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(Otto Alaas), Heinrich Schalek, Alois 
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în Frankfurt: G.L.Daube; în Ham

burg: A. Steiner.
Prețulu inserțiuniloru: oseriă 
garmondu pe o colonii 6 cr. 
și 80 cr. timbru pentru o pu- 
blioare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoiălă.
Reclame pe pagina IH-a o se
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ZSTon aTooxxetmerttvi.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

ahonamentd la care învitămd pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe ș6se luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentrn România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șâse luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

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

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

AdministrațiRflea „Gazetei Transilvaniei",

Brașovu, 23 Septemvrie v.
De curendu „Pești Naplotf re

comanda noului ministru de instruc
țiune tactil.

Acum ne descopere foia șovi- 
nistică cum înțelege ea „tactulâ“ 
din vorbă.

Și fiind-că nu s’a scrisă de multă 
de maghiarisare, „P. Naplo“ ne 
surprinde erășî c’unfi articulu șo- 
vinisticG, în care tracteză despre 
șansele ce le ofere Ungurilorii șo- 
viniștî cu „tactu“ „‘maghiarisareau.

Sub acestu titlu publică „Pești 
Naplo“ nr. 269 dela 29 Septemvre 
următorulu articulu de fondu :

„La începutulă acestui secuii! con
tele Ștefanii Szechenyi plângândă de du
rere se văeta, că în Ungaria nu se vor- 
besce unguresce. Și astăcjl, când cetimii 
în raportulii societății Szecsenyi din co
mitatului Sătmarului, că copii valahi în 
scurte trei luni au învățată binișoră limba 
maghiară și astăcji deja vorbesci! și cântă 
suficientă unguresce, — este cu nepu
tință de-a ne reține să nu vărsămă la
crimi de bucuriă.

Der cu câtă mai puținii avemii în 
vedere maghiarisarea cu forța, cu ațâță 
mai multă ne stă înaintea ochiloră ide- 

alulă, ca fiecine, care locuesce în Unga
ria, să scie unguresce, să vorbescă un
guresce; căci de aici urmeză necondi
ționată, că atunci, când va sci și va vorbi 
unguresce, va și semți unguresce. Și orl-ce 
nisuință, orl-ce succesă, care aduce a- 
cestă ideală mai apropo de realisare, îlă 
salutămă cu sfântă însuflețire. Căci nu 
cunoscemă ună merită mai mare ca a- 
cela, de a.cresce și face Maghiari din 
aceia, cari deși locuescă în Ungaria, nu 
s’au născută ca Maghiari.

Pentru realisarea acestui ideală ac- 
centuămă neîncetată reformele adminis
trative și de justițiă, și accentuămă cu 
deosebire premenirea politicei societății. 
Căci trebue să primimă în societatea nos- 
tră pe aceia, cari ne întorcă fața din 
motive politice. Pe lângă puterea su
premației gintei maghiare avemă lipsă 
numai de blândeță și de semțulă de 
dreptate, nu însă de îngâmfare și de 
brutalitate.

Cu bucuriă constatămă, că în anii 
din urmă și societatea a sâmțită acesta. 
Urmarea suntă reuniunile de cultură. 
Acestora însă 11-a premersă în comita- 
tulă Sătmarului societatea Szechenyi, la 
a căreia înființare și activitate are me
rită însemnată contele Ștefană Karoly. 
La propunerea lui a încuviințată comi- 
tatulă Sătmarului acestei societăți ore 
care părticică a aruncului comitatensă 
și acesta a făcută cu putință, ca acestă 
societate în câțiva ani să dobândescă 
minunate resultate.

Și pe lângă succesă trebue să lău- 
dămă tactulă în acesta societate. Este 
adevărată, ce-i dreptă, că prin activita
tea sa societatea a deșteptată gelosia 
autorității superiăre școlare valache gr.- 
catolice; der ea a sciut să evite ori-ce 
ciocnire și totuși s’a apropiată de ținta 
sa, Ea a sciută să-și afle apostolii săi 
între învățătorii poporali valachl și a a- 
junsă prin cursurile de șiră, ceea ce n’a 
putută ajunge prin oursurile de (ți. Ea 
a cucerită cu armele umanității, a pre
miată fără corupere, a așteptată bine 
pentru binefacere.

Și de aceea salutămă la acestă locă 
societatea Szechenyi a comitatului Săt- 
mară.

Comitatulă Sătmarului a semțită cea 

mai frumosă chiămare, care pote însu
fleți vieța pubhcă și socială a comita
tului. Comitatulă lui Franciscă Kolcsey 
n’a uitată de trecutulă său și nu s’a în
spăimântată de greutățile, cari stau în 
cale la începută societății Szechenyi. Și 
decă într’ună singură comitată a putută 
să dobendâscă așa de multă puterea de 
activitate a societății, câtă de multă s’ar 
pute dobândi, decă acelașă spirită ener
gică și iubire de jertfă s’ar deștepta în 
vieța publică și socială a întregei țări!

Decă în administrația ar domni or
dine și imparțialitate europână, dâcă jus
tiția ar impune prin promptitudine și 
nepărtinire, dâcă politica de instrucțiune 
ar afla mijlocele de a veni mai multă în 
ajutoră instrucțiunei poporale și dâcă 
mai vârtosă s’ar pute depărta dela re
lațiile de dare actuala manipulare greoii 
și odiulă cruțimei, câtă de departe n’amJ 
pute ajunge noi pe terenulă maghiari- 
sării, fără nici o forță și fără de nici o 
cotitură.

Totă ce a încetățenită societatea Se- 
chenyi a comitatului Sătmară în activi
tatea ei practică, este corectă și salutară. 
Ajutorarea copiiloră, cursurile de seră, 
bibliotecele ambulante și mai alesă asi- 
lurile de copii suntă tote mijloce norocite. 
Și totu așa de corectă e și principiulă 
fundamentală, că „estradarea cere pre- 
cauțiune și că la anumite puncte trebue 
sd așteptămă pănă ce amă câștigată con- 
dițiunile prealabile ale asigurării succe
sului. “ E forte adevărată. Și acâstă 
tactică înțelăptă și prudentă dovedesce, 
că în comitatulă Sătmarului însuflețirea 
societății Szechenyi nu e focă de paie, 
care ’șl aruncă iute flacăra în susă și se 
stînge curândă, ci este munca unei cu
getări mature, a căreia logincă este: 
mergi încetă ca să poți ajunge departe.

In Ungaria după multele greșeli fă
cute și după multe neajunsuri superflue 
amă ăjunsă deja așa de departe, încâtă 
nici că mai putemă vorbi de idealulă 
maghiarisării, fără a fi suspițiunațl și a- 
cusațl de șovinismă ori de maghiarisare 
forțată. Cumcă însă în privința maghia
risării se pote fără de nici ună șovinismă 
și fără de nici o forță nu numai vorbi, 
der și lucra, dovedesce esemplulă socie
tății Szechenyi. — Și nici că se înce

teze vreodată și undeva dorulă și nisu- 
ința, ca în Ungaria limba maghiară să 
fiă pe buzele și în inima fiecăruia. Și 
acei pesimiști înțelepți, cari nu începă 
nimică, pentru că la tote cjică, că este 
nerealisabilă, să nu se pună nici în calea 
faptei, ca acei răi trădători, despre cari, 
când agitâză în contra națiunei maghiare 
și a statului ungurescă, nu se pote dice 
că „nu sciu ce facă.u Căci o sciu ei 
forte bine. Der nu e cu neputință nici 
aceea de a paralisa și a încovăia pe a 
ceștia; der ce-i dreptă pentru treba asta 
nu e de ajunsă societatea. Aici trebue 
să ajute și guvernulă între marginele 
dreptului și ale legei“.

Visits Wratnliii Wil&Blw la ta.
„ Wiener Abendpostu consacră sosirei 

împăratului Wilhelm II ună articolă sim
patică în care țice:

Primirea făcută împăratului va proba 
că unirea intimă a Austro-Ungariei și 
Germaniei a intrată pe deplină în spi- 
ritulă populațiunii. Nimeni nu mai con
testă semnificarea și caracterulă inofen
sivă ală acestei alianțe care ținteșce nu
mai la mănținerea păcii.

Acestă alianță a dată probele sale 
ca o alianță centrală paclnică, căreia Eu
ropa, în timpulă unei serii de ani, cu 
tote că au fostă câte-va momente ame- 
nințătore, a datorată mănținerea liniștei. 
Acestă alianță nu este ofensivă în pri
vința aceluia care nu voesce decâtă pro
pria șa apărare.

Etă semnificarea acestei alianțe a 
Austro-Ungariei, Germaniei și Italiei, a- 
cestă cordonă de amicițiă stabilită dela 
nordă la sudă ca o întărire în contra 
ori-cărei furtuni politice.

Acestei alianțe, care a dată păn’a- 
cum probe de puterea sa, se va datora 
pacea și în viitoră; o sperămă, căci pre- 
sența ilustrului ospe ală casei imperiale 
este ună nou gagiu ală acestei păci.

*

Tote foile berlinesc constată că îm- 
păratulă Wilhelm a fostă primită cu bu- 
bucună de cătră poporațiunea Vienei. 
„Nordd. allg. Ztg.“ răspumjendă lui „Wie
ner Abendport“ dice că salutarea de 
binevenire ce se face împăratului Wil
helm prin organele de publicitate austri
aco întîmpină ună ecou însuflețită în tdte 
colțurile imperiului germană. Alianța de
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Cele patra temperamente.
Prelegere umoristică.

Omulă cu temperamentă sanguinică 
nu-șl numără banii nicl-odată; și nu scie 
nici odată câte <5re a sunată orologiulă, 
elă caută tote melodiile nouă, însă din 
textă nu scie nicl-odată de câtă cele 
dintâiu două șiruri. Elă este în tot-dâ- 
una entusiasmată și lipsită de bani. Dâcă 
nareză vre-o istorioră nicl-odată nu lasă 
ceva afară, însă nici nu adauge la ea 
ceva; după dicționarulă său „forte dră- 
gălașău însemneză „divină", și în locă 
„de ună restimpă“ elă c}ice totdeuna „o 
eternitate11. Elă se intereseză atâtă de 
secrete, câtă și de țigări; însă îndată 
ce are ocasiune de a vorbi c’ună amică, 
atunci tocmai așa îi este cu neputință 
de-a păstra secretulă, precum îi este cu 
neputință de-a griji ca să nu i se stîngă 
-țigara.

Fiindcă dintre tote temperamentele, 
temperamentulă sanquinică este celă mai 
fericită, de aceea cei mai mulțl suntă 
adopții acestui temperamentă. Intre sân- 
quinicl numără ună fisiologă renumită 
germană mai pe toți copiii și mai pe 
tote fetele cele tinere, pe toți pictorii, 
pe toți preoții, pe toți musioanții și pe 
toți actorii; scurtă: întregă personalulă 
artistică, pe toți neguțătorii călători, pe 
toți bărbierii, chelnării și lacheii; mai 
departe o mulțime de maimuțe, pe toți 
cânii, cu escepțiunea mopsului, care este 
melancolică și cu esoepțiunea cânelui 
ce prinde dihorî, care este colerică ; mai 
departe veverița, lăcusta, păsărele cân
tărețe, fluturii ș. m. a.

Pe eolerieu ’lă poți distinge nesmin
tită de pe cele două noduri mari dea
supra urechiloră. Elă posede de regulă 
ochii băgați afundă în capă, fălci eșite 
înainte, pără sburlită și sprâncene stu- 
fose, în genere o cravată țepănă și ună 
guleră țâpănă ne’ndoită.

Elă este ună aristocrată născută, 
decă pășeșce ca ună amică ală libertății, 

atunci acesta se întâmplă întotdâuna în 
contra superioriloră săi; însă totuși res- 
pectâză și la supușii săi voia liberă, cât 
timpă ea nu se împotrivesce voiei sale 
proprie, căci voința sa trebue să o scotă 
la capătă ori și ce ară costa.

Colericulă are multe lucruri comune 
cu mașina de vaporă; asemenea aces
teia, elă merge întotdâuna înainte; toc
mai așa ca și mașina, elă răpesce mul
țimea cu sine, tocmai ca și ea împrăștia 
scântei și fumă; elă pote ca și acâsta 
exploda și merge cale oblă ca și acâsta; 
însă odată eșită din ogășii, se duce, ca 
și mașina, de-a valma.

Elă nu sufere nici o contradicere și 
niciodată nu se lasă a fi tiranisată de
câtă numai de nevastă-sa. Elă îșl ține 
cuventulă ca și ună grand spaniolii și vred
nicia sa șl-o păstreză întocmai cum îșl 
păstreză ună membru' ală bureaucrației 
prusiane sublimitatea sa oficială. Elă 
niciodată nu dă pre mulțl și nici pre 
puțini bani, precum nici pre multe nici 
pre puține bătăi. Urăsce ceaiulă pre
cum și petrecerile ce se facă după masa 

la care s’a săvârșită ceaiulă, elă bea vi
narsuri curate, înjură și merge la vâ
nată.

Prelegerile sale și-le ține în tonă 
înaltă. Dâcă este musicantă, atunci elă 
cântă basso și tracteză pianulă ca și ună 
faură ileulă său. Intre colerici se nu
mără toți Turcii, Spaniolii și Corsicanii ; 
toți cocoșii bătăuși, atâtă acei ce suntă 
în serviciulă statului, câtă și cei din pă
duri și de pe lângă drumurile de țâră; 
toți medicii și gâdii, toți îngrijitorii de 
bolnavi și de aresturi, toți jurnaliștii și 
polițiștii, tdte aniihalele răpitdre dela 
leu încependă pănă la ariciu; în fine 
poporulă berbeciloră, ală țapiloră, ală 
curcaniloră, ală năgațiloră (pasere), ală 
vespiloră, scaliloră (pesce) ș. a.

Pe melancolică îlă cnnoscl încă de 
departe de pe mersulă celă încetă și de 
pe spinarea cea gârbovă. Dâcă vine 
mai aprope, atunci descoperi de regulă 
ună nașă, a cărui mărime întrece mă
sura obicinuită. Chiar așa de bătătore 
la ochi este și fața lui, mai că ar trebui 
să credi, că are în continuu durere de
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pace germano-austro-ungară a devenită 
a devenită o dorință a inimei națiuni- 
loră, o parte integrantă a credeului lord 
internațională....

Raportorii speciali germani laudă ți
nuta trupeloră austriaco, cari au defilată 
dinaintea împăratului germană dicendă 
că ele se potă egala cu cele mai bune 
regimente prusiane.

Manevrele în România.
Etă ce se raporteză din Galați în 

privința manevreloră armatei române din 
anulă, acesta ce s’au ținută pe teritoriulă 
dintre Focșani și Galați:

In diua de 26 curentă s’a făcută ma
nevra de luptă între brigada X-a (cu 
centrulă de reședință în Galați) și divi- 
sia de Focșani la 9 jum. ore pe câmpia 
dintre comuna Tudoră Vladimirescu și 
Nămolosa. Brigada a X-a a fostă- co
mandată de d. Colonelă Cotruță și di- 
visia de d. generală Pilată. Asistenți 
au fostă consulii generali din Galați : 
ală Franciei, ală Italiei, ală Turciei și 
domnulă Verona mare proprietară de 
aici.

Lupta a ținută 2 și jum. ore și a 
fostă crâncenă la flanculă stîngă ală ini
micului, ce era representată pri divisia de 
Focșani. Ca să nu se întâmple confusiune, 
inimiculă purta în locă de pană și pam- 
ponă o ramură de stejară. Brigada X, 
ce trebuia să respingă pe inimică, a is- 
butită pe tâtă linia mai alesă în susține
rea șarjei cavaleriei inimicului.

D-lă Generală Radovici, comandan- 
tulă corpului ală IlI-lea de armată, a ră
masă forte satisfăcută. Consulii s’au es- 
primată: „Armata română merită să fiă 
pusă intre cele dintâiu din Europa.'1 După 
manevră d. Verona proprietarulă locală 
a dată ună banchetă oficeriloră supe
riori.

In 4iua de 17 trebuia să se facă re
vista și defilarea generală, der nu s’a 
făcută din causa timpului ploiosă. La 8 
jum. s’a dată ordinulă de desconcentrare 
și după gustare corpurile plecară sub 
conducerea ofițeriloră fiă-care pe la reșe
dințele loră. In fine Maj. Sa Regele a 
primită la intrarea în orașulă Ploeșcl de
filare armatei, care a făcută manevre lângă 
Câmpina și Băicoi.

După defilare, a fostă ună prândă, 
apoi s’a dată ordină de desconcen
trare.

ța tă d-lă advocată Lcngeru cu cuvinte 
oăldurdse și simpatice, cari au fostă ur
mate de sgomotose „să trăiescă“. D-lă 
Bobancu adâncă emoționată a răspunsă, 
că se întorce din închisdre mai tare și 
mai forte în credințele și speranțele ce 
le nutresce pentru binele și propășirea 
neamului românescă. D-șora Elena B. 
Popovicl a adresată apoi câteva cuvinte 
de recunoscința ce o sâmtă și Româncele 
pentru suferințele ce le-a suportată d-lă 
Bobancu în împlinirea datoriei sale na
ționale și ca- semnă ală acestei recunos- 
cințe i-a predată ună frumosă buchetă 
de flori. Confratele nostru a mulțămită 
forte mișcată de acestă dară, care denotă 
nobleță inimei dameloră românn. După 
acesta d-lă Bobancu a fostă condusă de 
toți cei de față cu trăsurile, cari formau 
ună lungă șiră, pănă la locuința sa. Am 
observată cu bucuriă între cei ce l’au 
întâmpinată și mulți fruntași din popo
rală Scheiană și Brașovechiană.

* 
* *

„România Liberă“ spune, că d. 
Nica, advocată, a fostă numită de M. 
Impăratulă Austro-Ungariei cavalerii alu 
ordinului Franciscă Iosifit, pentru apăra
rea gratuită, în cursă de 10 ani, a su- 
pușiloră austro-ungarl lipsiți de mijloce.

* 
* *

La gimnasiulă superioră ort. or. din 
Suceava s’au înscrisă la începutulă anu
lui acestuia 375 elevi.

* ♦ 1
*

T. 
S.

Cetimă în România: „Aseră, la re- 
presentația dela teatrul națională, s’a fă
cută d-șorei Teodorini după cântarea a- 
riei spaniole Bolero o adevărată ovațiune. 
Publiculă entusiasmată ceru divei Să 
cânte și o bucată românescă. Celebra 
artistă cânta romanța „ Unde ești ?“ I s’a 
oferită mai multe corone de flori dintre 
care una în formă de liră alcătuită din 
trandafiri albi, mărgăritarl și porumbițe, 
âr alta de flori de salcâmă. 
necă e ultima representațiă, se 
Traviatau.

Dumi-
va cânta

ția din Varșovia a și arestată pănă a- 
cuma 40 persone suspiționându-le că au 
luată parte la acestă omoră.

difîcultat 
din Var- 
cum se

SCIBILE DILEI.
Ca și la plecarea sa, confratele nos

tru Ștefanii Bobancu a fostă salutată la 
sosire aseră la 10 ore în gara din Bra- 
șovă cu multă însuflețire de ună publică 
numărosă din tote clasele societății ro
mâne din Brașovă. In numele coloră; de 
față, cari i-âu eșită înainte, l’a bineven-

* * *
In 16 Septemvre a. c. s’a 

ună geamantană mare la gara 
șovia fiindcă nu era adresată
cade. S’a deschisă îndată, după regula- 
mentulă drumuriloră de feră rusescl. 
Deschiderea s’a făcută în presența unui 
sergentă de gendarmeriă. Mirarea celoră 
de față fu mare, când aflară învălită în 
o mulțime de cârpe cadavrul unei femei 
frumose ca de vre-o 30 de ani, îmbră
cată în haine fine, cu cercei de briliantă 
și cu brățare de aură la mână. Morta 
era tunsă după datina studenteloră ru
sescl. S’a constatată, că a fostă sugru
mată cu forța. S’a recunoscută în fine 
că asasinata este fica unui comerciantă 
Ieliona Ivanovna Șarșavina, care a stată 
în serviciulă poliției. Se crede că omo- 
rulă -a fostă săvârșită de nihilist!; poli
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Afacerea alegerei ilegale de fude co
munalii în Săbadă. Onorabililoră cetitori 
ai „Gazetei Transilv.w le 
alegerea ilegală de jude 
tâmplată în Săbadă la 
Februariu a. c. Câte-va 
săvîrșirea acestei alegeri 
tre locuitorii din Săbadă, că uniculă E- 
vreu ce se află în în acestă comună, cu 
numele Izrael Samuel, sperâză să fiă alesă 
jude comunală.

In diua alegerei solgăbirăulă a pusă 
în candidațiă 3 individl, între cari 2 Ro
mâni și ună Evreu. Dintre Români unulă 
a funcționată vre-o 16 ani ca notară 
comunală, er ală 2-lea a funcționată ase
menea mai mulți ani ca învățătoră; amân
doi Românii suntă omeni cu nume ne
pătată și cu avere. Ală 3-lea candidată, 
Evreulă Izrael Samuel, e necunoscută și 
nu are avere.

Dintre sătenii adunați la alegere sol
găbirăulă chiemâ pe representații comu
nei într’o odae laterală și acolo, încă 
înainte de ce ară fi întrată toți în odae, 
spre mai marea surprindere a tuturoru 
le anunță pe jidanulă ca nou „alesulă“ 
jude.

La loculă acesta îmi aducă aminte 
de povestea omului, care după ce a lă
sată să ’i se aducă din turmă 2 miei, 
unulă albă și altulă negru, ’i puse ’naintea 
unui prietenă ală său dicându-i: „eu îți 
dăruescă din acești 2 miei unulă ție, 
alegeți care-țl place, dâr pe celă albă nu 
ți-lă dau.“

Așa 11-s’a întâmplată și Româniloră 
din Săbadă, au festă întrebați pe care 
dintre candidați îlă alegă, der înainte de 
a răspunde au fostă „dăruițl“ cu Jida
nulă.

D-lă preotă locală, care încă fusese 
de față, poftită fiindă a subscrie actulă 
de alegere, a refusată subscrierea, sub 
cuvântă că „alegerea1' nu s’a făcută a- 
măsurată prescriseloră legei. Săbădenii 
au insinuată recursă la oficiulă comita- 
tensă. Acestă recursă s’a decisă numai 
după 4 luni și în defavorulă locuitoriloră. 
Se vorbesce că în timpulă acesta Jida
nulă să se fi dată pe lângă unii dintre 
cei subscrișl în recursă, amăgindu-i ca 
la casă când dela oficiulă comitatensă 
11-ar veni răspunsă negativă, să nu mai 
apeleze la forurile mai înalte, ceea ce i-a 
și succesă.

Las’ că s’a făcută și în casulă de 
față o nedreptate strigătore la ceriu, 
der vorba e, că ce garanțiă au banii de 
dare, în sumă de câte-o 1000—2000 fl, 
ce se adună în mâna jidanului, care nu 
are nici o cauțiune? T.

este cunoscută 
comunală, în- 

începutulă lui 
dile înainte de 
se vorbea prin-

măsele. Elă nu se încrede în omeni și 
este reservată, ori ce bană îlă întorce 
mai ântâiu de vre-o câteva ori în mână 
înainte de ce-lă dă, și fiăce cuvântă îlă 
întorce și’lă sucesce în gură mai nainte 
de ce-lu esprimă. Elă este prepuelnică 
față de orice descriere ; decă ride cineva 
atunci elă e de părere, că pe elă îlă 
rîde, cu greu poți dice ceva, ce să nu-o 
potă lua dreptă atacă. Elă mediteză 
cu fundamentă asupra flăcărui lucru și 
are acea înclinare periculosă de a me
dita asupra filosofiei lui Hegel și a afla 
perpetuum mobile. Elă este prevădătoră 
din semă afară; decă se duce la orașă 
să lipsesce tare de case, ca nu cumva 
să-i cadă pe capă vre-o țiglă de pe co- 
perișe, și după ce s’a pusă sera în pată 
să se culce, se scolă încă de vre-o trei 
ori, ca să se convingă, că în adevără 
închisă este ușa ori ba?

Decă are bani, atunci viseză în tote 
nopțile că banii îi s’au furată, și decă 
are femeiă, crede că totă trecătoriulă 
este drăguțulă ei secretă. Ca inimică 
elă este neîmpăcată și ca amică fidelă

în veci; amiculă său trebue însă să-lă 
tracteze ca pe ună ou crudă, decă nu 
cumva voesce să fiă în modă constantă 
ofensată și în veci nebăgată în semă.

Cu privire la luarea decisiuniloră 
elă este nehotărîtQ, însă este încăpățî
nată . când e vorba de a le duce în de- 
plinire. Elă nu este amică ală splen- 
dorei, desprețuesce joculă, strănută, ia 
medicina ca și pânea de tote dilele și 

.crede în cobirl, câteodată și în năluci.
Cu puține escepțiunl între melan

colici se numără toți eroii imaginați din 
romane ; asemenea în genere tote fetele 
bătrâne și în deosebi guvernantele; mai 
departe toți jucătorii de șacă, studenții 
cu semestrele nenumărate, oficerii, mai 
departe toți genii uitați, pluralitatea cea 
mare a amploiațiloră flămândl și mai 
alesă învățătorii. Melancolici hotărîțl 
suntă și mopsulă, marmotulă, sobolulă, 
liliaculă, buha ș. a.

(Va urma.)

Representațiune în afacerea rescum- 
părării regaliiloru.

(Urmare.)

A doua scădere, pe care ne ținemă 
datori a o accentua, este aceea, că se 
plănuesce a se subtrage 20 % din veni
tulă dreptului de cârclmărită sub titlulă 
de spese de manipulațiă și a se capita- 
lisa numai 80%, computate fiindă" ca 
interese de 5% ale capitalului. Acestă 
subtragere este atâtă de arbitrară, în- 
câtă față cu dînsa este superfluu a aduce 
argumente obiective.

Subtragerea speseloră de manipu
lațiă la capitalisarea unui venită, numai 
atunci este îndreptățită și corectă, decă 
se iau de basă datele venitului brută și 
dâcă prin urmare din venitulă brută este 
a se căuta venitulă curată. Aici preste 
totă nu obvine acestă casă, pentru-că 
după art. de lege XXVI §. 6 din 1868 
venitulă declarată sub contribuțiă nu este 
venită brută, ci venită curată. Așaderă 
venitulă, din care proiectulă voesce să

subtragă 20n/a, este astfelă de venită 
scutită de orl-ce felă de sarcini, încâtă 
dintr’însulă absolute nu se potă face nici 
ună felă de subtrageri. Mai conside- 
rândă și acea împregiurare, că s’a luată 
ună periodă de 5 ani la stabilirea me
diei venitului, la acestă mediă s’au con
siderată deja tote eventualitățile, care 
potă micșora venitulă și așa din acestă 
venită mijlociu (a face subtrageri este 
procedură arbitrară, er nu basată pe cal
culare.

In motivarea proiectului se vede) că 
a și simțită înaltulă guvernă, că titlulă 
de spese de manipulațiă nu motiveză 
de ajunsă subtragerea de 20%, și din 
acestă causă de o parte s’a -provocată 
la. aceea, că dreptulă regală este de a- 
cela, pentru care nici odată nu . se plă- 
tesce desdaunare deplină, de alta susține, 
că capitalulă statorită cu subtragere de 
20% corespunde valorii de' circulațîune 
a drepturiloră regale.

Ce se ține de provocarea la istoria 
altoră țerl, acestă argumentă în totă o- 
norea îlă punemă la o parte; pentru-că 
decă am merge după analogii istorice, 
ușoră ar pute căpăta poftă majoritatea 
cea mare a țării, care nu are drepturi 
regale, să ștergă drepturile regale, după 
exemplulă cutărui stată străină, fără nici 
o desdaunare.

Ce se ține de provocarea la valorea 
de circulațiune, în acestă privință pe 
basa studieloră nostre proprii putemă 
susțină chiar contrarulă dela ceea ce 
susține înaltulă guvernă în motivarea 
sa. Adevărată este, că la noi abia pote 
fi vorba de valorea de circulația a re
galiiloră într’altă locă, decâtă la rega
li16 vândute de erarulă regescă pe calea 
licitațiunii, dintre care relativă la câteva, 
după conspectele alăturate sub 2-/., pre- 
țulă de cumpărare represintă o valore 
cu multă mai mare decâtă aceea, care 
voesce să ll-o dea proiectulă. <

Relativă la drepturile regale ale 
privațiloră, abia se pote vorbi de va
lore de circulația, după-ce în părțile ar
delene de câțiva ani mai nu s’au întâm
plată asemenea vâncjârî, și decă s’au 
întâmplată, vândătorii au fostă mai cu 
semă proprietari ruinați, în ale căroră 
afaceri nu s’au putută desvolta regulele 
ordinare ale circulațiunii.

Der afară de aceea merită atențiune 
și nesiguranța, care s’a răspândită de 
ani' de dile, în urma enunciațiuniloră 
întunecate ale- cercuriloră competente 
despre sortea viitore a regaliiloră și 
care este una dintre căușele, din care 
regaliile ca o avere lucrativă și sigură 
nu s’au putută desvolta în modă de sine 
stătătoră, ci în mare parte au rămasă 
încă totă legate de proprietatea de pă- 
mântă.

După tote acestea subtragerea de 
20% din venită, fiă. ca spese de mani
pulațiă, fiă ca analogiă istorică, fiă pe 
basa pretinsei valori de circulația, nu 
pote sta, ci fiindă nemotivată noi ne 
rugămă a o părăsi și a se plăti dreptă 
desdaunare suma de 20 ori luată a ve
nitului curată.

Afară de aceste două scăderi prin
cipale, proiectele de lege mai conțină 
numărose puncte, a căroră modificare 
noi o credemă necesară, der a întră în 
detaiurile acestora, nu ne ținemă de da- 
torință, ci numai în liniamente generale 
ne luămă voiă a recomanda atențiunii 
înaltului guvernă următorele observări:

La calcularea mediei venitului drep
turiloră de cârclmărită de aceea s’au 
luată de basă veniturile aniloră 1882-1886, 
pentru că a existată temerea, că pu- 
nându-se în 1887 și 1888 la ordinea 
dilei răscumpărarea regaliiloră, unii dintre 
proprietari voră declara sub contribuțiă 
venituri exagerate.

Acestă temere noi, ce e dreptă, nu 
o împărtășimă, der nesupunemă ciclului 
statorită ca unei regule generale; der 
nu putemă a nu recomanda considerarea 
după merită a unoră excepțiunl.

Acestea suntă d. e. orașele, funda- 
țiunile de umanitate, biserile și alte cor-
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porațiunl obligate a da rațiocinii pu
blice, față cu care nu există temerea, 
că voră face declarațiunl exagerate, căci 
ele exploatez! drepturile legale totdeuna 
pe lângă acte publice și vrednice de 
credință. După ce avem! cunoscință sir 
gură, că chiar regaliile acestor! corpo- 
rațiunl arată în acești din urmă doi ani 
o urcare considerabilă, de ale cărei 
favoruri preste totă nu este echitabilă a 
le lipsi, din acestă causă față cu acestea 
corporațiunl ar fi la loch a se lua de 
basă a răscumpărării media venitului cu
rată din cei din urmă 5 ani, adecă dela 
1884-1888.

Suntă mai departe în Transilvania 
orașe, cum este și Turda Chezdi-Oșorheiulă 
unde dreptulă de cârcîmărită n’a fostă 
ală tuturora locuitoriloră ci numai a unei 
clase dintre cetățeni, care dreptă d. e. 
în Turda numai prelângă plătirea taxei 
de întabulare se putea câștiga, fără ca 
venitulă pusă sub contribuția după acestă 
dreptă să fi fostă declarată vreodată.

In asemenea cașuri ștergerea drep
tului existentă fără desdaunare, preste 
totă nu ar fi îndreptățită. Spre resol- 
varea acestei cestiunl nu voimă să fa- 
cemă propuneri hotărîte, der am credută 
eă este necesară să o amintimă spre stu
diere și resolvare corespundătore.

Și aceea trebue să recunoscemă, că 
proiectulă de desdaunare la §. 3, în mo
dificarea propusă de noi mai susă,. la 
nici ună casă nu va fi numai o simplă 
problemă aritmetică, ci în privința cum
pănirii documenteloră va fi necesară o 
lucrare judecătoresc! esențială și meri- 
torice.

Acestei misiuni organele amintite în 
proiectă abia voră pute corespunde și 
organisarea și cerculă loră de activitate 
voră trebui supuse unei schimbări esen
țiale și cu deosebire ar fi a se cumpăni, 
că ore sentința ultimă în acestă materiă 
n’ar fi bine să se iee de pe umerii Ex
celenței Sale d-lui ministru de finance și 
să se. transpună la judecătoria financiară 
supremă, care este prevădută cu garan
ții judecătorescl și este instituită tocmai 
pentru resolvarea cestiuniloră de con
troversă între erară și partidele private.

In sfîrșită mai amintimă aceea, că 
în privința dreptului de cârcîmărită în 
părțile ardelene este cestiune neresolvată 
aceea, că în comitate se exercită într’o 
parte a anului dreptulă de cârcîmărită 
prin foștii iobagi, er în ținuturile săcu- 
escl și săsescl se exercită în întregă de- 
cursulă anului de cătră toți locuitorii 
liberi ai comuneloră; este acum întreba
rea, că dreptulă acesta este ală comu
neloră politice seu ală singuraticiloră lo
cuitori ?

Resolvirea acestei cestiunl prin le- 
gislațiune forte potrivită s’ar fi putută 
așecfa în cerculă proiecteloră, de care 
este vorba, și noi, ca societate econo
mică, suntemă de părere și dorimă ca 
desdaunările ce se voră plăti pentru 
dreptulă de cârcîmărită ală comuneloră 
să se enunțe ca avere neatacabilă și ne- 
divisibilă a comuneloră, și venitele aces
tora asigurându-se pe sema comuneloră, 
să facă posibilă crearea unui capitală, 
care cu creditulă său să servescă de 
basă la instituțiunile ce se voră înte
meia în folosulă agriculturii.

(Representațiunea portă data 17 Sept. 
1888 și e subscrisă de președintele și se-, 
cretarulă societății de agricultură din 
Ardeii.)

Dela camera comercială.
Liferarc de traverse. Pentru asigu

rarea liferației de 21,000 bucăți traverse 
de ștejară de mijlocă de prima calitate 
pentru linia drumului de feră Noua-Gra- 
disca-Brod direcțiunea drumuriloră ferate 
reg. ung. de stată a publicată o nouă 
pertractractare de oferte pentru diua de 
16 Octomvre a. c. Publicațiunea se pote 
vede în biroulă camerei comerciale și 
industriale din Brașovă.

Lifer are de păne și de ovSsu. Inten
dența c. r. a corpului 12 a trimisă ca

merei comerciale și de industriă din Bra
șovă mai multe esemplare ale publica- 
țiuniloră privitore la asigurarea provi- 
siuniloră de pâne și de ovăsă în distric- 
tulă corpului de armată. Aceste publi- 
cațiunl se pot! vede în biroulă numitei 
camere. Se vorbesce, că licitațiunile se 
voră ține în intervalulă dela 15 Octom
vre pănă la 29 Octomvre a. c.

Literatură.
Higiena poporală cu privire la Să- 

tenulă română, de Dr. Gr. Vuia, medică 
curantă la Băile-Herculane (Mehadia), 
fostă profesori' de higienă. Cu figuri 
în textă. Carte aprobată de Ministerial 
ungurescă de culte și instrucțiune și de 
Ministeriulă română de culte și instruc
țiune publică ca manuală pentru scolele 
medii; recomandată prin cercular de au
toritățile române bisericescl din Sibiiu, 
Blașă, Aradă, Lugoșă și Caransebeșă. 
Edițiunea 2-&, revSdută și înmulțită. Pro
prietatea autorului. Prețul! 1 fi. — Lei 
2.50. — Formată 8° de 152 pag. — 
Titlulă acestei cărți, precum și împreju
rarea, că a trebuită să se scoță a 2-a 
edițiune.,. esprimă în deajunsă valorea 
netăgăduită a acestei cărți. D-lă Dr. G. 
Vuia s’â interesată cu deosebită bună
voință de obiceiurile și modulă de vie
țuire a țăranului română, făcendu călă
torii a,tâtă aici, câtă și în România, stu- 
diândă cu deamăruntulă starea țăranului 
română și opulă de față a d-lui Dr. 
Vuia cuprinde tocmai resultatulă aces- 
toră studiurî.

Iumormentarea fl-rei B, P. HașdBu.
Studentulă de litere și de fîlosofiă 

d. Const. Calmuschi publică în 
următorea ffumosă descriere a acestei 
înmormântări:

ErI pe la orele 2 p. m. s’a săvîr- 
șită înmormântarea d-șorei Iulia B. P. 
Hașdeu.

Casa micuță modestă a eminentului și 
neobositului literată era peste totă în- 
brăcată în negru, afară de camera mor
tuară, totă în albă, în,.care pe ună cata- 
falcă înconjurată de flori sta nemișcată 
și rece candida fecidră, în vestminte de 
miresă.

Mulțl din omenii de șciință și litere 
ai societăței Bucureșcene, parte din profe
sorii universităței, ai liceiloră și gimnasii- 
loră, toți studenții facultăței de litere 
aflători în capitală, și ună publică forte 
numărosă cu o vădită durere în sufletă 
venise să console părinții d-rei Hașdău, 
care personificau durerea neconșolabilă.

Ună mare numără de corone acopereu 
catafalculă și cosciugulă celei pentru 
care nu erau de ajunsă lacrăml spre a 
o plânge. Să destingeu: a grupului de 
la „Revista Nouă,u de rose albeînbobo- 
cite, a familiei Novjană de rose cremă 
înbobocite, a societăței studenților! Uni
versitari „Unirea“ de camelii, aședată 
chiar la capulă multă regretatei loră 
colegă de studii și de gândire, a funcțio- 
narfloră dela Archiva Statului, a d-re- 
loră Bilcescu, Constanța Bârsană, Ma
tilda Sfetescu, Florica Zahărescu, colege 
de ale defunctei, familiei Manliu, Lau- 
riană, mai tote de flori albe, și pe urmă 
ună mare numără de alte corone mai mici 
de flori naturale și artificiale.

Corpulă d-rei Hașdeu fu scosă din 
camera mortuară și dusă pănă la dricul! 
înbrăcată totă în albă și decorată cu 
flori și ghirlande de dd. studențl Herescu, 
S. Predescu, Vernescu, Cernescu, Lupu 
și Lugoșianu.

In fața bisericei Michaiu Vodă se 
oficia serviciulă divină de P. S. Vicarulă 
Mitropoliei, înconjurată de ună numărosă 
cleră. După acesta d. Momuiană, dela 
arhiva Statului, printr’ună discursă in
teresantă mai multă prin fondulă vor- 
bitoră de sine însuși, și mai de loc! 
prin formă, făcu biografia d-rei Hașdeu, 
relevândă talentele sale deosebite, me
ritele dreptă capitulate și calitățile in- 
conparabile ale celei, care a dl ne dice 
ună. eternă adio.

Coortegiulă punându-se apoi în miș- 
care, însoțită de numărosulă publică și 
de ună lungă șiră de trăsuri, străbătu 
strada Michaiu Vodă, calea Victoriei, 
strada Clemenței, strada Colței, și întră 
în Bulevardul! Academiei. Durerea ne- 
mângăiațiloră părinți, regretulă de mor- 
tea celei despre care abia putemă dice 
că a trăită, făceau să isvorâscă lacrimi 
în ochii tuturora.

Qortegiulă se opri în fața Universi
tăței, care deschise porțile sale largi, 
înaintea acelei pe care spera s’o vedă 

de pe catedrele sale discutândă și eluci- 
dândă speculațiunile și misterele fîloso- 
fiei și ale literaturei.

Aici d. Gionă ținu ună discursă de o 
frumseță sclipitore, produsă de o adâncă 
impresiune în lumea gânduriloră sale, 
și care ar pute face o pagină admira
bilă în „Revista Nouă“ în numele căreia 
vorbi.

După d-sa d. Lupu,. absolventă de 
facultate, în numele tuturoră colegiloră 
săi dela litere, arată durerea de care suntă 
cuprinși toți la audulă neașteptatei 
morți a celei, cu care fără s’o cunosc! 
se întâlneau în idealulă și gândurile 
loră.

Cortegiulă se pusej apoi în mișcare 
spre cimitirulă Șerbană-Vodă. Sorele, 
care nu se arătase multă erî, la pogo- 
rîrea în mormântă, trimise nisce rade 
furișate și perflișe, ce cădură jalnice pe 
fața celei, pe care altă-dată o înveselea 
atâta, și scaldară în lumina loră roșie- 
tică fruntea nemângăiatului părinte, ce 
cu inima sfâșiată mai punea mâna pentru 
cea din ură ărmă pe părulă undosă pe 
care l’â netezită așa de desă pănă acum 
ca să nu-lă mai neteclescă nicl-odată în 
viitoră.

SC1K1 TELEGRAFICE.
Viena, 5 Octomvrie. La prân- 

cțultt de gală, când s’a servită ală 
4-lea feliu, s’a ridicată în piciore 
Majestatea Sa împeratulă Austriei 
și cu elă toți cei de față, și adre- 
șându-se cu paharulă în mână- 
cătră împerâtnlă Germaniei, a ros
tită cu vdce clară și cam .emo
ționată următorulă toastu: Dau 
expresiune adencei mele bucurii 
și mulțumiri, că mi-a fostă dată 
a^saluta pe Majestatea Vdstră în 
mijloculă nostru, pătrunsă fiindă 
de simțSmentulă cordialei, credin- 
cidsei și nedespărțitei amiciții, ce 
ne unesce spre binele popdrăloru 
nostre. Beu în sănătatea ospelui 
meu. Atot-puterniculă se-lă con
ducă pe cărarea pe care a pă
șită cu putere juvenilă și cu în
țelepciune și hotărîrebărbătăscă.Im- 
păratulu, împerătăsa Germaniei și 
întrega casa regală „Hoch /“ Pe 
când unu echou însutită de ^Hochu 
străbătea sgomotosăsala, împărații 
ciocneau paharăle.

După aceea și-a ridicată împă- 
ratulă Wilhelm pocalulu și cțise: 
Mulțămescă Măjestății Vdstre din 
adenculă inimei mele mișcată pen
tru grațidsele cuvinte ce ml-le-ațl 
adresată. Am venită aicea nuca 
străină, ci ca unulă, care încă de 
mulțl ani am fostă distinsă prin 
bunătatea Măjestății Vdstre, am 
venită se esecută sfânta moște
nire ce mî-a lăsat’o buniculă meu 
ca sentimentulă amiciției probate 
și nedisolubile. Ridică paharulă 
meu și beu în sănătatea multă 
veneratului meu aliată, a împă
ratului Austriei și a Regelui Un
gariei, pentru împărătesa și întrega 
casă imperială.

Cuvintele acestea, respicate cu 
cordialitate, au întâmpinată ună 
echou entusiâstică în societate. 
Pe când împăratulă Wilhelm, după 
vechiul! obiceiu germană mădu- 
vosă, și-a ciocnită plină paharulă 
cu acela ală amicului său, bendă 
apoi dintr’ensulă cu totă pofta.

împăratulă Austriei, urmândă 
unei momentane inspirațiuni, și-a 
ridicată erăși paharulă și ițise : 
Permiteți-mi Maj estate ca să ri
dică încă-odată paharulă meu spre 
a rosti unuf„jHoc7i/“ pentru armata 
Măjestății Vdstre, ca pentru ună 
esemplu lucitor! alu tuturor! vir
tuților! militare. Camarații noș
tri prusian! și germani se trăescă, 
„Hoch!*

O însuflețire sgomotdsă urmă 
acestui toastu, după care împăra
tul! Wilhelm răspunse : Beu în 
s!nătatea armatei austro-ungare. 
Camarazii noștri din armata austro- 
ungară să trăescă, „Hoch!*

Nesfirșite „Hoch !* făceau să 
bubue sala. Răpit! de un! senti
ment! cordială împăratulă Wil
helm țise încă-odată „Hoch!* Me
senii cu bucuriă intonară unu re- 
pețită „Hoch!* împeratulă Wil- 
helmă ridică apoi din nou paha
rulă său și strigă cu vdce și mai 
clară: Și erăsi Hoch! In mo du 
entusiâstică măsenii intonară de 
repețite-ori strigarea Hoch. Acestă 
scenă a făcută asupra tuturoră o 
adâncă impresiune.

DIVERSE.
Inoculațiunile antirabice. Inoculațiu- 

nile antirabice practicate acum la insti
tutul! de Bacteorologiă din BucurescI 
asupra a 70 de persone mușcate de câni 
turbați au fostă însoțite de succes! com
pletă. De asemenea acest! tratament!, 
a fostă .eficace și pentru cașurile grave, 
unde rănile au fostă causate de lupi și 
aveau sediulă la capă și în care boia 
nu s’a declarată înainte de 3 săptămâni 
dup! începerea tratamentului. D. Dr. 
Pasteur și Gamallia constatând! că vac
cinul! îșl produce efectul! numai după 
20—30 dile dela începutul! tratamentu
lui, de aceea trebue renunțată d’a pre
veni turbarea în acelea cașuri escepțio- 
■nale , când ea se declară înainte de a- 
cestă termen!, Și într’adevâr!, la ins
titutul! bactereologică din BucurescI s’a 
constatată, că dintre personele mușcate 
de lupi turbați, aceia cari au putută trece 
peste 25 de dile de tratament! se află 
în deplinăf sănătate. „Românul! “ scrie, 
că printre 6 individl mușcâțl gravă de 
ună lupă turbată, cari au fostă duși la 
aoestă institut! se, afla unulă ale cărui 
plă,gi erau de o gravitate mai mică, pre- 
tindândă că n’ar fi fostă mușcată, ci nu
mai sgăriată de lupă ; condusă de acestă 
idee elu n’a voită să se supună trata
mentului antirabică. După 3 dile dela 
venirea lui în institut!, vindecându-i-se 
plăgile, a plecată acasă, er tovarășii lui 
au urmată tratamentul!. Trei din aceș
tia ală căror! plăgi se aflau la capă și 
și de o gravitate deosebită, suntă bine, 
pe cănd individul! care s’a sustrasă de
la tratament!, sub pretextul! că ar fi 
fost! numai sgăriată de lupă, a sucom
bată de turbare clasică într’o epocă, în 
care cei tratați au fostă deja garantați. 
Prin urmare decă o personă vaccinată 
a trecută peste termenul! de 20—26 dile 
după mușcătură, atunci ea este scăpată 
fără îndoelă prin acțiunea curativă a 
tratamentului.

Cursuliî pieței BrașovA
din 5 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl C ump. 9.20 Vend. 9.22
Argintă românescă . „ 9.15 9.20
Napoleon-d’orI . . . „ 9.56 n 9.59
Lire turcescl . . . „ 10.86 10.90
Imperiali.................... „ 9.86 n 9.90
GalbinI.................... n 5-67 n 5-70
Scris, fonc. „ Albina116°/0 ,, 101— M —î—

» n n 5°/o ,, 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 128— 11 129—
Discontulă .... 6 72—8% Pe ană.

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

100.20
90.64 ,

146.60

97.70

Renta de aură 4°/0..............................
Renta de hârtiă5°/0.............................
împrumutul! căilor! ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (3-a emisiune) . . 
Bonuri rurale ungare.........................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banat!-Timiș! . . . 
Bonuri cu cl. de sortare....................
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone.........................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc! ..."........................
împrumutul! cu premiul! unguresc! 
Dosurile pentru regulare» Tisei și Se- 

ghedmului.......................................
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argint! austriacă .... 
Renta de aură austriacă....................
LosurI din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare , , . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr , .

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
104.50 
104—

99.75
130.25 .

122.75
81.50
82.30

110.20
140.50
878—
303.50
310.60

Editor! și Redactor! responsabilă
Dr. Aurel Mureșianu.
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Scbutamarke.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
eră escelentu în contra tuturora boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosit greu, umflare (vânturi). răgăelă acră, colică, ca- 
tarit de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (ddcă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachtî, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulii 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntii unii remediu secretă. 
Părțile conțin Store suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
•Veritabile se află mai în t6te farmaciile.

Avertismentu! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învălitorea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susă, și afară de aedsta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia Frans KeUemen, farmacia la „Biserica Albă“; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iehelius1 W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert; farmacia Ed. Kugler la „Higiea11.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. Dobay. Cohalmă: farm. Ed. Melas, farmacia jă. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. W. Schneider. Făgărasă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, farmBarabăs Fer. 13,52—29

Nr. 810-138g_ CONCURSĂ
Pentru postulă de învețătortl dirigente dela scdla grănițărescă 

din Barumare, comitatulu Hunieddrei, cu salariu anualu de 300 fi. 
v. a. apoi cortelă și lemne de focu, prin acesta se escrie concursă 
cu terminulă pănă la 15 Octomvrie st. n. a. c.

Reflectanții s6-șl subștema petițiunile loră instruite cu docu
mentele prescrise de lege la
Comitetulu administratorii! de fondulu scolasticii 
alu foștilor!! grănițeri din regimentulu românescu 

n I la Sibiiu.

Nru. 10,153—1888. 28 M. 3—1

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orășenescă Brașovă, în Tran- 

silvania, intenționeză ca pe temeiulă pla- 
nuriloră economice forestierale definitivă 
statorite și așternute spre aprobare înal
tului ministeriu r. ung. de agricultură, 
industria și comerciu, să vândă pe cale 
de oferte și per bușteaniî venitulă mate
rialului anuală ală lemneloră de fagii, de 
molivii și de stejariu aflătorii pe terito- 
riulii orășenescă cu ună etată anuală de 
8735 metri lemne curată pentru lucrată 
și 20,865 metri lemne pentru arsă, blane 
etc., mai departe venitulă materialului 
anuală ală lemneloră de fagă, de molivă 
și bradă cu ună etată anuală de 1690 
metri de lemne curată pentru lucrată și 
4550 metri de lemne pentru blane etc., 
de pe teritoriulă ei din Brană.

Materialulă amintită de lemne de pe 
teritoriulă orășenescă și anume din re- 
vierulă orășenescă se vinde pe durata 
anului 1886 pănă la anulă 1895 eventu- 
alminte 1905; acela însă din revierulă 
Timișă și din revierulă Brană din anulă 
1887 pănă la anulă 1896 eventualminte 
1906.

Condițiunile contractuale și de oferte 
se află în decursulă dreloră oficiose la 
oficiolatulă orășenescă forestierală în Bra
șovă spre studiare din partea fiecărui.

Oferenții au ca să-și așternă celă 
multă pănă in 15 Noemvrie a. c. înainte 
de prâneju la 11 ore primarului orașului 
Brașovă ofertulă provădută cu ună tim
bru de 50 cr., în carețare de a aminti 
atâtă în cifre câtă și în litere suma ce 
o ofereză pentru fiă-care metru din una 
din amintitele sorte de lemne atâtă din 
revierele de pe teritoriulă orășenescă 
câtă și din revierulă din Brană, dechia- 
rândă afară de aceea, că oferentului ’i 
suntă cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune loră.

Ofertulă are să conțină mai departe 
ună vadiu de 10°/0 din suma totală ofe- 
rată pentru ună venită materială anuală 
de lemne; și în fine să se amintescă în 
ofertă numele și locuința oferentului.

Deschiderea ofertului se va esopera. 
în 15 Noemvrie a. c. după prâneță la 5 
ore de primariulă orașului Brașovă.

Brașovă, în 27 Septemvrie 1888.

Son oi Plecarea Moto oi postelorn în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovă la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

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

A. Plecarea poștelor!!:
a) Dela Brașovă la Ilepwvu-Zernescl-Branu: 12 ore 30 m. după amedi 
k) » 7) n Ziziniî: 4 ore după amedi.
e) „ „ în SScuime [S. Georgî]: 1 oră 30 minute noptea.

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiascăa scrie pe cuponul!! manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitil diarulu nostru până acuma.

 Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
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TIPOGRAFIA A. MRREȘIANO,
piața Mare Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provădută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totfi felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aură, argintu 
și colori, tabele, etichete de totă feliuln și esecutat elegantă.

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

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore’

*

o îl •
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Dispunând!! de mașini perfecționate șî de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulti nostru tipografic!! este în posițiune a eseutâ ori-ce comandă în moduli! celt! mai 
esactti și estetic!! precum și cu prețurile cele mai moderate.

• 1 . . .....

Comandele eventuale se primesc!! îii biuroulu tipografiei, Brașovă, piața mare 
Nr. 22, etagiulfi I, cătră stradă. Comandele din afară rugăm!! a le adresa la

Tipografia A. MVREȘIA1UJ. Brașovîi.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov w
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