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Z<Tcti a/bona.xxiexxt'ă.

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

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

Preiulâ abonamentului:
>
Pentru Aiistro-Unșarin: 
pe trei luni 3 ti.
pe șese luni <> 11. 
pe uni anti 12 fl.

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

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

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

Aiministraționea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 25 Iunie st. v. 1888.
Pașalele din comitate își con

tinuă activitatea în favorea ma- 
ghiarisării pe o scară totu mai 
întinsă.

Cei mai vestiți maghiarisătorl 
suntfl fără îndoielă fișpanii comi- 
tateloru Târnava mare și Bistriță- 
Năseudu, contele GavrilH Betlilen, 
și baronulu Desideriu Banffy.

Faptulu celu mai nou altî fiș- 
panului Ternavei mari este unu 
ordinu, prin care impune orașului 
Sighișora, ca de aici încolo să 
se folosescă în corespondența sa i 
cu autoritățile administrative nu- : 
mai de limba maghiară. i

Este ilegală ordinulu d-nului 
Betlilen Gabor, der cine se mai 
îngrijesce at]I de respectarea legii, 
decă densulă care are datoria 
se-o păzescă, își ține de cea mai 
sublimă cliiămare de a-o călca?

Der, va cjice careva, fișpanulu 
comitatului Ternavei-mari pote fi 
unu mare și puternica pașă, der 
nu e nici elu de sine stătătoru, 
are și elu stăpâni.

Așa e, der d-lu Betlilen Ga
bor are carta bianca dela mai marii 
săi în ceea ce privesce uneltirile 
de maghiarisare și foile unguresc! 
laudă călcările sale de lege făcute 
în scopula maglriarisării, prese n- 
tându-le ca unu deosebită merită, 
care reclamă chiar recunoscința 
guvernului.

Astfelu au lăudată și ordini- 
nulă memorată, fiicendu că este 
„forte îndreptățită1-.

Representanții orașului Sighi
șora, adencă mâhniți din causa vio
lării celei mai sfruntate a dreptu
lui loră de limbă, țină mare sfată 
și hotărăscă să adreseze o petițiune 
cătră ministrulu de interne, în care 
să apeleze în contra călcării de 
lege, cerendu se li se lase și mai 
departe dreptulă de a se între
buința limba germană în scrierile 
loră oficiose.

Așa departe au ajunsă der 
lucrurile la noi încâtu cetățenii 
trebue să se roge de guvernă se-i 
mai ierte de a se pute folosi de 
drepturile, ce li le dă legea!

In orî-ce altă stată, unde se 
dă legiloră respectulă cuvenită, 
s ar fi putută aștepta cu siguri- 
tate într’ună casă analogă, că 
prefectulu care a violată legea va

fi destituită, dr cetățeniloră vătă- 
mați în dreptulă loră li se va da 
cea mai deplină satisfacțiune.

La noi în Ardeală înse drep
tulă legală ală cetățenului nu mai 
valoreză nimică, când se află față 
în față cu nisce celebri maghiari- 
satorl, ca fișpanii Betlilen Gabor 
și Banffy Dezso.

Față cu nisce omeni „meritoși11 
ca aceștia guvemulu ungurescă 
nicî că ar mal cuteza să procedă 
energică în apărarea legii, căci 
s’ar espune ca șoviniștii din dietă 
să se redice și să-lă acuse, că a tră
dată interesele și causa maghia
rismului.

Nici d-lă Tisza nu mai este a<|I 
stăpână peste spiritele ce le-a des- 
lănțuită politica sa neprevăc|etdre 
și fatală.

Pote cineva să-și facă o ideă 
de marea stremtore, în care s’au 
aflată Sighișorenii după noua lovi
tură ce au primit’o dela pașa co
mitatului loră, căci sciau torte bine 
ce disposițiunl voră întâmpina Ia 
guvernă, decă voră recurge la elă 
într’o cestiune de maghiarisare.

Astfeliu și-au ițisă bieții omeni, 
să ne rugămu să ne mai ierte ai

datoria

nostrâ în sen-ne folosi de limba 
sulă legii.

Cestiunea dec.ă 
seu nu respectată de cătră orga
nele guvernului, a ajunsă der a fi 
sub „liberala11 și „constituționali- 
cesca“ stăpânire ungurescă o ces
tiune de bună placă, de grațiă.

Nimică nu descopere mai în
vederată miseriile administrației 
asiatice dela noi ca acesta putere 
discreționară a organeloră stăpâ
nirii în aplicarea legiloră.

Betlilen Gabor emulâză cu 
Banffy Dezso pe acestă teremă și 
guvernulă nu numai că sufere 
acesta, der încă îi mai îmbărbă- 
teză prin deosebite distincțiunl.

Isprăvile baronului Banffy în 
comitatulfi Bistrița-Năseudă și în 
acela ală Solnocă-Dobecei nu ne 
suntă necunoscute. Cu tote aceste 
ne-a surprinsă ceea ce amu cetită 
în corespondența din Valea Bâr- 
găului, ce-o publicămă mai josu.

La o faptă hipercăzăcescă, ca 
cea descrisă acolo, nu ne-amă aș
teptată nici chiar din partea fai
mosului fișpană „de modelă11 ală 
erei de maghiarisare.

Der despre acesta ne reservămă 
vorbi mai pe largă.

o lege s6 fia

Carp sg se fi espriinatti, după „Cores- < 
pondance de L’Esta, că a primită, din ) 
convorbirile sale cu cancelarulii ger- ; 
mană și cu contele Kalnoky, împresiu- 
nea, că se speră mai multă ca ori și 
când în susținerea păcii și că numai dela 
Rusia depinde, ca pacea să fiă durabilă; 
pasulă întreprinsă de împăratule Wil- 
helmă II are de scopă de a satisface 
câtă se pote mai multă sensibilității 
Rusiei.

„Gazeta Crucii11 din Berlină aseme
nea crede, că întâlnirea împerațiloru va 
aduce cu sine, celă puțină pentru câțl-va 
ani, delăturarea periculului de râsboiu 
de-orece pentru durată contrastele din
tre Rusia, Austro-Ungaria, Anglia și 
Italia nu se potă delătura. Numita foiă 
atribue acestă succesă cancelarului Bis- 
mark, care nici odată nu șl-a perdută 
speranța întru o împăcare a intereseloră 
Rusiei cu ale Austro-Ungariei. (Austria 
renunță la estinderea sa spre Macedo
nia, române însă în posesiunea Bosniei 
și Herțegovinei, er înfluința ei asupra 
Serbiei nu se va considera ca inimică 
Rusiei. Neresolvată este încă cestiunea 
raporturiloră Rusiei cătră Bulgaria, der 
se așteptă o înțelegere asupra acestei 
cestiunl. Pdte că voră primi puterile, 
ca în Bulgaria sâ fiă ună Rusă ministru 
de răsboiu și pote că nu voră mai con
sidera acesta ca ună periculă pentru au
tonomia țârei, decă se voră da garan
țiile necesare.

Așa vorbesce „Gazeta Crucii,11 er 
„Gazeta de Magdeburg,11 vrendă sâ li- 
niștescă pe Austro-Ungaria, scrie : Culti
varea raporturiloră amicale cătră Rusia 
este o dorință de căpetenia a împăratu
lui Wilhelm, der ori ce atacă îndreptat 
asupra Austriei ar fi considerată ca ună 
atacă asupra Germaniei, care pretinde 
apărare.

Iu fine mai înregistrămă vocea unei 
foi oficiose germane „Rheinisch-Wert- 
phălische Ztg.“ care elice:

„Este forte probabilă, după cum se 
vede în cercurile diplomatice, că și acuma 
se va manifesta în Austro-Ungaria acelă 
curentă, față cu care politica germană 
are nenorocirea, de a căde în disgrațiă 
deosebită tocmai atunci, când se află mai 
bine în posițiune de a lucra pentru o 
înțelegere între Austro-Ungaria și Rusia.11 

Numita foiă predice drecare răcire 
a raporturiloră dintre Berlină și Viena. 
Der, dice ea, asemeni simptome să nu se 
ia în sensă prea tragică, căci „Austria 
lucră de capulă ei.u

a

întrevederea împerațiloru.
Piarele europene discută cu 
mare interesă efectele ce le 
visita împăratului germană la 

ce le

totă 
pote
Ța- 

pote

mai 
ave 
rulu și mai alesa efectele, 
ave față cu alianța triplă.

„Daily Kronicle“ din Londra 
mesce una raporta din Berlina, în care 
se dice, că acolo se consideră viitorea 
întrevedere ca una acta de cea mai mare 
importanță politică. Se speră 
țelegerile ruso-germane vor fi 
ei pe deplina delăturate și se 
o basă pentru raporturi mai 
între Rusia și Austro-Ungaria.

Și ministrula de esterne româna

pri-

că ne’n- 
în urma 
va crea 

amicabile

SCIRILE DILEI.
Din Valea Bâryăului ni-se comunică 

următorele: „Alteța Sa arcliiducele Hainer, 
la re'ntorcerea sa din Bucovina, în 25 
Iunie c. fii salutată de Românii de pe la 
Bâryău în frunte cu părintele Vrășmașa. 
Alteța Sa ll-a mulțămita cu multă afa
bilitate pentru buna primire, s’a întreți
nuta mai multa timpa cu inteligința și 
fruutașii țărani, informându-se de starea 
și referințele lora. Pe lângă acestea, 
Alteța Sa a admirata multa înfățișarea 
maiestatică și portulă națională ala femei- 
lora române. Astfeliu 
ce mai mulțămi odată 
mire, șl-a continuata 
triță.“

din Bla.șă, fu introdusa în diua de 3 Iulie 
n. c. în postula de directorii ala yimna- 
siului româna de acolo.

:fc 
sj: #

Comassărilc in Sebeșulil săsescă au 
începută încă în luna trecută. Insămnată 
parte din locuitori însă nu suntă mulță- 
mițl cu modula cum se face comassarea 
și între aceștia sunta mai vertosă locui
torii români, cari se creda a fi păgubiți. 
Din causa acesta Românii au ceruta in- 
tervenirea d-lui advocata din Turda 
Dr. Rața, și se crede, scrie „K. r.,“ că 
le va succede a întrerupe pentru astă- 
dată continuarea comassărei începute.

**
Luni 27 Iunie i>. c. va fi o eclipsă 

parțială de sure. Eclipsa va începe la 
orele 6.35 m. dimineța și se va sfârși la 
orele 9.58 m. Eclipsa va fi visibilă și 
în partea de medă-di a ocenului Indiana.

* * *
Cetima în „Rom. liberău : „Socie

tatea studențiloră „România Junăf din 
Viena, a trămisa M. S. Reginei nostre 
ună esemplara cu o legătură fără semănu 
din Anuarulu societății unde se cuprinde 
și una din fermecătorele novele ale 
Carmen Sylvei.

* 
sje *

D-nu Doctora E. Pușcariu a fostu 
numita medica inoculatoră la institutula 
bacteorologica din Bucurescl. Se scie, 
că în acesta laborator s’au începută ino
culările cu virusula rabica la aceia, cari 
au fosta mușcațl de câni turbați.

* 
•*  *

Dla HașdCu s’a re’ntorsa în Bucu- 
1 rescl din Viena, unde a fosta pentru a'șl 

cerceta pe fiiă-sa, care fusese greu bol
navă și pe care la re’ntorcere a lăsat'o 

1 sănătosă. Asemenea, scriu diarele din 
' | Bucurescl, s’a reîntorsa acasă și d-la 

2V. Densușianii, care a fosta prin Dalma 
ția și Italia spre a studia documente pri- 
vitore la Români.

Una numără de comercianți români 
din Bucurescl, — scrie „România11 — 
s’au hotărîtă a se constitui în comitetă 
spre a face apelă ca comerțulă din Bu
curescl sc expună la exposițiunea univer
sală din 1889, dela Parisă.

* 
î}! *

După cum vestescă toile din Bu
curescl, d-nii doctori Babeșă și Calenderu 
voră pleca în curendă la Parisă, pentru 
a lua parte la unu congresă medicală 
națională, unde suntă speciala invitați.

* * *
Sgomotulă, că fostulă generală Mai

cană ar fi înebunită îlă desminte, după 
informații sigure, „Telegrafulă11 din Bu
curescl : 
sănătate.
o

încântată, după 
pentru buna pri- 
calea spre Bis-

„D. Maicană se află în deplină 
Densulă este numai atinsa de 

adencă întristare. “
* sjc *

„Curierulă“ din Iași anunță, că 
minecă 19 Iunie st. v. au plecata 
America 23 Evrei.

** *
„Gil Blasu din Parisd scrie:

Du-
spre

„In 
sfârșită directorii dela Opera Comică 
din Parisă, au găsită cântăreța visată 
de ei pentru rolulă „Julietei11 în noua 
operă a măiestrului Gounod. E o teneră 
cântăreță românca, pe care directorii au 
admiratu-o într’ună duo din actulă aid 
treilea din „Hughenoții.u Tenera cântă
reță (gazeta nu ne spune numele ei) a*

Dla Alexandru Aficu, noula canonica I cantata rolula Julietei spre marea satis
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facere a măiestrului Gounod, care asista 
la repetiții.

** * 3 * * * * * * *

*) O vomu publica’o în traducere în unulu 
din numerii viitori. Red.

(3) poveste
de RaonI de Najac.

II.
Cam peste ună ceasă de umbletă.

Lacrima dise Rîsului: „Am sositău. Și-i
arăta cu degetulă ună monumentă de ter- 
racotă, care avea forma unui vasă e- 
truscă.

„Aci locueșce fratele meu, dise densa. 
Anticvarii decoreză locuința asta cu nu
mele de urnă lacrimătoriă“.

Rîsu se înfiora. Nu vru să între în 
urnă, der Lacrima 'lă asigura, că ar simți 
multă plăcere să’lă recomande fratelui 
ei. Rîsu se învoi să între.

In noptea aceea tote rudele Lacrimii 
se strînseseră în urnă.

Mărimea taliei loră varia între trei 
și cinci policari. Erau galbeni la față 
și mânile.și piciărele le erau mai multă 
uscate. Omenii purtau o tunică neagră, 
femeile o rochiă albă.

Fiă-care se grăbi să sărute pe La
crima. Toți se uitară cu dispreță la Rîsu.

„Frate, dise Lacrima unui tânără 
care-i semăna ca două picături de apă 
— te rogă să primeșcl în căminulă teu 
pe ună cavalerii amabilă, care, a îngrijită 
de mine de când am picată din ochiulu 
d-nei Paiu și până aicl“.

Ancheta făcută la fabrica dela Azuga 
adeveresce, că foculă a fostă pusă de 3 
lucrători străini, cari au și dispărută de 
acolo.

Corespondenia „Gazetei Transilvaniei.11 * * 
Valea Bârgăului, iu Iuuie 1888. 

Esamene la scola de stată pentru fe'<fe și 
la scola fundațională din Borgo-Prundă.

O nouă ordonanță a lui Banffy.
Onorate d-le Redactoră! La înce- 

putulă lunei curente s’a ținută sub pre- 
ședința inspectorului reg. ung. de scole 
Havasy esamenă cu elevele dela scola 
de stată din B.-Prundă. In ce privesce 
succesulă esamenului nu voiescă a mă 
pronunța, dedrece sciută e, că succesulă 
unui esamenă la o scolă de stată cu 
elevii nemaghiari nu constă decâtă în 
desteritatea de a gângăvi câteva cuvinte 
seu fiă chiar și dicerl rău pronunțate și 
învățate de rostă în limba ungurescă.

La atâta desteritate au ajunsă și 
elevele dela scola de stată din B.-Prundă 
și prin urmare, esamenulă a fostă înco
ronată cu succesă, mai marii scolei au 
fostă îndestulițl și învățătorea a fostă 
lăudată, căci vedl.... în acestă ținută 
neaoșii românescă șl-a pricepută și înde
plinită misiunea. Der ce e mai multă 
și pe neofitulă maghiară Havasy l’a pre 
mulțămită, căci i-a cântată, la inimă 
vedl Domne, — uuguresce.

Vrednică de amintită e, că pre
cum într’alțl ani și în prima jumătate a 
anului c. totă așa și în cea de a doua 
elevele române cari frecventeză acestă 
scolă au rămasă fără propunerea stu
diului religiunei, căci câteva rugăciuni 
și principii dogmatice rău învățate de 
rostă în limba ungurescă, și câteva ru
găciuni greșită recitate românesce apoi 
propuse și întrebate în limba ungurescă 
dintr’o parte necompetentă și necualifi- 
cată pentru atare studiu, eu credă, că 
numai ca studiu ală religiunei, (și încă 
românescă) nu pote fi considerată. Ei 
ș’apoi acesta părințiloră ce’șl trimită co
pilele la amintita scolă încă totă nu le e 
bătătoră la ochi? Nu suntă ei jaluzl de 
rugăciunile și credința strămoșescă, care 
într’o limbă streină se schimonosescă ?

Totă în 8 Iunie sub președința lui 
Havasy și a delegatului din partea fon- 
duriloră din Năsăudă, d-lă Ion Ciocană, 
s’a ținută esamenă și cu elevii dela 
scola fundațională cu 4 clase din Borgo- 
Prundă. Esamenulă în tote 4 clasele a 
reușită bine, ceea ce servesce spre laudă 
domniloră învățători dela acestă scolă. 
— Havasy în parte încă a fostă îndes- 
tulită cu esamenulă, căci răspunsurile 
eleviloră din limba ungurescă de care 

numai se întereseză, au fostă mulțumi- 
tore. — Am disă înadinsă că numai 
în parte a fostă mulțumită, dedrece ins- 
pectorulă Havasy abusândă de lege a 
poftită ca învățătorulă de cântă să-i 
cânte cu elevii români — â la scola de 
stată — și unguresce. — Și fiind-că in- 
stitutorulă de cântă potrivită i-a răs
punsă, că așa nu i-a învățată a cânta, 
inspectorele șl-a esprimată printr’ună 
„eleg rosz, hogy nem tanult (Destulă de 
rău că nu i-ai învățată) nemulțămirea că 
curiosa-i poftă nelegală nu i s’a înde
plinită.

Intru adevără, curiose pofte mai au 
față cu scolele nemaghiare personole în
sărcinate din partea cârmuirei cu supra- 
veghearea instrucțiunei, căci în escesulă 
loră de zelă, nu caută decă progre- 
sulă sciințifică în cutare scolă nemaghiară 
e îndestulitoră, ci numai că ore sciu e- 
levii vorbi, declama, cânta unguresce 
pentru ca mai apoi să pretindă dela dân- 
șii ca să scie și juca unguresce. C’ună 
cuvântă, astădl la noi mai marii scolelor
— bagsemă la comanda stăpânirei — se 
încercă a face din scolele nostre ni see 
laboratorie de sporire a elementului ma
ghiară din nemaghiari.

Cu data de 21 Februariu a. c. fai- 
mosulă șefă ală comitatului nostru, ba- 
ronulă Bânffy, în puterea sa de Comisară 
regescă a îndreptată prin Comisiunea ad- 
ministrătore de fondurile grănițărescl din 
Năsăudă cătră învățătorii dela șcălele 
fundaționale o nouă faimosă ordonanță pe 
care în copiă fidelă vl-o alătură. E 
faimosă și forte caracteristică acestă or
donanță și vrednică de a fi cunoscută în 
cercuri mai largi*)  din tote punctele de 
vedere.

Căci c’ună modă întru adevără des
potică și demnă de ună pașă turcescă
— der nicidecum de ună șefă Comita- 
tensă într’ună stată constituțională — du- 
păcum se pretinde a fi și statulă acesta — 
recomandă, ba poruncesce în puterea lui 
de comisariu regescă învățătoriloră dela 
școlele fundaționale din fost’a graniță, ca 
părăsindă vestita Reuniune învățătorescă 
„Mariana11, la care pănă acum erau mem
bri, să se înscrie ca membri la Beuniunea 
comitatensă ungurescă de nou înființată.

Ba ce e mai multă, nu-i întrebă că 
voescă ori nu, ci dela data ordonanței 
aviseză pe perceptoratulă fonduriloră din 
Năsăudă, ca să le și tragă din salariu 
tacsa anuală de membru de 2 fi. v. a. și 
sub pedepsă îi îndatoreșce de a frecventa 
ședințele acestei Reuniuni fără de a ave 
în vedere ori de învățătorii români dela 
amintitele școle din punctă de vedere 
didactică voru profita ceva dela ședin
țele acelei Reuniuni, unde tote lucrurile 

se pertracteză în limba ungurescă, pe 
care cea mai mare parte din învățători 
abia o pricepă într’atâta, ca în școlă să 
potă satisface legei.

Și în fața acestei ordonanțe ce facă 
mai marii sculeloră năstre și ce învăță
torii ?

Toți stau ca încremeniți, precum au 
stată și atunci, când s’au desbrăcată a- 
ceste școle de caracterulă loră confesio
nală și nu întreprindă nici ună pasă spre 
înfrânarea curioseloră pofte ale d-lui co
misară regescă.

Și pănă când ? !...
Bârg&iianulft.

întâmplări diferite.
Mușcată de viperă. Locuitorulă 

Draga Costa din BelințI, eomitatulă Ti- 
mișorei, se culcă în câmpă și adurmi. 
Când s’a deșteptată din somnă, observă 
că la gâtă are o mică umflătură, căreia 
însă nu i-a dată nici o importanță. Sera, 
înainte de culcare, când î.șl desbrăcâ 
hainele, spre marea lui spaimă, vădii o 
viperă, pe care totă diua a purtat’o la 
gâtă. Atunci se convinse nefericitulă 
omă, că umflătura dela gâtă, care de
venea totă mai mare și’i causa dureri 
totu mai nesuferibile, a provenită din 
mușcătura afurisitei vipere. Trimise în 
grabă după medică, der mediculă nu-i 
mai putu ajuta nimică. Totă sângele ’i 
se înveninase și după o suferință de câ
teva ore, muri.

Grindină. In eomitatulă Albei de 
josă grindina a causată pagube enorme; 
a nimicită mai cu totulă semănăturile] co- 
muneloră: Hiria, Cisteiu, Silvașulă ro
mână, Spenlaca, Turda română, Fărău, 
Ciacalaca și altele. Observămă, că în 
acestă comitată restanțele de dare din 
anii trecuțl suntă forte mari. — N’a 
rămasă scutită de grindină nici Câmpia. 
Pe hotarulă comunei Budatelecu o fur
tună violentă împreunată cu ploiă mare 
și grindină a nimicită în diua de 29 
Iunie tote sămănăturile, legiunile și 
pomele.

Din România se raporteză, că Du
minecă la ora 1 p. m. o ploie cu grin
dină ca nuca a bântuită renumitele vii 
dela Odobești precum și la Focșani și 
Tecuciu; grindina a bântuită mai multe 
moșii din aceste județe, distrugendă alo- 
curea cu desăvârșire recolta. Pagubele 
suntă colosale.

Pisici turbate. In Budapesta au 
fostă mușcate mai multe persone de pi
sici turbate. într’o singură di fură muș
cate 6 persone, în altă di 4. Poliția a 
luată măsuri pentru stârpirea tuturoră 
pisiceloră. Polițiștii umblă din casă în 
casă să le prindă. Coconele se opună, 
plângă și se tânguescă pentru perderea 
buneloră loră amice. Sgomotă și con- 

fusiă grozavă. Cârduri întregi de pisici 
alergă pe stradele Budapestei miuindă. 
Unele din ele s’au fostă ascunsă în rui
nele universității celei vechi, de unde 
polițiștii le-au scosă cu ajutorulă câniloră. 
Parte din ele au fostă sfâșiate de câni, 
parte au fostă împușcate. 0 singură pi
sică s’a mântuită de morte urcându-se 
pe turnulă bisericei universității și cu 
tote că polițiștii o păziau mereu, cre- 
cjendă că e turbată, pisica avu bărbăția 
de a nu se preda 4 dile întregi, pănă 
când în urmă păzitorulă turnului o sili 
să se cobore între glonțele polițiștiloră. 
Numai forte puține pisici din Budapesta 
au putută scăpa de mărte, rămănândă 
ascunse prin cele mai estreme unghețe. 
Cânii de prin case suntă asemenea dea- 
rendulă cercetați și visitațl cu deamă- 
runtulă.

Resbtinarea unei amante. într’ună 
orășelă din Ungaria plimbându-se dilele 
trecute pe strade ună tînără neguțătoră 
cu fidanțata lui, de-odată se apropia de 
ei figura unui bărbată frumușelă tine- 
relă și elegantă îmbrăcată. „Domnișoră !“ 
— dise străina figură adresându-se că
tră logodnică — „logodniculă d-tale este 
ună omă de nimica, care șl-a părăsită 
amanta și ună copilașă, ce l’a avută cu 
ea. Poți să-lă iai de bărbată, eu nu mă 
opună, der ml-am pusă de gândă se'ml 
răsbună. Ricândă acestea, aplică cu bas- 
tonulă, ce’lă avea în mână, câteva lovi
turi sdravene peste fața logodnicului. 
Logodnica, vădândă pericululă, o luâ la 
sănătosa. Atentatorulă se lăsa de bună 
voiă să fiă escortată la polițiă, unde se 
descoperi, că elă e femeia, care a între
ținută relații de amoră cu infidelulă lo
godnică, dela care avea și ună copilă. 
S’a îmbrăcată în haine bărbătescl numai 
pentru ca să se potă apropia de elă 
spre a-șl resbuna, căci infidelulă ei 
amantă încungiura orl-ce ocasiune de a 
se întâlni cu ea.

Literatură.
„Foia bisericescă și scolastică/ or- 

gană ală provinciei metropolitane gr. 
cat. de Alba-Iulia și Făgărașă, apare de 
2 ori pe lună în Blașă. Redactori: Dr. 
I. Rață și Alex. Uilăcană. — Nr. 
19 dela 1 Iulie cuprinde în partea bise
ricescă : Tatălă nostru (ună ciclu de 
meditațiunl), de Dr. Victoră Szmigelski. 
— Asociațiunea „Perșeiu“ ca institută 
de păstrare și credită, de Ludovică 
Mărcu.șă. — Epistola episcopului Gre- 
goriu Maioră de dtto 5 Dec. 1780 cătră 
Nunțiulă apostolică din Viena în tradu- 
care românescă. — Șematismulă biseri
cei cat. din an. 1888. — Varietăți. In 
partea scolastică: Ceremoniile nupțiali 
la Romanii antici, de 0. Bonfiniu. — 
Cunoscințe din istoria educațiunei și a

FOELETONULtJ „GAZ. TRANS? Fratele întreba pe Rîsă: „Cui tre- 
bue se mulțumescă pentru îngrijirea a- 
vută pentru soru-mea ?“

Rîsu spuse cine era.
Fratele și rudele decă ar fi fostă muș

cate de o muscă veninosă n’ar fi arătată 
o groză mai mare.

„0 să te pedepsimă pentm cutezanța 
ta! dise fratele răstită.

— Der cine ești d-ta, ca se ’ml vor- 
beșcl ast-felă? întrebă Rîsu.

— „Sunt ună plânsă“.
Și rudele diseră unulă după altulă:
„Eu sunt ună suspină.
— Eu sunt o spăimântare.
— Eu sunt o suferință.
— Eu sunt ună sughiță.
— Eu sunt ună cântecă de jale.
— Eu sunt ună plânsă cu hohotă.
— Eu sunt ună gemătă.
— Eu sunt o plângere desă și fără 

vreme.
— Eu sunt o întristare mare.
— Eu sunt o mâhnire.
— Eu sunt o durere.
— Eu sunt o tristeță.
— Eu sunt o desperare.
— Eu o nenorocire.
— Eu sunt ună „requiem“.
Rîsu înțelese că loculă lui nu era 

în urmă. Cu tote astea dragostea ce 
prinsese pentru Lacrimă nu’lă lăsa să 
plece înapoi.

— Pentru ce nu înverteșcl buzdu- 

ganu ? dise încetă Rîsului o damă, care 
pănă atunci nu deschisese gura.

— Nu ml-a venită în minte. răs
punse elă.

— Pentru că ’ți sunt verișoră, d’a- 
ceea iau îndrăznela să 'ți dau sfatu ăsta: 
eu sunt o strâmbare14.

După ce săruta mâna verișorei sale 
ca semnă de recunoșcință, Rîsu îșl scu
tura buzduganu și fețele posomorite ale 
requiemului, a nenorocirii, a desperării, 
a tristeții, a durerii, a mâhnirii, a întris
tării mari, a plângerii dese și fără vreme, 
a gemetului, a plânsului cu hohotă, a 
cântecului de. jale, a sughițului, a sufe- 
rinții, a înspăimântării și a suspinului se 
înveseliră.

Lacrima, ne mai fiindă galeșe, zîmbi 
prietenului său.

Plânsu strînse cu dragă pe Rîsă la 
pieptă.

„Oh! să nu ne mai părăsescl! îi 
dise elă. Fi din familia nostră. Inso- 
ră-te cu Lacrima.

— D-le, răspunse Rîsu, dorința mea 
cea mai aprinsă este ca din încântăto- 
rea d-tale soră să facă tovarășa dileloră 
mele. Der, mai nainte d'a mă însura, 
sunt datoră să înplinescă o datoriă: am 
jurată zînii Aerului să vindecă pe d. 
Paiu.

— Crudele, murmură Lacrima, vrei 
să mă și părăseșcl!

— După ce s’o face nunta , dise 

strâmbătura, o se ai destulă vreme să 
vindeci pe d-nu Paiu“.

Rîsu trebui să primescă.
IH.

După ce bătu miedu nopții la tote 
bisericile din Bayeux, zina Aerului, a că
rei stea se 'nvârtea pe d’asupra orașului, 
se năpusti afară din paiață.

Mulțumită aripiloră ei mari, stră
bătu forte repede depărtarea care o des
părțea de d-nu Paiu.

Tocmai pe când întră ea, doctorii 
eșiau. Ii întreba, decă d-nu Paiu se vin
decase. Ei îi răspunseră că nu.

„N’a dată încă ochi cu Rîsu ? în
trebă ea.

— Nu credă — răspunse Onos.
— Pentru ce ?
— Nu sciu, răspunse Anser.
— „MințițI!“ dise zîna.
Și trase doctoriloră câte o palmă.
Numai decâtă Onos se prefăcu în 

măgară și Anser în gâscă.
Amândouă dobitocele spuseră că 

Rîsu nu putuse să între în castelă.
Zîna lăsa și pe măgară și pe gâscă 

ca să caute pe Rîsă. Trecendă pe sub 
ferestră, unde ne aducemă aminte că se
duse d-na Paiu și se uita la lună, simți 
că-i pică o picătură de apă pe verfu 
nasului.

„0 să se strice vremea!“ gândi 
zîna.
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instrucțiunei, de M. Popă, prof. — In- 
fluința educațiunei asupra sănătății, de 
Dr. I. Uilăcană. — Desertulă și carava
nele. — Ploia (poesiă) de G. Simu. — 
Piarulă economului. — Lucrările în a- 
cestă lună. — Veninulă de șerpe. — 
Varietăți.

SCIRÎ TELEGRAFICE.'
Sibiiu, 6 Iulie. Comisarulu ro

mână, generalulu Pencovici, a so
sită aici și s’au începută tractările 
cu comisarulu ungurescă conte 
Bethlen și cu generalulă Fabinyi 
în privința regularei graniței. S’a 
stabilită deocamdată o înțelegere, 
care este aptă de a delătura greu
tățile ivite și de a accelera lu
crările.

Cracovia, 6 Iulie. Marale duce 
Vladimir s’a esprimată la banche- 
tulă din Varșovia, că cu ocasiunea 
presenței sale din urmă în Berlină 
și-a câștigată convingerea, că ac- 
tualulă împerată germană este a- 
miculă sinceră ală Rusiei și că 
este gata de a deveni aliatulă ei. 
Marele duce asigură în fine, că 
trupele rusesc! nu voră lupta în 
contra armatei germane.

Berlinu, 6 Iulie. Din isvoră au
tentică se comunică, că împeratulă 
Wilhelm va călători la Viena în 
luna lui Septemvre spre a visita 
pe împeratulă Franciscă Iosifă.

Raportulă oficială ce cuprinde 
istoria bolei răposatului împărată 
Friderică va apără mâne.

Londra, 6 Iulie. (Scirea lui „Stan- 
dard“)- Esistă proiectulă unei că
sătorii a prințului de coronă ru- 
sescă cu o soră a împăratului Wil
helm. Principele Bismark e învoită 
cu acestă plană.

Parisd, 7 Iulie. Poliția a con
fiscată ună manifestă ală conte
lui de Parisă, care a fostă trimis 
comiteteloră roialiste spre a fi 
împărțită primariloră. Republi
canii ceră ca disposițiunile admi
nistrative și legislative să fiă în- 
năsprite față cu propaganda roia- 
listă. Drepta fmonarehiștii) va 
face din incidentulă confiscării 
manifestului o interpelare în șe
dința de acți a camerei.

Bruxella, 7 Iulie. „Nord“ spe- 
reză, că întrevederea împăratu
lui Wilhelm cu Țarulă va a- 
duce cu sine o soluțiune pacinică 
a cestiunei bulgare.

Varșovia, 7 Iulie. Cestiunea pri- 
vitore la aprovisionarea cu victu- 
alii pentru casulă unei asediări 
s’a liotărîtă. Se voră construi mari 

magazinurî, more de vaporă, bru
tării. întărirea posturiloru pentru 
paza fruntariei se face cu mare 
grabă. S’a trimisă la graniță și 
cavaleria.

Constantinopolu, 7 Iulie. In cer
curile guvernului turcescă nu se 
scie nimică de reînceperea acțiu- 
nei diplomatice a Rusiei în ces
tiunea Bulgariei.

DIVERSE.
S’a sferșitu. După o căsniciă de 

duoi ani, domna se plânge cătră dom
nule : — Ah, ce iute s’a sfârșită iubirea 
ta. — Nu mai iute decâtă destrea ta.

Maimuțe la muncă. Ună jurnală din 
Rio de Ianeiro spune, că la o moșiă 
mare din Brazilia, unde se cultiveză 
cânepă, se folosescă două-decl de mai
muțe, pentru ca să taiă și să prepare 
cânpea. Proprietarii suntă cu multă mai 
mulțămițl cu aceste animale, decâtă cu 
poporațiunea negră, căci lucreză multă 
mai iute și întreținerea loră este mai 
eftină.

Justițiă americană. Nu de multă 
curtea cu jurați din Cincinnati a găsită, 
că birtașulă Munzebrock e vinovată pen- 
tru-că a vândută ună pahară de bere 
într’o Duminecă și judecătorulă l’a con
damnată. Legea prescrie pentru acestă 
crimă pedepsă de închisore și amendă 
în bani și astfelă nenorocitulă a fostă 
condamnată la 50 șilingi amendă și în
chisore de 10 dile. Condamnatului nu i 
s’a permisă ca să se ducă pănă acasă, 
deși elă a declarată, că vre sâ facă re
cursă. S’a respinsă și cererea ca sâ se 
potă duce la închisore în trăsura-i pro
pria. Elă a fostă transportată cu alțl 
criminali și în pușcăriă l’au tunsă și rasă. 
Acolo e pusă sâ spele podinile. Ger
manii din America suntă indignați de 
acesta și se organiseză pretutindeni sâ 
resiste contra acestui modă de a mănui 
legile cele nouâ.

Statistica Basarabiei în 1873. Pro
vincia Basarabia se împarte administra
tivă în 7 județe („uesdi“). Numărulă 
locuitoriloră este împărțită astfelă: Ruși 
224,304; Bulgari 40,644; Germani 60,501; 
Moldoveni 1,200,366; Ovrei 189,590; 
Țigani 32,953; Greci 5,700; Armeni 
2,358.

0 sinucidere cu dinamită. Durand 
Carol în vârstă de 61 ani, s’a sinucisă 
acasă la elă, la Montlucon, dândă focă 
unui cartușă de dinamită, pe care și’lă 
pusese pe burtă. Când alergară vecinii 
la sgomotulă detunăturei, i-au găsită cor- 
pulă lui Durand fâșii; mațele nenoro
citului fuseseră aruncate pănă în tavană 
unde ședeau acuma lipite; didurile odăiei 
erau pline de sânge, care țîșnise în tote 

direcțiunile. Numai capulă despărțită de 
trunchiu era mai puțină sdrobită.

Casei s’au făcută asemenea mai 
multe stricăciuni, gâmurile tote s’au 
spartă și acoperișulă s’au găurită în mai 
multe locuri. Esplosia a sguduită ase
menea și mai multe case de prin pre- 
jură.

Făcendu-se cercetare, s’a descope
rită, că Durand nu trăia bine cu nevas- 
tă-sa. Din acestă pricină ’șl-a pusă ca
pătă dileloră sale.

0 glumă studențescă. Pe podulă „Fer
dinand u dela Grață steteau doi domni, 
cari aveau ună aeră forte seriosă. Unulă 
din ei scose din buzunară ună șinoră, 
ună capâtă ală șinorului îlă puse în mâna 
colegului sâu, er elă se duse cu cela- 
laltă capâtă de partea contrară a podu
lui, astfeliu că șinorulă era întinsă dea- 
latulă podului, oprindă prin acesta co- 
municațiunea. Publiculă trecâtoră, care 
se adună în mare numâră de o parte și 
de alta a șinorului, credea că respectivii 
domni suntă nisce ingineri și că în mo- 
mentulă de față ai esecută vre-o măsu
rare. Statura imposantă a unuia dintre 
domni, precum și barba lui respectabilă, 
apoi fața seriosă ce-o făceau amândoi în 
decursulă acestei ,,lucrărlu, îi sprijini 
multă în a înșela publiculă.

Măsurarea dură multă timpă; unii 
dintre trecători, ne mai avândă răbdare 
să aștepte, îșl permiseră să se plece pe 
sub șinoră și astfelă să-și continue ca
lea ; cei mai mulțl însă nu-șl luară cu
tezanța să facă acestă conturbare d-loră 
ingineri și se hotărîră să mai aștepte. 
Dela ună timpă unulu din ei puse ca- 
pătulă șinorului (șeretului) în mâna u- 
nui trecătoră străină, rugându-lă să-lă 
țină pănă să va sfătui puțină cu colegul 
său. După ce merse la colegulă său, a- 
cesta încă rugă pe ună altă trecătoră 
străină să-i țină capătulă șinorului pe 
câtva timpă, apoi se depărtară amândoi 
cu pași iuți. Străinii credeau că au 
vre-o afacere urgentă și că se voră în- 
torce repede, ei însă nu s’au mai reîn- 
torsă; cei doi trecători au rămasă cu 
șinorulă în mână și abia după ce publi
culă trecătoră se îngrămădi peste ei și 
năvăli peste șinoră, se vădură siliți să 
lase și ei șinorulă și să mergă la ale 
loră.

ULTIME SCIR1.
Roma, 5 Iulie. Se vorbesce 

aici, că împSratulă Wilhelm va 
visita pe regele Humberto în 
Monza pe la finea lunei lui Au
gustă.

Roma, 5 Iulie. Se anunță apa- 
rițiunea a două nouă enciclice ale 
Papei Leo XIII asupra raporturi- 
loră bisericei cătră stată și asupra 
cestiunei sociale.

Sofia, 5 Iulie. Aniversarea ale- 
gerei prințului Ferdinand se va 
serba în totă Bulgaria cu mare 
festivitate. Prințulă se va întorce 
în 25 Iulie în Sofia.

NECROLOGY.
Subscrișii cu inima frântă de dure- 

rere aducă la cunoscința consângenilor^, 
amiciloră și tuturoră cunoscuțiloră, cum 
că prea iubitulă loră frate, cumnată și 
consângeană loanO Gbrog, în etate de 36 
ani, după ună morbă repentină șl-a dată 
nobilulă său sufletă în mânile Creatoru
lui Marți în 3 Iulie st. n. a. c. la 3 ore 
p. m. Rămășițele pământescl se voră 
așe4a spre odichna eternă Mercur! în 4 
Iulie st. n. la 6 ore d. a. în cimitirulă 
gr. cat. din loc.

Reghină, la 3 Iulie 1888.
Văd. Ecaterina Sceopolu, Elena Barbu, 

Sofia Neagoșiu, Iuliu și Maria ca frați și 
surori. Patriciu P. Barbu, Petru Neago
șiu ca cumnațl.

Ștefană Lot as ii, notară de cercă în 
Bobota, comitatulă Sălagiului, a răposată 
în Iunie n. c. Fiă-i țărîna ușoră!

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintti românescti . n 8.44 r 8.46
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 n 9.91
Lire turcescl . . . „ 11.23 n 11.27
Imperiali..................... „ 10.23 r 10.27
GalbinI..................... „ 5.82 r 5.87
Scris, fonc. „Albina“6l,/0 „ 101— n

RO,/n h n -0 „ 98— fi 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117— 118.
Discontulu .... G’/a—8"'„ pe anu.

Cnrsnlu la bursa de Viena
din 6 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0....................................101.80
Renta de hârtii 5°/n......................................89.80
Imprumutulti căilortl ferate ungare . 151.—
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 97.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare....................105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.—
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare...............104.50
Bonuri rurale transilvane...............104.25
Bonuri croato-slavone.................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.............................................. 100.60
Imprumutulti cu premiulu ungurescă 129.75
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.............................................. 124.60
Renta de hârtii austriacă .... 81.25
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă.......................... 112.75
LosurI din 1860 ..................................... 139.—
Acțiunile bincei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile bincei de credită ungur. . 300.55
Acțiunile bincei de credită austr. . 308.50
Galbeni împărătesc! .......................... 5.89
Napoleon-d’orI.......................................... 9.91
Mărci 100 împ. germane............................61.25
Londra 10 Livres sterlings .... 125.05

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Ridică ochii: d-na Paiu plângea.
Zîna înțelese că o Lacrimă luase pe 

Rîsă. Pe pământă zări urmele a patru 
piciorușe pe care ea le urmări pănă ce 
ajunse, la urna lacrimătoriă.

Rîsu și Lacrima tocmai erau să is- 
călescă contractulă de căsătoriă.

C’ună singură bobemacă zîna răs
turna urna și asvârli peste capă pe tâ
năra păreche, pe Suspină, care făcea pe 
notarulă și pe toți martorii familiei.

„Astfelă scii tu să-ți ții jurămintele? 
îlă îutrebâ zîna pe Rîsă.

— Domnă, dise Lacrima, nu certa 
pe mirele meu! Eu sunt singura vi
novată.

— Mirele d-tale ? răspunse zîna. Nu 
vorbescl seriosă. O Lacrimă nu se pote 
mărita c’ună Rîsă.u

Pe urmă luâ în mână pe celă care 
trebuia să vindece pe d-nu Paiu și sburâ 
spre castelă.

In vremea asta, Onosă, schimbată 
în măgară, și Anser, schimbată în gâscă, 
mergeau alături.

Deși pe când erau omeni nu erau 
frumoși, cu tote astea le părea rău după 
forma dintâiu și se jăleau că suntă siliți 
unulu să umble în patru labe, și altulă 
ca să porte pene.

Nu cutezau să se întorcă acasă; se 
opriră într’o pădure .și adormiră.

Onos visa unu samară și Anser visa 
o frigare.

Când se deșteptară se vădură în- 
cunj urați de nisce omeni cu înfățișare 
sălbatică și la care armele și sdrențele 
cele multe nu erau semne bune.

Uuulă din ei ținea pe Onos de comă, 
pe Anser de gâtă. Elă (ficea tovarăși- 
loră :

„Sunt ostenită, măgaru ăsta are 
să mă porte. Ml-e fome, gâscă asta are 
să mă hrănescă. Să scițl dragii mei că 
Provedința nu uită nici odată pe căpi- 
tană Cuțitoie. “

Onos și Anser tresăriră. Numele ăsta 
de Cuțităie era ală unui căpitană de 
tâlhari, care, fără nici o sfielă, despoia 
pe călători și la trebuință chiar îi tri
metea pe lumea cealaltă.

Pentru Onos era o rușine să ducă 
în spinare astfelă de ticălosă; pentru 
Anser ca să-lă hrănescă era mărtea. 
Zîna, din [fericire, nu le luase darulă vor
birii. Ei spuseră numai de câtă cine e- 
rau și cum îi chema.

„De vreme ce sunteți doctori, 4'se 
Cuțitoie, trebue să aveți cliențl.

— Ve4l bine; chiar d-nu Paiu e 
clientu nostru, i se răspunse.

— Bine; decă m’ajutațl să’lă jăfui 
de bogățiile lui, tu, măgarule, ai să fii 
lăsată liberă, și tu, gâscă, scapi viă, ne
vătămată. “

Onos și Anser primiră bucurosă. Ei 
puseră pe tâlhari la castelă.

Rî4ândă, slugile tremurau de frică. 
Rî4ândă d-nu și d-na Paiu îșl 4ică: 
„Suntemă pierduțl!u
Când deodată vine Lacrima cu spe

ranța să mai vedă odată pe scumpulă 
ei Rîsă.

Rîsu, cum o zăresce, îșl pierde min
țile, scapă scările și cade pe ierbă. La
crima dă ună țipătă sfâșietoră și nimeni 
nu se pote ține să nu plângă.

Ștergându’șl ochii, tâlharii asverle 
armele.

Rî4endă și plângândă, slugile pună 
mâna pe ele.

Rî4ândă și plângândă, căpitanu Cu- 
țitoie fuge.

Rî4endă și plângândă, Onos se re
pede în coșară și Anser în coteță. Acolo 
îi lăsămă.

Rî4ândă și plângândă, d-nu și d-na 
Paiu îșl 4ică:

„Suntemă scăpațl!“
Și zîna, vă4ândă că numai Lacrimei 

datorescă ei scăparea loră, dă voiă lo- 
godițiloră să se cunune.

D’atuncI, ori de câte ori Rîsu îșl 
scutură buzduganu prea tare, Lacrima 
alârgă ca să cumpeteze efectele ce le-a 
produsă bărbatulă său în nemulă ome- 
nescă.

Tradusă de I. 8. Spartali.

Totă lumea era sculată când ajun
seră ei.

Pe când caii înșeuațl nichezau și 
cânii gata de plecare lătrau, slugile spu
neau ver4l și uscate.

„Zîna Aerului, îșl 4iceau ei, a adusă 
ună doctoră, care e mai învățată decâtă 
e grosă, și care într’o clipă a vindecată 
pe stăpânu nostru de hipohondria lui. 
Trăiască zîna Aerului! trăiască doctoru 
celă mică! trăiască stăpânu nostru!“

Onos, Anser și tâlharii, cari se pi- 
tiau pe după ună stufișă, vădură pe d-nu 
și d-na Paiu, pe Zînă și pe Rîsă.

Cei trei dintâiu încălicară pe nisce 
cai mândri, âr Rîsu încăleca pe o ogă- 
roică mică.

D-nu Paiu era totă așa de veselă 
ca mai înainte, mulțămită Rîsului; de 
aceea vrea elă încă odată să împărtășescă 
plăcerile pe cari buna natură le dă gen- 
tilomiloră dela țeră. Plăcerile astea stau 
în a omorî animale nevinovate. De aceea 
și d-nu Paiu vre să ombre ună cerbă.

D-na Paiu, Zîna și Rîsu nu trebuiau 
să lipsescă dela vânătore. Der ogăroica 
cea mică, care era iute, o luâ la fugă. 
Pentru ca s’o astâmpere din fugă, călă- 
rețu ei îșl învârti buzduganu și toți în
cepură a rîde.

Rî4ândă, Cuțitoie dă semnulă luptei.
Rî4endă, omenii lui esă și-și în

dreptară puscile spre vânători.
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Ceea ce este bunu dureză eternu!
Dovadă despre nvâiitulu, ce-lft face vestita în lume Pasta 

Pompadour originalii a medicului l)r. A. RIX.
Este unu faptfi cunoscuta. că singuratice temei au foștii 

în posesiunea de tnijloce. care le-au conservata pAnă la versta 
cea mai înaintată aparența tinereței și tote calitățile lord es- 
terne, precum: frăgedime, fruinseță și netedimea pielei. Re
numita Madame Pompadour la curtea lui Ludovicii XV-lea po
seda o astfeltt de recetă, care de asemenea 'i asigură calitățile 
ce le-a moștenitu din neamU, pănă in anii verstei sule înaintate 
șciindu să ascundă acesta dinaintea lumei întregi.

Hârtii, în care era păstrată acestă recetă, ajunseră în . 
posesiunea unei familii din nobilimea înaltă a cărei t'rumseță a 
pielei încă și ai]l se admiră pretutindenea. și l>-rului llix, care 
din întâmplare. venea în relațiunl medicale și altele, i-a succesu a se uita în scrisorea 
ținută pănă acum torte secretă și nstfeliu a tace se se folosescă. Pasta Pompadour, ce 
o avemU înaintea noștri, ca eelu mai neîntrecută mijlocii din totă lumea

Este singurulil tnijloctt de lecuire și conservare: prin elU se lecuescu forte repede 
petele de sore, sgrăbunțele, petele roșii și alte rele ce aparii în față: tein-ului îi împru
mută o frăgedinte tară semâinl. O mulțime de probe despre resultatele acestei paste 
neîntrecute stau la ilisposiția orlșicui.

Pentru a evita înșelări, să se ceră la cumpărată Pasta Pompadour de llr. Rix 
numai in pachete pecetluite și să se bage de seină, că instrucțiunea e provădută cu 
subscrierea inventatorului. Esistă și alte multe tnijloce sub același nume, ori cu nume, 
ce semănă. și cari se oferă publicului pe lângă promisiunea, că au ună efectă deosebită 
și netăgăduită, dar, precum se scie, ele n'au nici ună efectă. de aceea se discreditezi 
singure. Adevărata Pasta Pompadour nu-șl greșesce efectulă niciodată .și totă insulă, 
care o t'olosesce odată se simte îndemnată a o folosi și mai departe seu a o recomanda 
și altora, de aceea pubhculă să fii cu mare băgare de seină la subscrierea I)r. Rix.

De 60 ani cunoscută ca celă mai eminentă, mai sigură vindecătorii

d’ei te fece
pentru a dobândi o față curată, pentru păstrarea pielei și a o face frumoșii, pentru vin
decarea pistrueloră a peteloră provenite din causa boleloră de ficată vindecarea bubu- 
ruțeloră. a roșeții de nașă, a peteloră de versată, a bubatului. manile roșii se facă albe, 
crețele netede în timpu de totă scurtă, pielea se face netedă, mole ca mătasa. și capătă 
ună colorită naturală, precum au numai cei tineri. Pasta Pompadour a D-rului Rix 
după afirmările personeloră și prot'esoriloră distinși, pănă astâdl n’o pote întrece altă 
medicamentă. Pasta acesta, în gura poporului pasta fâcetore de minuni, nu este sule- 
rnană, ci ună mijlocii de vindecare, pe care o ordineză cei mai mulți medici. Adresele 
de mulțumită nu se publică. Se espedeză pentru prețulă trimisă înainte seu și pe lângă 
rambursă. Prețulă unui borcănelă originală 1.50 fi. Săpună Pompadour de toaletă a 
D-rului Rix 30 cr. Lapte Pompadour a d-rului Rix. de a se întrebuința în locă de 
pudră. 1.50 fl.

Wilhelmine Rix, veduvă de I)r.
Wien, Stadt, Adlergasse 12. (lașele proprii.

De vendare în Ungaria:
Budapesta: losef v. Torok, apotecaru. Albn-lulia: Sig. M’dielye*,  apotecaru. Esseg: 

htlius Darid, apotecaru. Kassau: Cari Wandrasdiek, apotecarO. Clușin: A7c. r. Szeky, 
apotecaru. Komorn: M. Kirdmev, apotecaru. Miskolcz: Dr. Georg Dacz, apotecaru; 
Neutra: losef c. Kovacs, apotecaru. Aiudii: Friedr. Czerbes, apot. Presburg: Felix Piz- 
tory, apotecaru, Micliaelesthor 170. Petrinja : Wilhelm Grgic, friseur; Timișdra: (\ JZ. 
Jahner, apotecarfi. Verșețu: Seba&tianli Stradi, apotecarâ. 68,5—2
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Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
Acestă întrebare 

forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigArî s'a 
stabilită dej a în mo
duli! celu mai ne- 
dubios*

Nu, este reclamă 
țjdlă, ci unu faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primultl rangă 
pe basa analiști com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări ■■■ ir,.-
mai bune, ce se află i ....... —'
incomerțu,cahărtja • ir-n... * (!
de țigări - -■ ■ ■■: ■ ;

„LES DERNIERES CARTOUCHES" 

W ..DOIlOBANȚULt“ 
din fabrica BRAUNSTEIN FRERES Ia Parisil.

G5 Boulevard Exelmans.
este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s a stabilita acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech*  
nică în Viena. Dr. Liebermann, profesoru și conducetoru alu stabilimentului che micii de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, tăcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, proiesoru de Hygieniâ la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produși! chiar resultatuld strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches'*  și ,,Dorobanțulu“ suntu cu 23—74" n mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutunu cu 23—77° mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă. a cărei Etiquetă semenă cu desemnulă aci imprimatu si care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisa unu deposits pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES, m5°-21’

NiMSMnwra invMj

------ suny-------
unniiiiu mnotit

WIEX. I. Bez.. Schott curing- Vr. *£5.
și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

Câștip laterală de 10 fl. pe di 
tară capitală și fără risicu prin 
vencjarea de losurl plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

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

țSf Numere singuratice 
din ,, Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht <fc Zillich.

ad. Nni. 1G2—1888 CONCURSU.
Devenindu vacante cu 1 Septemvrie a. c. st. nou la școla ci

vilă de lete cu internată a „Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului română11 3 postllll de învă
țătorii, dintre cari unulă va li numită și directoră, unii postu de 
învdțiltdre și postulu de directorii a internatului, pentru ocupa
rea acelora se escrie prin acesta concursă.

A. Doritorii de a ocupa vre-unulă dintre posturile de învețătoră 
'învățătore' au se presinte următorele documente:

a) atestată de boteză;
l>) documentă despre cualificațiunea cerută prin legea statului (§ 

103 a art. de lege XXXVIII din 1868) pentru ocuparea de 
posturi de învățători la șcble civile;

c) o arătare in scrisă despre studiile pregătitore și despre ocupa- 
țiunea de pănă acum ;

d) arătarea specialități pentru care este pregătită cu deosebire, și 
ti) iiindă limba română limba de propunere, se dovedescă, că po

sedă perfectă limba română în vorbire și în scriere.
Pentru postulă de învățătore se cere, pe lângă cualilieațiunea 

amintită mai susă, și cualificațiune specială pentru lucrulă de mână 
și versta de celă puțină 20 ani.

Concurenții, cari voră dovedi aptitudine specială în privința 
cunoscerei și a limbei germane, trancese, a gimnasticei seu a altei 
specialități de școlă, voră ave preferință între cei altfelă cu pregă
tiri egale.

Fie-care concurentă care va fi alesă învețătoră seu învățătore 
se obligă a propune pănă la maximulă de 30 bre pe săptămână.

B. Fiitorea directoră va ave să dovedescă :
a) că e fenieă cultă;
l>) că e mai înaintată în etate și necăsătorită ("eventuală văduvă 

fără prunci) și
c) că e versată în economia de casă.

ad A. Cu posturile de învățători suntă împreunate următorele 
beneficii:

a) învețătoriloră salariu anuală de câte 700 fi. v, a. și 150 fi. v. 
a. bani de cuartiră;

l>) învățătorei pe lângă întrega întreținere în internată (viptă, lo
cuință, încălzită, luminată, spălată) salariu anuală de 400 fi. v. a.;

c) învățătorului numită directoră, adausă la salariu de 100 fi. v. 
a. pe ană, și adausă de 50 fi. v. a. pe ană la banii de cuartiră. 
ad. B. Cu postulu de directoră a internatului suntă împreunate 

următorele beneficii :
a) pe lângă întrega întreținere în internată (viptă, locuință, încăl

zită, luminată, spălată) salariu anuală de 400 fi. v. a.;
b) adausă la salariu de 100 fi. v. a. pe ană.

Concursele însoțite de documentele numite mai susă să se 
presente subsemnatului comitetă pănă la 31 Illlie st. 11. a. c.

Din ședința comitetului Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română, ținută în Sibiiu la 23 
Iunie n. 1888.

In lipsă, de președinte:
G. Barițiu. Dr. Ioann Crișianu,

91,3—3 secretara II

Nru 5981—1888. __

PUBLICAȚIUNE.
Joi în 12 Iulie a. c. după prâneju la 3 ore se va ținea în oficio- 

latulă economică orășenescă o nouă pertrat tare de oferte asupra 
arendărei mai josă amintiteloră obiecte aparținătbre comunei oră
șenesc! Brașovă.

Se provocă deci toți oferenții ca celă multă pănă în 12 Iulie 
a. c. înainte de prânejă, 12 bre, se ’șl așternă la administratorulă 
orășenescă Ernst Hintz ofertele scripturistice provă<|ute cu ună tim
bru de 50 cr., cu ună vadiu de 10°/0 din chiria anuală o ferată con- 
stătătoră în bani gata seu în hârtii de preță valabile pentru cau
țiune.

Se se amintescă în ofertă, cumcă pentru care obiectă se ofe- 
reză și se conțină totdeodată dechiarațiunea că oferentului ’i suntă 
cunoscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supună loră.

Condițiunile aceste se potă vedea, pănă la cjiua pertractărei de 
oferte, în decursulă breloră oficiose în oficiolatulă economică oră
șenescă.

Chiriea are se fie în bani gata și se se amintescă în ofertă a- 
tâtă în cifre câtă și în litere.

Obiectele de închiriată suntă următorele :
1. Prăvălia din târgulă dosului Nru. 17, chiria de pân’acum 820 fl. —
2. Berăria orășenescă........................ „ „ n 3271 fi. 50

Brașovă, 27 Iunie 1888.
it m 3^3 Magistratulu orășenescă.

AvistL d.-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei, “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

„Administrațiunea Gaz. Trans-“
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


