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ANULU LI.
Brașovii, Vineri 20 Main (1 Iunie.)

BrașovQ, 19 Main st. v. 1888.
Se tace mare sgoniotu din pri

cina înarmăriloru Rusiei, se vor- 
besce multă de intențiunile duș
mănise ale acestei puteri, foile 
austro-ungare și germane nu mai 
inceteză cu plângerile loră în con
tra atitudinei pressei rusesc.i, care 
ațîță mereu în contra Austro-Un- 
gariei și a Germaniei, și cu tote 
aceste nu în raporturile Rusiei față 
cu puterile centrale aliate este a 
<e căuta principala causă a încor
datei situation! presente, ci ade- 
veratulu pericnlu alu situațiunei 
ilu constitue tristele raporturi din
tre Germania și Francia.

Celu ce observă cu atențiune 
mersulu lucrurilorft se pote con
vinse din ce în ce mai multă, că 
politica cancelarului germană ur- 
măresce fată cu Rusia mai multă 
scopulă de a-o ține în frîu cu a- 
jutorulu monarcliiei austro-ungare, 
pe când principala acțiune a aces
tei politice este îndreptată în con
tra Franciei.

La granița germano-francesă 
se concentrez» tdte lirele politicei 
lui Bismark și de aceea este de 
mare însemnătate enunc.iațiunea 
cea mai nouă a organului lui.

Vrendă să motiveze măsurile 
severe ce le-a luată guvernulă ger
mană în privința pașapărteloru la 
granița Alsației, „Norddentsche 
allg.Ztg.“ declară într’un important 
artieulu — care se cjice că Far fi 
compusă chiar principele Bis
mark — că „Germania nu doresce 
resboiulu, ea voesce numai se hă. 
mai reservată în raporturile cu 
Francia, așa ca aceste să nu mai 
iiă așa de apropiate și mai alesă 
Francesii se nu mai potă comu
nica cu Alsația-Lotaringia".

Este prin urmare unu adevă
rată zidă chinezescă, ce voieseu 
se’lu redice Germanii între împă
răția loră și Francia. Și pen
tru ce?

Foia bismarkiană o arată clară 
k' limnndo dioend” că ..nisuillța 

tațiune au voită se pregătescă în 
Alsația-Lotaringia teremulă pentru 
răsboiulu de revanșă și că au lă
țită în aceste provincii sentimente 
anti-germane prin continuo ațîțări.

Der ore se voră pute sterpi prin 
silă sentimentele anti-germane din 
Alsatia?

Viitorulă va dovedi, decă gu
vernulă germană va reuși a do
bândi cu sila, ceea ce nu i s’a 
dată de bună voia și decă de aici 
încolo locuitorii provinciiloră cu
cerite își voră îndrepta privirile 
mai multă spre Berlină, decâtă 
spre Parish.

Deocamdată ordinațiunea pri- 
vitore la pasporte a produsă între 
Alsațiani mare mâhnire, ei o con
sideră ca ună actă de violență, și 
acesta de sigură că nu va contri
bui la slăbirea sentimentcloră loră 
anti-germane.

Ună tristă spectaculu oferă 
ai|î lumei dușmănia neîmpăcată 
dintre German! și Frances!. Este 
o rușine pentru veaculu de față, 
că aceste națiuni, cele mai înain
tate de pe .•ontinentulă europenu, 
trăiescă într’o desbinare și într’o 
ură așa de grozavă, încâtă nici 
nu mai voiescă să comunice una 
cu alta.

Europa ar scăpa dintr’odată de 
necazurile și de periculele ce-o a- 
pasă și neliniștescă, decă Francia 
și Germania și-ar da mâna ca se 
trăiască. în pace și bună înțelegere. 
Der se vede că nu așa a fostă 
scrisă în cartea ursitei și de aceea, 
trebue se ne teraeimî că înstrăi
narea și dușmănia, ce se grămă- 
desce la hotarele Alsației, va ave 
în curendu ună tragică sferșită.

Alegerea din Caransebeș^.
„Tribuna11 reproduce după ofi- 

ciosulu „NenizeV‘ discursurile ros
tite de d-nii Mihailă Popiniciu și 
Ionă loua.pu după terminarea ale
gerii din Caransebeșă.

Discursnlu ros'ită de d-lă Jfî- 

felfl de deputata, care va lua parte la 
desbaterile dietei; întâiu pentru-că sco- 
pulă nostru Faină ajunsă prin alegerile 
de până acum: a doua pentru-că ad
versarii noștri politici și cei nechemațl 
au afirmată și au răspândită, câ noi nu 
sunt.emu conduși de dreptate și de echi
tate și nici nu intenționămă revendica
rea drepturiloră nostre violate, ci sub 
masca patriotismului amă voită se damă 
expresiune și se propagămă între noi 
ura și mânia nostră tăinuită în contra 
națiunii maghiare și a patriei. Ca să 
desmințimă aceste calumuii, ca să do- 
vedimă, că departe este de noi ura și 
dușmănia, și că îi iubimă pe Maghiari 
ea pe noi înșine și ne alipimă eătră 
patrie, - amă hotărîtă să ne depăr- 
tămă dela programulă nostru și amă a- 
lesă pe ună Magliiară. Ludovică Mo- 
csâry e acelă Maghiară, care atâtă în 
dieta maghiară prin 'graiu viu, câtă și 
înatară prin scrisă, a dovedită senti
mente frățesc! față de naționalități și a 
cerută respectarea drepturiloră naționa- 
litățiloră garantate prin lege, consciu 
fiindcă numai înțelegerea durabilă cu 
naționalitățile pote să nască fericirea 
patriei. Să trăiescă Regele ! Trăiescă 
patria! Trăiescă Doda! Să trăiescă 
alesulă nostru deputată, Ludovică Mo- 
csary!

Dhî Ioană I ouași u a rostită 
următorea cuvântare :

„Poporală română e uuă elementă 
de ordine și de pace, elă respecteză le
gile și drepturile altora, der pretinde 
totodată ca și alții să-i respecteze drep
turile respectându-șl datorințele, pentru 
că de drepturi suntă legate și datorințe. 
Și astădl amă înplinită atâtă drepturi 
câtă și datorințe. când urmămă calea 
indicată pentru toți Românii de multă 
prețuitulă Traiană Doda, ală cărui glasă 
l’au audită toți Românii, l’au audită 
țera, l’a audită parlamentulă, Fa audită 
lumea întregă. Acesta o dovedescă ne
număratele adrese de aderență, care i-au 
venită de prin tote părțile. Voi sunteți 
aceia, cart ați pecetluită acum a treia 
oră ținuta lui Doda prin aprobarea vos- 
tră șî prin acesta ați câștigată stima și 
admirațiunea tuturora Româniloră, și 

loră. De aceea trimitem u acum ună Ma
ghiară, ca se fie unulă în dietă, care să 
ne apere drepturile, care scie și vrea să 
ne apere. — Mocsary a fostă celă din- 
teiu Maghiară, care a luată parte, la a- 
părarea drepturiloră naționalitățiloră ga
rantate prin lege. De aceea trebue st>-i 
dovedimă recunoscința și stima nostră. 
Me bucură, că și acum, ca tot.deuna, ne 
înțelegemă și tocmai acestei înțelegeri 
putemă să-i mulțumimă, că am putută 
salva onorea acestui cercă de cătră a- 
ceia. cart nechemați se amestecă în a- 
facerile nostre. — Fiți și mai departe 
ca ună didă și atunci nu ve veți perde 
drepturile, nici nu vi le va pute lua 
nimeni, pentru că numai dela aceia se 
potă lua drepturile, cari ei înșiși le vând; 
acesta ll-a dis’o Francisk Deâk și Ma- 
ghiariloră : câtă vreme nu vomă renunța 
de bună voiă la drepturile nostre, sun- 
temă tari. Nu faceți der astfelă, pre
cum au făcută Ovreii cu Domnulă nos
tru Isusă Christosă, cart nu numai că 
l’au vândută și l’au spendurată, ci l’au 
silită să-și ducă și crucea pe spatele 
sale. Se trăiescă Traiană Doda! Se tră
iască Maghiarulă Ludovică Mocsary !a

Scrisorea senatorului Alfieri.
Dlă (iroinicr din Parisă a pledată 

pentru formarea unei lige a putcrilorîi 
wt-diteraiie față cu liga putcnloru centrale. 
Senatorulă italiană Alfieri, care se bu
cură de mare vecjă în parlamentulă ita
liană a răspunsă d-lui Gromier prin ur
mătorea scrisore interesantă :

„Iubite domnule Gromier! Permi- 
teți-ml sincera declarațiune că d-vostră, 
cu totă. dorința ce aveți de a împăca 
pe Francia cu Italia, n’avețl dreptate 
când presupuneți că. între guvernulă și 
poporală italiană ar domni vr’o deose
bire de vederi, din potrivă și unulă și 
altulă se întâlnescă în intențiunea d a 
mănține starea actuală și d a înconjura 
răsboiulă.

Alianța cu Germania este forte po
pulară, pe de o parte fiindcă este tot- 
deuna lucru plăcută d’a fi tovarășulă 
celui mai tare, și pe de alta, fiindcă 
marea mulțime a poporului îșl dice : 
„Germania voiesce pacea pentru ca se 
păstreze ce a luată, er Francia doresce 
răsboiulă pentru ca să redobândescă ce J . - 1 u ■ > , U ’ zi zi ZIî A O



Nr. 112. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

câtă de modeste și chibzuite suntu do
rințele și scopurile ei coloniale. Acesta 
este adevărală, pe care se pote clădi o 
politică seriosă, tote celelalte suntft pro
duse neuorocite ale fantasiei care nu 
potă da naștere decâtă la amare de- 
cepțiunl.

Serbările din Bologna.
Se scie că universitățile din Iași și 

București voră fi represeutate la serbă
rile școlei bologuese de d-nii profesori 
Odobeseu, Nicolae lonescu și Gr. Ste- 
fănescu.

Studenții din BucurescI trăinitu la 
Bologuia pe d. A. Obreja; nu cunoscemă 
numele studentului, care va merge se 
represinte pe studenții din Iași.

La 12 Iuniu st. n., rectorultt, pro
fesorii imiversităței din Bologna și de- 
putațiunile celorlalte universități italiane 
și străine, în costumele lora și cu mare 
pompă, vora eși în procesiune din Ate- 
neula universitara și vora merge la Ar- 
cltiyinnasio, la vechia clădire a școlei bo- 
lognese, unde în presența Maiestățiloră 
Lora și ministriloră Crispi, Roselii și 
Brin, și a tuturora învitațiloru, în curtea 
școlei, după câteva cuvinte ale recto
rului Capellini, profesorala Giosue Car- 
ducci va rosti discursula solemna. Care 
dintre străini va răspunde, nu scimă. 
Pote că va fi rectorulfl Sorbonnei din 
Parisa, Greard, seu vre-unu altulu din
tre cei iluștrik căci suntu 3000 de in
vitați.

Pentru imposanța. grandoiea, uni
citatea spectacolului curtea clădirei va 
păre mică, der nu se pote face altmin- 
treli pentru a. se celebra centenarulă. 
Ara fi fosta unu monstruosu anacronismă 
a’lu sărbători într’altă parte, într'alta 
paiață, care nu ar fi pre gloriosulu pa
iața Galvani.

Discursula lui Carducci va fi precesu 
de o cantată a lui Francheții (nu ala 
nostru' făcută pe cuvintele lui Panzacchi.

Acesta va fi sărbătorea cea mare. 
La 11 Iuniu, cu o di adecă înainte de 
discursula solemna, se va inaugura pote 
monumentul^ lui Victor Emanuel, se 
voră face presintațiile ospețiloru iluștri 
la primarula Bolognei, se va visita es- 
posițiunea și museele. Intr'o seră va fi 
o representațiune de gală la teatralii 
Comunale, cu opera lui "Wagner Tristart 
and Isolde.

Va veni pe urmă banchetulu dată 
de ministrulă președinte Crispi profeso- 
riloru și învitațiloru loru și conferirea 
laureeloră universitare ad honorem cu 
unu discursu alu lui Bosselli și unft al
tuia alu lui Ceneri.

In fine, voru începe serbările date 
de comitetulft stndențilorft bolognesl și 
de primarulu orașului. Bonoma (/audetW

Studenții din Geneva, cari voră 
merge la Bologna, voră duce în dară 
pentru biblioteca Archiginnasiului ună 
pergamentă forte frumosă lucrată unde 
voru fi înscriși Genovesii iluștri, cari au 
învățată la universitatea din Bologna. 
Bononia docet.

(„RornânuliV.)

SCIR1LE DILEI.
+ lacobu Bologa a fostă născută în 

7 Decemvre 1817 în comuna rurală Mar- 
podă, din fundulă regescă în Transilva
nia. Părinții lui I. Onică Bologa și Ioana 
O. Bologa născ. Bârsană, au fostă agro
nomi liberi în acea comună locuită de 
Români și Sași, care p’atuncl aparținea 
scaunului Nocrihă (Leschkirch), er acum 
se ține de comitatulă Sibiiului. Iacobă 
Bologa a fostă trimisă la scolă în Sibiiu 
unde a absolvată facultatea de dreptă, 
mai târdiu câștigându-.șl și diploma de 
advocată. Răposatulă a fostă mai în- 
teiu proto notară ală Consistorului gr. or. 
din Transilvania și secretară presidială 
episcopescu, după aceea concepistă gu- 
bernială, consiliară de tribunals de prima 
instanță judecătorescă și la curtea ape
lativă, apoi fu denumită de assesoră la 
tabla regiă transilvană și protonotarft al 
țerei, mai în urmă consiliară ală guver
nului reg. transilvană, er după aceea în- 
naintâ la postulă de consiliară aulică, și 
membru ală supremului tribunals jude- 
cătorescu. Iu 1863 fu distinsă cu gra- 
drdu de cavalerii alu ordinului austriacă 
corona de feru clasa III. După desființa
rea guvernului transilvană Bologa s’a 
retrasă în vieța privată și fii pensi
onată și de aici a fostă activă ca mem
bru alu congresului națională bisericescă 
și alu sinodului archidiecesanu gr. or., 
fiscală seu procurară alu consistorului 
metropolitană gr. or., președinte ală co
mitetului parochiei gr. or. din Sibiiu, 
unde s’a a.ședatu și încetățenită după 
1860; ca representante alesă ală comi
tatului și alu cetății Sibiiului, precum 
și alu fundațiunii fericitului Gojdu; mem
bru si parte președinte, parte vice-pre- 
șecfinte ală Associațiunii transilvane pen
tru literatura română și cultura poporu
lui română, și continuu conducetoră 
ală comitetului ei centrală dela anulă 
1870 încbce, în fine ca membru funda- 
toră și președinte ală directoriului insti
tutului de credită și de economii „Al
bina,11 precum și ca membru alu mai 
multoră reuniuni din Ardealu.

$
Din comitat ulii l'iiiăddrci ni se ra- 

porteză următorele : „Pe vestitulă pre
ședinte al tribunalului din Deva Solyom, ji
danii și cârcimnarii din Deva l’au prinsă 
vendendu beutur! spirtuose cu butelia 
pe ascunsă și au făcută unu scandalu 

infernală la elă în curte sigilându-i vr’o 
5 buțl de vină și vinarsă. A urmată 
apoi o pertractare scandalosă la casa 
orașului unde jidanii au compromisă și 
pe guvernanta și pe soția lui S. fiindă 
că ele măsurau beuturile. Zarva a fostă 
mare, că. jidanii suntu sumuțațl în as
cunsă de omeni ca cornițele, v.-comitelc 
și de alții, cari voru a fi fișpanl pecând 
Solyom șl-a scosă vestea prin diare, că 
elă are sg fiă fișpană. Scurtă ună scau- 
dalu coniine il fant. Der istoria nu se 
gată aici. Săptămânile trecute au fostă 
ună comisară dela Tablă, ca să-lă strîngă 
în curele. Mai întâiu a sigilată cassa. 
Președintele turbată de năcazu a aler
gată la Pesta, — apoi a venită aici fra- 
te-seu și socru-său. Se vorbesce ca po- 
sitivă, că socotelele s’au aflată în cea 
mai mare disordine comisarulă a as
cultată pe mulțl dela cari se aflau chi
tanțe și contracte, scurtă o investi- 
gațiune desastruosă pentru elă. Acum 
Solyom îșl vinde vitele, vinurile și mo
șia la Ciangăi. Lumea crede p’aici că-i 
suntu numărate dilele la noi. Așaderă 
l’a ajunsă nemeeea și pe elu, îi voru 
rumpe capulu totă omenii lui.'“

jt*
Guvernulu Tlusiei procede acum totu 

mai aspru cu expulsurile Germanilorii. Nu 
de multă toți arendatorii ,și administra
torii germani din Polonia au primită 
ordină ca, în timpu de 6 săptămâni, să 
iesă afară din țeră. Tdte încercările 
respectiviloru d’a ocoli acestă ordină, 
d. e. întrându în liga de supuși rusesc! 
nu reușescu, fiindcă guvernulă rusescă 
denegă orice naturalisare a Germaniloră 
Acestă măsură va trage după sine mare 
miseriă familii numerose, prin ea, voru 
ajunge la sapă de lemnu.

Vineri la 11 Main st. n. d. Gaston 
Paris, a presentatu, la Instituții, Acade
miei de iuscripțiunl din Parisă ultima 
fasciculă din „Etiinoloyicuni Mai)iiumu- alu 
d-lui B. P. Hașdău, făcendă acestei o- 
pere cele mai căldurose laude și dicendă 
drepții conclusiune, că pănă acum nici o 
națiune nu posede unii asemenea monumentii. 
D. B. P. Hașdău, fiindă presents la acea 
ședință, mai mulțl membri ai Institutu
lui au dorită să-i facă cunoșciuță, pre
cum : Penau, Dpport, D'Arbois de Jubain- 
tiile, Bărbier, de Maynard, etc. etc. er 
ilustrată Pictor Durui) s'a întreținută 
multă cu acestă ocasiune cu d. Hașdău 
arătându forte multă iubire pentru Ro
mânia, de care îșl aducea aminte dintr'o 
căletoriă și rugândă pe d. Hașdău a co
munica Maiestății Sale Reginei marea 
sa admirațiune pentru ^Carmen Sylva A

sji *

Baucherulu din BucurescI Petru Ata- 
■nasiu, murindă Lunea trecută, a lăsată 
prin testamentu, între alte binefaceri și 

o sumă de 1O.IXX) lei societății pentru 
învățătura poporului română.

*-
Aspectulă recoltelor!) In flomânla 

după cum scrie „Curierulă Financ. 
este forte frumosă și inulțămirea este 
generală pănă acum. Prin unele locuri 
ploile au stricată porumbulă în pămentu, 
der acestă pagubă s'a reparată imediată 
prin o a doua arătură și semănătură, 
care a reușită pe deplină. Ploia, ce ța 
cădută dilele acestea. însoțită de o grin
dină violentă, a causatu mari stricăciuni. 
Scirile primite pănă acum arată că mo
șiile din județele Dîmbovița și Ilf’ovi’i au 
fostă cele mai bântuite de acestă ren. 
Se dice că sute de hectare de semănă
turi au fostă așa de rău lovite, că nu 
se mai cunoscă nici urme de veget.a- 
țiune. La Botoșani, în Moldova, s’a pro
dusă acelașă reu, causândă mari pagube. 
In porturi, transacțiunile în grauri și or
zuri simtă forte numerose. încărcările 
însă, din causa apeloră mari, se făcu cu 
o ore-care greutate. Prețurile continuă 
a fi bine susținute, provocate de cere
rile ce se manifestă pentru prima oră 
din America.

*
Se dice, că Preda Fântânarii indi- 

vidulu care împușcase în terestra pala
tului regală din BucurescI nu va mai fi 
judecată de cătră Curtea c-u jurați ci va 
fi internată la ospiciulă Mărcuța. ca 
unulă despre care e constatată că nu 
este în tdte facultățile sale mintale.

*
Cetimă în .L’Independance beige: “ 

Dela 1880, data la care ună tratată de 
comerciu și de navigațiune a fostă în
cheiată între Belgia și România, etă in 
ce proporții afacerile s’au desvoltatu: 
Pentru importația în Belgia. în 1880: 
6.504, în 1881, 11.377, în 1882 19.770, 
în 1883 24.430, în 1884 15.440, în 1885 
36.892. în 1886 31.308. Pentru expor- 
tația din Belgia : în 1880 3.647, în 
1881 3.483, în 1882 5.184, în 1883 
3.326. în 1884 2.002. în 1885 1.935. în 
1886 5.405.

Dare de seină și mulțămită publică.
Reuniunea de cântări și musică a 

plugariloru români din Câmpeni, avendă 
în vedere sporirea fondului și ajungerea 
scopului precisatu în statutulu s6u, a a- 
rangeată petrecerea poporală obicinuită, 
la S-tele Pasci. care a avută unu venită 
brută, incursă dela P. T. publică din 
Câmpeni, în sumă de 103 ti. 26 cr. v. a. 
Din acestă sumă jumătate s'a dată înu- 
sicei reuniunei, er cealaltă jumătate s’a 
adausă lângă capitalulă fondului reuiii- 
unei, care de presinte se urcă la suma 
de 177 fi. 69 cr. v. a.

Pentru sprijinire binevoitdre mani
festată și cu acestă ocasiune din partea 
P. T. publică din Câmpeni, comitetulă 
reuniunei se vede îndem.natu a aduce
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și pe acesta cale mulțumită s’a tuturora 
acelora P. T. Domni, cari n’au pregetat 
a’șl da concursulă materiala reuniunei 
nostre pentru ajungerea scopului ce-la 
urmărește.

Tota cu acestă ocasiune, comitetulă 
reuniunei de cântări și musică a pluga
rilor rom. din Câmpeni aduce adenca 
sa mulțumită membrilota fostei reuniuni 
musicale din Câmpeni (din 1879—801 și 
anume: D-lui Iuliu HochmanU, cancelista 
reg. în pensiune, d-lui Sigmunda Lowy 
neguțătoră. d-lui N. Corche.șă, d-lui I. 
Motora și d-nei văduve Maria Palade n. 
Corcheșa, toți din Câmpeni. Apoi d-lui 
Mathias Hirsch neguțătora în Brașovă, 
d-lui Ștefana Roșea notară cercualu și 
d-lui Rudolfft Lowy neguțătora în Al- 
bacă pentru donațiunea marinimosă ce 
au făcut’o reuniunei nostre prin conclu- 
sula luata în ședința din 30 Aprilie a. 
e. donându-ne: una violonfl în preța de 
64 fi., una violoncela în preța de ‘25 fl. 
.și o violă în preța de 12 fl. La olaltă 
în sumă de 101 fl. v. a'

Primescă deci susă amintiții d-ni 
membri ai fostei reuniuni musicale a- 
denca mulțămită a reuniune?întregi pen
tru marinimdsa donațiune făcută.

Totodată ne luămă voiă a le aduce 
la cuuoscință cumcă, conforma conclu
sului de dto 30 Aprilie, toți P. T. Domni 
membri ai fostei reuniuni musicale sunta 
induși în lista membrilora reuniunei nds
tre ca membri fundatori.

Din ședința comitetului reuniunei de 
cântări și musică a pluyariloră români din 
Câmpeni, ținută la 22 Main 1888 st. n.

Ioană Motora Nicolau Corcheșiu
preș. v.-preș. și dirigintele

reuniunei.

Intemplărî diferite.
Trădate de albine. Locuitorului Ge- 

orgiu Tidu diu Bungardu i s’au furată 
3 coșnițe de stupi în valore de 90 fl. 
Hoții au fostă mai multă timpă urmă
riți, der fără succesă. Odată înse se luă 
de veste, că fața unui fecioru din co
mună e forte umflată si pare ca și cum 
ar fi fostă mușcată de albine. Fu trasă 
in cercetare ca suspectă și se descoperi 
în urma acesta, că în adevără elă este 
hoțulă si că umflătura proveni în urma 
mușcăturei ce-o suferi din partea albine- 
loră când a furată stupii.

Focu. In o pădure aparținătore co
munei Săscioră de lângă Sibiiu au arsă 
175 stânjinl pătrațl de pădure. Mare 
parte diu arborii arși s’au nimicită cu 
totulă. Causa focului nu e cunoscută.

Solemnă primire. Ludovică Toth dela 
Alamoră va fi cercetată multe cârciume 
în vieța lui, der de-o primire așa de 
„solemnă11, ca ceea ce a avut o dilele 
trecute în cârciuma pădurarului Ilie O- 
lară din Lamneșă. de sigură pană acum 
nu s'a „bucurată.11 Abia întră în câr
ciumă. și — după cum se scrie din a- 
cele părți foilor ungnrescl — cârciuma- 
rul cu nevastă-sa împreună, sări asupra lor 
și le luă cei 18 fl. ce-i aveau în buzu- 

nară. Intru amintirea acestoră dspețl 
„binevenițl,“ cârciumarulă îșl mai per
mise luxulă de a le lua și ună inelă de 
aură, pote eu scopulă ca să și-lă țină de 
suvenire. In semnă de „recunoștință,11 
cârciumarulă le deschise după acesta ușa 
și-i aruncă afară. Toth s’a cam supărată 
și începu să strige după ajutoră. La 
strigătulă lui se și ivi unu omi’i. der 
fiindă că cârciumarulă îi întâmpina cu 
furca de fieră, ameudoi o luară la săne- 
tosa. - Decă toți cârciumarii ar fi așa 
de primitori, cine scie, pote n’ar mai 
trece atâtea moșii în manile Evreiloră 
și multe vieți ară române ueînveninate 
de vinarsulă falsificată. Toth însă nu vre 
să scie de acestea și pe cârciumarulă l’a 
dată pe mâna tribunalului.

Omorii barbarii. Decurend s’a găsită 
în Pesta pe stradă ună cadavru de bă- 
iată mică. La secțarea lui s’a consta
tată, că a fostă născută viu. Instrumen
tală prin care i s’a despărțită capulft și 
membrele de corpă a fostă ună cuțită 
ascuțită, cu tăișă lată, probabilă ună 
cuțită de bucătăria. Tăierea membre- 
loră a tostă făcută în chipulă cum tran
șezi galițele, de unde se deduce, că asa
sina trebue să fiă o bucătăresă. Capulă 
băietului se găsise pachetată într’ună i 
diară. Poliția face toți pașii pentru a 
pune mâna pe ucigașă.

Literatură.
,.Familia”, diară beletristică-literară, 

apare odată pe săptămână în Oradea- 
mare și costă 10 fl. pe ană. Redactară : 
Iosif a Vulcană. Foia acesta, care tot- 
deuua a apărută cu cea mai mare regu
laritate în fiă-care Duminecă, pusese în 
mare nedumerire pe cetitorii săi prin îm
prejurarea escepțională, că în două Du
mineci după olaltă n a apărută. Numă- 
rulu mai nou însă,’ dela 15 (27) Maiu, 
esplică causa neaparițiunei diarului prin 
împrejurarea, că d-lă Iosifă Vulcană a 
zăcută greu bolnavă în comitatulu Ara
dului. Ne bucurămă de reînsănătoșarea 
d-lui Vulcană. care promite cetitoriloru 
săi, că numerile neapărate diu foia sa le 
va înlocui prin suplemente. Unulă din 
aceste suplemente este adausă la numă- 
rulă de față, care are urinătorulă su
mară :

Bemușcarea, novelă (fine), de Const. 
Drăgulinescu. In pădure (poesiă), de Tr. 
H. Popă. Masagiulu în timpurile vechi 
și noi, de Dr. G. Crainiceanu. Sonetă 
prelucrată de Ionă Bocanicl. Nunta lui 
Figaro (comediă în 5 acte), prelucrată 
de N. A. Bogdană. Grivița. de T. C. 
Văcărescu. Poesii poporale, culese de 
Anania S. Hodoșă. Cronica vienesă. Bună 
dimineța, ilustraținne. Bonbdne. Litera
tură și arte. Teatru .și musică. Ce e 
nou? Felurimi etc.

Preotulii românii, diară bisericescă, 
senlo^: - Anulă XIV. Apare 

în Gherla odată pe lună în broșuri de 
câte 21 —3' , cdle și costă pe ană 4 fl. 
Proprietară, Redactară și Editară: Ni- 
colae I'. Neyritțiu. — Nr. 6 de pe Iunie 
cuprinde: Dumnedeesca liturgiă a 8.-lui 
Ioană Chrysostomă (studiu rituală), de 
I. Boroșă. Predică pe Dumineca S.-lui 
Toma; Predică pe Dumineca Mironosi- 
țeloră; Predică pe Dumineca Samari- 
nenei; tdte trei predicele suntă lucrate 
de Basiliu Rațu. viuarulă Făgărașului. 
Din confesiunile seu mărturisirile S.-tului 
Augustină, de V. Gr. Borgovanu. Des
pre lucrarea pământului, de I. Geor
gescu.

Logodnă și cununii.
D-ra Maria I. Martinoricl și d-lă Ge

orge C. (raertner — fidanțațl.
D-lă Dr. Andreiu Mondu și d-ra Ra- 

fila pandoră îșl voră serba cununia loră 
în diua de 3 Iunie n. c. în biserica gr. 
or. din M.-Cueșdiu.

D-lă Nicolae I. Moșiu )și d-ra Elena 
Ioană Peliyradă se voră cununa Dumi
necă, în 22 Main v. c. în biserica S. Ni- 
culae din Prundă în Brașovă.

Felicitările nostre!

DIVERSE.
Școla pentru diariștî. Este ună ană 

de dile de când se înființase în Londra 
o .școlă pentru diariștî. Proprietarulă și 
conducetornlă acestei școle este engle- 
sulă David Anderson, care pe terenulă 
publicității are o praxă de 30 de ani. 
Metodulu propunerei sale este următo- 
rulă: Presupune că este redactorulă unui 
mare diata cuotidianu, er pe elevii săi 
îi privesce ca pe tatu ațâți colaboratori 
ai săi. Dimineța la 10 ore merge în 
biurou, frundăresce diarele și corespon
dențele mai nouă în presents eleviloră 
săi: la orele 11 trămite pe unulă din
tre elevi se asiste la esercițiulă militară 
ală cutărei trupe, îndatorându-lu, ca des
pre cele vădute pănă la orele 2 după 
ametjă să-i dea ună raportă de 500 de 
cuvinte. Pe alu doilea elevă îlă trămite 
la o esposițiă de tablouri, pe ală 3-lea 
la teatru, pe ală 4-lea la concertă, pe 
ală 5-lea la cutare meetingă seu altă 
soiu de întrunire publică; fiă-care dintre 
acești elevi este îndatorată ca în anu
mită timpu se facă ună raportă de atâtea 
și atâtea cuvinte. In timpulă acesta pe 
elevii rămași acasă îi întreține cu alte 
eserciții strictă diaristice: unora le dă 
anumite notițe de câte 5—6 rendurl cu 
însărcinarea, ca într’ună timpă determi
nată să scrie din alte articule în mă
rime de câte una, două, ori și mai multe 
coldne de diară; altora din contră le dă 
anumite articule mari cu însărcinarea ca 
din ele se facă alte articule mici, ori și 
numai nisce notițe de 3—4 rendurf 
așa, ca în aceste rendurl ■ 

cestă petră scumpă, pănă acum atâtă 
de prețidsă, căci rubinele lui artifi
ciale produse prin cristalisațiune au 
tate proprietățile rubineloră veritabile : 
colorea. foculă și tăria Iota. încă îna
inte cu 12 ani născocise D-lă Fremy o 
procedură, prin care producea cristale 
care semănau forte multă cu rubinele. In 
anulă din urmă a făcută înse esperințe 
nouă și după multă ostenelă și studii 
îndelungate a reușită a produce jcristale 
care au pe lângă celelalte proprietăți 
și structura cristalină în tocmai ca ru
binele veritabile.

TACOBU BOLOGA,
consilieră aulică transilv. reg. in pens., Cavaleri 
alu ordului Corona de feri cl. III., vicepreșe
dinte alu Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului română, pre
ședinte ală Direcțiunei institutului de credită și 
de economii „Albina'1, membru ală sinodului ar- 
chidiecesană gr.-or. și fiscală ală eonsistoriului 
metropolitană gr.-or., membru alesă ală repre- 
sentanței Comitatului și orașului Sibiiu, precum 
și ală tundațiunei fericitului „Gozsdu“, membru 
ală Direcțiunei băncei generale de asigurare 
„Transilvania11, membru onorariu ală societății 

geografice din Bucurescl etc. etc.
în etate de 70 ani, după scurte suferințe, 
astădl la 1 .,8 ore dimineța șl-a dată no- 
bilulă sufletă în manile Creatoriului.

Reinășițele pămfîntescl ale scumpului 
decedată se vota transporta Vineri în 
20 Main (1 Iuniui la 3 ore. după amedu 
diu locuința strada Cisnădiei Nr. 7 în ci- 
miteriulă gr. or. dela Porta turnului spre 
repausu eternă.

Subscrisii aducă acesta jalnică și du- 
rerosă scire la cuuoscință tuturoră con- 
sângeuiloru. amiciloră și cunoscuțiloru.

Sibiiu, în 18(30i Main 1888.
Valeria. Boloyu, Anna Moya născ. Bo- 

loya, Maria Dima născ. Boloya, ca fii. Dr. 
Ioană Moya, George Dima. ca gineri. Alee- 
sandriua, Euyenia, Aurelia. Anieuta, Ionelă 
și Cornelia Moya; Măriorași Ionelă Dima. 
ca nepoți. Ioană Hannia, Ioană Bădilă. 
Ioana Bădilă. ca cumnațl.
■EsncnnMimHMK

Cursialu pieței Brașovu
din 31 Maiu st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.40 Vend b.4S
Arginta românescu . ,. 8.40 ,. 8.4-1
Napoleon-d’ori . . . 10.0-2 „ 10.01
Lire turcesc! . . . ,. 11.32 ,. 11.37
Imperiali.................. ,. 10.32 „ 10.37
Galbiiii.................. „ 5.83 5.9^2
Scris, fonc. .,Albmau6‘ „ ,. 101.- ,.

>i n n „ 38.- „ 98.50
Ruble rusesc! . . ■ n ÎO-”’-— » 106.—
Discontulă . . . G'/2—8 pe anu.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 30 Main st. n. 1888.

Renta de aurii 4° n................................. 97.0s
Renta de liârtiă 5l,/0............................85.
împrumutul!! căilord ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilorti

ostd ungare (1-inn
J Tinvti«area d4*’
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Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
Acești întrebare 

forte i 
pentru fiă-eare Iu

de țigări s’a 
deja în mo- 

cela mai ne- 
dubios’

Nit e.sfc- recZama 
, ci una fapta 

constatate prin au
torități scientifice 
de primula răngii 
pe basa (moliftei r»m- 
priratiee a diferite- 
lorn hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțO.căbărtia 
de țigări

importanta / X

b» me

’ T |i«n
■WOJM03 urvmin «a k tiu»» 
fusnv » wiovivuaoo n mo

„IES DERNIERES CARTOUCHES** 

WF DOROBANȚUL!-
din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Pariau.

(>«> Boulevard Exelmans.
este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s’a stabilita acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesorilla facultatea teeh- 
uică în t iena, Dr. Liebermann, profesoru și conducetoră alb stabilimentului ebemieu de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în luliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesorb de Hygieniă la Universitatea neințescă din 
Fraga. a produsă chiar resultatulb strălucita, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches'* și „Dorobanțulu“ suntă cu 23—74n/0 mai ușore, si că împărtășește turnului de 
tutună cu 23—77 0 mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semăna cu desemnulb aci imprimată si care 
ortă firma Braunstein Freres.

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

BRAUNSTEIN FRERES, mr’°-24 
V. Bez.. ScliottenriiiR Ni*. 95.

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

A vist d-loru abonați!>
Totodată facemtl cunoscută tuturoiTi D-loril abonați, că mai 

din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorfl 
’"i și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
’casu de trebuință.

Nr. 1349—1887. 72,3—3

PUBLICAȚIUNE.
Din partea subscrisei primării comunale se aduce la cunoscință publică 

cumcă pe basa ordinațiunei înaltului ministeriu regiu ungariei! de industria, co- 
merciu și agricultură din 4 Septemvre 1885 Nr. 46,379 se va ținea JMarțt In 26 
Intuit a. c. la 10 ore a. m. în cancelaria notariatului din Branulu superiorii lici- 

ț tațiune publică spre vendarea de 5000 metri cubici lemne de bradu si molivO 
din pădurea comunală Zsiyara apte pentru construcția plus oferintelui spre esplo- 
tare în termina de 4 ani următori, pe lângă observarea planului de esplotare ș>’ 
plătirea preșului de cumpărare în rate anuală anticipative.

Oferte confecțiunate după prescrise .și provădute cu vadiulu recerutfl. apoi 
cu timbru de 50 cr. încă se voră primi pănă la ora în care se începe licitați- 
unea verbală.

Prețulu strigărei s’a statoritu peste totfl eu 4000 fl. și amatorii de cumpă
rare au a depune înainte de începerea licitațiunei ună vadiu de 10%.

Condițiunile de vendare se pota vedea în cancelaria notariatului cercuală 
din Branulu superiorii în orele oiicibse în tote dilele.

Se observă, că transportarea lemnelortt se pote efeptui atâta cu căruia. câta 
și prin plutire pe apă.

Sirnia, în 21 Maiu 1888. Primăria comunei
Nicolae Frunteșiu, Rațu.

primarii. notarii.

Șz. 2563—1888 p. 70,3-3

Hirietmeny.
A brassoi kir. tbrvenyszek reszerol kozhirre tetetik : hogy Koniges .lănos 

es tarsai brassoi foldbirtokosoknak. Brasso szab. kir. văros kbzonsege bsszes bir- 
tokosai ellen, hatârtagositas irânt benyujtatt keresete folytân, a megengedheto- 
seg feletti târgyalas 1888-ik evi Iulius ho 19-ik napjănak delelbtti 10 orâjâra 
Brasso vârosăban a vâros hâzâhoz tuzetett ki melyre az O9szes erdekeltek az 1880 
evi Augustus 23-ân 2364 sz. a. kibocsâtott birtok rende utasitas 36-ik Șj-âban 
irt jogkovetkezmenyek terhe alatt, azon megjegyzessel ideztetnek hogy a t.aga- 
sitâsi kereset egv peldânya a vărosi tanâesnăl vagy a kir. torvenyszeknel a hi- 
vat.alos orâk alatt betekinthetb.

Jlrasso, 1888 Majus 22-6n. -1 lir. tiircszeli itfesebol.

Sosirea si Blocarea irenurilom si Bostelorn in Brasovo.
I. Plecarea treiiuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenula de persbne Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenula mixta Nr. 315: 4 bre 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulu mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedt

II. Sosire» treiiuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenula de persbne Nr. 308: 9 bre 46 minute înainte de ameili.
Trenula mixta Nr. 316: 9 bre 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenula mixta Nr. 317 : 2 bre 32 minute după amedi.
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