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„GAZETA TRANSILVANIEI».
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

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

Pretulâ abonamentului:>
Pentru Austro-l’nșariii: 
pe trei luni 3 ti. 
pe șese luni li fl. 
pe ună anu 1'2 fl.

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

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

Domnii, cari se vorU abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Âdministraliunsa „Gazetei Transilvaniei11.
Brașovu, 18 Iunie st. v. 1888.

Principele Bisniark pune tote 
în mișcare spre a câștiga erăși a- 
miciția liusiei și a-șl ajunge ast- 
felu ținta multu dorită de a isola 
Francia cu totulu.

Se confirmă din tdte părțile 
scirea, că peste vreo doue săptă
mâni împăratulu Wilhelm II va 
ave o întrevedere cu Țarulu și 
acum se mai adauge, că și prin- 
țulu Bismark va fi de față la a- 
cesta întâlnire.

Diarele germane și (fiarele can
celariei rusesc! nu încetă de a a- 
sigura. că relațiunile dintre Ger
mania și Rusia au devenită de 
când cu suirea pe tronu a împă
ratului Wilhelm mai cordiale.

A fostă surprinețetoră a vede 
cum organulă prințului Bismark 
a oăsită cu cale a ataca cu atâta 
înverșunare foia cea mai acredi
tată a. guvernului ungurescă toc
mai în ifiua când împăratulu Wil
helm a rostită mesagiulfi său cătră 
parlamentulu centrală ală impe
riului, în care accentueză alianța 
încheiată cu monarchia nostră.

Mai multă a trebuită însă să 
bată la ochi amenințarea foiei 
cancelarului germană făcută la a- 
dresa Unguriloru din acestă in
cidență, că decă ei aru împărtăși 
vederile lui „Pester Lloyd,“ s’ară 
modifica în modă înseninată sen
timentele cordiale ale împăratului 
Wilhelm față cu ei.

Acesta procedere neașteptată 
primesce esplicarea sa printr’ună 
articulă publicată de „National- 
zeitung,11 cfiai'u asemenea inspirată 
de cancelarulă, în care articulă 
se discută raporturile dintre Ger
mania și Rusia. Numita foia scrie 
între altele :

„Pe câtă timpă Tarul u va ține 
în frâu panslavismulu, Germania nu 
se va lăsa să fiă prinsă, in mrejile șo
vinismului maghiară, și se lucreze în 
contra inflnintei legitime a Rusiei 
în peninsula balcanică. Posiția 
Tarului în Balcani nu se pote sgu- 
dui așa de ușoră precum credu 
înfocații Unguri, căci ea este în
temeiată pe adevărate prestați- 
uni. 11

Din aceste cuvinte se vede, că 
foile bismarkiane au tendința de 
a documenta Rusiei, că cancela- 
rulă germană e decisă a ține în 

frâu șovinismulă ungurescu, ca să 
nu turbure apele Rusiei în penin
sula balcanică. De aici se esplică 
și [atacurile cele mai nouă în
dreptate de „Norddeutsche allg. 
Ztg.“ în contra Unguriloru și a 
pressei loră.

Decă e vorba să încheie din 
nou amiciția strînsă cu Rusia, 
cancelarulă Bismark trebue se 
facă concesiuni și una din aceste 
concesiuni este, după cum asigură 
„Național Ztg“, respectarea în- 
tluinței rusesc! în partea ostica a 
peninsulei balcanice.

„Atitudinea guvernului ger
mană față cu Rusia11, (fice „Nat. 
Ztg.“, ,este eflucsulă încrederei lui 
Bisniark și totodată a respectului 
ce’lă are pentru influința rusescă11.

Suntă caracteristice argumen
tele ce le aduce foia berlineză spre 
a documenta esistența de faptă a 
influinței rusesc!. Ea cfice, că în
tre altele Țarulă e forte sigură de 
sprijinulă clerului bulgară, care 
submineză domnirea partidei na
ționale bulgare încetă, der sigură. 
Decă Germania și Austro-Ungaria 
aru voi să nimicescă influința ru
sescă, ară întîmpina greutăți în
semnate și în Serbia. Totă așa, 
adauge „Nat. Ztg.“, disposițiunea 
Grecilor!! și a Româniloră este 
de natură a îndemna pe rivalii 
Rusiei să se lapede de tendințele 
loră periculose păcii.

E curiosu acestă limbagiu, der 
forte semnificativă pentru curen- 
tulă puternică ruso-filă, ce dom- 
nesce în sferele înalte ale politi
cei germane.

Pișcăturile pressei germane a- 
plicate Unguriloru, și acum și Po- 
loniloră, suntă numai o ilustrați- 
une a trăsăturilor!! de șacă diplo
matice ale lui Bismark.

Negreșită că numai spre a’șl 
documenta „respectulă față cu in
fluința rusescă11 în Bulgaria, prin
cipele Bismark s’a alăturată și la 
pasulă diplomatică ală Rusiei pe 
lângă înalta Părtă cu scopă dea 
o îndemna să declare a doua 6ră 
ilegală guvemulu bulgară.

Este remarcabilă de altă parte 
și atitudinea pressei rusesc!, care 
a devenită de ună timpă încoce 
multă mai conciliantă față cu Ger
mania și a încetată de a mai de
monstra cu simpatiile ei pentru 
Francia. Ba „Novoje Vremia11 
merge acum pănă a susține că a 
dispărută cu desăvârșire temerea, 
că Rusia s’ar pute alia cu Francia.

Se asigură că prințulă Bismark 
voiesce să se retragă pe timpă 
mai îndelungată la moșia sa. A- 
colo îș! va pute țese în liniște pla
nurile sale.

Nu credemu însă că statele 
europene voră pute să se bucure 
de aceeași liniște cu tâte că, după 
cum anunță „Post11, cancelarulă 
germană s’a esprimatu cătră mai 
mulțî membrii ai parlamentului 
germană, că are speranță, că tim
purile voru deveni pentru durată 
liniștite și pacînice și că Ger
mania se va pute bucura de-o fa
vorabilă desvoltare interioră.

Foia lui Bismark și Ungurii.
Scimă că foia bismarkiană „Nord

deutsche allg. Ztg.“, fiiudă forte supu
rată asupra monitorului germanii ală 
d-lui Tisza, „Pester Lloydu, din causa 
criticei ce a fUcut'o proclamațiunea îm
păratului Wilhelm, a clisă că decă na
țiunea maghiară împărtășesce vederile 
foiei din Peșta, atunci sentimentele cor
diale esprimate în discursulă tronului 
germană pentru Austro-Ungaria ară su
feri o însemnată modificare cu privire 
la Ungaria.

„Pester Lloyd11 a răspunsă răstită 
împutândă foiei bismarkiane, că a aș
teptată anume optă dile, pănă ce fu 
pronunțată discursulă tronului germană, 
ca atacândă pe Unguri să le strice bu
curia, ce trebuia să o semță în urma 
lui. Alianța nostră cu Germania, întrebă 
„P. Lloyd“, să sufere scădere decă o 
foiă independentă și liberală (?) vorbesce 
ună cuvântă francă și cinstită cu pri
vire la politica interioră a Germaniei?

In diua următore 26 Iunie „Nordd. 
allg. Ztg.“ revine asupra temei și dice, 
că d-lă Falk s’a folosită în „Pester 
Lloyd“ de ună tonă veninosă făcendă 
insinuațiunl calumniatore. Ii impută apoi 
că cocheteză cu partida progresistă re
publicană din Germania și ține mai 
multă la ea decâtă la amiciția cu impe- 
riulă germană și cu guvemulă prusiană. 
In fine îșl esprimă îndoiela, că o națiune 
monarchică ca Ungurii ară vede în or
ganulă lui Falk espresiunea disposițiunei 
publice față cu Germania.

Atacurile foiei bismarkiane au pro
dusă mari îngrijiri în cercurile politice 
din Pesta și îndată s’a pusă în lucrare 
nnă felă de remonstrațiune a pressei. 
Contele Kalnoky și Tisza au dată asi
gurări ospețiloră din împărăția germană, 
ce se aflau în Peșta, că opiniunea pu
blică în Ungaria a manifestată la tote 
ocasiunile nisce sentimente căldurose 
pentru Germania și o alipire tare la 
alianța germană.

„Pești Noplo“, „Budapesti Hirlapu, 
„Egyetertes11 și alte foi maghiare pro- 
testeză în contra încercării ce-o face 
„Norddeutsche allg. Ztg.“ de a conchide 
dela ună singură articulă, care după ten
dința sa a rămasă isolată, la întrega o- 
piniune publică a țării. Pressa ungu
rescă a discutată întotdeuna cu cordiulă 
simpatiă și în modă liniștită cele ce s’au 
petrecută în Germania, cum se cuvine 
presei unei țări, care este așa de strînsă 
aliată cu imperiulă germană.

Nu scimă decă aceste asigurări și 
„protestări11 voră fi contribuită a mai 
potoli mânia foiei bismarkiane, der cumcă 
s’au făcută dovedesce, că Unguriloră nu 
le este indiferentă ce cugetă Bismark 
asupra loră tocmai acuma.

S CI RILE BILEI.
Primarulă orășenescă ală Clușului 

face cunoscută, că în noulfi institutu de 
sordo-mufî, înființată în Clușă, elevii voră 
ave să-și primescă instrucțiunea loră în 
6 ani de dile, absolvândă în timpulă a- 
cesta 6 clase. Primulă ană ordinară de 
școlă se va începe la 4 Octomvre. E- 
levii însă voră fi primiți definitivă în 
școlă numai după-ce mai înainte voră fi 
supuși la o instrucțiune de probă de 6 

săptămâni; instrucțiunea de probă se va 
începe așa-dor la 16 Augustă. Instruc
țiunea se va da gratis, pentru susținere 
însă au să se îngrijască părinții eleviloră. 
In școlă voră fi primiți atâtă băețl, câtă 
și fete, dela 8—14 ani. De rendulă a- 
cesta numai 12 inși voră fi primiți în a- 
cestă școlă.

* *
D-lă Iosifu Llta, fostulu preotu din 

Țapu, fu instalată la 15 Maiu c. ca pre- 
otă în noua sa parochiă a Iclodului. La 
intrarea sa în noua parochiă nl-se scrie 
că ’i s’a făcută o primire escelentă din 
partea poporului.

* * $
Ministeriulă de agricultură, industriă 

și comerciu din România a invitată pe 
domnulă Ștefană Velovanu, directorulă in
stitutului pedagogică diecesană din Ca- 
ransebeșă, ca, studiindă organisațiunea 
școleloră de comerciu din Austria, se 
presinte ună raportă amănunțită pentru 
organisarea școleloră comerciale din Ro
mânia după esperiențele dobândite.

•*
Comitetulă Societății pentru cultura 

și literatura română în Bucovina ne tri
mite o invitare la sânțîrea monumentului 
rădicată la mormentulă lui Aronă Pum- 
nulu, ce se va serba în Cernăuți în 4 
(16) Iulie a. c. O vomă publica în nu- 
mărulă viitoră. * * *

In cele 5 subcercurl de alegere ale 
orașului Brașovă «e voră alege la 16 
Iulie n. c. ~>0 de representanți comunal', 
ai căroră mandată a espirată încă cu 
diua de 31 Decemvre anulă trecută. 
In cerculă I președinte va fi Carol Fa- 
brițius, locțiitoră Carol Hornung. Cer
culă II președiute Christian Porr, locții
toră Adolf Gunther. Cerculă in pre
ședinte Ioană Lengeră, locțiitoră Octa- 
viană Sorescă. Cerculă IV președinte 
Mihail Haupt, locțiitoră Frideric Sal
men. Cerculă V președinte Gottlieb 
Schlandt, locțiitoră Andreiu Lazaru.

* *
Instrucțiunea relativă la emisiunea, 

în Botoșani, de bilete false de câte de 
Zei continuă, scrie „Rom. Lib.u, cu multă 
minuțiositate. Unulă din bilete s’a su
pusă examenului Băncii Naționale, altulă 
analisei cliimice. E în adevără curiosă 
de a se șei cu ce s’a obținută aparența 
de usură și de vetustate ce s’a dată fal
sei mouete. E certă aștădl că Merdin- 
ger era numai însărcinată să desfacă bi
letele, er că fabricarea loră s’a făcută 
la Viena, seu în altă orașu ală Austriei, 
de cătră fratele lui Merdinger și asocia- 
tulă loră Wagner. Imitațiunea este așa 
de perfectă, că comerțulă botoșăneană re- 
fusă de a mai accepta chiar și biletele 
adevărate. Ministeriulă de finanțe a fostă 
silită să trimită în grabă 20,000 de lei 
argintă pentru a înlesni transacțiunea. 
In momentulă când a fostă arestată, 
Merdinger după o nopte întregă de dis- 
cuțiunl abia scăpase pe ună zarafii lo
cală, căruia îi străcurase în schimbă de 
ruble o mare cantitate din marfa lui. 
Trebue să recunoșcemă, că poliția boto- 
șănenă a fostă de o vigilență remar
cabilă adauge „Rom. Lib.u

CoresBondența „Gazetei Transilvaniei. 4
De pe lângă Somețu, 28 Iunie 1888.

Progresată școleloră românesef. Inima 
fiă-cărui Română trebue să se ample de
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bucuriă văcjendă, că pre lângă tote pie- 
decile ce ni le punți dușmanii nemului 
nostru, poporulă romântl, deși e săracă, 
jertfesce bucuroșii pentru susținerea scb- 
lei, precum însu-șl inspectorultl scolasticii 
din comitatulii Coșocnei a mărturisitii în 
adunarea comitatului. Și eu, care ama 
asistata în mai multe comune la esamene 
atâta în comitatula Coșocnei, câta și în 
comitatulă Solnocă-Dobâca, m’am con
vinsa în adevără, că preste tota cjicendă, 
în scolele nostre se constată una progresa 
din di în cji mai mare, interesarea pro
gresivă a poporului față cu scola în îm
prejurările actuale este admirabilă. Unde 
sunta rădicate scole de stata, acolo și 
Românii, în locuia scoleloră celora ve
chi , rădică școle nouă frumose și după 
plana. Aci voiu aminti numai câteva:

In Cojocna, deși se afla scolă co- 
răspundătore legiloră, grațiă zelului bi
nemeritatului d-na protopopă loan Hosu, 
Românii au ridicata altă scblă nouă și 
mai frumosă, costânda 1700 fl. v. a. fără 
vecturarea materialului. Tota așa în 
Ghirișulă româna, unde s’a înființata o 
scolă cu 1300 fl. v. a., deși comuna a- 
cesta e mică. Asemenea sunta în Cia- 
chi-Gărbou și Panticeu scole frumose și 
după plana. In tractula Cojocnei peste 
tota am aflata una progresa îmbucură- 
tora față cu anii precedențl. Se vede, 
că de când d-la protopopă Ioana Hossu 
stă în fruntea acestui tracta, nu cruță 
nici o osteneli pentru a înainta bună
starea scolelora din tractula său.

Asemenea am vădută progrese îm- 
bucurătore și în tractula Dergei, mai 
alesa în comunele Ciachi-Gărbău și Pan
ticeu. Decă ne voma aduce aminte de 
prigonirile acestora scole, și decă ne 
voma aduce aminte că preoții Ioana 
Drăgană din Ciachi-Gărbău și Demetriu 
Zdroba din Panticeu, în frunte cu iubi- 
tula lora protopopă loan Hațegan, câta 
au avuta a se lupta și câta năcasă 11-au 
causata scolele de stata ridicate în costa 
scolelora confesionale, ca și în anula 
trecuta, când d-la pretore din Chiachi- 
Gărbău Vâllya Ferencz a silita pe pă
rinții prunciloră a-șl înscrie pruncii la 
scola de stata, va trebui să admirăma 
perseveranța acestora fruntași ai popo
rului în lupta pentru esistența scoleloră 
loru. In anula acesta dintre pruncii 
de Româna abia 5—6 au frecuentată 
scola de stata și și aceia sunta fii de 
ai servitoriloră dela curțile domuescl.

Altcum s’a întâmplata la școla de 
stata din Panticeu. Acestă școlă a rădi- 
cat’o statuia în anula 1885 cu spese 
mari în costa școlei confesionale grec, 
cat., der în anula a acesta a pățita fiasco, 
căci la 13—14 prunci maghiari șz jidovi 
au părăsită .școla de stată și au jrccuen- 
tatit școla confesională grec. cat. cu atâta

zela și diligință, încâta la esamena au 
pusa în uimire pe toți, cetinda, scriinda 
și calculânda bine și românesce. Peste 
52 elevi deteră una esamena strălucita, 
pe când școla de stata abia are 17 
elevi și și aceia mare parte de pe alte 
sate. Invățătorulă gr. cat. Ionă Nemeșa 
cu praxa de 27 ani merită totă lauda.

Ferice de atari tracturl, cari au în 
fruntea lora așa bărbați. Cu atari băr
bați pote fi mândru Prea Ven. ordina- 
riata din Blașa.

Sonieșanuliî.

M. Ludoșu, 29 Iunie 1888.
Despărțământul^ XIU ala „Asocia- 

țiunei“ și în anula curenta îșl va ține 
adunarea anuală în M. Ludoșă în 10 
Iulie 1888 dimineța la 9 fire. — Domnii 
protopopă Nicolae Solomona și Vasile 
Moga mișcă tote petrile ca adunarea să 
fiă câta de bine cercetată, se spereză, 
că din Câmpiă nu va lipsi nici una 
preota, docența, inteligenta, notarii, sub- 
notara, ba să spereză că și din popora 
mulțl vora participa, — însă decă Câm
penii nu vora dovedî mai mare interesă 
decă Arieșenii din Turda încoce începând 
voră rămânea totă așa de nepăsători ca 
pănă acuma — resultatulă va fi forte 
mică. Deci din Turda pănă în Târgulă 
Murășului și din Muriși pănă în Mociu 
se pornimă cu toții noi sperămă că 
din locurile descrise nu va fi Română 
cu carte care să nu ia parte la aduna
rea noștri din M. Ludoșiu în 10 Iulie 
1888.

Tăureanu.

întâmplări diferite.
Crimă in Galați. „Rom. Lib.“ pri- 

mesce următorele detaliurl asupra unei 
crime care a emoționată portulă Galați: 
Briculă turcescă „Daim Selament“ era 
ancorată în portă, lângă arsenală. Pe 
la orele 11 doi mateloțl Hasan Husein 
și Ahmet Elioglu, cari sărbătoriseră cu 
pre multe libațiunl sărbătorile Bairamu
lui, întorcându-se pe bordă au fostă do
jeniți de măestrulă echipagiului. La 
sgomotulă ce se făcu, căpitanulă Ibraim 
Mehmet a ieșită și, în vederea sărbăto
rii religiose, s’a mărginită a da o simplă 
dojană turburăriloră. Unulă din aceștia 
Hasan Husein, punendu mâna pe o ma
nelă se furișeză pe la spatele căpitanului 
și dintr’o singură lovitură îi sfărâmă 
craniulă : după două ore căpitanulă muri. 
Amândoi culpabilii suntă pe mâna in
strucției și se găsescă depuși la arestulă 
din Galați. Consululă generală otomană 
a făcută demersuri pentru ca, fiă înainte 
fiă după condamnațiune, criminalii să 
fiă remișl Porții.

Esposițiunea universală din 1889.
Foile din România publică urm&torulu a- 

peltl, ce Taină primită și noi:
Apelă cătră Români!

Guvernulă română a refusată de a 
lua parte în modă oficială, la esposițiu
nea universală ce se va țină în Parisă 
în 1889. Făcendă acâsta, guvernulă ro
mână va fi avută de bună semă cuvin
tele sale și nu e treba mea să-lă judecă. 
Elă a făcută ceea ce au făcută cele mai 
multe guverne monarchice din Europa.

Este însă ore acesta ună cuvântă 
pentru ca România să nu ia parte la es
posițiunea universală din 1889’? Și gu
vernele altoră țări au declinată invitați- 
unea ce le-a adresată guvernulă Repu- 
blicei francese și cu tote astea multe 
din aceste țări voră participa la es- 
posițiune. Inițiativa privată s’a în
sărcinată mai pretutindeni a lua ro- 
lulă pe care guvernele din considera- 
țiunl curată politice nu-lă puteau înde
plini. S’au formată comitete naționale, 
care au cerută și obținută pentru țările 
loră locuri cuviinciose în sînulă esposi- 
țiunii și astfelă mai tote națiunile lumii 
voră fi representate la acestă mare și 
imposantă manifestațiune a progresului.

România e una din puținele țări în 
care pănă acum nu s’a făcută încă ni- 
mică în scopulă participării ei la marea 
serbare internațională din 1889.

Constată faptulă cu durere, fiindcă 
sciu că România ar fi trebuită să fiă cea 
dinteiu dintre tote națiunile care să a- 
lerge ca poporă, decă nu ca guvernă, la 
învitațiunea Franciei, a Franciei ge- 
nerose.

Der nu e timpă de tânguitu.
Se reparămă acestă uitare. 0 putem 

face încă. N’avemă decâtă să voimă.
Deși ultimulă termenă pentru admi- 

siune a trecută de multă, eu m’am a- 
dresată direcțiunii generale a esposițiu- 
nii și am obținută, ca o favore cu totul 
escepțională, ună locă cuviinciosă pen
tru România.

Ceră Româniloră din tote unghiurile 
se’ml dea concursulă loră pentru a um
plea acestă locă într’ună modă demnă 
de națiunea română.

Facă înainte de tote apelă la pressa 
română, fără deosebire de partide, să se 
pună în fruntea acestei întreprinderi, si
gură fiindă că cu ajutorulă eiideeamea 
va triumfa.

E o cestiune națională la mijlocă 
și în cestiunile naționale pressa română 
a dovedită totdeuna că e la înălțimea 
misiunii sale.

Ungurii voră participa la esposiți- 
une. Serbia ia parte în modă oficială și 
va ocupa în palatulă producteloră indus
triale ună spațiu de patru sute metrii

pătrațl. Grecia asemenea participă. Nu 
mai vorbescă de celelalte națiuni.

Ce veți elice, Româniloră, când vi- 
sitândă în 1889 măreața esposițiune, veți 
vede produsele veciniloră voștri desfă- 
tându-se în mijloculă atâtoră minimi, și 
nu veți găsi nici ună cultivatoră care 
să vă reamintescă patria nâstră’? Ore 
nu veți fi cuprinși de ună simțământă 
de jale adencă și inima vdstră nu se 
va strînge de durere?

Nu, nu trebue să ne lăsămă mai 
pe josă.

România are astădl ca se arate lu
mii. — Dela 1867 ea n’a mai espusă în 
Parisă. Și de atunci încoce ce pro
grese a făcută în tote direcțiunile! Deja 
la esposițiunea din Viena, în 1873, pro- 
gresulă era vădită. La 1878 ne-a îm- 
pedecată resbelulă a participa la espo
sițiunea din Parisă. Ce ne pote împe- 
deca în 1889'? Nimică, decâtă celă mult 
indolența. Să dovedimă că nu suntemu 
indolențl, că suntemă o națiune plină de 
vieță și de viitorii.

0 esposițiune universală este ună 
felă de esamenă la care suntă supuse 
din când în cândă poporele, ca școlarii 
după ună cursă ore-care. A nu ne în
fățișa la esposițiunea din 1889 ar fi a 
mărturisi, că ne tememă de esamenă, ar 
fi a declara, că n’am făcută nici ună pro
gresă de ună timpă încoce.

Să dovedimă contrariulă.
Der ce e de tăcută pentru ajunge

rea acestui scopă ’?
Totă ce pote fi mai ușoră.
Să se constitue în grabă unu comi- 

tetă națională de inițiativă pentru par
ticiparea României la esposițiune și res- 
tulă va veni de sine. Cu bunăvoință 
tote suntă cu putință.

Am credință, că se găsescă în Ro
mânia doi-spre-dece bărbați de frunte 
cari să înțelegă însemnătatea absenței 
totale a României dela esposițiunea din 
1889 și cari să se devoteze acestei 
cause.

Facă apelă la toți aceia, cari păs- 
treză încă Franciei iubirea pe care o 
merită și cari îșl iubescă în acelașă timp 
îndestulă țera loră pentru ca să nu lase 
să trecă o asemenea ocasiune fără a’șl 
face datoria de Români.

Facă în fine apelă la toți industri
așii mari și mici, la toți cultivatorii ro
mâni mari și mici, căci în definitivă e 
causa loră pe care o apără. Interesulă 
loră cere ca productele loră să figureze 
la esposițiunea din 1889, căci deosebita 
de satisfacțiunea de a fi făcută ună ser
viciu țârei loră, ei voră ave și ună pro
fită materială netăgăduită, fără a mai 
vorbi de aursola acelora ale căroru pro
ducte seu manufacturi voră obține me
dalii.

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “
4

Snove și poprești slavice 
Istorisite după F. S. Kraus.

PAȘA DE OȚELU.
Impăratulu smeilora și ala șoimiloră 

și alu vulturilora se puseră la svata, ho- 
tărîră să înviă pe cumnatulă lora și în
trebară pe trei smei, cei mai sprinteni 
și mai iuți dintre toți smeii, care pote 
aduce mai degrabă apă din apa Iorda
nului. Una smeu grăi: „Eu aduca într o 
jumătate de cesă". Ala doilea dise: „Eu 
aducfi într’ună sferta de cesău. Ala 
treile tțise: „Eu aducă în nouă minute“. 
împărații îi cJiseTă. celui de-ala treilea: 
„Du-te și adu degrabă apă“. Smeula 
aduse apa. împărații o luară și o văr- 
sară pe ranele feciorului de împărata; 
ranele se vindecau vă4enda cu ochii și 
feciorula de împărata sări în piciore, ve
sela și sănătosă, de-ai fi credută că ni
mica nu i-a fosta.

împărații îlă sfătuiră, să se întorci 
acasă, după ce l’au înviata. Der fecio
rula da împărată voia să-și mai cerce 
odată norocula, și să-și scape nevasta. 
Cumuații îi grăiau: „Lasă-te de gândula

ăsta, că te vei prăpădi, căci altă vieță 
nu o să ai decâtă cea dela Dumnedeu11. 
Der densuli nu audia și nu înțelegea, 
împărații îi grăiră: „Bine, decă vrei să 
mai cerci odată, di-i nevestii să întrebe 
pe Pașa de oțălă, și vino apoi de ne 
spune, să’țl ajutămă și noi“.

Feciorulă de împărată se duse tip- 
tilă la nevastă-sa și o învăță, cum să 
afle dela Pașa de oțăl înce-i stă puterea și 
să-i spună. Pașa de oțălă veni acasă și 
nevasta începu a’lă iscodi: „Spune-mi, 
în ce îți stă puterea'?“. Pașa de oțălă 
îi vorbi: „Nevastă, puterea îmi stă în 
paloșă“. Nevasta începu a se închina la 
paloșă ca la ună Dumnedeu; Pașa de 
oțălă începu a hohoti și grăi: „Muere 
fără minte, puterea nu’ml stă în paloșă, 
ci în săgetă“ și nevasta începu a se în
china la săgetă ca la ună Dumnedeu. 
Pașa de oțălă îi tjise : „Nevastă, nevastă, 
cine te-a învățată, bine te-a învățată 
cum să iscodești în ce îmi stă puterea. 
De-ar mai trăi bărbatulă tău, l'asă bănui 
pe elă“. Nevasta se jura, că nimeni nu 
a învățat’o, căci nimeni nu a mai dată 
pe la dânsa.

După-ce au trecută câteva (jile, fe
ciorulă de împăratu veni și nevastă-sa

îi spuse, că nu a putută afla în ce’i stă 
puterea Pașei de oțălă. Feciorulă de 
împărată îi dise: „Mai cercă să afli și 
se duse.“

După-ce veni Pașa de oțălă acasă, 
femeea întrebă eră, în ce’i stă puterea ’? 
Pașa îi răspunse : „Fiind-că îmi ții pu
terea în mare cinste, ’țl-oiu spune dreptă 
în ce îmi stă. Departe, departe de aici 
e ună munte înaltă, în munte trăesce o 
vulpe, vulpea are în inimă o pasăre și 
pasărea îmi ține puterea. Pe vulpea greu 
o prindl, căci se preface în alte lighidne.u

A doua di, după ce Pașa de oțelă 
s’a dusă de acasă, feciorulă de împărată 
veni să afle ce i-a spusă Pașa nevestei 
sale. Nevasta îi spuse, ce a aflată. Fe
ciorulă de împărată se duse le c.uin- 
națl.

Cumnații îla așteptau doritori, să 
afle și ei, se bucurară multă și porniră 
la munte. Cum ajunseră, slobodiră vul
turii, să gonescă vulpea, vulpea se as
cunse într’ună Iacă și se făcu pescăru.șă 
der șoimii îlă goniră și-lă alungară d ela 
Iacă, păscărușulă se înălță în nori, 
smeii porniră după densulă pănă ce să 
făcu er vulpe și voia să scape prin vi- 
sunii, der vulturii 0 prinseră.

împărații porunciră să spintece vul
pea și să’i scoță inima, apoi ațîțară un 
focă, îi tăiară inima și aruncară pasărea 
în flăcări. Cum a arsă pasărea, s’a 
sfîrșită și Pașa de oțălă. Feciorulă de 
împărată îșl luă nevasta și se întorse 
acasă.

Despre ser’vitore.
de Marl: Twain.*)

In contra tuturoră servitdreloră, de 
orl-ce naționalitate ară fi ele și de ori
ce etate, îmi esprimă indignațiunea mea 
blăstămându-le.

Motive:
Totdeuna servitărele pună perina în 

fața lampei astfelă încâtă decă vrei se 
cetescl seu se fumezi înainte de a adurmi 
— ună obiceiu vechiu plăcută ală tine- 
rimei — să ții cartea într’o posițiă ne
potrivită și se’țl orbescă ochii.

Decă a doua di de dimineți vădă 
servitorele că țl-ai schimbată perina în 
partea cealaltă a patului, în locă ca 
acestă întâmplare să o ia ca o dojană 
binevoitore, ele în puterea absolută, ce 
le este dată, și fără să aibă milă de stân
găcia ta, se bucură forte mult, că te-au 
putută șicana și nemulțămi, și de sigură

*) Scriitori umoristică americană.
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Sd se constitue der fără întârziere 
coniitetultl națională de inițiativă și s6 
începă a lucra. Deosebită de comitetul 
centrală din BucurescI, s'ar mai pute 
forma comitete județene în tote orașele 
țârei, cum și peste munți.

Eu mâ voiu pune cu totulă la dis- 
posițiuuea comitetului centrală și-i voiu 
da tote deslușirile de care va ave 
trebuință, comunicându-i în acelașă timp 
și planulă pe care l’arn concepută 
pentru a asigura reușita întreprin
derii.

Trebue însă să ne grăbimă, fiindcă 
decă am întârdia multă, fără a-i da ună 
răspunsă definitivă, direcțiunea generală 
a esposițiunii s’ar considera deslegată de 
promisiunea ce ml-a dată de a reserva 
României locuiți necesară.

La lucru, der, Româniloră, și nați
unea udstră va fi representată, și bine 
represintată, la esposițiunea universală 
din 1889.

Parisiî, Iunie 1888.
Alexandru Ciurcu. 

229, Faubourg St. Honore.

P. S. Toți aceia, cari voră adera la 
propunerea mea, suntă rugați a’ml co
munica adesiunea loră. Doritorii de a 
espune să-mi arete în acelașă timpă o- 
biectele ce voiescă să espună.

Literatură.
In tipografia diecesană din Caran- 

sebeșă a eșită de sub țipară Legea din 
1880 art.. XXIX. Despre redactarea 
coleloră de carte funduală seu noua 
carte funduală, tradusă și esplicată în 
limba română, după textulă oficială ori
ginală, de Pavelă Potariu, advocată în 
Timi.șora. Formată mică 8° de 72 pag., 
cuprindendă în partea ultimă și ună for
mulară (aproximativă) de colă funduală 
în înțelesulU legei de care e vorba. — 
Scopulă ce l’a avută în vedere d-lă au
torii la traducerea și esplicarea acestui 
opă a fostă, după cum se esprimă în 
prefață, ca acestă lege se fiă bine pri
cepută de Români, fiindcă prin ea se 
reguleză o lucrare, ce va atinge dreptulă 
de proprietate, de possesiune, dreptulă 
hipotecară etc. cari tote din punctă de 
vedere materială, suntă de însemnătate 
pentru poporu. Fără esacta cunoscință 
a acestei legi și fără o viuă interesare 
de lucrările ce a^I-mâne se voră între
prinde pe temeiulă ei mulțl omeni 
voră pute suferi perderl mai alesă cu 
privire la unele drepturi liipotecare, cum 
s’a întâmplată d. es. și atunci, când 
pentru primadată. s'au redactată proto
coled de carte funduală. Acestă carte 
se pote procura cu bagatelulă preță de 
30 cr. dela d-lă autoră Pavelă Rotariu 
din Timișora (Temesvâr).

Baiu în Betleanu,
Duminecă, în 22 Iulie n. c. Inteli- 

gința română din Betleană, în comitatulă 

și pentru a doua oră când îți facă pa- 
tulii îți așeZă perinele totă în partea 
aceea, ca să te năcăjescl din nou.

Suntă ciudate. Cum au vădută că 
nu-țl place cum țl-au pus perinile, de 
te-ar vede că mori de năcază și încă 
nu'țl facă pe chefă, ci din contră caută 
să-ți amărască clilele, și decă din întâm
plare îți așeZă lumina cum se cuvine, 
atunci de sigură te pomenescl că țl-au 
strîmbatu patulu, asttelă că erășl trebue 
sâ te năcăjescl.

Iți pui de pildă cofărulă șese po
licari departe de părete, pentru ca des- 
chiZendu'lă să nu strici păretele cu ca- 
paculu, nu se pote să țl’lă lase cum l’ai 
pusă tu, ci din contră îlă împingă lângă 
părete. O facă cu intențiă.

Vreai să ai scuipătore într'ună locă 
anumită, unde îți vine bine la îndemână 
de sigură servitorele nu suntă mulțămite 
cu acesta și totă într’ună îi schimbă 
locuia.

Papucii totdeuna ți-i pune în locuri 
unde îți este neplăcuta să umbli, ți’i 
vîră de pildă sub pată pănă lângă pă
rete și se bucură forte multă, și făcu 
acesta lucra numai și numai pentru a 
te pleca în modu necuviinciosă, pentru 
a te năcăji, și pentru a te certa cu bă- 
iatulă care-țl curăță papucii. Cutia cu 
chibritele în fiăcare <|i o pună airea. 
Caută totdeuna ună altă locă pentru 
cliibrite, er în loculă unde au fostă pănă 
acum chibritele îți puna vr'o sticlă, 

Solnocă-Dobâca, va arangia ună bală 
restrânsă ală căruia venită este destinată 
în favorea bisericei și școlei române gr. 
cat. de acolo.

Prețulă întrărei de persdnă 1 fi. 20 
cr., er în familiă de personă 1 fi. v. a. 
Inceputulă la 8 bre sera.

Pentru comitetă : Gregoriu Pu.șeariu 
președinte. Simeonă Moldovană, secre
tară. Ioană Grecu, cassară. Alexandru 
Morariu, controloră. Vasiliu Morariu, cu- 
ratoră primă.

Suprasolvirile și ofertele marinimose 
se voră primi cu mulțămită și se voră 
cuita pe cale Ziaristică.

DIVERSE.
Cenușa lui Beethoven. — Vineri s’a 

făcută la Viena o ceremonia atingâtdre. 
S’a transportată cenușa lui Beethoven 
din miculă cimiteră Woehring la noulă 
cimitiră centrală din Viena. La una 
după ameZl, deputațiunile conservatoru
lui și a societățiloră musicale din Viena 
din Bonn, unde s’a născută marele com- 
positoră, din Berlină, autoritățile capi
talei Austriei, nepotulă și nepota lui 
Beethoven, o delegațiune a „Concordiei/ 
asociațiunea Ziariștii orb vienezi. s’au a- 
dunată la cimitirulă Woehring. Muni
cipalitatea și tote delegațiunile au adus 
corone frumose ca să fiă puse pe mor- 
mentulă în care se va odihni definitivă 
cenușa lui Beethoven.

La ora unu și jumătate se deschise 
paraclisulă în care se afla cosciugulă, pă
zită de doi omeni. După ce puseră si- 
criulă pe o trăsură de gală la care erau 
înhămațl optă cai, cortegiulă porni. Ună 
cioclu călare purtândă ună drapelă ne
gru precum și o coronă de lauri, des
chidea mersulă. După densulă veneau 
alțl doi călăreți, cari duceau felinare a- 
prinse și înfășurate cu zăbranică ; apoi o 
trăsură plină cu corone, cerulă cu coș- 
ciugulă înconjurată de slujitori d’ai pom- 
peloră funebre, fiă-care țiindă în mână 
lampione cernite cu zăbranică, după drică 
doi feciori ducendă, pe perne de cati
fea roșie, unulă o liră, celalaltă o co
ronă ; apoi o a doua trăsură încărcată 
cu corone, câteva trăsuri în doliu, și în 
fine deputațiunile.

Pe totă drumulu era înșiruită o mul
țime numerosă; bouțurile de gază ale 
felinareloră de pe drumă erau aprinse în 
semnă de jale. La cimiteriulă centrală 
se cântă unu coră de Beethowen de 
cătră elevii conservatorului. Apoi coa- 
jutorulă Agerer, care asistase fiindă co
pilă la îmormentarea compositorului, în 
1827, binecuvânta sicriulu, care fu dusă 
pănă la criptă prin o deputațiune de 
profesori ai conservatorului. D. de Le- 

vr’ună pahară, seu altu lucru, care se 
sparge ușoru, pentru a-țl face pagubă, 
seu decă l’au sparta servitorele mai îna
inte, pentru a’șl ascunde vina.

Nici măcară mobilele nu ți le lasă 
în pace. Vii seara târdiu acasă, apoi 
poți fi sigură, că vei găsi masa de scrisă 
acolo, unde țl-a fostă garderobulă, și a 
doua di decă, când ai plecată de acasă, ai 
lăsată spălătorulă la ușe și jețulu la fe- 
restră, să nu te mai indoiesci, că ve- 
nindu după aceea seu venind# noptea, 
nu te vei împedeca de jețu și că nu vei 
căde, și apoi mergând mai departe, vrând# 
să te odihnescl la ferestră, să fii sigură 
că te vei pune în spălător#. E neplă
cută de totă. D-vostrâ vă place?

In sfârșită, ori ce ai pune undeva, 
nu s’ar pute ca servitorele să-ți lase lu
crurile acolo. Cum li se dă ocasiune 
făcu schimbările, ce le află de lipsă în 
răutatea loru. Așa ceva este în firea 
servitoreloră, și le face o deosebită plă
cere a năcăji lumea în chipulă acesta, 
ba ce-i mai multă, mă și îndoescă că ară 
pute trăi fără a-șl face mendrele lorii.

Adună de pe josă petecele de hăr- 
tiă, care le-ai aruncată, ți le pună pe 
masă și suntă în stare să facă foculă cu 
manuscriptele tale. Ai vr’o sdranță de 
hârtiă murdară, de care ai vre să te 
scapi odată ca de ună ce netrebnică, nu-țl 
este ușoră, căci ori de câteorl ai a- 
runca-o, servitorele o ridică și țl-o punu 
pe masă totă în loculă acela unde a fostă 

neinski, unulă din actorii principali dela 
Burgtheater, ceti, cu arta lui particulară, 
ună elogiu funebru compusă de d. de 
Weilen, președintele Concordiei, și ună 
nou coră de Beethowen fu cântată de 
elevii conservatorului pentru terminarea 
ceremoniei.

Trei telegrame. Iată textulă a trei 
telegrame primite de împârătesa Victoria 
după încetarea din vieță a soțului ei 
Friederică IU: Din Windsor: „Băr- 
batulă tău a luată în mormentă cu elă 
cele din urmă zîmbirl ale vieții mele 
„ Victoria,u regina Engliterei. Din Roma: 
„Când plângă toți, durerea fiecăruia mai 
scade. Potolesce’țl foculă, căci lumea 
întregă plânge cu tine. „ Margareta, “ re
gina Italiei. Din Madridă: „Cerulă e 
nemilosă; cei doi omeni cari acum doi 
ani erau la masa mea, tineri puternici, 
plini de sănătate, Alfonsă și Friderică, 
nu mai suntă. „Cristina,“ regenta 
Spaniei.

Tratamentulu migrenei prin sare co
mună. — D. Batom trece în revistă di
feritele tratamente întrebuințate în con
tra migrenei. Fără a constata utilitatea 
nici unuia dintre ele, elă presintă ună 
nou remediu, care se recomandă prin 
aceea, că nu e periculosă și fiindă la în
demână orl-cui. Acestă remediu este 
sarea de bucătărie. După cum 
Nothnagel i-a recunoscută în modă for
tuită favorabilele ei efecte în accesele 
epileptice, totă așa și autorulu, din în
tâmplare, a constatată, că acestă corpă 
oprea crisele de migrenă seu că le mo
difica în modă forte favorabilă. Modulă 
de a se servi este identică cu acela ce 
se întrebuințeză pentru a preveni acce
sele de epilepsia. In momentulu când 
cineva simte primele simptome ale mi
grenei, trebue să ia o jumătate seu o 
întregă lingură de sare ordinară în na
tură și să bea în urmă puțină apă. In 
regulă generală se întâmplă, că accesulă 
iminentă avorteză, seu că cedezi forte 
iute, decă elă s’a stabilită deja. Auto- 
rulă nu aduce decâtă 6 cașuri, tote fa
vorabile, în sprijinulă medicamentului ce 
propune. Pentru elă utilitatea clorurului 
de sodium, în aceste cașuri, trebue atri
buită unei acțiuni reflexe.

t Necrolog#. Simeonă Triffu notară 
cercuală, ca soță-jj Maria, Emiliu, Au
relia, Lucreția și Victoră ca fii; Justină 
și Ioachimă Cacovanu ca frați; Vasilie 
și Ștefană Cacovanu, Vasilie și Simeonă 
Bologa, ca unchiașl; Anastasia Triffu ca 
socră; Ana, Maria, Sofia, Ionă Triflu, 
cancelistă reg. jud. cu soția sa Maria 
născ. Mânu ca cumnațl; Georgiu, Zenovia, 
Titusu Triflu ca nepoți; Ionă, Grigore 
și Pelagia Triflu măr. Popă ca veri; 
în numele loră precum și a altoră con
sângeni și afini eu inima frântă de du

la începută, și acesta le face loru o bu
curia nespusă de mare.

Loră le trebue mai multă pomadă de 
câtă la șese bărbați și decă le învino
vățesc! că țl-au furată din pomadă apoi 
mintă de stau apele în locu.

Decă îți lași cheia în ușă de como
ditate, o iau la ele sub pretecstă ca să 
nu între vr’ună vagabundă în odae: în 
adevără însă facă lucrul# acesta numai 
pentru ca întorcându-te ostenită acasă 
să nu poți întră dintr’odată în odae, ci 
să mai umbli încoce și încolo și să-țl a- 
ducl cheia, decă uu cumva vrei să fii 
espusă neplăcerei de a da bacșișă.

Din adinsă se încercă a face patul# 
pănă a nu tea-i fi sculată numai ca să-țl 
strice somuulă de dimineță, și fi sigură 
că decă te-ai sculată, nu se interesez# 
de pată pănă a doua Zi-

Cu ună cuvântă servitorele îți pro
cură o mulțime de miserii pe cari le fac 
din curată răutate.

Servitorele n’au aprope nici un sen- 
timentă umană. Deci decă voiu pute fi 
vr’odată în camera deputațiloră, celă din 
teiu lucru care l’așl face ar fi de a a- 
duce o propunere prin care se curăță 
servitorele de pe lume. P. 

rere aducă la cunoscință, cumcă multă 
iubita loră soțiă, mamă, noră, cumnată 
și nepotă IV aria Triflu născută 
<?acovailUț după ună morbă mai în
delungată, șl-a dată sufletulă sâu blândă 
în mânile Creatorului în 22 luniu st. n. 
a. c. la 9 ore sera în ală 30-lea ană alu 
etăței și a 9-lea ală fericitei sale căsătorii. 
Rămășițele pământescl se voră binecu
vânta după ritulă gr. cat. în 24 luniu 
1888 la 3 ore p. m. și se voră depune 
spre eternulă repausă în cimiteriulă din 
Borgo-Tiha. — Fiă-i țârîna ușoră și me
moria eternă!

Borgo-Tiha, 23 luniu 1888.

ULTIME SOIRI.
(închiderea delegațiuniloră)

Budapesta, 28 luniu. Delegați- 
unea ungurescă precum și cea au
striacă a votată sera în unanimi
tate, în a treia citire, proiectele 
de lege guvernamentale.

Ca și cornițele Kalnoky în fața 
delegațiunii austriace, d. de Kallay 
a esprimatu în fața delegațiunii 
unguresc! recunoscința împăratu
lui și mulțumirile ministerului co
rn unu, după aceea președintele a 
închisă sesiunea printr’unu dis- 
cursh care esprimă speranța con
solidării situațiunii în Europa pre
cum și a intereseloru monarchiei.

Praga, 28 Iunie. Foile cehice 
critică pasagiulu privitorii la Aus- 
tro-Ungarla din mesagiulu împă
ratului Wilhelm, cjicendu că elu 
amintesce vechia confederațiune 
germană, der Austria niciodată 
nu se va mai verî într’o aseme
nea confederațiune, care ar face 
dintr’însa o vasală a imperiului 
germană.

„Politik14 susține că poporațiu- 
nea din Austria nici nu doresce o 
intimitate mai mare cu Germania, 
așa ca se-ș! alegă pe acesta de 
patronu și ea se ocupe o posițiune 
de vasală.

Berlină, 28 Iunie. D. Carpii, 
ministrulu afaceriloru străine alu 
României, a fostu primitu eri de 
împăratulu. D. Carpii a avuții 
erî o întrevedere cu principele 
de Bismarck, apoi cu cornițele 
Herbert de Bismarck, la care a 
prâncjitu.

Ciirsulft pieței Brașovfi
din 24 Iunie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.46 Veud. 8.48
ArgintU românescu . n 850 r 8.51
Napoleon-d’ori . . . n 10.- n 10.02
Lire turcescl . . . r 11.30 H 11.32
Imperiali.................. r 10.30 n 10.32
GalbinI.................. »» 5.89 5.92
Scris, tone. ,.Albma“6“ 0 n 10L—

xn n ii « ° / 0 n 98.— 98.50
Ruble rusescl . . H 112.— 11 113.
DiscontulH .... 6’/2—8% pe anti.

Cursnlu la bursa de Viena
din 28 Iunie st. n. 1888.

Menta de aură 4" „................................101.80
Renta de hărtiă5°/n................................. 88.60
împrumutului căiloră ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-tna emisiune) . . 9G.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.75
Bonuri rurale ungare........................... 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.60
Bonuri rurale Banată-Timișă . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.50
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone............................104.—
Renta de hârtii austriacă .... 80.-75
Renta de argintă austriacă .... 81.60
Renta de aură austriacă.......................111.60
LosurI din I860   138.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 298.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 304.30 
Galbeni împărătesei ....................... 5.90
Napoleon-d'orl......................................... 9.94
Mărci 100 Imp. germaue........................ 6L45
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.30
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...........................................99,75
împrumutul# cu premiulă ungurescă 128.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.........................................124.80

Editorii și Redactorii responsabilii;
Dr. Aural Mureșianu.
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Ganzseidene bedruckte Foulards von 11.1.20 1
per lîîctcr rerțenbet robciu util» ftiicfiveifc ^ollfrci bas Ftibi*ih-I>e|*ot €«. Ileuurberir 
(F. F. Hoflicfcranti, Zurich. îHîiftcr mnachcnb. 2?ricțc țO Fr. porto.

PUBLICAȚIUUE.

Farbige SeidenstoflFe von 85 kr.
rcrfcni'ct robcii-uitb ftiufa’cifc jollfrci bas Fnbri k-Ilepot 4>. IIeniieberg țf. f. 
fioflicfcrant», Zurich. lUufter iiir.ijchciiiL iSriefc IO Fr. porto. 20.2-4 — 10

în dina de 1!) Iunie, st. r. (1 Iuliu st. n.) a. c.. la orele 2 p. m. 
se va ține în cancelaria comitetului parochială dela biserica st'. Ador
miri din Satulungu 1 Hosszufalu) o licitațiune miuuenilă asupra mai 
uluitorii reparaturi, ce se ceru la biserică și la școlă. Prețulu strigării 
va fi dela suma de 1315 fl. v. a.

Ofertele în scrisă se primescu până la începerea licitațiunii.
Condifiunile speciale se potă vede în fiecare di în edificiulu 

scoici dela acostă biserică.
Com i t e t u 1 u p a r o c li i a 1 u.

Voicu Roșculețu.
89.3—3 președinte parochială.

a

pentru ca tete celelalte suntU fără de îndoelă: 
Falsifîcațiă și amăgire.

’Veritabilii. se află:
in Brașovu 

I. L. A. A, Hi'"*liuini<*r 
Euiil I’oit 
Ih-mi'ter En-mins 
Karl SchiKter. farmai'. 
Iuliu* Hornung « 
1. Goos a.
Eil. Kugler. funii. 
Iul. MI1H<t, ..
X. Grădinar

In Kîidiiuți la Domnii:
C. Teicii ■nanii 
A. v. Ros«ișnon 
A. Ileenni 
l’. IleiitM'lier.

la Domnii:
Heinrich Ziutz 
l ari Irk 
lloiurich Itlii'in 
Rata l.ajo» 
Karl Kirr 
Ferii, lekeliu*. farm.
loli. Eercheiifeltl 
Karl TOpfner 
George Stefanoiicl.

In Miretii la Domnii:
Israel Sommer 
Ph. Zettel 
I. llempniak Vid.

In Muceutn la Domnii: 
Xathan S. Ilauaiercr
K. l.i'kn
1. Symouowiez
>1. Ili iner.

Care este cea mai bună hârtia pentru țigări?
■Wrs 

'MW mm inatim
Acesta întrebare 

forte importantă 
pentru fiă-care fn- 
mătoru de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne- 
dubios’

Nu este reclamă 
golă, ci unu faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analiști com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțu, că hărți a 
de țigări

,XES DERNIERES CARTOUCHES" 
w „dorobÂnțulC** -W

---------SIMUJ----------
iiantmj iiotm 

maisNnYM iuri

miojNOO ivvnn va as hwvn 
lusmr v ivmmtiMOo n mo

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Paristt,
«*» Boulevnrd Exelinans,

este cu deosebire cea mai ușbră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilita acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesori la facultatea tccli- 

nică în Viena. Dr. Liebermann, profesoru și conducători alu stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue bigienice de cătră Dr. Soyka, profesoru de Hygieniii la Universitatea nemțescâ din 
Praga, a produsă chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și „Dorobanțulii" suntu cu 23—74"'n mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutunu cu 23—77"in mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă. a cărei Etiquetă semenă cu desemnnlă aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună depositu pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru Jigări

BRAUNSTEIN FRERES, m50~28
MIEN. I. Bez.. Sell often ring; Nr.

și atlă aceste articole la fote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de
pe fiișia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

g3
conformă înțelegerei. K?

Depuneri cari n’au zăcută la institută celă puțină 3 (m[ 
luni, ori pentru cari s’au condiționată termine de abebeere $-5 
scurte, se fructifică cu S>-

Depuneri în ori și ce sumă, replătibile a vista, fără 
abdicere se fructifică cu 31/., °/0 interese. pf

Depunerea cea mai mică ce se pote face este de 50 cr.
La 1 Ianuarie și 1 Iulie se adaugă interesele semes- Q} 

trului trecută la capitală și se fructifică și ele.
Darea de venită pentru tote depunerile o X? 

solvește institutulă. Cj
Interesele se computu încependă cu diua care urmeză ^3 

dilei de depunere și pănă la ițiua precedentă ridicărei, însă 
cu acea restrîngere, că peste totă numai după astfelă ( j 
de depuneri se dau interese, cari au zăcută cel ^5’ 
puțină 15 d i le 1a i11 stitutu- <‘>

Prin învoială reciprocă potă ti staverite pentru depu- (3 
neri și alte condițiunl. S--3

Depunerile se potă face și prin poșta reg. ung. la care 
casă ele se resolvă cu întdreerea poștei. Totă pe calea a- 
cesta potă urma și abdicerl și replătirl de depuneri.

Depunerile se potă face pe ună nume seu numire, seu 
cu restricțiunl ca se se potă ridica numai de o anumită 
personă ori la ună anumită timpă seu evenimentă fd. e.

FILIALA BRAȘOVU
9

Institutului de credită si de economii
„ALBINA

primesce depuneri spre fructificare CU 5% fără de a face 
vre-o subtragere pentru dare, decă depunerea a statu celu 
puținii 3 luni la institutu.

Replătirile pănă la suma de 500 li. se
nunciu; la depuneri mai mari însă — când starea cassei 
n’ar permite replătirea loru imediată — să cere o abcțicere

c\□ © 
â o©
i
!5cJc J
Sx căsătoriă, ajungerea de maiorenitate etc.)

-jr u^y v^y v»y u^y v*y wYvwy v^y v jyi

Câștion laterala fle 10 fl. pe fli 
fără capitală și fără risică prin 
vendarea de losurî plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta
Adler & Comp., Budapest.

facă fără a-

fflp’ Numere singuratice 
din ..Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht A Zillich.

Sosirea si utarea inriloro si posieloro ii Brajoti.
I. Plecarea treiiuriloru:

1. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulu de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulfi mixta Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulfi accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenurilorft:
I. Dela Pesta la Brașovâ:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed’i
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amecfl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Dela
7> 
n 
n 
n

Plecarea posteloru:
Brașovă la Rișnovii-Zernescl-Branu: 12 ore 30 m. după amedl

n
îu
la
la

B.

n 
n 
n 
n

A.

Dela
n

Zizinu: 4 ore după amedl.
Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgăraștl: 4 6re dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea postelorti:

Ileșnovîi-Zernesci-Brami la Brașovă: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinu, la Brașovă: 9 bre a. m.

c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) n Făgărașli la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele îa Brașovă: 6 bre 30 minute sera.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


