtă în privința cestiunei atinse, câtă 
și în alte privințe, îmi reservă însâ pen
tru altădată, sperândă cumcă I. P. S. S. 
Mitropolitulă nu va suferi ca în reșe
dință sub ochii săi se ajungă trebile 
acolo unde au ajunsă cele dela Boianu, 
Rarancea, Rosancea, Mahala etc.

Sapienti sat.

Concerts îd Sin.
Cunoscutulă nostru cântăreță și pro- 

fesoră de musică la școlele române din 
Brașovă d. A. Popovicî a arangiată Vi
nerea trecută în Sibiiu cu concursulă 
reuniune! române de cântări de acolo 
unu concertă. Despre acestă concertă, 
care a reușită forte bine, scrie „Sieb. d. 
Tagblatt" între altele:

„Cântărețulă, bine cunoscută publi
cului, posede o voce de baritonă simpa
tică cu timbru plină metalică, care atâtă 
în forma melodiei simple, câtă și în ge- 
nulă dramatică răpesce cu sine pe au
ditori. In cântecele „Gruner AVald" și 
„Weisst du Stolze" de G. Dima. cea din 
urmă a dobândită a fi repetată. In com- 
posiția de H. Briickler „Lind duftig huit 
die Maiennacht" concertantulă a dobân
dită unu efectă fascinatoră cu G-ulă de 
susă cântată în falsetă. In cunoscutulă 
duetă A-dur din opera -Nachtlager in 
Granada" de Kreutzer au secerată d-mi 
Crișană și d. Popovicî aplause repețite. 
D-na Crișan avii amabilitatea de a cânta 
în loculă punctului din programă done 
melodii ale probatului conducătorii alu 
reuniunei române de cântări d-lă G. 
Dima „Mein Himmel" și Jpeguidilla- 
între aplause. Dintre aceste cântece rSe- 
guidilla" care imiteză unu cântecă spa
niolă. ar fi fostă ca o frumosă compo- 
sițiă vrednică de a se repeta. In aria de 
K. M. Weber din opera „Eurynethe" a 
desvoltată d. Popovicî cu succesă fru- 
mosa sa voce, care se distinse mai aleși! 
în posițiunile de susă și de jostl. Com- 
posițiunea „Elfenkonigin" (Regina iele- 
loruj de Niel-Gade amă mai audit’o și în 
concertulă premergătorii, ne-a mulțămită 
și acum predarea ei îngrijită și părțile 
de solo, cântate cu siguranță de dem
nele Crișană si Moga și de d. Popovicî 
precum .și corulu esactu și escelenta 
orchestră !".

F0ILET0NULU „GAZ. TRANS."

CEI DOI RIVALI.
lutemplare. criminală, trad, de 

l’elra- I’elrescii.
Strada Vleurgat în Brnxela are as- 

tădl înfățișarea unei strade de orașu 
mare: case înalte, elegante și trotoare 
largi, îi dau unu timbru modernă și 
vechia .șosea astădl nu o poți deosebi 
de multele none, cari ca și densa ducă 
spre Avenue Louise, o aleă minunată, 
largă, plantată cu arbori frumoși. Pe 
strada Vleurgat se mai găsescu numai 
case singuratice din vechime. Aceste 
clădiri cu-o ridicătură fără podobe, ase- 
menându-le cu cele moderne dimpreju- 
rulă lortî, îți amintescă secole de multă 
trecute. împrejurări dispărute. Una din 
aceste case vechi este o cârcimă, care mai 
multă ca de două secole portă firma la 
„(focoșii ’ntorsă".

Cam ]>e la 1670 Henri Dumartin. 
murindă tatălă său, devenise stăpânulă 
acestei case. Cârclmăritulă mergea de 
minune. Casa Dumartin se bucura de 
nume bună la toți țeranii de prin sa
tele vecine. Caii țăraniloră se adăpos
teau aici în grajduri încăpetdre. Țeranii. 
decă numai ie era cu putință. îșl în- 

trerupeau călătoria aici ca se fiă scutiți 
de vămile dela porta orașului. Mica dis
tanță pănă la orașă a doua di se făcea 
pe josă, și decă trebile în orașă eșiau 
bine, omenii nu erau de locă sgârcițl. 
din contră înainte de a pleca dela „Co
coșii ’ntorsă" făceau și câte ună cliefă 
țepănfi. Henri Dumartin trecea de omă 
bogată, și cu totă dreptuli’i, averea lui 
crescea din ană în ană. Elă avea ne
vastă și mai multi copii, la cari privia 
cu multă mândriă Dumineca, când mer
geau cu toții la biserică. în haine de 
serbătore. Era unu tată de familia iu- 
bitoră și bună stăpână pentru numero- 
sulă personală, care stetea la elă în ser- 
vițiu. una numai nu o putea elu ierta 
de locă: călcarea esemplarei rânduell 
din casă. In casulă acesta putea deveni 
unu mică tirană. Așa petrecu Dumartin 
dece ani întregi ca cârclmară la „Cocoșii 
’ntorsă" mergendu-i din ce în ce totă 
mai bine și fiindă forte mulțămită. când 

I deodată vine o întâmplare, care’lu um
ple de, griji și întristare.

Proprietariilu betrână. fără copii, 
din potriva lui, î.șl vinde curtea și moșia 

j ca se se strămute airea. Cumpărătorulu, 
după cum se vorbea, ună corăbieră um
blată, îndată dii[>ă încheiarea contrac

tului, când a depusă și cea mai mare 
parte, din preță, s’a depărtată din Bruxela. 
promițendă. că va sosi înainte de luarea 
în primire a moșiei, va răfui întregu 
prețulă .și va lăsa se se semene locurile. 
Numele lui nu se scia și vendătoriilă nu 
voia să’lă descopere.

In sfârșită sosesce noulă proprietară, 
îșl plătesce restulă prețului de cumpă
rare și începe a face schimbări radi
cale mai întâiu cu casa, apoi cu graj
durile. Acum se arăta în tote dikle și 
într’o di niergendă la Dumartin la unu 
păliaru de bere, spuse că este ună anume 
Iacob Wanheelden. Dumartin îlă recu
noscu. lacob era feciorulu unui țărână 
din sătulă vecină Vleurgat, coetană cu 
Dumartin der, pe vremea Ini. ună băiată 
eu nume reu. care luase lumea’n capă, 
intrândă la o corabiă. din causă că 
soția lui Dumartin nu voise să-lă ia de 
bărbații, alegendu-șl pe Henri, care era 
și mai trupeșă, și mai cinstită, și cu 
stare bună.

Ciulă zîmbetu drăcescă pe buze 
Iacob, a cărui ură vechia anii nu o pu
tură șterge, se informa de fericirea fa
miliară a lui Dumartin, și spunea cu bu
curia vederată, că pe noua sa proprie
tate va întemeia o gospodăria și încă 

sub o firmă, care va causa deosebită 
plăcero rivalului seu de odinidră. Dn- 
martin audindă acestea se puse pe gân
duri. der nu credea așa iute cuvinteloril 
lui Iacob. Pe timpulă acela nu se putea 
ușoră căpăta licență pentru o industriă. 
Când i s’a spusă însă, că Iacob a pri
mită liuența. a rămasă ca lovită de 
trăsnetă. „Unui corăbieră. care a servită 
îndelungată la o corabiă de răsboin. și 
s’a purtată bine". îi dise funcționarulă. 
„nu i se pote ușorii tăgădui dreptulu de 
a deschide ună negoță. ca orl-care altă 
cetățană".

Abătută și galbină în tată se în- 
torsă Dumartin acasă și spuse cele ce 
audise soției sale. Soția nu-lu putu do
moli. Vorbia șl vinulă din elă. pentru-că 
ceea ce nu făcuse niciodată, a făcută 
astădl; beuse ceva prea multă în birtu
rile din cetate. Acuși era iritată afară 
din cale și dicea câte îi veneau la cura 
la adresa rivalului, acuși era sdrobită 
de totă întrebâudn-se : „ce pote să în- 
țelegă elă cu numele, ce vre se’șl dee 
firmei ?".

Der. în curendil. a e.șită din nedu
merit’ e.

In Dumineca următore se deschise 
noulă birtă cu musică și joeil. Pentru
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Grăpatnlfl primăvera a semenăturiloru de tomna.
Mulțl se îndoescă de eficacitatea 

grăpatului primăvera a semănăturilor!! de 
tomna și mai alesă le e temă a nu des- 
rădecina grâulti; aceștia suntti din aceea 
cari n au practicata acestă lucrare seu 
u au vedut’o făcendu-se. îndată însă ce 
ună agricultorii șl-a grăpată în unii anii 
semănăturile sale, la timpă și în bune 
condițiunl, va grăpa totă-d’auna de dre-ee 
se va convinge că va mări simțitorii re
colta și chiar de se voră smulge câte-va 
fire de grâu, celelalte desvoltându-se multă 
mai bine, voră înlocui cu prisosință pe 
cele perdute.

In România. pe unde se face acestă 
lucrare desbătătore a pământului, se fo- 
losesce grapa obicinuită de spini. Lu
crarea e departe d'a fi perfectă, jder totă 
produce resultate mulțumitore.

Grăpatulă acesta însă nu cu ast-felii 
de grape care târăscă — urmeză a se 
face. ei cu anumite borone ușore cu 
dinții mișcători. Dintre cele mai nemu
rite borone iseu grăpl) pentru acestă lu
crare e, fără îndoială, bordna cu zale 
Howard, la care dinții, de oțelă aședațl 
în zigzag suntti mici și ast-feltt dispuși 
pentru a nu desrădăcina rădăcinele. grâ
ului. ci numai a le erburelortl mici ce 
esii primăvera — din semențe — prin grâne 
d'asemenea pentru a desbătuci coja pă
mentului pe d’asupra , bătucită de ză
padă și ploi, lăsândă astfelu se pătrundă 
mai cu înlesnire elementele fertilisătore 
a le aerului și a le apei la rădăcinele 
grâului.

Acestă grăpare, însă, trebue a se face 
numai când pămentulu nu e prea din 
cale afară umedă și nici o-dată când 
grâulil a dată în paiu. Decă după gră
pare urmeză o ploe. chiar firele de grâu 
scdse din rădăcini de dinții bordnei, se 
prindă....

Gruparea primăvera a semănăture- 
loră de tomna e forte utilă în pămân
turile care se bătucescă multă primăvera. 
Decă s ar practica mai multă amfi vede 
de siguru mai puține cereale îngălbenite, 
buruenose și puținii înfrățite....

Semenăturele se grăpeză forte lesne 
și ar fi prea de dorită a grăpa totă d’a- 
una, primăvera. semenăturele de tomnă 
semănate în pământuri tari, argilose.

„Gaz. >Săt.“

Scări poSițicncM.
Venindii la cunoștința Căpitanatului 

orașului, că în boltițile lui Josef Libig și 
Deak Lâszlo din strada negră de josu 
se vândă, în contra ordinațiunei minis
teriale. sugari făcute de ei înșiși, s'a fă
cută acolo aseră perchisițiune domicili
ară confiscându-se totii tăbaculă și su- 
gările. ce s au aflată.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.ui

Strassburg, 24 Main. O ordo
nanță ministerială dispune ea. în- 
cependfi, dela 31 Maiu a. c. toți 
străinii, cari căletorescfi peste gra
nița francesă în Germania, Iară 
deosebire decă vorfi numai sC trecă. 
prin țeră ori se se așecje întrînsa, 
trebue se posedă nnu pașaport». cari 
se fia ridată de ambasada permană din 
Paris». Pașaportulu nu pote fi mai 
vechili decâtu de unu anu.

Berlinu, 24 Maiu. Ordonanța pri- 
i'itbre la pașaporfe pentru Alsația-Lo- 
tarinpia fact mare sensafinne. Guver- 
nulti germană a decisu a lua acestă 
măsură încă înainte cu patru-spre- 
(Jece cjile, înse în așteptare, că 
Francia își va schimba atitudinea 
a fostă încă reținută ordonanța.

Berlinu, 24 Maiu. — Campania 
pressei germane în contra Rusiei 
se continuă cu aceeași rigore ca 
mai înainte.

Roma. 24 Maiu. — Din isvorulu 
celu mai siguru se aude, că în 
Munte.nepru s’au făcută tote pregă
tirile spre a face se năvălescă la 
lină ordină dată o mulțime de 
bande înarmate în Jlerțepocina. Pentru 
casulu, când Muntenegrulu ar fi 
amenințată de Austro-Ungaria, co
mitetului de acțiune este provecjutu 
cu mari transporturi de cereale, 
cari s’au făcută sub cuvântă, că 
poporațiunca sufere de fomete.

BucurescI, 24 Maiu. Gvupulu 
disidențiloră liberali, care a mersă 
pănă acum mână în mână cu o- 
posițiunea unită, face cunoscută a- 
parițiunea unui organii independent 
alii fracțiunei.

Cllișiu, 24 Maiu. — Inprocesulă 
de pressă intentată cjiarului umo
ristică din Sibiiu „ ('alie.td»'-, a fostă 
condamnată protopopule Logosu
lui Pocreann pentru calumniă la 
300 fi amendă împreună cu chel
tuielile de judecată, er redacto- 
rulu Popa pentru negligerea aten
ții! nei recerute la 100 d. amendă.

DIVERSE.
0 superstițiă înfiorătore. De câte-va 

dile a murită în unu satil de lângă Dan
zig. în Germania, unu omu bătrânii. lă- 
sândil doi fii în vârstă de 19 și 25 ani. 
Franz și Leopold Spatz. In dina desti
nată pentru îngropare, a sosită preotulu 
d'impreună cu rudele spre a lua. mortulă 
și a-lă duce la biserică, înse găsiră ușa 
casei încuiată. Bătură în ușă și se ui
tară pe ferestră-. înse nimeni nu răspunse 

din năuntru și pr .elele erau lăsate. 
Preotulă chemă unii lăcătușii și strica 
ușa. Astfelă rudele întrară d’odată gră
madă și ce sâ vadă înăuntrul? Cei doi 
fii ai mortului steteau în două colțuri 
diferite, galbeni și tremurând!!. Cada- 
vrulă era acoperită peste totă cu o 
pânză neagră. Preotulă se adresa ce
loră doi tineri, înse nici umilă nu putu 
să vorbescă de spaimă. Se descoperi 
mortală și se vedu, că capulă lui era 
desprinsă de trupă și pusă la o parte, 
pe mâna dreptă. Tinerii au fostă îndată 
arestați și dațl în judecată. La întâiulă 
interogatoriu, ei au mărturisită, că tăia- 
seră capulă tatălui loră după chiar re- 
comandația ce ll-o făcuse acesta pe pa- 
tulă de morte, pentru ca nu cumva să 
se prefacă în vârcolaciu și să sugă sân
gele fiiloră săi. Mai departe s’a consta
tată, că esistă o superstițiă vecliiă în 
familia aceea, că ori câți membri din 
cei în verstă voră muri și voră fi îngro- 
pațl fără a li se tăia capetele, se voră 
preface în stafii și vârcolaci și voră u- 
cide pe cei mai tineri rămași în vieță. 
Astfelă d-na Spatz, nevasta răposatului 
de acum, murise cu vr’o cinci ani îna
inte și fiindcă nu fusese cu putință să i 
se taie capulă din causa neconteniteloră 
visite ale rudeloră și cunoscuțiloră. ea 
se prefăcuse în stafiă. ucisese pe cei doi 
mai mici fii din patru câți lăsase, er pe 
ceilalți doi, adecă pe Franz și Leopold 
îi chinuia pe fiăcare nopte. Pentru ca 
nu cumva și ta-tălă să deviă vampiră, 
tinerii se hotărîseră să-i despartă capulă 
de trupă.

țfiarulă germană, din care estragemă 
aceste relațiunl. amintesce, că acum două 
luni s’a mai întâmplată tină așa casă 
într’o comună aprope de Tilsită. Aci o 
marnă cu fiulă ei au fostă surprinși pe 
la meclulă nopței în cimitiră, bătendă 
ună pară ascuțită d'asupra. unui mormânt. 
Dațl pe mâna judecătorului, au mărtu
risită, că noptea trecută fuseseră chinuițl 
de sufletulă mortului, și ca se nu să mai 
scole din mormântă noptea spre a co
linda sătulă, voiseră să-i ''bată lină pară 
prin inimă, așa cum sciau asta din moși 
strămoși. Aceștia au fostă achitați la 
judecată. înse a fostă pusă la amendă 
păditorulă .cimitirului pentru că nu’șl !pă- 
zea bine mormintele.

Tunelulfl de sub la Manche. Englezii 
nu voră să mergă cineva la ei pe sub 
apă, după planulă. care stabilea facerea 
unui tunelil pe sub canalulă la Manche. 
Der se pare că primescă idea, ea să 
mergi pe deasupra canalului. Proiectulă 
pentru facerea unui poclă peste la Manche 
s’a terminată. A fostă elaborată de in
ginerii Creuzot și Hersent, fostă preșe
dinte ală societății ingineriloră civili. 
Progresele metalurgiei facă cu putință 

imensa construire a unui podă lungă de 
treicjecl chilometri cu ună așternută ce 
se întinde la cinclijecl metri d’asupra 
mării rădicate, sprijinită la fiă-care dis
tanță de cinci sute metri de stâlpi. înăl
țimea podului va permite steamereloră 
celoră mari și corăbiiloră cu pânze să 
trecă nestânjinite pe sub elă. Podulă va 
ave pe densulă patru căi ferate, unu 
drumă de trăsuri și trotoare pentru pie
toni. Proiectulă va fi supusă în curendă 
la esaminarea unui comitetă technică in
ternațională.

Cursulu la bursa de Viena

Cursul» pieței Brașovii
din 24 Main st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 8.55 Vend. 8.57
Arginta românesc a . „ 8.50 ,. 8.54
Napoleon-d’orl ... n 10.03 „ 10.00
Lire t.urcescl ... ,, 11.32 ,. 11.37
Imperiali..........................„ 10.32 „ 10.37
Galbini..........................„ 5.89 „ 5.92
Scris, fonc. „Albinau6" 101.— ,. —

m r f •’* 0 »* 98.— ,. 98.50
Ruble rusescl . . . „ 103.— „
Discontulu .... 6'/a--8 pe anti.

din 22 Maiu st. n. 1888.
Renta de aurii 4%................................. 96.65
Renta de hârtiă5%...................................84.75
Imprumutulu căilorti ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei câilorft ferate de

ostu ungare (l>ma emisiune) . . 94.75
Amortisarea datoriei câilorU ferate de

ostd ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 114.25
Galbeni împărătesei ........................ 5.95
Napoleon-d’orI.......................................10.05
Bonuri rurale ungare...............105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banatu-Timiști . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane.......... 104.—
Bonuri croato-slavone............... 105.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului...........................................123.50
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungur eseu............................................ 98.75
Renta de argintii austriacă .... 80.-—
Renta de aurii austriacă........................100.40
Losuri din 1860 .................................... 134.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 868.— 
Mărci 100 împ. germane......................... 62.15
Londra 10 Livres sterliiige .... 126.75
Imprumutulu cu premiulu urguresefi. 121.75
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 276.50
Acțiunile băncei de creditu austr. . 276.20 
Renta de liârtiă austriacă .... 78.30

Bursa de București.
Cota oficială dela 10 Maiu st. v. 188b.

Jump. vend.
Renta româna 5"/,,................... 91— 92.' ,
Renta rom. amort. 5" (l 89.— 90? '
Renta convert. 6° „ . 90.— 90.3 .Impr. oraș. Buc. 20 f i. . 35.— 3b. —Credit fonc. rural 7" h 105.— 104.—

n r îi 89? , 70.' .,. ,, urban 7" „. . . 103.— 103.' '
îi îi r ................. 96.— 97.—
„ r' ,■ O11.................. 85.' ., 86.—Banca nat. a Rom. 500 Lei _  _■

Ac. de asfe. Dacia-Rom..
Ac. de asig. Națională.
Auru contra bilete de bancă . 15? , 16
Bancnote austr. contra auru. 9_ 2.2
Aurii contra arginta seu bilete 15.", 16. -
Florinu valore austriacă . . o._ 2.2

Editoru și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

vremile de alunei, birtnlă era întocmită 
ca cele mai de frunte, avea și odăi 
mai multe și mai mari, grajduri mai în- 
căpetore și înspre drumu o fațadă mai 
frumosă, ca celu dela „Cocoșii ’ntorsuF, 
er d’asupra porții sclipea în litere de 
aură inscripția la „Cocoșii 'ntorsîi tndc- 
npte-.

Dmnartin vecjii fotă scântei cetindu 
acestă inscripțiă. Vedea câte litere ațâți 
blăstemațl, caii se sgâiau bătendu'șl jocă 
de elă. La fiăcare terestră i-se năzărea 
cate o față, c-are privea batjocuritdre, 
peste drumu la casa lui.

Noulu birtașu făcea bune treburi. 
La începută vechii ospețî ai lui Du- 
martin mergeau clin curiositate la elă. 
Totu insulă voia sâ vedă odată birtnlă 
celă nou și s6 cunoscă pe proprietarulu, 
care a știută se-șl alegă o inscripțiă 
ca acesta. Multi deveniră ospeții Iui 
de tdte dilele. pentru-că ca oină um
blată multă, scia sâ povestescil ospe- 
țiloră multe întâmplări din vieța sa plină 
cL aventuri și glume. începură a-i intra 
în curte și câte ună cărăușii dela țeră. 
Nu tivcii multă și o mulțime de țărani 
trăgeau la elă în gazdă: mâncarea și 
băutura erau bune la birtnlă «celă nou, 
servițiiilă îngrijită, birtașulu prietenoșii, 

prevenitoră și vorbăreții, pănă când 
ospeții lui Dumartin erau totii mai pu
țină mulțămițl. Acesta, posomorită și 
gânditorii, cum era. uita ce i-se cere, 
ba, ce e mai multă, forte adesea nici 
nu răspundea la binețele ospețiloră ce 
intrase, nici nu le dicea sănătate bună 
la. despărțire. Țeranulu pretinde o trac- 
tare prietinâscă. familiară și, în felulu 
lui. atâta curtenire, ca și celu învățată. 
Decă cineva nu’lil tracteză amăsuratil 
vredniciei lui, a isprăvit’o de totii cu 
elă. Numai decă pomenea vre-ună bspe, 
chiar fără nici o intențiune, despre la- 
cobă și birtnlă lui. Dumartin se a- 
prindea focă.

Birtnlă dela „Cocoșii’ntorsă“ din di 
în di era. totă mai pustiu.

Dumartin trebuia să recunoscu că 
pe terâmulă acesta nu va pute învinge 
pe rivalulil seu.

A.șa trecură câteva luni.
In Noemvre a aceluiașă ană, într’o 

dimineță, ca fulgerultl se lățesce soirea 
despre o crimă înfricoșată săvârșită în 
apropierea celoră două birturi. Două 
slugi găsiră pe câmpă ună omă greu 
rănită. în agonia morții. Unulu din ei 
recunoscu îndată pe celă nenorocită. 
Era .Tacobă birtașulă dela „Cocoșu’n- 
torsă îndâreptuJ ITnulu din slugi ră

mase la celă ce trăgea se moră. ală doi
lea alerga la celu mai d'aprope sergenții 
de poliția, care și sosi însoțită de ună 
medică la celă rănită, der găsiră numai 
ună cadavru. Jacobă murise fără a pro
nunța o singură vorbă. In pieptă avea 
o rană afundă și la grumazii o tăiătură, 
paltonuhl îi era ruptă, pămentulu de sub 
elu bătucită de urme, de unde se pute 
conchide, c'a trebuită să fi fostă luptă 
între densulă și atacatorii lui. Presupu
nerea de sinucidere era eschisă. Era linii 
omoru. Omoră pentru bani? Nu. Banii 
și prețidsele se aflară la cadavru.

Toți știau câ Jacobă, care nu se 
aședase de multă,pe acolo, u’avea decâtă 
ună singură dușmană, și acela era Du- 
martin. Pe acesta îlă snspițiiuia. ser- 
gentulă de poliția. De câte ori nu '.șl 
versa focuhl Dumartin asupra rivalului 
seu cil totii felulă de vorbe, dicendă că 
îlă ruinezi și ’.șl bate jocă de elă. De 
omoră înse nimeni nu cuteza să învino- 
vățescă pe ună cetățenii paclnică și de 
omenia.

Der cine se cunoscă tainele secrete 
ale inimei omenescl?

Cine scie la, ce pote seduce noro- 
culil ruinată, ondrea ofensată, chiar și 
pe cehi paclnică, pe celă liniștită.

în
Sergentulă cu câțiva omeni întrară 

casa lui Dumartin.
„Unde e domnulil casei ?“
'•De cu dimineți a plecată la câmpă* 

răspunse t.remurândil femeia snăriata
Ea spuse adevăruhl și BU soia' că 

bărbatu-său era întorșii deja.
Aprope în aceiași clipă sergentulă 

dete preste elă în o chilia mică în care 
îșl păstra banii, hârtiile de prefă si hai 
nele uele mai bune. Galbinu si tremu 
rândil nu răspunse nimicii la începută 
cler cu atâtă mai elocuentă era fata lui 
turburată si hainele pătate cu 
desbrăeate tocmai atunci si aruucate " 
pământii. Când întră sergemuhl Du 
martin îmbrăcată în hainele de dumineca 
cu o sumă mai mare de bani în buzu- 
nară, îșl întrerupse o epistolă " 
care stătea pe mesă si 
dreptății puse mâna.

Neferititulu — 
scrisese, următorele:

„Draga nevastă, 
se fugă. Toți nie 
Eu

-ă începută, 
pe care oiniihl

ni mâna nesigllr^

dragl copii I trebue 
voră crede ucigasă 

sunt nevinovată, der ,U1 111(, ’ 
scăpa nici o apărare. Ddeu...“

Aici era întreruptă epistola.
_________(Va urma).
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Arveresi hirdetmeny.
Az abrudbănyai kir. jarâsbirosâg mint tkvi hatosăg altal kozzetetetik hogy 

B nesum-Pojân gbr. keleti egyhaz vegrehajtatonak fegyhâzra elitelt Rancsa Nieulai 
vegrehajtas szenvedo elleni 60 frt. toke ennek 1883 September 19-tol 6" h 24 
frt. 30 kr. koltsegek es jar. behajtăsa vegett az abrudbănyai kir. jărăsbirosăg te- 
ruleten tartozo Buesiun kozsegi 632 tjkben foglalt kovetkezo ingatlanok :

X 
X X 

N 
a-

Megnevczes becsertek banat penz

kr.frt. kr. frt.

1 3421 ka<zăJ. 13 1 30
•j 3426 23 2 30
3 4177 26 2 60
4 4313 szto 10 2 60
5 4318 10 1
6 4321 kaszâl. 3 30
7 4515 ( 10 1

4516 szto (
S 4530 ( 29 2 90

4535 kasz (
9 5464 7) 48 4 80

10 5471 *> ( f 90
5473 T) (

11 5475 7) 9 90
12 5450 1

2 20
13 5937 7)

5938 20 2
14 5949 kert 1 10
15 5951 Zur 9 ny. 80 80
16 5982 haz ( 200

5983 kert ( 13 21 30
17 5986 kasz. 57 5 70
18 5991 •ș 3 3
19 5993 6 60
20 5999 100 10

600"?,' n 109 10 90
21 600' j 9 90
22 600V, 9 90

600 ■ , 13 1 30
< - ■ artozekai Buesuni-pojan kozsegben a kozseg hăzănâl megtartando nyilvănos biroi 
a: eresen 1888 evi Junius ho ,2-nn d. e. 10 orakor becsâron aloi is a becsârnak 
I 1 ,,-ânak a biroi kikuldott kezehezleendo eloleges letetele mellettelfognak adatni. 
X i vo koteles a vetelărnak felet 15 nap alatt mas felet az ârveres jogerore emel- 
kedesetbl szâmitando 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitandd 6% kama- 
rokkal egyiitt a Gyulafehervări kir. add-liivatalnâl 39,423 sz. igazsăg iigy mi- 
nisteri leteti szabâlyrendelet ertelmeben lefizetni.

Adrudbănyăn 1888 evi Ianuâr ho 17-en.
]\I. kir. j.-birdsdy mini t.-konyvi hatosây.
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Institutului de credită. și de economii
FILIALA BRAȘOVU

a

cA 

CA

primesce depuneri spre fructificare CU 5"/0 fără de a face 
vre-o subtragere pentru dare, decă depunerea a stătu celu 
puținii 3 luni la institute.

Răsplătirile pană la suma de 500 H. se făcu fără a- 
nunciu; la depuneri mai mari însă - când 
n’ar permite replătirea loru imediată - să cere o abijicere 
conformă înțelegerei. f

Depuneri cari n’au zăcută la institută celă puțină 3 ( 3J 
luni, ori pentru cari s’au condiționată termine de abcjicere 5’^5 
scurte, se fructifică cu 41/., "/„. £>/

Depuneri în ori și ce sumă, replâtibile a vista, fără 
abcjicere se fructifică cu 3’/2 % interese. ,

Depunerea cea mai mică ce se pbte face este de 50 cr.
La 1 Ianuarie și 1 Iulie se adaugă interesele semes- («38 

trului trecută la capitală și se fructifică și ele. /'S5
Darea de venită pentru tOte depunerile o

starea cassei

q
--------------r---------- ...  ----------------- - —_-----------------,. .

( j cu acea restnngere, câ peste totă numai după astfelă 
de depuneri se dau interese, cari au zăcută cel 

i J -<<>

£ j s o 1 v e ș t e i n s t i t u t u 1 ă.
Interesele se computu încependă cu cjiua care urmeză 

cjilei de depunere și pănă la cjiua precedentă ridicărei, însă

puțină 15 cjile la institută.
£?) Prin învoială reciprocă potă fi staverite pentru depu- 

nerl și alte condițiunl.
Depunerile se potu tace și prin poșta reg. ung. la care 

£casă ele se resolvă cu întOrcerea poștei. Totă pe calea a- 
? cesta potu urma și abcjicerî și replătirl de depuneri.

Depunerile se potă face pe ună nume seu numire, seu 
cu restricțiunl ca să se potă ridica numai de o anumită 
personă ori la unu anumită timpă seu evenimentă (ci. e. 
căsătoriă, ajungerea, de maiorenitate etc.)

S
Q
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tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și electueză totfi felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintii 
și colori, tabele, etichete de totîi feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, «visuri, reco- 
inandațiuni, cerculare s. a.

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

I
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Dispunendti de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta
bilimentul fi nostru tipograficii este în posițiune a esența ori-ce comandă în modulă celu mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brasovfi, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugăm fi a le adresa, la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.
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