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BRAȘOVU, piața mart Ir 22. 
8cnj<ri nefrwncMte no se pri- 
meicu M&nuB2npte du ae re

trimit Q!
Riioonie de aiucnu: 

Brațova, piața mare Ir. 22.
In Ferate mai primes cil tn VI8 na: 
Rudei t -Hota. HntutnaUtn <t Vogler 
(Ofta Btmt). Hunrtch SchaUh, Aloii 
Btmdi, XHaka, A.Opptlik,J. Dan- 
mbtrg; Ln Budapetti:A V.Gold- 
bffgtr. Anion Bftei. EcktUtn Btmai; 
în Frankfurt: G.L.Daubt; în Ham

burg: A. SUiiur.
Prețulu insert iuniloru : o acria 
gannondd pe o colină 8 cr. 
yi 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa si învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o ac

ria 10 cr. v. a. b6u 30 bani.
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Brașovii, Sâmbătă 6 (18) Augusta

„Gazeta" iese în fle-care iți. 
âmamenie țeniro ADsîro-Ungaria 
Pe unu anu 12 fi., pe șdse lniri 

6 fi-, pe trei luni 3 fi.
Peairn Romania și sîrămăîa țe: 

Pe unu anu 40 franoi, pe g^ae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenume rii la tâte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
AbonaiaeDîDlB peniro Brașovn: 

la administrat iun e, piațamare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe und and 
10 fi., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu and 12 fi., pe 
șese luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplam 6 cr. v, a. sâu 

16 bani.
Atfltu abonamentele câtu si 
insertiunile sunt a se plăti 

în ainte.

1888.
Din causa sf. sărbători <le mâne, diarulu 

nu ra apâre până Luni sera.

Brașovu, 5 Augusta st. v. 1888.
In revista de erî amil arătatu 

cum aprețioză organulft de frunte 
alu stângei es treme maghiare re- 
sultatele regimului Taaffe din 
Austria. Astăc]î voimu se schi- 
țămu părerile fiiarelorQ de căpe- 
teniă cehice privitdre la isprăvile 
regimului.

„Politik4 din Praga dice că a- 
mintindu-se meritele contelui Taaffe 
de-a fi adusă pe Cehi >în parla
mentă, de-a fi ridicată puterea ar
mată a imperiului și de-a fi făcută 
reforme sociale, n’ar trebui se se 
uite, că acesta este a se datori 
mai cu semă jertfeloră aduse de 
parlamentă și de popore. Decă 
este lăudată contele Taaffe, că 
n’a făcut concesiuni, cari nu se 
puteau uui cu interesele statului, 
atunci succesulă acesta nu l’a cos
tată multă trudă, deorece nimeni 
nu i-a cerută așa ceva. Cehii n’au 
pretinsă decâtă esecutarea cons
tituției în sensulă loră și acesta 
pretensiune nu putea fi considerată 
niciodată ca ună periculă pentru 
stată.

Dinpotrivă— cjice „Politik“ — 
decă nici cei mai mari aderenți ai lui 
Taaffe nu potă nega, că activi
tatea sa de noue ani n’a severșită 
totă ce a promisă elă la începută 
în modă solemnelă și ce nu putea 
prin urmare se colideze cu inte- 
resulă statului, atunci nu le mai 
este ertată a dice, că cele pro
mise nu s’au putută împlini, căci 
prin acesta s’ar mărturisi numai 
că s’au făcută promisiuni imposi
bile, cu alte cuvinte s’a procedată 
în modă neleală față cu poporele 
și cu parlamentulă, ci trebue să 
se dică că în acestă direcțiune 
ministrulă Taaffe a desvoltată prea 
puțină energiă și consecuență.

Ar fi salutară pentru viitoră 
decă s’ar recunosce acesta, — a- 
dauge foia cehică, — der atunci 
n’ar mai trebui se aibă trecere 
teoria că „numai ceea ce nu place 
nimerui în Austria, ceea ce ne- 
mulțumesce pe fiăcare, este lucru 
austriacă“. De s’ar admite o ast- 
f’elu de teoriă ea ar fi sinonimă 
cu tesa: „misiunea Austriei con
sistă în aceea de a crea nemul- 
țămițl“. Acesta înse nu pote se 
fiă problema unui bărbată de stat 
austriacă, ci tocmai contrarulă 
este datoria lui, a delătura adecă 
nemulțămirea acolo unde esistă și 
unde nu esistă a nu lăsa se se 
încuibeze.

„Hlas Narodna4 face amintire 
de programulă de egală îndrep
tățire dela 1879 și constată, că 
numai Nemții centraliști se opună. 
Numai se voiescă contele Taaffe 
a esecuta seriosă programulă seu 
și oposițiunea ar fi silită se facă 
o transacțiune.

Aici foia cehică face o enun- 
ciațiune de mare importanță pen
tru mersulă desvoltării interiore 
în întrega monarchiă. „Guvernul4, 
dice ea, „nu are numai datoria 
de a considera trebuințele comune 

ale statului și ale monarcliiei, ci 
trebue se considere și trebuințele 
părțiloră singuratice pe temeiulă 
egalei îndreptățiri.4

Găsesce înse că ministeriulă 
Taaffe nu numai că nu s’a înăl
țată la aceste vederi der n’a pu
tută se evite nici măcară acele 
greșeli ale guverneloră centraliste 
germane, cari vedeau în părțile di
ferite pe dușmanii întregului. Tre
bue odată se fiă conscii de acesta 
cei dela cârmă, căci la din con
tră ei voră întempina numai ne
încredere în tote părțile.

„Narodni Listy4, organulă Ce- 
liiloră tineri, face o paralelă în
tre nisuințele de libertate înainte 
cu patrudecl de ani și între stă
rile constituționale de adl din 
Austria și <|ice că nu pote fi vorba 
de ună constituționalismă cinstită 
în Austria, pe câtu timpă voră 
mai dura stările centraliste și nu 
se va îmbrățișa principiulă fede- 
ralistică cu totă seriositatea.

Adl naționalitățile negermane 
suntă mai multă ca ori și când 
espuse germanisării în șeblă, prin 
oficiu și prin armată. Celă ce în 
asemeni împrejurări ar voi se sus
țină că raporturile Slaviloră suntă 
adi mai favorabile, acela minte, 
esclamă „Narodi Listy4.

Și pote să aibă în unele pri
vințe mare dreptate fbia Cehiloră 
tineri. Der ce se cjicemă atunci, 
noi, cești de dincoce de Laita, 
despre stările constituționale un
guresc! și despre tendințele peri- 
culosemaghiarisătore, decășiCehii, 
cari au adi ună guvernă ori-și-cum 
binevoitoră față cu nisuințele loră 
de desvoltare națională, se plângă 
că suntă amenințați de germani- 
sare? Ce se tțicemă noi cari ca 
părți suntemă totdouna puși față 
în față cu întregulă, cum și’lă în- 
chipuescă cei dela putere, și sun
tem ă declarați de dușmani ai 
esistenței statului ?

TDin afară.

Din Roma primesce „Agenția Havas4 
următorea telegramă oficială cu data de 
13 Aug.: Comandantulă trupeloră din 
Africa a trimesă 400 basibuzucl comandați 
de ună căpitană și patru ofițeri, în con
tra orașului Saganiti la 120 chilometri 
de Arkiko, și unde Debeb adunase 300 
de omeni armați cu pușcl pentru a între
prinde ună jafă (raziai. Adamaga, care 
cu 200 bașibuzucl urma pe ItalianI pen
tru a asigura retragerea loră, se întâlni 
pe drumă cu 200 Asaortenl. Sosiți la 8 
Augustă în fața orașului Saganiti, Italie
nii găsiră că Debeb luase tote disposi- 
țiunile sale pentru apărare. Totuși că- 
pitanulă italiană întră cu vitejiă în sată 
cu ună ofițeră și 100 basibuzucl și o- 
cupâ mica întărire. Der Asaortenii în
tâlniți pe drumă comiseră o trădare in- 
formândă pe Debeb de înaintarea Italie- 
niloră, acești Asaortenl deșertară, trecură 
la inimică și atacară împresurândă pe Ita
lieni, cari fură în neputință de a apăra 
întărirea. Căpitanulă și ună locotenentă 
fură uciși. Basibuzucii fugiră atunci în 
cea mai mare disordine, aruncândă pa
nica printre basibuzucii cari se găseau 

rănduițl afară din sată. Cei trei ofițeri 
rămași în vieță cu câțl-va soldați opu- 
seră o resistență desperată. Pare că toți 
ofițerii au pierită, aprope 400 basibuzucl 
fură adunați la Waa.

Pierderile lui Debeb se urcă la 350 
omeni. Comandantulă-șefă a dată or
dină să se aresteze 40 de Asaortenl ți
nuți ca zălogă și va proceda la o re
presiune exemplară după ca va fi eulesă 
datele trebuinciose.

Diplomația francesă și cea grecă au 
mersă de acordă cu statornicia în afa
cerile. Masuahului. Protestarea Turciei în 
contra ocupării Masuahului și a Zulei 
n’a fostă remisă încă, er ambasadorulă 
din Roma a fostă înșeiințată, că acestă 
protestare i s’a trimisă prin curieră.

Ministrulă instrucțiunei publice asis- 
tândă la ună banchetă dată la Turinu, 
a rostită ună discursă forte aplaudată. 
Elă a lăudată energia și patriotismulă 
d-lui Crispi și a disă că Italia este a- 
mică sinceră a păcei și dispusă să res- 
pecteze pe toți der decisă a face să fiă 
respectată de toți. Alianțele Italiei 
suntă de pace și pentru pace. Ministrulă 
speră că acestă pace va fi menținută 
chiar în folosulă acelora, cari nu o soco- 
tescă totă așa de scumpă după cum o 
socotesce Italia.

întrevederea dela Peterhoff a fostă 
ună mare evenimentă menită să fa- 
voriseze causa păcii. Visita lui Wil
helm II la Roma va fi ună nou gagiu 
ală tendințeloră nostre paclnice.

*
In legătură c’o notiță din unuia din 

N-rn trecuțl ai foiei nostre referitore la 
mergerea împăratului Germaniei în Roma. 
o telegramă totă de acolo ne mai spune 
că. palatulă unde va fi primită împăra- 
tulă, deja se orneză. Spre scopulă a- 
cesta tote mobilele vechi din castelulă 
fortărețn dela Turină se transportă la 
Roma. Papa a a visată pe episcopl, ca 
cu prilegiulă celătoriei regelui să nu de
monstreze nici în contra lui, nici pentru 
densulă.

Parnelitn au intentată diarului 
^Tlnus* din nou trei procese de calumniă. 
Parnell șl-a alesă ună tribunală scoțiană 
in Edinburg, pentru-că speră că acolo 
va afla judecători mai imparțiali. Pro- 
cesulă este fixată pe diua de 16 Oct. 
trei săptămâni înainte de întrunirea par
lamentului. Parnell spereză că doben- 
dindă dela judecătorii scoțianl o sentință 
favorabilă, va paralisa efectulă primului 
raportă ală comisiuuei de investigare ce 
va veni înaintea parlamentului. Tribu- 
nalulă din Edinburg va ave să se pro
nunțe numai asupra cestiunei decă Par
nell și soții suntă încurcați mediată ori 
imediată în afacerea omoruriloră din 
parculă „Phoenix4 și decă au încurajată 
politica de sânge și dinamită a naționa- 
liștiloră irlandezi. Afară de Parnell au 
mai intentată procese diarului „Times4 
și amicii săi O’ Connor și Iohn Redmond 
înaintea înaltei curți judecătorescl din 
Londra, Common Lav.

E interesantă că foile rusescl laudă 
discursulfi lordului Salisbury. nScicC de
clară, cumcă nu s’au audit nici odată a- 
semeni cuvinte din gura unui bărbatu 
de stată englesă. Englesii suntă cei din- 
tâiu, cari documenteză în modă oficială 
că politica rusescă în Orientă se destinge 
prin aceea, că nu este egoistă. Trebue, 
dice „Sviet“, să ne bucurămă că bărba
ții de stătu englesl au ajunsă în fine la 

convingerea, că interesele rusescl și en- 
glese în Orientă nu trebue nici decum 
se colidese.

Tote foile din Berlină se ocupă de 
retragerea lui Moltke. Ele asigură una
nimă, că numai bătrânețele sale au si
lită pe șefulă statului majoră-generală 
germană a se retrage și se bucură, că 
esperiențele și sfatulă lui voră servi și 
de aici încolo armatei. Foile mai spună 
că împăratulă Wilhelmă ală II a ordo
nată ca Mareșalulă Moltke și de aci în
colo să stea în legături cu statulă ma
joră generală. Elă va ave și în viitoră 
locuința sa de serviciu în edificiulă sta- 
tului-major și ca distincțiune deosebită 
i se va da ună adjutantă personală. O 
deosebită bucuriă nu arată foile berli- 
nese din causa numirei contelui Walder- 
see ca șefă ală statului major-generală, 
der ele se mângăe cu aceea, că Moltke 
însuși l’a designată ca succesoră ală său.

0 statistică ungurescă asupra Zia
risticei dela noi.

„Budapest! Hirlap,4 vrendă să arate 
gradulă de cultură ală diferiteloră na
ționalități din părțile monarcliiei nostre 
de dincoce de Laita, face în numărulă 
său dela 15 Iulie c. o revistă asupra 
desvoltărei diansticei maghiare în com
parația cu alte naționalități.

La an. 1780, după cum arată foia 
ungurescă, a apărută prima foiă ungu
rescă, anume în Pojună (Pressburg) sub 
titlulă „Magyar Hirmondo.4 In anulă 
1830 se aflau 10 foi ungurescl în 1840 
au fostă 40, în 1848 s’au sporită la 86, 
în 1850 au scădută la 9, în 1861 s’au 
ridicată la 51, în 1867 s’au înmulțită 
la 80, în anulă 1868 erau deja 140, în
187 < s au sporită la 268 și în anulă
188 < au fostă 525 foi redactate în lim
ba maghiară.

De alte limbi au fostă în anulă 1887: 
germane 123, române 17, croate 34, 
slovace 11, serbescl21, rusescl 1 (la o- 
laltă der slave 67%

După acesta arată foia ungurescă 
cu cifre numărulă esemplareloră espe- 
date cu posta în decursulă unui ană. 
Anume s’au dată la postă: 34,506,006 
maghiare (la 6,403,000 Maghiari) 16, 
089,000 germane (la 1,869,000 Germani), 
185.000 slovace (la 1,855,000 Slovaci), 
464,000 românescl (la 2,403,000 Ro
mâni), 1,860000 croato-serbe (la 2,252000 
Croato-Serbl) și 4,700 esemplare ruse 
(la 353,500 Ruși).

Din aceste date foia ungurescă trage 
următorea conclusiune: „Limba și lite
ratura maghiară și după ea cea germa
nă, însă proporțională cea germană și 
mai multă4 ocupă o posițiune domni
lor0 în țeră. Rusulă, Slovaculă abo- 
neză foi maghiare, Românulă cetesce pu
țină, și Serbulă, Croatulă cetesce de 2 
ori atâta. Diareic nemțești e pecatu de 
Ddeu a le adăposti, pentru că aceste suntă 
cele ma i mari pedece ale magii iar isării. 
Insă din punctă de vedere politică, Nem
ții (afară de Sașii din Ardeală) țină cu 
noi și în foile loră sprijinescă hegemo
nia maghiară, ceea ce este demnă de re- 
cunoscință.4

Avemă cause de ajunsă de a bănui 
că nici datele acestea statistice, ca tote 
cele publicate de Unguri, nu se voru 
distinge prin esactitatea loră. Acesta 
însă nu ne împedecă de a mărturisi, că 
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în adeverii noi Românii, suntemă încă 
forte rămași îndărătă în ceea ce privesce 
starea (Jiaristieei nostre și gustulă de 
cetită în poporă. Dâcă din parte-ne se 
face prea puțină spre a promova 4ia" 
ristica nostră, atunci adversarii noștri 
facă prea multă pentru a împedeca 
desvoltarea ei.

Sentința, la care se provocă „Bud. 
Hirl.“ spre a arăta importanța pressei 
pentru poporă ar trebui să ne-o îusem- 
nămă, servindu-ne dilnică ca stimulă 
pentru a ne lăpăda de indiferența nostră 
omoritore, sentința care dice: „In
imba sa trăesce națiunea și în literatură 
trăesce limba, căci fără limbă literară 
nu este cultură națională și fără cultură 
o națiune piere. “

SCIRILE BILEI.•
„Coresp. de Bud.“ spune, că în săp

tămâna acesta s'au începută sub presi- 
diulă ministrului președinte Tisza sfătui- 
rile asupra proiecteloră de lege în afa
cerea dreptului de cârdlmărită ală statului 
și a răscumpărării regalieloră. D-lă Tisza 
a observată că guvernulă n’a fostă con
dusă de punctulă de vedere fiscală, ci în 
parte de considerațiuni națională-econo- 
mice, er în parte de considerațiuni de 
echitate, când a pășită la regularea drep
tului de cârcimărită. — Vederemo!

** *
Din Orăștiă se scrie „Telegr. Bom.“, 

că în vera acesta abătută ghiațapemai 
multe locuri, mai alesă preste Murășă; 
de asemenea a cam stricată mai alesă 
cucuruzeloră seceta din urmă. In urma 
frigului, ne mai pomenită în părțile a- 
celea, din iarna trecută, s’au uscată toți 
nucii, mai alesă pe locurile aședate, nu
mai pe dealurile de preste Mureșă a 
mai scăpată câte ună nucă de nu s’a 
uscată. Prunii cei bistriți, prunii cei 
grași, persecii, migdalii, ringloții și alții 
s’au uscată de totă până în pămentă; 
viile, care nu au fostă îngropate în pă
mentă, tote s’au uscată ; deră au dată 
de nou din pămentă, fiind-că primăvara 
au urmată forte bună pentru tote semă
năturile, încâtă secerișulă dădu uitării 
daunele causate prin erna cea crâncenă.

* * <•
La facultatea de medicină din Clușiu 

se va deschide, încependă dela 15 Sept, 
a. c. ună cursă higienică pentru scotele medie. 
Numărulă auclitoriloră este mărginită 
la 30, și voră fi primiți la acestă cursă 
și medici, cari eserceză praxa, și docto- 
randl în medicină.

* * *

„Kolozsvâru în numărulă dela 16 
Augustă aduce soirea, că în Aiudu totă 
în (jiua aceea s’a ținută o adunare comi- 
tateiisă estraordiiiară sub președință fiș- 
panului, care ar fi fostă privită cu multă 
interesă. Uni culă obiectă ală acestei a- 
dunări a fostă, contractarea unui împru
mută de 10.000 fi. v. a. dela ministrulă 
de instrucțiune publică. „Bună-voirea 
cu care a acordată ministrulă acestă 
considerabilă sumă la cererea orașului, 
pentru ca dintrînsa să edifice o scolă ci
vilă de fete, o va întîmpina și din par
tea tribunalului de-aicl, care trebue să 
aprobe acestă împrumută. Institutulă va 
fi forte cercetată, dice corespondentulă 
lui „Kolozsvâr“. — Se va face și acesta 
de pe spatele bietului opincară.

* * *
Nl-se spune că d-na Paraschiva Cons

tantin Burbea a dăruită suma de 5 fi. 
pentru fondulă văduveloră sărace Bra- 
șovă-Săcele.

** *
D-lă Exarcă, care și-a luată sarcina 

de a arangia partea română de belearte 
la exposițiunea dela 1889, va face în cu- 
rendă la Bucureșcl o exposițiune de ta
blouri de pictură, tablouri originale apar- 
ținândă numai artiștiloră români.

* * *
Adelina Patti e în America. A dată 

trei representațiunl cu „Bărbierulă din 
Sevilla11 și a încassată în prima seră 
111,870 franci. în a doua 113,055 și în 
a treia 111,465, ceea ce în totală face 
336.390 franci. A mai dată și alte re
presentațiunl în numără de 20, ale că
rora beneficii s’au urcată la 1,500,000 
Nici o representațiă n’a dată ună be
neficiu mai mică de 60,000.

* * *
Din Munchen se anunță, că minis- 

trulu de răsboiu a ordonată cajncepândă 
din luna lui Octomvre comisiunea bava
reză a căiloră ferate, atașată pe lângă sta- 
tulă-majoră prusiană, care trebue să se 
îngrijescă în casă de răsboiu de trans
portarea trupeloră, să se strămute din 
Wurzburg în Ludwigshafen. Planurile 
bavareze pentru transportarea armate- 
loră în Alsația trebuescă din nou lu
crate. După cum se cjice, causa aces
tora disposițiunl este că planurile gru- 
peloră armatei așezate la granița Fran- 
ciei, au fostă trădate Francesiloră.

* * *
Serbia va lua parte la exposițiunea 

din Parisă într’ună modă oficială. Se 
facă deja pregătirile cuvenite. Mulțl pic
tori voră espune tablourile loră.

** *
S’a deschisă în Siberia, la Tomsk, 

prima universitate. Numărulă profesori- 
loră e de 9, eră a studențiloră înscriși 
se urcă la 30.

Mfisurl jentru impedecarea emigrăriloru.
piarulă „Czas“ din Cracovia scrie, 

că dela 22 Iulie încoce, când se luară 
măsurile necesare pentru a apri unelti
rile mijloeitoriloră de emigrare, emigră
rile au încetată cu desăvîrșire în acele 
părți. înainte de 22 Iulie agentura din 
Hamburgă transporta la Osviecim une-ori 
câte 150—200 de emigranțl pe di. Ună 
agentă cu numele Hera a trimisă în a- 
nulă acesta la America (via Hamburg) nu 
mai puțină ca 7000 de omeni. Adău- 
gendu-se la aceștia și emigranții trimiși 
a America prin Brema din partea unoră 
agențl secrețl, numărulă emigranțiloră la 
America în ultimele 6 luni se pote so
coti la 14.000 fl.

Cetele de emigranțl, ce astăcjl se 
află încă în Osviecim, după spusa unoră 
foi ungurescl, suntă mai vîrtosă din Ru
sia și din România.

Cercetările oficiose în Osviecim se 
continuă încă cu cea mai mare energiă. 
Pănă acum suntă arestați 52 de agențl 
și pe lângă aceștia suntă trași în cerce
tare alțl 75 de agențl.

Vorba e numai, că pe lângă tote u- 
neltirile presupuse ale agențiloră, emi
grările n’ară pute să ia dimensiuni atâtă 
de mari, decă nu ar fi la mijlocă mise- 
ria și neajunsele cele mari ale locuito- 
riloră. Anevoe le va succede organeloră 
guvernului să împedice cu forța emigră
rile, decă nu voră nisui mai întâi să im- 
bunătățescă sortea materială a locuito
rii oră.

Intemplărî diferite.

0 mare nenorocire pe calea ferată. 
Cu data de 13 Augustă se telegrafiază 
din Netc-York: Pe linia ferată Erie, nu 
departe de Shore, a deraliată ună trenă 
de povară. După câteva secunde ună 
trenă accelerată, venindă c’o iuțelă groz- 
nică se isbi c’o putere estra-ordinară în 
trenulă deraliată. Cele mai multe din 
cupeele trenului accelerată ridicându-se 
c’o putere mare în susă, n’au rostogolită 
în abisulă afundă de 80 de urme și s'au 
aprinsă, așa încâtă în puțină vreme a- 
prope tote erau încinse de flăcări. Mai 
mulțl călători au arsă, er vre-o 40 dintre 
ei au căpătată rane forte grele. Mași- 
nistulă când a vădută, că chiar și ma
șina e încinsă în flăcări, s’a împușcată. 
De asemenea s’au întâmplată mari neno
rociri și trenului de povară.

RAPORTU
despre gimnasiulă mare publică română și a 
celorlalte școle secundare și primare române 
din Brașovă pe anulă școlastică 1387—8.

Din programa a XXIV a acestoră 
școle, publicată de d-lă Ștefană Iosifă, 
aflămă că : La gimnasiu au funcționată 
în anulă școlastică espirată 12 profesori, 
er la școla comercială și reală 11 pro
fesori. Afară de aceștia au mai func
ționată 4 profesori secundari pentru de
semnă, caligrafiă, cântă și gimnastică, 
și ună catechetă pentru propunerea reli- 
giunei școlariloră români de confesiunea 
gr. cat. Ca medică ală școleloră a func
ționată d-lă Dr. G. Baiulescu.

Dintre obiectele de învățământă a- 
mintimă numai, că la aceste se propune 
și limba francesă, anume pentru școlarii 
din clessele II—VIU gimn. ca studiu fa
cultativă, er pentru școlarii din classele 
U, III și IV reală și classele I, II, UI 
comerciale, ca studiu obligată.

In cursulă anului trecută s’au aflată 
îu gimnasiu 12 tineri stipendiști. Sti- 
pendiele le-au primită : 1 din fundațiunea 
Ghiba-Birta de 200 fl.; 1 din fund. Franz- 
Iosefina de 60 fl.; 2 din fundațiunea Co- 
lojană în sumă de 160 fl.; 1 fund. Juga- 
niana de 100 fl.; 1 fund. Gojdu de 60 
fl.; din'visteria biser. S. Nicolae 2 sti
pendii de câte 50 fl.; 2 stip. din funda
țiunea Gojdu: unulă de 60 fl., altulă de 
150 fl.; 2 stipendii din fundațiune pri
vată : unulă de 50 fl. altulă de 86 fl. 
In internatulă Cristuriană, care se află 
sub dirigința d-lui parochă și catechetu 
B. Baiulescu, se întrețină 4 școlari cu 
tote cele trebuinciose. Spesele suntu 
400 fl.

La școla poporală superioră, de 4 
clase pentru copii și 4 clase pentru co
pile, au funcționată 9 învățători; la școla 
de repetițiune 4, âr în classa a V de co
pile, care este subvenționată de Reuni
unea femeiloră române din Brașovă, s’a 
propusă prin profesori dela gimnasiu și 
dela școla reală și comercială. Elevele 
cl. IV. și V. au fostă instruite în totă 
feliulă de lucruri femeescl de d-na Elena 
văd. G. Busu, învățătore definitivă.

Gimnasiulă a fostă cercetată de 240 
școlari gr. or., 26 gr. cat. și 1 de legea 
mosaică. Dintre aceștia 102 au fostă 
fii de agricultori și economi de vite, 11 
fii de dilerl și servitori etc. La scolele 
reale au fostă 96 școlari gr. or., 9 gr. 
cat.; la scolele comerciale: 333 gr or. 
1 gr. cat., 1 de legea mosaică. Contin- 
gentulă celă mai mare îlă dă comitatul 
Brașovă, apoi Făgărașă etc. Din Ro
mânia se află 35 școlari.

Numărulă eleviloră scolei elemen
tare capitale române a fostă: în scola

FOILETONULU „gaz. trans?

Catulle Mendes.

^ZEicile Legends

CLEMENȚA POETULUI.
(Fine.)

n.
Copilulă-poetă conchise din întîm- 

plarea asta, că omeniloră mari nu le 
place musica.

Negreșită însă că în mulțimea săra- 
ciloră va găsi prietini, cari să-i dea să 
bea și să mănânce; și fetele din maha
lale, cărora le place joculă, au să simță 
plăcere când îlă voră aucji cântândă.

— Bună-diua, tovarăși! 4’se elfi unoră 
fierari cari, goi pănă în brîu, băteau fie- 
rulă în fața purpurei c’alu de-a focului; 
bună-diua, muncitori! în schimbulă unei 
bucățele de pâne și a unui ceasă de 
somnă, pe ună pată de pilitură de fieră, 
într’ună colță ală atelierului vostru, vă 
voiu cânta cântece cari voră ritma munca 
vostră, și eu nu ceră altă ceva decâtă 
ea fetele și nevestele vostre să joce, decă 
vre una din ele se va învoi, ca să’ml 
zîmbescă de-aprope seu de departe, pe 

când eu voiu cânta din vioră seu din 
flueră.

Ce’i răspunseră fierarii?
— Plecă d’aci, cerșitorule !
Și’lu goniră bătendu’lă.
Fetele și nevestele rîdeau cu poftă 

din ferestre fiindcă elă plângea când pleca 
gonită.

III.
Și fu gonită de peste totă loculă, 

din casele burghesiloră — aceștia nu 
pricepeau pentru ce cerșeșee cineva — 
din casele lucrătoriloră, din colibi și din 
bordee, din palatele domneșcl.

Așa că, murindă de fome, slabă sdren- 
țurosă, într’o nopte de Augustă, se puse 
pe o petră de pe drumă ; inima’i era plină 
de desnădejde.

încă vădii cerulă strălucindă de stele, 
și, întingendă mâna, 4>9e :

— Vai! am cerșită la tote ușile, 
m’am rugată de femei și de bărbați, de 
puternici și de slabi, de bogațl și de să
raci : nimeni n’a vrută să’ml asculte ru
găciunea.

Acum, iată-mă gata să moră, fără 
ajutoră, pe pietra asta! O! ceră ffumosă 
de nopte, tu care străluceșcl, n’o să te 
înduri tu de mine, care cântă?

Fără speranță, elă întindea mâna 

spre adîncimile misteriose ale văsduhului!
Și atunci se întîmplă acestă lucru 

ciudată și dulce, că o stea că4ătOre îi 
pică din ceră în palmă, ca o pomană 
a bunului Dumne4ău.

Și steaua acesta era așa de minu
nată, încâtă abia o atinse elă și fu uluită 
de bueuriă și de lumină, simți în corpă 
tote plăcerile, tote triumfurile în spirită, 
și în sufletă încântarea iubirii.

Fiind-că Dumne4eu îi dăduse de po
mană o bucățică de paradisă

IV
Grozave lucruri se întîmplară în țâra 

unde se petreceau acestea.
Din pricina unui geră, răsurile nu 

mai înfloriră pe măceși, tinerii plecați 
în resbelă nu se mai întorseră seu se 
întorseră în starea cea mai ticălosă (ce 
doliu fuse pentru logodnice!) așa de rău 
condusese armatele generalulă celă ves
tită; și casele nu mai aveau domnișore 
în ferestre; și palatele erau posomorite 
și atelierele erau gole.

In sfîrșită, nimică n'ar putaa da o 
ideă de mâhnirea ce domnea peste totă 
împărăția.

Atunci însă se răspândi sgomotulă, 
că ună cerșetoră mică, care ședea pe o 
piatră, avea ună talismană picată din 

ceră, care era în stare să aducă er feri
cirea în țeră.

Omenii, cari nu puseseră nimică în 
mâna lui întinsă, veniră cu grămada să-l 
roge să deschi4ă mâna pentru ca să-i 
scape.

Ah ! câtă i-ar fi fostă lui de ușoră 
ca să-și răsbune pe răsurile, cari nu vo
iseră să fiă mâncate, pe murele cari fă
cuseră nazuri, pe fata care cârpea rufele, 
pe negustorulă cu sacii de bani sgârcită 
și pe împăratulă, și pe fierari și pe ațâți 
omeni răi!

Elă însă le 4>se numai decâtă :
„Steaua mea? Ecă’o U
Și într’o clipă florile înfloriră er 

logodnicii înviâră, împăratulă birui de 
mai multe ori pe vrășmașă, fetele se pu
seră er în ferestră să ia aeră, negustorii 
s’apucară er de negustorită, fierarii er 
bătură fierulă roșu.

Nicl-odată nu fusese în lumea asta 
altă împărățiă, care să mergă mai bine ; 
fiindcă într’o stea încapă tote magiile 
fericirei.

Ce ’i se întâmplă însă copilului 
poetă ?

Nimeni nu se tulburi de elă, după 
ce le dete steaua lui; elă muri de fome 
pe petra lui, mulțumită că făcuse bine 
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de tote dilele 315 copii și 231 copile; 
în scola de repetițiune 53 copii, 70 
copile.

Numărulă scolariloră înmatriculați 
la scolele centrale române din Brașovă 
a foștii în anula scolastica espirata cu 
totală 1077; mai multă cu 145 ca în a- 
nula precedenta 1886 —7.

Ca mijloce de învățămentă tinerimea 
a avuta Ia disposițiune o bibliotecă fru- 
mosă, care în anula espirata s’a înmul
țită cu 70 de opuri parte dăruite, parte 
cumpărate. Pentru cabinetulă zoologica 
a dăruita d-la Petrache Zănescu 160 de 
esemplare animale umplute etc. Aseme
nea s’a înmulțită colecțiunea geografică 
și cea numismatică.

Piare și foi periodice cu totulă: 16. 
Intre acestea 8 au fosta românescl, tote 
dăruite; celelalte nemțescl etc., tote 
cumpărate. Direcțiunea școlară aduce 
adâncă mulțămită tuturora donatorilora 
și apeleză totodată la autorii români, 
autorități și corporațiunl sciințifice, ca 
să binevoescă a dărui câte una esem- 
plara din /opurile lora pe sema bibli- 
otecei.

In partea ultimă a programei se a- 
flă nisce instrucțiuni interesante pentru 
gazdele scolariloră dela scole medii ro
mâne din Brașovă. Instrucțiunile acestea 
constătătore din 10 §§ și stabilite de cor- 
pula profesorala din loca, le vomă re
produce și noi cu altă ocasiune.

Petrecere in Gherla și M.-Lndoșfl.
Luni, în 27 n. c. se va arangia o 

petrecere de veră în reduta orășenescă 
din Gherla.

Venitula e destinata în favorula bi- 
sericei și scolei române gr. cat. din 
Gherla. Prețuia întrărei: de personă 1 
fi. v. a., de familia din 3 persone 2 fi. 
v. a., mai susa de fiecare personă 50 
cr. Inceputula la 8 ore sera.

P. T. domne și domnișore sunta ru
gate a se presenta în toaletă simplă. 
Suprasolvirile se vora primi cu mulță
mită și se vorh cuita prin diare. Bilete 
se pota răscumpăra la Tipografia „Au
rora", er în sera petrecerei la cassă.

Pentru comiteta: Gregr. Stețiu, pre
ședinte. Drd. Ștefană C. Popă, secretară. 
V. Gr. Borgovanu, casară.

Inteligința română din M.-Ludoșă 
și giuru va arangia o petrecere cu danță 
Luni, în 27 Augustă n. c., în pavilionulă 
din grădina „hotelului Kormbtzy'1 din 
M.-Ludoșă.

Venitulă e destinata în folosulă edi
ficării unei biserici gr. cat. în locă. In- 

ceputulă la 6 ore p. m. Prețulă de in
trare : de personă 1 fi., de familiă 2 fi. 
v. a.

Suprasolvirile și ofertele marinimose, 
pre lângă mulțămită, se voră cuita pre 
cale diaristică. Provederea cu victuale 
e concredută respectivului hotelieră.

Ludoșulă de Murășă, în 10 Augustă 
1888.

Nicolau Solomonă, protopopă, pre
ședinte. Dr. Ioană Elecheșiu, v.-preșe
dinte. Eugeniu Solomonă, stud. med. se
cretarul. Vasiliu Moga, pretore, cassariu. 
Ioană Boeriu, preotă, controlorii, Ale- 
sandru Codarcea. Aureliu Ciatu. Aureliu 
Popă. Demeteră DossiosO. Emiliu C. 
Alesandrescu. Drd. Emiliu Gerasimă. 
Drd. Eugeniu Branu. Drd. Georgiu Pru- 
nașiu. Ioană Anușca. Mercur Dossiosă. 
Teodoră Moga. Virgiliu Boeriu.

Dare de semă și mulțămită publică.

Betlenă, (comit. Sol.-Dob.) finea lui Iulie.
Stimate Die Redactoră! Cu pri

vire la cele deja publicate în știm, diară 
„Gazeta Transilvaniei despre balulă de 
aici din 22 1. c., am cu plăcere a Vă 
raporta încă următorele:

Pe lângă venitulă curată ală balu
lui de 50 fi., au mai incursă decursivă 
oferte marinimose dela II. Sa d-lă co
mite supremă Conte Andreiu Bethlen 5 
fi., domnii : Gabrielă Mânu jude su
premă în pensiune și advocată 1 fi., 
Basiliu Candrianu supravigilă de pădu- 
răriă 2 fi. Suma 8 fi. Acestă sumă a- 
dăugendu-se la cei 50 fi., resultă ună 
venită curată de 58 fi. v. a. în favorea 
scolei și bisericei din locă. Pentru a- 
cesta în numele inteliginței și poporului 
româuă interesată aducă pe acestă cale 
cordială și ferbinte mulțămită tuturora 
marinimoșiloră domni contribuitori. De 
asemenea mulțămită aducă întregului 
p. t. publică participătorO la acestă baiu, 
din 22 1. c., rugându-lă totă odată a ne 
sprijini și pre venitoră.

Simeonă Moldovană,
înv. ca secretară.

SCIRI TELEGRAFICE.
Berlin, 17 Augustă. Contele 

Mouts a fostă numită definitivă 
șefă ală marinei.

Mișcarea la bursă a fost nea
nimată din causa polemicei orga
nelor oficiose germane cu (Rarele 
rusescl in privința cestiunei de 
Schleswig, precum și din causa 
anunțului după care nu s’a gân

dit încă nimeni de-a încheia trac
tatul de comerciu cu Rusia.

Francfurt I. Oder, 17 Aug.—împă- 
ratulă a asistată la desvelirea mo
numentului ridicată în memoria 
prințului Fridericu Karl. La dejună 
cjise împăratulă: Trăim# întrunii 
timpii serioșii; nici că pote fi vorbă 
ca ceea ce amil câștigat odată să scă- 
pămu er din mână. Despre aceea 
domnește numai o voce, că mai 
bine cornii lăsa cele ÎS corpuri ale 
armatei nostre și cele 42 milione de 
locuitori pe câmpulă de bătaie, decâtu 
ca se suferimu a ni se lua din ceea 
ce amu câștigatu și numai o petră.

BucurescT, 17 Augustă. Din 
Bacău se anunță, că lucrările de 
delimitare a graniței române-aus- 
tro-ungare din partea acesta s’a 
sistată în urma unei diferențe de 
opiniunî, ce s’a iscată între mem
brii comisiunei cari așteptă acuma 
informațiunile dela loculă com
petentă.

Logodnă.
D-lă Valeria Bologa, directorulă fili

alei băncei „Albina" din Brașovă, s’a 
logodită cu amabila d-șora Lucia Puș- 
cariu, fiica d-lui advocata Iosifă Puș- 
cariu. Le adresăma cele mai sincere 
urări de fericire !

Concertă în Sinaia.
Ni se comunică că d-na Irena de 

V1 a d a i a, distinsa cântăreță dela opera 
comică din Parisă, va da duminecă în 
7 (19) Aug. sera în Sinaia cu concursul 
d-lui Ernst Hintz (baritonă) din Brașov, 
una concerta de adio c’una nou pro
grama. Domna de Vladaia va cân
ta între frumosa și greaua compo- 
sițiă a lui Arditi „II Bacio" cu varia- 
țiunl, apoi „așia va încheia alesa pro
gramă cu cânteculă „câta te-am iubită" 
de Flechtenmacher.

DIVERSE.
Petrecerea femeilorii americane. Fe

meile americane îșl află o forte mare 
plăcere a adresa care de care mai în 
grabă scrisori cătră prințulă Roland Bo
naparte, în cari îlă rogă, să le trimită 
manuscrise pentru colecțiunea de auto
grafe ce voescă să facă. Dilele trecute 
pe când prințulă presida congresulă an
tropologică din New-York l’au luată la 
întrebări mai multe dame din societatea 
înaltă pentru ce nu 11-a trimisă și loră 

autografe. Curtesanulă-prință numai de- 
câtă făcu pe placulă câtorva din ele, 
der unora nu li s’a ajunsă și astfelă s’a 
iscată certă între ele. O tenără fată 
întru atâta era de mâhnită încâtă în
cepu să plângă. O amică a sa încercă 
s’o mângăiă cjicendu-i: „Nu plânge iu
bita mea, căci vomă împărți." Luă apoi 
nisce forfecl și tăia în două autografulă 
ce 1 a căpătată dela prințulă dicendă: 
„Ține, ală tău este Roland, ală meu 
Bonaparte."

„Wiener Mode". Este de mirată ce 
abundanță de idei plăcute poseda artiștii 
dela „Wiener Mode". Acesta o dove- 
desce din nou broșura Nr. 16, acum apă
rută într’o învălitore cu totulă apartă, 
cu multă gustă colorată, și cu o mulțime 
de ilustrațiunl șarmante pentru mode, 
rufăriă și iucruri de mână. — Decă re- 
numitulă savantă de arte I. de Falke 
într’ună articulă interesantă susține că 
Viena a devenită orașă de mode dătă
torii de tonă, nu șl-a putută dori ună 
argumentă mai nimerită, deoâtă este 
broșura acesta. („Wiener Mode" se pote 
procura prin tote librăriile ou prețulă de 
1 fl. 50=2 M. 50=3 frs. 35 pe ună cu- 
artală.)

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Augustă st. u. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.98 Vend. 9.02
ArgintU românescu . „ 8.90 r 8.92
Napoleon-d’orI . . . „ 9.74 R 9.78
Lire tnrcescl . . . „ 11.05 n 11.07
Imperiali.................. „ 10.05 n 10.07
GalbinI.................. „ 5.73 r 5.75
Scris, fonc. „Albina“6“/0 „ 101.- r

n n r 5% „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 119— i> 120—
Discontulu .... 6>ii—8o/o pe anu.

Curaulu la bursa de Viena
din 16 Augusta st. n. 1888.

Renta de aura 4°/0................................101.09
Renta de hârtii 5°/0................................. 91.80
Imprumutula căilord ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . 99.10
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

osta ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

osta ungare (3-a emisiune) . . 113.75
Bonuri rurale ungare..................105—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișa . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare............. 104.50
Bonuri rurale transilvane.............104.50
Bonuri croato-slavone..................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca.................................... 99.—
Imprumutula cu premiula unguresca 129.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedînului......................................... 125.60
Renta de hârtiă austriacă .... 82.20
Renta de arginta austriacă .... 83.25
Renta de aura austriacă...................... 112.40
LosurI din 1860 ................................ 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 869.—
Acțiunile băncei de credita ungur. . 309.—
Acțiunile băncei de credita austr . . 118.90
Galbeni împărătesei ....................... 5.82
Napoleon-d’or!..................................... 9.76
Mărci 100 imp. germane........................60.15
Londra 10 Livres sterlings .... 123.40

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

atâtoră omeni și atâtoră femei, mâhnită 
însă fiindă că nimeni nu’i disese: „Mul- 
țumescă!"

Borsecu, 2 Iulie 1888.
I. S. Spartali.

Cântece poporale.
Culese de Iuliu Moldovana.

Arde luminița 'n cuiu 
Ce mi-i dragă pe aicea nu-i,
Arde luminița ’ncetă
Ce mi-i dragă pe-aicl nu vădu.

*
Frundă verde potrocea
Inimă nu mă durea,
Că nu’să încă ’n țâra mea. 
Dec’oiu merge ’n țera mea
Fă inimă cum vei vrea 
Nici ună baiu nu țl-oiu avea,*
Taci inimă n sînă la mine 
Să nu te judece nime,
Că-i muri și tu odată
Și-i merge la judecată.

*
Nu-mi da Domne multă urîtă 
Mai bine mă îgropă ’n rîtă,
In marginea ritului
In calea iubitului.*
Plouă ploiă ce-i ploua,
Plouă noptea și diua,
Pouă pe badea la boi
Sâ viă săra la noi.

Pasere de pe ogoră
De nu vădă pe badea morii,
Pasere de prin alacă
De nu vadă pe badea zacă, 
De nu-lă vădă pănă la pândă 
Mă lovesce dorii și plânsă, 
De nu’lu vădă pân’ la ojină 
Sera nu-mi trebe de cină.

*
Frundă verde trunduliță 
Dec’ai sci tu mei bădiță
Câtă doru duce-o mândruliță 
Te-ai pune pe ventă călare 
Și-ai sbura și peste mare 
Doră-ajungI pănă nu more.*
Tu te duci bade sărace
Eu cu dorulă teu ce-oiu face, 
Că sunt fată tenărea
Dorulă tău nu’lă potă ținea. 
— Draga mea, sufletulă meu, 
Ce se faci cu dorulă meu?
Se mi'la semeni în ogrădi
Ca sâ facă mere verdl,
Se le țini în sînulă tău 
Să-'țl trâcă de dorulă meu.♦
Scii tu lele de mai ană 
Dintr’ună merii ne săturămă, 
Der acum leliță-o pară 
Ne pare cumcă-i amară.

*
Păsăruică din ogorii 
Nu mă blăstăma se morii,
Că n’am pe nimeni cu doră 

Să mă întrebe de ce moră. 
Păsăruică din alaca 
Nu mă blăstăma să zacă 
Că n’am pe nimeni cu dragă 
Să mă’ntrebe de ce zacă. 
Blăstăma-me-i și-oiu zăce 
Nici unu bine nu-i ave 
Blăstăma-me-i și-oiu muri 
Nici de-ună bine nu țl-a fi.*
Fruncjuță verde de plopă 
Ședere-așă bade ună stropă 
Der mă temă c’oiu zăbovi 
Si măicuța m’a toi, 
C’am mai zăbovită odată 
Șl-a fostă gata să mă bată.*
Rostogolă într’ună ocolă 
Mă iubeam c’ună domnișorii, 
Mă iubeamă fără de frică 
Maica nu scia nimică, 
Eer dușmana de vecină 
îmi lua sema 'n grădină 
Și bine mă pricepu 
Și la maica mă vendu. 
Maica rău s’a supărată 
In temniță m’a băgată 
Pe temniță a pusă lăcată 
Pe lăcată-a pusă o pietră. 
Mă uitaiu pe suă lăcată 
Văcjuiu luna strălucindă 
Fete cu feciori ședendă 
Și pe badea meu plângendă 
Din ochi lacrime vărsândă. 
Sta în bâtă răzâmată 
Cu sumanu ’nbăerată

C’ună pără mare retezată....
— Taci bădiță nu totu plânge 
Că lăcata se va frânge, 
Zidurile-oră putredi
Și eu de-aici oiu ieși,
Și-om despica dealu’n două 
Și-omă face dragoste nouă.

*
Frun4ă verde iasomie 
Spusu-mi-a măicuța mie
Că ml-a face-ună buibălacă 
Și m’a da dup’ună diacă.
Der dău mie nu’ml trebue 
Nici pieptară nici buibălacă
Și nice fecioră de diacă 
Ci cătrință 'n patru iți 
Să fiu și eu jelăriță
Să mă ducă cu ciuru’n curte 
Cum se ducă cele mai multe.

*
Frunduță verde de nalbă 
Eu n’așă vrea să moru degrabă 
Că amu mi-i lumea mai dragă 
Dragostea ’n pămentă mă bagă.

*
De-așă ave drăguță-o sută 
Cea dintâie nu mă uită, 
De-așă avea drăguțe-o miie
Nu mă uită cea d’ântâiă.

*
Mândră buze desmierdate 
Trebui-re-ară sărutate,
Mândră, buze subțirele, 
Săruta-le-așă și mi-i jele
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No. 2624—1888.
I.

Escriere d.e concuisu.
Pentru 6 stipendie din Fuudațiuuea fericitului Dr. Simeouu Kamauțiai se 

escrie concursă cu terminulă de 15 Septemvre a. c. st. nou, și anume: pentru 
1 stipendiu de 315 fl. v. a. devenită vacantă.

Pentru două stipendie de câte 84 fl. v. a., unulă usuată de Iosifă Pintea 
studentă la academia comercială din Clușiu, și altulă usuată de Ioană Cosma 
studentă la academia montanistică din Schemnitz, ambe dechiarate de vacante 
din causă că celă dintâiu stipendiată nu s'a legitimată de locă, er ală doilea 
n’a produsă atestată scolastică satisfăcători despre progresulă făcută în studie 
în anulă scolastică 1887/8.

Pentru trei stipendie de cute 03 fl. v. a., usuate de Corneliu Popă medi
cinistă, Titu Tilea gimnasistă absolută și Alfonsă Poparadu, studentă de a IlI-a 

. clasă gimnasială, dechiarate de vacante din motivă, că nici unulă dintre numiții 
stipendiațl nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie în decursulă a- 
nului scolastică 1887/8.

La cari stipendie potă concurge :
a) numai tineri studențl miserl, cari suntă născuțl în Transilvania și suntă ro

mâni de nascere;
b) carl pre lângă purtare morală bună au din studie calculi de Eniiueuțiă.
c) ascultătorii de cursulă filosofică, cari se prepară de profesori pentru gim- 

nasie, cari au să fiă teologi absoluțl, mai încolo ascultătorii de medicină, 
de drepturi, de sciințele reale, precum suntă: technică, montanistică, silva- 
nistică și la vr’o academiă comercială.

d) dintre concurențl voră ave preferință în înțelesulă testamentului, ceteris 
paribus, cei de origine nobili și consângenii piului fundatoră;

e) dela concurențl se recere, ca pre lângă testimoniele alăturate în copie au
tentice și nu in origine la cererile concursuale, se mai producă: carte de 
boteză, atestată de paupertate, care se fiă subscrisă de antistia comunală 
politică și de paroclîulă concernente, și întărită cu sigilulă .parochială și 
celă comunală, precum și cu subscrierea oficiului pretorială, er în cetăți și 
opide cu subscrierea antistiei cetățiene seu opidane, — în urmă

f) concurenții să numescă espresă institutulă, la care și unde voră să conti
nue sciințele academice ori gimnasiale.
Cererile concursuale ăstmodă adjustate să le subșternă pănă la terminulă 

'prefiptă consistoriului metropolitană subsemnată.
Concursele, cari nu voră fi astfeliu instruite și nu se voră subșterne în 

terminulă prefiptă, nu se voră lua în considerațiune.
Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888. 

Consistoriulă metropolitană gr. cat. (le Alba-Inlia.

120—123, 3—1

No. 2624—1888.
II.

Escriere <5_e cozxotxxs-ul-
Pentru unii stipendiu de 60 fl. v. a. din Fuudațiuuea fericitului Episcopii 

Ioan Bobii, usuată de Georgiu Anca gimnasistă absolută, și dechiarată de va
cantă din causă, că beneficiatulă nu s’a legitimată despre progresulă făcută în 
studie în anulă scolastică 1887/8 se escrie concursă cu terminulă pro 15 Sep
temvre 1888,

Doritorii de a obține acestă stipendiu au de a-șl instrui cererile sale amă- 
surată condițiuniloră espuse mai susă în escrierea de concursă pentru stipendiele 
romanțiane, și pre acele a le subșterne subsemnatului consistoriu.

Blașiu., din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888. 
Consistoriulă metropolitană gr. cat. de Alba-Inlia.

No. 2624—1888.
III.

Escriere <a.e coacuxsiL
Pentru untî stipendiu de 50 fl. v. a. din Fundațiunea fericitului Gavrilu 

Vaida, usuată de Dionisiu Vaida, gimnasistă absolută, și dechiarată de vacantă 
din causă, că stipendiatulă nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie 
în anulă scolastică 1887/8, se escrie concursă cu terminulă pre 15 Septemvre 
1888 st. n.

Cei cari dorescă să obțină acestă stipendiu, concursele sale instruite con
formă condițiuniloră espuse în concursulă pentru stipendiele romanțiane, au să 
le subșternă subsemnatului consistoriu metropolitană pănă la terminulă .prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888. 
Consistoriulă metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia.

No. 2624-1888.
IV.

Escriere <5.e coilcvlisu.
Pentru unu stipendiu de 180 fl. v. a. din Fundațiunea Clainiană, usuată 

de Augustină Berianu studente la academia montanistică din Schemnitz, și de
chiarată de vacantă din causă că nu s’a legitimată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului scolastică 1887/8, se escrie concursă cu terminulă de 
15 Septemvre a. c. st. nou.

Concurenții la acestă stipendiu au de a’șl instrui cererile sale în sensulă 
condițiuniloră înșirate în concursulă pentru stipendiele romanțiane, și pre acele 
pănă la terminulă indicată a le subșterne acestui consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulă metropolitană gr. cat. de Alba-Inlia.

Care este cea mai hună hărtiă pentru țigări? Ceea ce este bunu dureză eternii!
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Dovadă despre aventulă, ce-lă face vestita în lume Pasta 
Pompadour originală a medicului Dr- A. RIX.

Este ună faptă cunoscută, că singuratice femei au fostă 
în posesiunea de mijldce, care le-au conservată pănă la versta 
cea mai înaintată aparența tinereței și tote calitățile loră es- 
terne, precum: frăgedime, frumseță și netediniea pielei. Re
numita Madame Pompadour la curtea lui Ludovicu XV-lea po
seda o astfelă de recetă, care de asemenea 'i asigură calitățile 
ce le-a moștenită din neamă, pănă în anii verstei sale înaintate 
șciindă să ascundă acesta dinaintea lumei întregi.

Hârtii, în care era păstrată acestă recetă, ajunseră în 
posesiunea unei familii din nobilimea înaltă a cărei frumseță a 
pielei încă și adl se admiră pretutindenea, și D-rului Rix, care xsx
din întâmplare venea în relațiunl medicale și altele, i-a succesă a se uita

LES DERNIERES CARTOUCHES" 

W „DOROBANȚULfi" “WE 

(lin fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisft, 
<»•> Boulevard Kxelmaiis.

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesori și conducători aii stabilimentului chemici de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesori de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produși chiar resultatuli străluciți, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și „Dorobanțulii“ sunti cu 23—74"/0 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 semănă cu desemnulu aci imprimați și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschiși uni depositi pentru văndare en grosa hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERESr
WIEUf. 1. Bez.. Scliottenring Wi*. 25

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

193,50—35

--- --------------- ~ — «xvj, în scrisorea 
ținută până acum forte secretași astfeliu a face se se folosesc* Pasta Pompadour, ce

Este singurul* mijlocii de lecuire și conservare: prin el* se lecuescii forte repede 

mută o frăgedlme fără semenii. O mulțime de probe despre resultâteîe acestei paste 
neîntrecute stau la disposiția orlșicui.

Pentru a evita înșelări, se se cer* la cumpărat* Pasta Pompadour de Dr. Rix 
numai în pachete pecetluite și se se bage de seină, că instrucțiunea e provedută cu 
subscrierea inventatorului. Esistă și alte multe mijldce sub același! nume, ori cu nume, 
ce semănă, și cari se oferi! publicului pe lângă promisiunea, că au unu efect* deosebiți! 
și netăgăduit*, dar, precum se scie, ele n au nici unii efect*, de aceea se discrediteza 
singure. Adevărata Pastă Pompadour nu-șl gresesce efectul* niciodată și tot* insul*, 
care o tolosesce odată se simte îndemnat* a o folosi și mai departe seu a o recomanda 
și altora, de aceea publicul* să fiă cu mare băgare de semă la subscrierea Dr. Rix.

De GO ani cunoscut* ca cel* mai eminent*, mai sigur* vindecător* 
d-’a, te face 'fruLZXXOsvL, 

pentru a dobândi o față curată, pentru păstrarea pielei și a o face frumosă, pentru vin
decarea pistrueloră a peteloră provenite din causa boleloră de ficații vindecarea bubu- 
ruțeloră. a roșeții de nașă, a peteloru de versată, a bubatului, manile roșii se facă albe, 
crețele netede în timpu de totU scurtă, pielea se face netedă, mole ca mătasa. și capetă 
ună coloritu naturală, precum au numai cei tineri. Pasta Pompadour a D-rului Rix 
după afirmările personeloră și profesoriloră distinși, pănă astădl n’o pote întrece altă 
medicamentă. Pasta acesta, în gura poporului pasta făcături* <le minuni, nu este sule- 
mană, ci ună mijlocu de vindecare, pe care o ordineză cei mai mulțl medici. Adresele 
de mulțămită nu se publică. Se espedeză pentru prețulă trimisă înainte seu și pe lângă 
rambursa. Prețuia unui borcănelă originală 1.50 fi. Săpunu 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 Dr.
Wien, Stadt, Adlergasse 12. Casele proprii.

De vendare în Ungaria:
Budapesta: Iosef r. Târâi-, apotecară. Alba-Iulia: Sig. Mihelyes, apotecară. Esseg: 

Julius David, apotecară. Kassan: Cari Wandraschek, apotecară. Clusiu: Nic. v. Szeky, 
apotecară. Koninrn: 31. Kirchner, apotecară. Miskolcz: Dr. Georg Bace, apotecară; 
Neutra: Iosef e. Kovacs, apotecară. Aiudu: Friedr. C’ierbes, apot. Presburg: Felix Piz- 
tory, apotecară, Michaelesthor 170. Petrlnja: Wilhelm Grgic, friseur; Timișora: C. 31. 
Jahner, apotecară. Verșețu: Sebastianii Strach, apotecară. ‘ 68.5_ 3

o avemă înaintea nostră. ca celu mai neîntrecută mijlocu din totă lumea
Este siugUiulă ..ujluvă de lecune și conservare: prin eiu se iecuescă torte repede 

petele de sore, sgrăbunțele, petele roșii și alte rele ce apară în față; tein-ului îi împru-

Nru 143—1888. CONCURS*
CâșM laterala fle 10 fl. pe fli 

fără capitală și fără risicu prin 
vencjarea de losurl plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest.

Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvaniei“ 

â 5 cr. se pot* cumpera în 

tutungeria I. Gross, în libră

ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Pentru ocuparea postului de contabilă cu 2 ore pe 4b la Bi
serica română ort. răsărit, dela St. Nicolae din Brașovu, se escrie 
concursă cu termină pănă la 15 Augustă 1888 st. vechiu.

Despre sistemulu și modalitatea, după care este a se purta 
contabilitatea, cu care este împreunată unu salariu de 400 fl. v. a. 
pe anu, se pote lua informațiune detaiată dela Epitropia pa rochială 
a Bisericei susnumite.

Brașovu, 21 Iuliu 1888 st. vechiu.

Comitetul* parochial* al* bisericei române ort.
119,3-3 răsărit, dela St. Nicolae.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


