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EnAȘOVU. piața mare Nr 22.
Scrisuri netran :i;e nu £6 pri- 
cuc-scâ. Manus .'P o nu se re- 

trini: u!

Birourile de anuncmu.
Brajovu, piața mare Nr. 22.

Inserate mai primescii în Viena: 
liudolf Mo*st. Htui.\(nslttn & Vogler 
fOtio îi ’.u), Hunr-ch SchaUk. Alois 
flcrndi. M.lhtkts, A.Oppelik,J. Pan- 
■ In Budapesta : .1 V , i-
bttger. Anton Mfeet, Eckstein Bernat; 
în Frankfurt: G.L.Daubc; în Ham- 

tiurQ : A. Shttur.
Prețulu inserțiuniloru: oseriik 
garmondfi pe o colină 6 cr. 
41 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa si învoiri A.
Reclame pe pagina ITI-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 30 buni.
^z.T'crx/cr XjI_

-Gazeta-1 iese în fic-c -re <11

^Donamecte penirn Austri- avaria 
Pe unu anu 12 fi., pe șdsc luni 

G fi.. j>e trei luni 3 fi.
Peuiru România și strâuiătaie: 

Pe unu anu 40 franci, po sAao 
luni 20 franci, pe trei juni 

10 franci.
Seprenumeril la t6te ofi- 
ciela poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Ahcnameninln penirn Brașovîi: 

la administrațiunc, piațamare 
Nr. 22. etagiuln 1.: pe unii aml 
10 fi., pe ș6se luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casa: Pe unu anu 12 fi., pe 
șAse luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplaru 5 cr. v. a. sGu 

15 bani.
Atât-A abonamentele cutu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 139. Brașovîi, Vineri 24 Iunie (6 Iulie) 1888.
Dili i-aiisa sf. sărbători de mâne diarulu 

nil va apare până Sâmbăta sera.

abonamentil

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

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

Pretulu abonamentului:j
Pentru Austro-Uniraria:

. pe trei luni 3 tl.
pe șese luni (> H. 
pe unu anu 1'2 H.

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

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

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

Administratiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 23 Iunie st. v. 1888.
Peste pufine (Iile se vorfi în

tâlni monarchii celoru mai puter
nice împărății, Wilhelm II cu A- 
lexandru III.

întrevederea acesta semnaleză 
începutulu unei nouă fase în mer- 
sulii politicei europene.

Direcțiunea ce-o voră lua lu
crurile de aci încolo este de cea. 
mai mare însemnătate, nu numai 
pentru monarcliia austro-ungară, 
ci pentru tote poporele și statele 
mici din Orienta, deorece după 
tote semnele, e vorba în casulu 
de față nu atâta de una actu de 
curtoasiă ala noului domnitorii 
germană față cu Țarulu, câtă mai 
multă de o seriosă încercare a 
Germaniei de a împăca Rusia 
printr’o corespuncțetore resolvare 
a cestiunei bulgare.

In ajunul ti întrevederei pressa 
rusescă discută cu multă vioiciune 
viitbrele raporturi dintre Germania 
și Rusia. Sunt mari speranțele ei, 
că va succede Țarului a câștiga 
deplina adesiune a Germaniei la 
politica sa orientală. Foile ru
sesc! presupună însă, că acesta se 

va pute numai atunci, decă Ger
mania va înceta de a mai sprijini, 
directă ori indirectă, aspirațiunile 
Austro-Ungariei în orienta, reniâ- 
nendu acesta isolată față cu ali
anța ruso-germană.

Capitala cestiune este și ră
mâne aceea a Bulgariei și în pri
vința acesta are dreptate „N. Fr. 
Presse“ când scrie:

„Rusia consideră Orientulu ca 
o proprietate a sa, și voiesc.e se 
domnescă în Bulgaria... Și decă 
odată va domni acolo într’o formă 
orecare, va stărui de. a-șl asigura 
trecerea prin România pentru tru
pele sale, pentru că la din contră 
ar fi totdeuna în periculu de a’șl 
perde stăpânirea prin isbucnirea 
de revoluțiuni. Soluțiunea cesti
unei bulgare va decide asupra 
sortei întregului Orienta. Decă 
va cade autonomia Bulgariei, a- 
tunci nici că mai pote fi vorba 
de o desvoltare independentă a 
poporelora în Balcani. In Bul
garia este cheia care deschide 
porțile întregului Orientu.“

Se și vorbesce de nuoi pași 
diplomatici, ce voru urma, îndată 
după întrevedere, în cestiunea bul
gară și foile bismarkiane venti- 
leză idea unei înțelegeri eventuale 
între Berlină, Viena, Roma și 
Petersburg!! pe temeiulu dorințe
loru îndreptățite și a tractateloru.

Principele Bismark a lostu de
clarată în adeveru, c.ă Germaniei 
îi este indiferentă cine va domni 
în Sofia, și în Constantinopolă. Der 
nu-i este indiferentă Austro-Unga- 
riei. a căreia guvernă asigură me
reu, că nu va pute suferi ca Bul
garia se devină o provincia rusescă.

Cum se va putâ der stabili o 
înțelegere între Rusia și Austro- 
Ungaria pe temeiulu „dorințeloru 
îndreptățite6, când Rusia pretinde 
morțișu, că numai ei i se cuvine 
dominațiunea în Bulgaria, și când 
Austro-Ungaria consideră acesta 
ca ună peliculă pentru ea?

Decă prin urmare nu s’ar îm
plini speranțele Rușiloră, ca Aus
tro-Ungaria se fiă cu totulă pără
sită de Germania în cestiunea 
orientală, se va pute dobândi o 
împăcare durabilă numai luându-se 
în considerare și dreptele dorințe 
ale Austro-Ungariei. Foile germane 
au îndegetatu ună orecare modă 
de împăcare reclam ândă partea 
ostică a peninsulei balcanice în 
favorea influinței rusesc!, er partea 
vestică în favorea influinței Aus
tro-Ungariei.

Anevoie înse se va putâ ajunge 
pe acesta cale la ună resultatu 
favorabilă. De aceea este justifi
cată interesulă celă mare cu care 
se urmăresce călătoria împăratu
lui Wilhelm în Rusia.

Ce ne va mai aduce și acestă 
întrevedere ?

întrevederea îniperatului Wilhelm cu Țanilfl.
Scimă că diua de 13 Iuhe este fi

xată pentru întrevederea noului împăratu 
germană cu Țarulă. O mică escadră va 
petrece pe împăratulă Wilhelm, care va 
pleca dela Kiel pe yachtulă „Hohenzol- 
lern“.

In cercurile rusescl e vorba de nisce 
serbări militare ce se voră face în ono- 
rea înaltului ospe în tabăra dela Kras- 
noje-Selo, deorece alte festivități suntă 
eschise din causa doliului.

In ajunulă întrevederei foile rusescl 
diseuteză viu raporturile dintre Rusia și 
Germania.

„Gazeta de Moscva11 scriea dilele 
aceste, că alianța Germaniei cu Austro- 
Ungaria nu se unesce cu amiciția ger- 
mano-rusescă, Germania trebue să alegă 
între Austro-Ungaria și Rusia.

La acesta răspunde „Național Zei- 
tung“ următorele:

„Germania a alesă deja, și decă ea 
ar trece dela Austria la Rusia, acesta ar 
însemna că-șl părăsesce politica sa de 
pace. Der este de a se ave în vedere, 
că influința și desvoltarea lucruriloră în 
Orientă au adusă cu sine, ca în Viena 

și în Roma se i se facă drumu liberă 
ideei de a satisface Rusia între margi- 
nele dorințeloru îndreptățite pe temeiulă 
tractateloru. O asemenea întorsătură bine 
înțelesă și folosită de cei din Petersburg 
ar fi fără îndoielă cea mai sigură cale 
de a ajunge la o aplanare paclnică a 
cestiunei bulgare.

In casulă acesta Bulgaria fiindă avi- 
sată numai la sprijinulă platonică ală 
Angliei, u’ar fi în stare de a resista de- 
cisiuniloră celoră patru puteri.

Cestiunea bulgară erășl se va pune 
la ordinea dilei în legătură cu călătoria 
împăratului Wilhelm II, der nu în sen- 
sulă acela, ca ea să formeze unu ică des
părțitorii între Germania, Austro-Ungaria 
și Italia, ci din contră spre scopulu de 
a face, ca și Rusia să se apropie de a- 
lianța de pace.“

SCIR1LE DILEI.
Episcopulă reformată Szâsz Domokos 

vre erășl să întreprindă o „visitațiune 
canonică.11 „Kolozsvar11 scrie, că Epis
copulă va pleca mai întâiu la Elisabe- 
topole în causa organisării unui postă 
de preotă ambulantă (de cercă) și totă 
odată în causa unoră clădiri de biserici 
nouă; de aici se va duce la Dicio-Sân- 
mărtinu pentru înființarea unei parocliii 
ungurescl, edificarea unei biserici și a 
unei locuințe pentru preotă, precum și 
a unei localități tractuale în care să se 
țină sfaturile. De aici în 9 Iulie va mer
ge episcopulă erășl în Câmpiă, și anume 
în Teca și împrejurime cu scopulă ca să 
visiteze câteva din parochiile sale cele 
mai slăbuțe, să ridice în acele parochii 
biserici și scoli.

* 
* *

Bogatulă evreu din Parisă, br. Hirsch, 
a dăruită, după cum cetimă în foile un
gurescl, 12 milione fl. pentru școlile jido
vesc! din (ralifia. Acestă considerabilă 
sumă de bani se va număra Evreiloră ga- 
lițianl cu ocasiunea dilei de 2 Decemvre 
c., când Maiestatea Sa monarhulă î.și va 
serba aniversarea de 40 de ani a suirei 
sale pe tronă.

FOLLETONULU „GAZ. TRANS.“
Toma Omsrmici

de Ivan Turgenjeff.
Ilin meMOriile unui vi:năton'i.u

(Fine.)
Mă sculai; Cărtilă îșl lua pușca și o 

căuta la cocoșă.
„Ce faci?11 îlă întrebai eu vedendă 

lucrulă acesta.
„Suntă mișei în pădure. Iu văgăuni 

colo departe tocmai taie lemue“, adause 
elă la întrebarea mea, ce o făcui mai 
multă cu ochii.

„Audi tocmai de aicl?u
„Ba nu, der din curte se aude forte 

bine.a
E.șirămu împreună; ploia încetase și 

numai în depărtare se vedeau nori grei 
brăzdați din când în când de fulgere; 
de asupra uostră cerulă era albastru în
chisă, er printre norii, ce mai erau, se 
zăriau stele sclipicidse. Conturile arbo- 
riloră udl de ploe mișcându-șl ramurile 
după suflarea vântului, se vedeau din ce 
în ce mai multă din intunecime. Ascul
tam cu luare aminte ca cum stai la pândă ; 
pădurarulă îșl luă pălăria din capă și se 
plecă cu urechi a.

„Aici... aicl“ — grăi repede și ’.șl 
ridica mâna, „ce nopte bună șl-a ales“...

Eu nu audiamă nirnică decâtă vîjii- 
tulă frunzeloră. Cărtilă îmi aduse calulă 
dela adăpostă uude’lă dusese.

„Hau, dise elă tărișoră, „voi da în
dată peste elă11.

„Vrei se mergă și eu cu tine?u
„Bine de totă“, răspunse pădurarulă 

și duse calulă înapoi, „să mergemă să'lă 
prindemă cu mâna în sacu, și după aceea 
te voi însoți să eșl din pădure. Haidem.“

Plecarămu numai de câtă; Cărtilă 
înainte și eu după elă.

Dumnedeu se scie cum a aflată ca
lea, der una sciu că mergea neîntreruptă, 
și numai rareori se oprea puțină și as
culta ca să nu peardă din [urechi sune- 
tulă toporului.

„Aici11 sîsîl elă printre dinți, „audl 
ceva?6

„Unde?11
Cărtilă dădu din umeri, făcurămă apoi 

ună ocolă într’o văgăună, ventulă se li
niștise, și eu audiamă cum taie cu se
curea în depărtare. Pădurarulă se uita 
la mine și clătină din capă. O luarămă 
la pasă repede prin erbă udă și prin ur- 

dicl. O isbitură înădușită și ună răsu- 
netă împrăștiată audiamă din tote părțile.

„A picată la pămentă“, grăi Cărtilă 
mormăindă.

Intr’aceea cerulă s’a limpezită de totă 
și prin pădure puteai zări cum se cade. 
Eșirămă din văgăuna în care întraserămă.

„Să rămânl aici puțintelă“ șopti pă
durarulă, se plecă, îșl luă pușca și dis
păru prin tufișă. Eu ascultamă cu multă 
băgare de semă. Printre freamătulă pă- 
durei audiamă, nu tocmai departe, ună 
sgomotă regulată ca cum ar tăia cineva 
ramuri și crăci, audiamă scărțiitulă ro- 
teloră unui cară, și ună cală nechezendă.

„Daîncătrău? Stăi pe locă!“ resună 
glasulă aspru ală pădurarului.

Ună altă glasă mai domolă audii 
îndată întocmai cum strigă iepurii, și 
mai apoi audiamă forte bine frămăntă- 
turile duoră omeni cari se luptau.

„Așa“, se audia glasulă obosită ală 
lui Cărtilă, „nu'ml vei scăpa din mânl!“

Apucai drumulă spre acelă sgomotă, 
împedecându-ine aprope la fiăcare pasă, 
până ce ajunsei lângă luptă.

Lângă ună grosă arbore tăiată, trân

tise pădurarulă pe hoțulă de lemne și’i 
lega manile cotă la cotă.

Am mersă lângă ei; pădurarulă se 
sculă de josă și puse și pe nenorocosulă 
hoță în picidre. Hoțulă era ună bietă 
omă îmbrăcată în nisce sdranțe de haine 
și udă pănă la pele; avea o barbă lungă, 
și sburlită. O mărțogă de cală, coperită 
de jumătate cu o rogojină veche, clipo- 
sia lângă ună cară ce se afla alăturea.

Pădurarulă era tăcută, tăcea și ho
țulă de lemne și nu făcea altceva de
câtă îșl clătina capulă din când în când.

„Dă’i drumulă11, șoptii la urechia lui 
Cărtilă/ îți plătescă eu lemnele11.

Cărtilă fără să cjică vr’ună cuvîntă, 
luă calulă de frâne er cu stângă apucă 
pe celă cu lemnele de brâu și dise rece: 
„înainte mișelule!11

„Ia și toporulă cu tine11 mormăi țe- 
ranulă.

„Și pentru ce Fașă lăsa aicl?u dise 
pădurarulă și ridică toporulă de josă.

Plecarămă; eu eram mai în urmă; 
ploia începu erășl și vărsa ca cu doni
țele așa încâtă eramă numai o apă. în
cetă încetă după multe năcazuri ajunse- 
rămă erășl la colibă. Pădurarulă lăsă
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D. Ioană Kalinderu, membru cores
pondenta ala Academiei române, a data la 
lumină o erudită monografiă asupra Legii 
celoriî XII fabule. Lucrarea e de mare 
interesa sciințifică. Ea coprinde 5 ca
pitule, asupra originei, redacției defini
tive, caracterelora generale, materielora 
ți disposițiuniloră din legile celorfi XII 
tabule, precum și ună apendice cu frag
mente din aceste tabule.

*

In cursula săptămânii trecute au e- 
migrată din Iași 70 Evrei. Ei se duca 
în America.

* Jfc *
Ni se scrie din Șomcuta-mare:
Adunarea constituantă a societății pe 

acțiuni „Amror«“, care are de scopă a în
ființa în Baia-mare tuia convichă confes- 
sională gr. cat. este convocată pc diua de 
12 Iulie anula curenta st. n. Fiindcă u- 
uulă dintre obiectele principale, cari se 
vortt desbate în acestă adunare, este sta
bilirea definitivă a statuteloru societății, ne 
rugămă ca în interesulă causei să bine
voiți a publica în prețuita D-vostră foiă 
proiectulu de statute aci alăturata,*) ca să 
aibă domnii ocasiune a studia acesta pro
iecta de statute și la adunare să potă 
face amendamentele necesare. — Toto
dată atragemă atențiunea domniloră ac
ționari la capitolula ala AT. din acesta 
proiecta de statute, unde în detaliu se 
notifică mijlocele prin cari noi sperămu 
a ajunge scopula.

Comitetul fi fundatorilor!*.
* 

âc *•

Se cerceteză mereu după falsificatorii 
de bilete de bancă la Galați. „România 
Eberă“ scrie: Parchetulă dela Galați a 
descoperita la unu Măgăriță Patriciii o 
mașină numită autographische Presse cu 
totulu perfecționată, care după opinia 
experțiloru pote servi la fabricare de bi
lete de bancă. Pietrile însă nu erau încă 
întrebuințate. Nimică de alt-fela nu lip
sea, nici cernelă albastră, nici instruc
țiuni speciale ale unui specialistă din Ber
lină. nici corespondențe cu acesta, care 
îlu îndreptau la unu alta specialistă.

♦ 
* *

Camera de coinerciu din Galați, în 
iuteresulu comerciului, a liotărîtă înfiin
țarea unei linii telefonice între Galați și 
Brăila.

* *

In dina deschiderii parlamentului ger
mană prin împăratul u Wilhelm s au es- 
pedată la stațiunea telegrafică principală 
din Berlină 30.391 telegrame. S’au tele
graf atu în acesta di, socotindă și liniile 
private ale diareloră 1,254,569 cuvinte, 
lucru pănă acuma ne mai pomenită.

*) A se vede adausulu de adl alu „Ga
zetei'1. Red.

CoresDondeiița „Gazetei Transilvaniei.*’
Bistrița, în 1 Iulie 1888.

Esamencle la scula română din Bistri
ța. In 25 Iunie st. n. adecă a doua di 
de Rosalii s'a ținută esamenulă publică 
de veră cu elevii dela scola nostră po
porală gr. cat. din Bistrița.

Au fostă esaminațl dela 10—12 ore 
a. m. pruncii școlari, eră după amedă 
dela 3—5 ore școlărițele.

După finirea serviciului divină Rvdss. 
d-nă protopopă ca directoră ală scolei, 
comitetulă școlară, câțl-va din inteligență 
și 2 învățători străini, au luată parte la 
esamenulă de băețl. Sala scolei a fostă 
decorată frumosă. Esamenulă s’a înce
pută cu Religiunea, pe rândă s’a luată 
din tote obiectele de învățămentă, se- 
eerândă dela tinerele mlădițe răspunsuri 
eminente, puteai ceti pe fața flăcărui 
6spe bucuriă nespusă, îți saltă inima vă- 
deudă atâta curagiu și dibăcia dela nisce 
mici copilași, afară de aceea limbagiulă 
celă curată românescă, care nu în ort 
ce scolă română îlă poți audi. De mi
nune au escelatu elevii în declama- 
țiunl, cari încă au fostă bine alese.

Onore bravului învățătorii Teofilă 
Grigorescu, care și în anulă acesta a 
dată dovadă eclatantă despre activitatea 
sa, care prin tactica sa bună și tracta
rea sa umană a sciută atrage pe școlari 
la frecventarea regulată a scolei. De 
ar da Dumnedeu ca tote scolele nostre 
poporale să aibă astfelă de învățători!

Finindu-se esamenele, Rvdss. D. Pro
topopă ținu o cuvântare bine simțită 
mulțumindă învățătorului pentru pro- 
gresulă făcută, părințiloră pentru inte- 
resarea de scolă, eră ospețiloră pentru 
că au binevoită a participa. După aceea 
ne-amă depărtată cătră casă mulțămițl 
cugetându că după amedă ne vomă de
lecta erăși în respunsurile scolărițeloră, 
deră amară ne-amă înșelată.

Cam la 3 ore p. m. s’a începută e- 
samenulu cu fetițele. Sala era decorată 
frumosă. OspețI mai puțini ca la esame- 
nulu de băețl. Esamenulă s’a începută 
totă cu Religiunea și apoi s’a urmată 
din celelalte obiecte.

Dela începută s’a observată că 
domna îuvețătore nu procede la punerea 
întrebăriloru cu tactica recerută după 
regulele pedagogice. D-sa deși funcțio
nez» la scola nostră numai de 4 luni, a 
avută de a instrua eleve deja instruate 
de dlă învățătorii și aceste nu numai că 
n’au făcută sporă, der au uitată și ce au 
sciută.

După părerea mea modestă, credă și 
sciu că Limba Română e ună studiu 
ponderosă pentru orice scolă română, și 
domna învățătore e forte săracă în pro
nunțarea limbei române; ty, dy, pty, încă 
se află în șirulă suneteloru din limba 

română după părerea d-nei învățătorese. 
Așă dori ca d-sa să mă lumineze, că în 
care gramatică română se află sunetele 
acestea? Te dureau urechile când au- 
diai pronunțândă din studiulă Aritmeti
cei d. e. așa : „Decă ună omă are două 
sutye dye clăi dye grâu, si o sută o 
îmblătyestye câtă i-au mai rămasă ? ș. a. 
Poftimă, în loch de a vede progresă, ne 
anul săturată de regresă. Altcum nici 
că putemă pretinde dela domna învăță- 
tore mai multă progresă, de drece d-sa 
de 4 ani n a funcționată ca învățătore 
nieăirl în intervalulă acesta nu s’a ocu
pată cu trebile pedagogiei. Cu învăța
rea limbei și curățirea ei de cuvinte și 
accente străine, se vede că nu multă îșl 
bate capulă. Pote crede că pentru Bis- 
trițeni e destulă și atâta. Der eu și 
publiculă română Bistrițană nu dicemă 
asta; ci etă cum: Scola nostră română 
trebue să rivaliseze cu celelalte seole 
poporale săsescl și ungurescl din locă, 
și să fiă la înălțimea ei. Ca să putemă 
ajunge acestea recomandă onor, publică 
română din Bistriță ca în loculă d-nei 
învățătorese Colceriu, să se alegă o altă 
personă mai aptă, mai cualificată și din 
limba română, care se. nu schimbe nu
mele de familiă ale scolărițeloră, ca d-na 
Colceriu, în limba maghiară, ceea ce nu-i 
iertată nici după lege ; d. e. Szengyorgyi 
Mari, în locă de Maria Sângeorzană; 
Petrenzsely Parâszka, în locă de Paras- 
chiva Pătrînjelă : și altele ce se puteau 
vede în caietele de probă la esamenă.

Etă cum stau treburile la scola 
nostră de fete. Am făcută publicitate ca 
se scimă ce măsuri trebue să luămu pe 
viitoră ca să nu ne pomeuimă că fa- 
cemă mai multă trebile Kulturegyletului 
decâtă înaintămă învățămentulă nostru 
românescă.

Ună amică ală scolei.

Cetatea de baltă. 2 Iulie 1888.
Petrecerea din Boziașă. In 1 Iulie 

în comuna Boziașă s’a ținută petrecerea 
de veră cu venitulă destinată pentru 
înfrumsețarea nouăi biserici gr. cat, de 
acolo. Loculă de petrecere a fostă gră
dina proprietarului română Ionă Sabău. 
StudențI, teologi, preoți, advocat!, ofi
ciali dela judecătoria, comercianțl, no
tari cercuall și proprietari din comunele 
din giură, pe scurtă tote clasele socie
tății nobile și alese au fostă representate 
binișoră la acestă petrecere. Costumulă 
națională român femeescă prin membrii 
familiei preotului română din Deagiu 
și a proprietarului Popă Niculae din 
Bobohalma încă a fostă frumosă repre- 
sentată, cu atâtu mai vertosă, că fru- 
mosele copilițe l’au și sciută purta după 
cum s’a cuvenită. Din D.-Sz.-Mărtiuă 
au participată mulțl și de naționalitate 
străină. Spațiulă pentru jocă a fostă des

tulă de mare și arangiată eu gustă, jo- 
culă a fostă inimosă și a durată pănă 
pe la înserată, când o ploicică a tăcută 
ca joculă să se continue în o altă loca
litate a numitului Ionă Sabău, erăși pen
tru acelă scopă înfrumsețată și aran
giată. Iu timpulă pausei s’au ținută mai 
multe toaste frumose. Petrecerea s’a con
tinuată pănă cătră diuă, când publi
culă s'a depărtată forte mulțămită și 
poftindu-șl unii altora ca pentru sco
puri atâtă de folositore, la astfelă de 
societăți alese, la astfelă de conveniri 
plăcute și petreceri frumose, să dea Ceriul 
să se revedă mai de multe ori.

E de laudă poporulă română din 
comuna Boziașă, care împreună cu bra- 
vulă învățătoră română de acolo, refe- 
ritoră la încuartirarea ospețiloră și ser
virea cu cele necesare s’a purtată cu 
multă prevenire și atențiune. Potă dice 
că acestă poporă e mai întâiu decâtă 
frații din comunele vecine, pentru-că în- 
vățămentulă scolastică la ei nu stag- 
neză, ci progreseză în modă mulțămi- 
toră. Ei și-au făcută școlă după pres
crisele legii cu dotațiune suficientă și 
învățătoră cualificată, care întru ade- 
veră, în tractulă acesta, e celă dintâiu; 
tinerii români din Biziașă pănă la 18, 
20 de ani, toți de-arândulu — feciori și 
fete, — sciu ceti și scrie și a se ruga 
lui Dumnedeu din cărticelele de ru
găciuni.

Nou edificata biserică e ună edifi
ciu mărețu, în stilă modernă, potă dice 
erăși cu dreptă cuvântă, că și acestă 
Sântă casă a Domnului e unica în felulă 
seu, și mai pe susă în prețulă și archi- 
tectura sa, decâtă tote cele ridicate în 
comunele situate pe malurile Ternarii 
mici. Laudă poporului nostru română din 
acestă comună, pentru că cu credință 
firmă și statornică cu ajutorulă lui Dum
nedeu și încredințându-se în capii și 
conducătorii sei, der mai alesă încre- 
dendu-se în sine și în puterea sa, a în
deplinită acestă opă rnăreță spre ondrea 
sa și întru mărirea și lauda atotputin- 
telui Ddeu. Der laudă și onore pre 
demnului nostru bărbată Basiliu Moldo- 
rană, care totdeuna a lucrată cu dili- 
gință și zelă neobosită pentru binele po
porului și folosulă bisericii.

Ună participanta.

IntemplărT diferite.
0 crimă. In noptea de 19 Iunie pe 

la 11 ore, o crimă s’a întâmplată la 
Brăila, în împrejurările următore: unu 
misită, anume Ghiorghiță, în etate de 
40 ani se primbla prin grădina Tiriplicu, 
din fața hotelului Rally, cu amanta lui 
alături; ună sublocoteuentă dela reg. 32 
de dorobanți, care e în garnisona ora
șului, făcea mai de multă curte femeei 
și vădându-o la brațulă lui Georghiță, o

globa de cală în curte, er pe sărmanulă 
țărână îlu băgă în odae, îi mai slobozi 
legăturile dela cote și îlă puse într'ună 
colțuleță. Fiă-sa, care adormise pe vetra 
cuptorului se trezi speriată, și se uita la 
noi cu nisce ochi mari. Eu mă pusei 
pe laviță.

„Nu mai stă ploia asta“ grăi pedu- 
rarulu. „Domniata trebue să mai aștepți, 
nu ai pofti să te culci puțină ?u

„Iți mulțămescă.“
„De gustulu D-tale am să’lu închidă 

pe ăsta într'o cămară“ dise pădurarulă 
arătândă cu ochii cătră țărână.

„Lasă’lă aicl“ grăii eu „și n’avea 
nici o grije.u

Țăranulă se uita la mine cu nisce 
ochi posomoriți. Me gândeamă în mine, 
că de m’ar costa câtă de multă totă am 
se facă ca să slobodă pe acestă neno
rocită, care sta și elă nemișcată într’ună 
ungliiu ală odăii. La lumina din odae 
mă uitamă la fața îngrijată și sbărcită a 
acestui țeranu, mă uitamă la sprâncenile 
lui stufose și la privirea lui plină de ne
liniște, și la elu câtă era de slăbită. 
Fetița încă se aședâ pe scândură imedi
ata la piciorele acestuia și adormi; pă- 

durarulă însă ședea la masă și îșl ținea 
capulă în palme. Se audea ună greeră 
în colțulă odăii, ploia plesnia coperișulă 
și cădea repede pe lângă fereștrl, era o 
tăcere adâncă în colibă.

„Cusmicl“ începu deodată țăranulă 
cu o voce închisă și stinsă, „CusmicI. “ 

„Ce vreai?
„Dă-ml drumu.u’
Cărtilă nu răspunse nimică.
„Dă’ml drumu că’su amărîtă și năcă

jită de totă, dă’mi drumulă.“
„Vă cunoscă eu de multă11 răspunse 

apăsată pădurarulă, „întregu sătulă vos
tru este astfelă, șâde hoță lângă hoță.“

„Dă’ml drumu“ se ruga țăranulă, 
„stăpânulă, vai sunt prăpădită..., dă’ml 
drumu!“

„Prăpădită ! așa trebue omulu să nu 
fure!“

„Tomo CusmicI, nu mă perde, nu 
mă omorî! Tu scii bine cine-i stăpâ
nului..

Pădurarulă se întorse despre elă, 
țăranulă tremura ca de friguri, da din 
capă și răsufla din greu.

„Pentru Dumnedeu slobode-mă“ re
peta elă rugarea cuprinsă de o dure- 
rosă desperare, fă-țl milă de mine; îți 

voiu plăti cu plăcere, căci, zeu am fă- 
cut’o din sărăciă... copiii ceră de mân
care, tu scii prea bine.u

„Cu tote acestea să nu furl!“
„Ia-mi calulău, continua țăranulă, 

„calulă ia-mi’lă, atâta mai am și eu.... 
numai dă-ml drumulă!“

„Asta nu se pote, și eu sunt nu
mai ună slujbașă și mă ia și pe mine 
de scurtă. Degiaba te mai tângui!“

„Lasă-mă în plata sfințiloră 1 Sără
cia mea. lipsa CusmicI, lipsa m’a făcută 
să fură, eu nu sunt de vină.“

„Vă cunoscă eu pre bine.“
„Dă-ml drumu!“
„Ce mai atâta vorbă, stai cum se 

cade, ești în manile mele ; ai înțelesă? Nu 
vedl că aicea e ună domnă streină ?“

Nenorocitulă îșl plecă capulă; pă
durarulă însă căsca de somnă și-și plecă 
fruntea pe masă; afară ploua strașnică 
er eu așteptamă cu nerăbdare să vădă 
ce se va întâmpla.

Țăranulă se sculă deodată în piciore, 
ochii îi străluceau în capă ca de friguri 
și fața lui se făcu roșiă.

„Așaderă, omore-mă, perde-niă,u 
începu țăranulă încruntându-se și ține nd 

colțurile gurei pe jumătate deschise, 
„vândătorule, afurisitule, satano, bea 
sânge de creștină!“

Pădurarul se uita întraltă parte.
„Ție îți dică fiară sugătdre de 

sânge!“
„Ești beată păcătosule, la ce te mai 

cerțl cu mine ?“ grăi pădurarulă uimită, 
tu țl-ai eșită din minți.u

„Beată! der ce-țl pasă, afurisitule, 
fiară sălbatică, tu care sugl sânge de 
omu.“

„Adecă ce vrei... am se te...
„Mie ’ml este totă una, chiar se 

moră! Căci ce potă să mai facă fără de 
cală ? Omoră-mă, căci și așa nu mai am 
multă! Ori de fome să moră, ori altfelă, 
la mine este totă una. Nevestei tale și 
copiiloră să le fiă bine pe lumea cea
laltă, și să mără în pace, der pe tine 
să sci că te va ajunge blăstemulă 
meu!

Pădurarulă se sculă în piciore.
„Omoră-mă, omdră-mâ“ striga țăra

nulă ca ună sălbatică; — copila se 
tredi din somnă și alergă lângă ta- 
tă-său.
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îuvitâ să părăsescă grădina ; misitulă se 
opuse, cere socotelă acestui oficeră; dân- 
sulă atunci scote sabia și răneșce pe 
nenorocitul^ misită la capii, și la pi- 
cioră. tăindu-i o arteră. Rănitulă a fostă 
transportată la o spițeria din apropiere, 
er sublocotenentulă se află arestată.

I nil pafricidu. O dramă oribilă s a 
petrecută deunădile în Dobrițină. Fiiulă 
a ucisă pe tatălă său. Audreiu Moricz, 
membru ală consiliului comunală, ună 
proprietară de frunte, a trăită despărțită 
de nevasta și copii săi. Era vorba de o 
moștenire de 100,000 fl. și de o datoriă 
de 49,000 fl. Nevasta stăruia ca datoria 
se nu se plătescă din moștenire, nea- 
vendă moștenitorii nici ună obligamentă 
față cu datoriile testatorului. Bărbatulu 
era de altă părere. De aici certă în fa
milia, care a ținută ună ană .și jumă
tate. Fiiulă, Iosifă Moricz, sergentă la 
honvedl, a fostă adese-ori persecutată 
de părintele său; ca să se răsbune a 
lucrată timpii de ună ană la ună plană 
drăcescă : mereu se gândea, cum ar pute 
să-lă omore pe tatălă său. La urmă s’a 
deprinsă cu desăvârșire cu idea de a se 
răsbuna în contra tatălui său. Cu data 
de 12 Aprilie a. c. a adresată o scri- 
sore redacțiunei diarului „Egyetertes11, 
în care descrie suferințele sale și ale 
mamei sale, brutalitatea tatălui său și 
cum în urmăi s’a înrădăcinată idea de 
a'lă omorî pe tatălă său.

Acestă scrisore a fostă expediată 
numai acum, după comiterea crimei. 
In dimineța unei dile, pe la orele 4’/2 fiiul 
s a dusă în casa tatălui său, care era 
sculată deja. Fără să-i dică o vorbă, a 
trasă într’ensulă de două ori cu pușca 
și l’a omorîtă. Negenată, paricidulă se 
duse la casarmă și, presentându-se la 
comandă, a declarată, că a omorîtă pe 
tatălă său. Imediată a fostă deținută. 
Ancheta s’a începută și patricidulă se 
portă cu o răcelă uimitore; pare că vre 
să’țl dică: așa trebuia se fiă!

Catastrofa din Lunca-Jorești. Sub 
titlulă acesta publică „Vocea Covurl.“ 
ună raportă ală unui mare proprietară, 
n care descrie grosnica nenorocire de 

î are au fostă isbițl locuitorii din satele 
roreștl și Lunca din districtulă covurlu- 
.T lui. în România.
in In noptea de 11 spre 12 Curentă, 
la ora 1 după miedulă nopței, cerulă 
s’a acoperită de nisce nori groși, înso
țiți de fulgere și trăsnete, și deodată s’a 
formată ună vârtejă întocmai cu trom
bele de pe mare, care începe a vărsa 
apă și grindină, și distruge totu ce gă- 
sesce în cale: case, arbori, lemne erau 
purtate dela ună locă la altulă ca nisce 
mingi.

Ună flambară ală meu construită 
în modulă celu mai solidă, de stejară, 
în care aveam 225 chile diferite cereale 
a fostă ridicată din locă, dusă la o dis
tanță și distrusă cu tote productele din 
elă. Recoltele locuitoriloră : secări, grâne, 
orzuri, porumburl, vii, 100 fălci porumb: 

ale mele, totulă a fostă nimicită, ames- 
tecându-le cu pământulă.

O massă de apă, avendă o înălțime 
de 1 metru 60 c. m. și pe lățimea văii 
de 245 metri, se formeză și plecă prin 
mijloculă șesuriloră mele de pe Lunca 
.și a săcărei de acolo, îmi uoroește 70 
fălci șl ml doboră la pămentă 36 fălci, 
rădică ca vr’o 12 stoguri fenă ce se 
aflau în căpițl, distruge mai multe locu
ințe a servitoriloră mei, ia cu totulă pă- 
sărăriile mele, unde se aflau 2,120 pa
seri de diferite specii, îmi ia o casă de 
deposită cu cară, harabalele, vânturătorii 
ciure, lopețl, furci etc. pe care le-a adusă 
și risipită prin cârnpă și râpl, desființân- 
du-’ml și două iezăturl.

Tote acestea s’au petrecută în ună 
intervală de 2 și jumătate ore. dela 1 
pănă la 3 .și jumătate ore după miedulă 
nopții. Locuescă la țeră și facă plugă- 
riă de 23 ani. In acestă timpă am pu
tută 'vede multe ploi și inundări. Der a- 
ceea ce s’a petrecută în noptea de 11 
spre 12 nu e de câtă o adevărată ca
tastrofă.

Ml s'a produsă o pagubă de mai 
bine de 40 mii lei. Mărturisescă însă, 
că decă privescă la nenorocirile serma- 
niloră moșneni din Jorești, ml-se pare 
că e nimică față cu miseria în care sunt 
reduși acești omeni. Apropiindu-se o- 
mulă de comuna Jorești, vede semănă
turile nenorocițiloră locuitori luate din 
delă și aduse în văi, amestecate cu pă
mentă, case risipite, arbori rupțl, vii 
distruse, vite, paseri morte, totulă pre- 
sentă durere și groză.

Invitare.
Am ondre a învita pe domnii băr

bați de consiliu, membri ai comitetului, 
membri fundatori și ordinari precum și 
pe ori care binevoitorii al Reunitmei fe- 
meiloră rom. din Mediașă și giură la a- 
dunarea ei generale, ce se va ține în 
11 c. st. n. la o oră d. am. în scola gr. 
cat. de aici.

Mediașă, 1 Iuliu 1888.
Cu totă stima

Maria Homanu 
președinta Reuniunii.

Dare de semă și mulțămită publică.
(Urmare si fine.)

Adolfă Făgărășană, cancelistă ală 
notarului publică în Făgărașă, 60 cr., 
Georgiu Comaniciu, notară cercuală în 
Veneția inf. 30 cr., Victoră Vulcană, 
alesă preotă în Oprea Cârțișora 30 cr., 
Krempels Karoly, hotelieră în Făgărașă 
30 cr., Iulius Krempels în Făgărașă 60 
cr., Vagner Adolf, învățătorii de stată 
în Făgărașă 40 cr., Ionu Gliimbășană' 
timară în Făgărașă 50 cr., Samoel Schul, 
comerciantă în Galați 50 cr., Eu, în 
Făgărașă 30 er. Rachira Pacala în Ga
lați 1 fl., Victoria Aronă în Galați 1 fl., 
Nicolau Toma, comerciantă în Făgărașă 
30 cr. v. a. Eutimiu Boeriu, parochă în 
Rîușoră 20 cr., — Suma 39 fl. 70 cr.

Spesele petrecerei proiectate au fost 
11 fl. 70 cr., pe cari subtragendu-le 
din suma colectată de 39 fl. 70 cr v. a. 
a resultată ună venită curată de 28 fl. 

Lângă acestă venită curată amă mai 
adausă 2 fl. 25 er., venitulă curată dela 
petrecerea de jocă din 21 Februarie a. 
c. arangiată totă în scopulă pentru pro
curarea unui prapore, și astfelă amă 
adunată suma de 30 fl. 25 cr. v. a.; cu 
acestă sumă amă procurată în con- 
țelegere cu comitetulă parochială gr.-or. 
din Galați dela firma „Gavora Jozsef“ 
din Budapesta ună prapore destulă de 
frumușeii! și potrivită pentru biserica 
nostră gr. or. din Galați.

Ajungendu-ne scopulă propusă, mul- 
țăinimă din inimă marinimoșiloră con- 
tribuențl. Dumnedeu, a căruia casă se 
împodobesee prin filerii credincioșiloră 
dațl cu inimă curată și dragoste, să fiă 
îndurătoră spre toți cari nl-au ajutorată.

Galați, 1 Iuniu 1888 st. v.
Victoria Aromi. Rafira Pacala.

SCIR1 TELEGRAFICE.
Viena, 5 Iulie. Soirea, că gu- 

vernulfi rusescu a adresată o notă 
cătră puterile semnatare în Ges
tiunea bulgară, cercurile politice 
competente de aici nu sciu ni
micii.

Berlină, 5 Iulie. Herbert Bis- 
mark va însoți pe împeratulu la 
Petersburgu.

Londra, o Iulie. Nota relativă 
la cestiunea Bulgariei nu s’a pre
dată cabineteloru pană astăc]i. Se 
crede căpasulu diplomatică amin
tită se va face numai după între
vedere.

Petersburgu, 5 Iulie. In urma 
unui ucasă legea armatei în tota
litatea ei cu disposițiunile privi- 
tore la conchemarea reserviștiloru 
cu totă, s’a estinsă și asupra Cau- 
casului.

BucurescT, 5 Iulie. Generalulă 
Maicanu, arestată pentru defra- 
udare, a înebunită.

DIVERSE.
Medicină contra beției. O comunica- 

țiune a renumitului medică, doctorală 
Portugalow, publicată în diarulă „Jeka- 
terinburgskaja Nedelja“ recomandă con
tra beției ună remediu atâtă de simplu 
câtă și de eficaciu. Numitulă medică 
dice: „Sunt pe deplină convinsă, că 
beția este ună morbă; atâtă propriile 
mele observațiunl, câtă și esperiențele 
altoră medici confirmă acesta. Decă spre 
esemplu s’aduce ună bețivă la ună me
dică și acesta îi face o injecțiune, a 
doua di bețivulă nu va mai cere rachiu 
de beută și după câteva dile va fi cu
prinsă d’o mare aversiune în contra tu
turora beuturiloră spirtubse. Se ia ună 

gram de stri/dinin și se topesce în două 
sute picături de apă; din acestă solu- 
țiune se face bolnavului cjilnică o injec
țiune subcutană de câte cinci picături; 
acesta se repetă în cursă de o săptă
mână, seu celă multă două săptămâni și 
jumătate. Efectulă tratamentului este 
imediată și surprindătoră: după două 
seu trei injecțiuul bețivulă redobândesce 
poftă de mâncare și somnă; decă după 
trecere de mai multe luni, bețivulă ar 
voi să revină la vechiulă seu obiceiu, 
va simți la prima cercare nisce adevă
rate torture (palpitațiunl, greță, dureri 
de capă, vărsare) astfelă că renunță în
dată. Mai comodă și mai eficaciu este a 
aplica prima injecțiune în timpulă som
nului : bețivulă desceptându-se se simte 
pe deplină restabilită și adesea cere elă 
însu-șl a doua și a treia injecțiune. In- 
tr’adevără, strycninulă este o otravă, 
der este sciută, că farmacopea nostră 
se compune în cea mai mare parte de 
otrave, cari administrate de ună medică 
în cantitate necesară, ajungă salutare. 
Strychninulă este ună antidotă ală al- 
cooului otrăvitoră.

Rectificare. In nr. 137 ală foiei 
nostre, la scirile telegrafice, fiind vorba 
despre arderea morei celei mari din Bu
dapesta, este a se ceti: cu valțurl, 
în locă de „vulturi.“

Cursiilfi pieței Brașovu
din 3 Iulie st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 8.48 Vend. 8.50
Arginta rornânescu . 
Napoleon-d’orI . . . 
Lue turcescl . . .
Imperiali...................
Galbinl...................
Scris, tone. „Albina" 6" „

» n >: n
Ruble rusesc! . . .
Discontulu ....

J1 8.44 r 8.46
n 9.88 9.91
r 11.23 11.27
n 10.23 10.27
H 5.82 1» 5.87
H 101.— n —.—
n 98.- n 98.50
n 117.— H 118.
6>/2.-8",0 pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 4 Iulie st. n. 1888.

Renta de auru 4”/0................................. 102.60
Renta de hârtiă 5°/0...................................90.45
Imprumutulu căilorii ferate ungare . 151.—
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 97.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune^ . . 115.—
Bonuri rurale ungare...............104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banatu-Timisii . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......... 101.60
Bonuri rurale transilvane..........104.85
Bonuri croato-slavone............... 10-1.—
Renta de liârtiă austriacă .... 81.60
Renta de argintii austriacă .... 82.50
Renta de aurii austriacă........................112.70
LosurI din 1860 .................................. 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 879.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 302.55
Acțiunile băncei de creditu austr. . 310.—
Galbeni împărătesei ........................ 5.86
Napoleon-d’orI...................................... 9.90
Mărci 100 împ. germane......................... 61.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.—

La numerulQ acesta se adauge 
unii suplementu.

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

„Taci/ se rest! pădurarulă și făcu 
doi pași înainte.

„Destulă Tomo, destulă!“ am disă 
eu atunci oprindu-lă.

„Dă-i druinulu în voia Iui Dum
nedeu!11

„Eu n am să tacă/ continuă neno- 
rocitulu. „Intâmple-se ori ce s’ar întâm
pla, mie îmi este totă una. Mă satano, 
mă fiară, tu n’ai să mori nici odată! 
Der așteptă, satano, și nu vei mai grăi 
multe, căci îți voră scote afurisiții limba 
din gură !u

Cărtilă îlă apucă de umeri, er eu 
sării într’ajutoriî țăranului.

„Nu te atinge de mine Domnule11, 
grăi amenințătoră pădurarulă.

Nu’ml era temă, când colo spre 
marea mea mirare, pădurarulă apucă re
pede legăturile dela mânile țăranului, 
îlă apucă de guleră, îi îndesă pălăria în 
capă, deschise ușa și-lă aruncă afară.

„Cară-te la dracu cu cală cu totă ! 
strigă apăsată după elă, „der bagă-țl 
mințile ’n capă pentru altădată!11

Se întorse și începu să caute ceva 
într’unu ungfliu.

„Ei“ i-am disă atunci, m’ai pusă în 

uimire cu fapta ta, într’adevără ești un 
omă din cei mai cum se cade.11

„Lasă-mă ’n pace11 borborosi elă, 
„nu mai vorbi despre întâmplarea acesta. 
— E mai bine să te scotă din pădure/ 
adause elă, „căci er are să începă 
ploia.11

Afară se audea huruitulu dela ca- 
rulu țăranului, care a luat’o cătră casă.

„Fiindcă s’a dusă11, grăi pădurarulă 
apăsată, ,,te voi conduce11...

După o jumătate de ceasă eram e- 
șitu din pădure și ml-am luată sănătate 
bună dela Cărtilă.

I. C. Panțu.

ZE2±STT
(2) poveste

de Raoul de N'ajae.
n.

Pe când treceau printr’unu satu, 
care era pe moșiile d-lui Paiu, Onos, 
Anser și Rîsu zăriră, prin crăpătura unei 
porțl dela o șură, omeni cari ascultau o 
tragediă posomorită, declamată de nisce 
actori de bâlci.

Intrară și ei în șură.

Femeile plângeau, bărbații îșl suflau 
nasu, și copii tremurau.

Onos suflă în urechia Rîsului:
„Decă ai ună lecă în potriva hipo- 

hondriei trebue să’țl fiă forte ușoră să 
îuveseleșcl pe omenii aceștia11.

Rîsulă îșl scutura buzduganulă.
Atunci comedianții înlocuiră d’odată 

versurile pompose ale tragediei cu glume, 
bastonade și lovituri cu piciorulă.

Atunci privitorii trecură deodată dela 
înduioșare la veselia cea mai nebună.

— Vecii ce sunt în stare să facă? 
dise Rîsu cătră doctori. Acum, aidemă 
să ne găsimă bolnavulă.

Pe drum, Onos luă d’o parte pe to- 
varășulă seu:

„Am face mare prostiă să lăsămă 
pe lăpădătura ăsta Să ne vindece bol
navulă11.

— „A mai mare prostiă ară fi ea 
să-lă ducemă înainte d-lui Paiu“, dise 
și Anser.

Se înțeleseră der ca să între în cas- 
telă și să lase pe Rîsu afară.

Rîsu dete câte-va târcole prin pre- 
jurulă castelului cu speranța să neme- 
rescă vre-o crăpătură pe unde să se fu
rișeze înăuntru.

Se înoptâ și nenorocitulă Rîsă îșl 
călca cuventulă pe care'lă deduse zînei.

Se întinse sub o răsură s tufo să și 
înflorită.

Când s'addrmă, vedu că se deschide 
o ferestră dela castelă. In terestra asta 
se arăta o domnă, pe care elă o ia 
dreptă domna Paiu. Adevărată, e că 
densa era.

D-na Paiu se uită la lună și se 
gândesce la boia nobilului său soță, și 
ochii i se umplu de lacrăml.

O lacrămă d'asta, atrasă de greu
tatea ei, cade dinaintea Rîsului.

Abia atinge pămentulă și, din pică
tură de apă cum era, se schimba într’o 
gingașă pitică înaltă de trei țoii și ju
mătate.

Ea are o figură galeșe. E îmbrăcată 
ca o neiadă.

Lacrăma și Rîsu se uitară unu la 
altu din capă pănă în piciore. Se plăcură.

Rîsu se înălța în vârfulă picioreloră 
și 4ise:

„N’ar fi o indiscrețiune, domnișoră, 
ca să te întrebă încătro socotescl să’țl 
îndreptezl pașii?11

Lacrăma lăsă ochii în josă cu ru
șine și răspunse:

„Domnule, mă ducă la fratele meu.
— O să binevoesci, d-șoră, să’ml 

acorcll favorea să te însoțescă.
— Cu plăcere, d-le.“
Rîsu luâ pe Lacrămă de mână și 

și amândoi se depărtară de castelă.
(Va urma.)



Nr. 139. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Dela comitetulil centralii electoralii alu comitatului Brașovu.
Nr. 36—1888. PUBLICAȚIUNE.

AvSndă în vedere, că conformă rescriptnlui prea înaltă ală 
Exelenței sale d-lui președinte ală dietei ungare cu dato 21 Iunie 
a. c. Nr. 1122—1887.92, Ioană Imrich, deputatulă cercului Ghim
bavă (2-a) din comitatulă Brașovu a renunțată de a representa mai 
departe acelă cercă, în urma conclusului luată de dieta amintită în 
11 Iunie a. c. Nr. 1322—1888 s'a provocată subsemnatulă comitetă 
centrală electorală din partea președintelui dietei a dispune în cer
cul u ală 2-lea cele necesare pentru alegerea unui nou deputată.

Comitetulă centrală electorală a determinată ca (fina pentru 
alegerea ce este de a se îndeplini în acestă cercă electorală pe pe- 
riodulă 1888—1892 supusă acestui comitetă centrală electorală, pe 
basa șplui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874, (fiua de 15 Iulie a. C.

Pentru conducerea alegerei și pentru adunarea voturiloră se 
esmite în acestă cercă ală 2-a următorea comisiune cu loculu 
de alegere Ghimbavă:

losiffi Diick de președinte,
I)r. llirdl Ilenric de vice-președinte,
Carolii JîolescJi secretară,
(reoffie. Nicolaus de secretară locțiitoră, 
Jlertkes Ioană de secretară locțiitoră.

la singuraticile comune

Bursa de Bucuresci. zr.
Cotă oficială dela 21 Iunie st. v. 1888.

Cump. vend. S o 1 &
Renta română 5“ 0................... 91 — 92.— e* <*■ Clc U
Renta rom. amort. 5% . . . 92.’ t 93.— c S 55
Renta convert. 6" n................... 90.— 90.'/2 ST N
Impr. oraș. Buc. 10 ir. . . . 37 — 42. - s —
Credit tone, rural 7' , ... 106?' 107.’/j • ©

„ „ „ 5'Vo • • •
„ „ urban 7%. . . .

92.1 4
105. ';.2

92? 4
106-— —• •

O
■ț =< 27 2

>1 n n fi*/o .... 98? 2 99.4, 7 2 g5
„ „ • ■ •

Banca naț. a Rom. 500 Lei. .
88.—

945.—
88?- 4

960.—
• —

b—<> —
X

aț
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220.- 225.-- -JI = gc <
Aurii contra bilete de bancă . 16.40 16.65
Bancnote austr. contra aurii. . 2.01 2.02 gs
Aură contra argintii seu bilete 
Florinii valore austriacă . . .

16.—
2.01

16?,4
2. •

2. -5

Pentru darea voturiloră cu referință
s’a statorită următorulă șiră:

1. Ghimbavă.
2. Cârstianu.
3. Reșnovă.
4. Vulcană.
5. Codlea.
Alegerea începe

Fiesce care alegfitoră 
acesta recomandațiune trebue se se dee în scrisă președintelui pen
tru alegeri, seu în (fiua dinainte de alegere, seu la o jumătate de 
oră după începerea alegerei.

Decă președintele pentru alegeri ordoneză votarea în sensulă 
legei, atuncia aceea începe dimineța la 9 ore.

Votisarea se face publică și nominală amesurată §-lui 75 art. 
lege XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tuturora cu acea observațiune, 
alegerea se va efeptui în casa comunală a respectivului locă 
alegere, și că este oprită a veni la alegere cu bâte seu arme.

Din ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Bra- 
șovă ținută în 28 Iunie 1888.

luliu Roll m. p.
Consil. regiu, vice-comite, președintele

comitetului centrală.

11. Rotbavu.
12. Măierușă.
13. Apatia.

6. Hălchiu.
7. Nou.
8. Crizbavă.
9. Bodă.

10. Feldiora.
la (fiua de 15 Iulie a. c. 8 ore înainte de prândfl. 
cercuală pote recomanda candidați dietall,

de

că 
de

Dr. Fried, lekel,
notaru.
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TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
5 ’

PIAȚA MARE Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, pi’ovedută cu cele mai 110116 mijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri.
prhnesce și efectueză to tu felulfl de lucrări tipografice, precum:

Opuri și hroșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurU, argintu 
și colori, tabele, etichete de totii feliult și esecutat eleganții.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco
in andațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
—<=>--------

r

! 
ț]

ț Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentultt nostru tipograficii este în posițiune a eseuta orî-ce comandă în modulă celu mai 
esactii și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Coinandele eventuale se primescii în biuroultt tipografiei, Brașovfl, piața mare 
Nr. 22, etaginhi I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa laTipografia A. MUREȘIANU1, Brașovu.
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Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.
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