
ledactinwa, Âtoinistratiunea și 
Tipegrafla:

BRAȘOVU, piața mare Jir 22. 
Sc ii sori neiransHt© nu ao pri 
jnescfi. Manuscrip t) nu se re- 

tnmiiu !
Birourile de aimuii; 

Brașovâ, piața mare Nr. 22.1 
InsoratomaiprimoscuînViona: 
Rudolf Mouse, Haasensiein & Nogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalck, Alois 
Herndl, M,t)ukes, A.OppttlIk,J‘. Da>i- 
neberg; în Budapesta: A. V Qold- 
berger, AutonMozci, Kchste^yBernat; 
în Frankfurt: 0. L, Iktube; în Ham

burg? -Ai Steiner,
Prețul inperțiuniloru: o soriâ 
CarmoncWi pe O co!6n& 6 cn 
și 30 cr, timbru pentru o pu
blicare. Publicări mait -dese 

după tarită și învoială.
Reclame pe pagina Hl-a o 
seria. 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

reff

„Gazeta0 ieee în fie-cnre di 
Abonamente pentru Ansiro-Ungaria 
Pe unu mu 12.fl., pe șăbb luni 

6 fl., pe trei Iun! 3 fl.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci, pe șAse 
luni 20 franc?, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la tito ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentnln pentru Brașovu: 

laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22, otagiuin I.: pe unu ani 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Ou dusulii în 
casă: Pe unii anft 12 fl., pe 
siao luni 6 fl., pe trqi luni 3 fl. 
tJnil esemplaru o cr.‘v. a. său 

15 bani.
Atătfi abonamentele c&tu ’ și 

inserțiunile suntu a se plăti 
înainte.
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„GAZETA TRANSILVANIEI”.
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

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

Pretulu abonamentului:>
Pentru AustrotUnguria: 
pe trei luni 3- fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anti. 12 fl.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unti anti. 40 franci.

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

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

Administraținflea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovd, 27 Septemvrie v.
In c|ilele trecute amu publicații 

unu raportă despre activitatea reu- 
niunei de maghiarisare „Szecheny44 
din comitatulu Sătmarului.

O foia ungurescă, sciindu bine 
că neadeverulu nu mai are trecere, 
s’a văcjută silită se spună curată, 
că scopulu acestei reuniuni este: 
cultura. maghiară, propagarea patriotis- 
mului maghiară și în cele 1 din urmă 
maghiarisarea. . if ■

Mijldcele, de care se folosesce 
acesta reuniune ca să-șî ajungă 
scopulă, suntu ca ale tuturoru kul- 
turegyleturiloru: premiarea înve- 
țătoriloru și școlariloru români, 
cari arată progrese, unii în pro
punerea, alții în învățarea limbei 
maghiare; ajutorarea școlariloru 
s.erac!, cari învață în șcdlele un
guresc!; cursurile de sera pentru 
învățarea limbei măghiare; biblio
tecile portative compuse din cărți 
unguresc! or! p6te și românesc!, 
der care le convină maghiarisato- 
riloru ; asiluri ori grădini de copii, 
unde se învață limba și cântece 
unguresc!.

In acestă lucrare de desnațio- 
nalisare, reuniunea e ajutată de 
organele guvernului și ale comi

tatului, precum și de preoții ma
ghiar! catolici și reformați.

Reuniunea șe laudă în rapor- 
tulu seu, că prin cursurile de seră 
și prin asilurile de copii mai alesă, 
maghiarisarea ar fi făcută pro
grese surprincfetore.

Uneltirile acestei reuniuni sunt 
din cele-mai condamnabile și nu tre- 
biie se ne mirămu decă, cum se 
spune înraportu, autoritatea nostră 
bisericescă și școlară din Sătmaru, 
îngrijită de acestă diavolescă ve- 
nătore de suflete românesc! s’a 
vecjutu silită se ia măsuri, pentru 
ca se paraliseze încâtva. acestă 
lucrare de subminare a naționa
lității române, și prin acesta a 
școlei și a biseribei române.

Se vede însă, că măsurile luate 
de autoritatea năstră școlară și 
bisericescă nu suntu destulă de 
energice, căci decă reuniunea a 
încetatu a mai publica concursu
rile sale de premiare, în schimbă 
retrasă dela lumina cfilii, continuă 
a premia ’la întunerecă, st.ăruesce 
în uneltirile sale pe ascunsă, cum- 
părându sufletele învețătoriloru 
slabi de ângeru și ale nevinovațiloru 
copii seduși d'e darurile dușniâni- 
iloră nemului lord.

■ Intrebămă acum: decă auto
ritatea școlară „valahă, cum o 
numesce râportofultt reuniunei din 
vorbă, a găsită cu cale să oprescă 
pe învățătorii fără inimă cătră 
neamulă loră d’a primi premiile 
publicate la concursă, nu gășesce 
6re totă așa de cu cale a’i opri 
d’a primi și premiile date în as
cunsă, pentru cursurile de seră? 
Căci nu putemu admite, că unei 
autorități școlare energice i’âr 
pute scăpa din vedere acestă "ve- 
nătore de maghiarisare, după ce 
însăși reuniunea îi deschide ochii 
și’i arată îndrășneța sa procedere!

Și cum e cu putință, ca Ro
mânii de inimă din Sătmară se 
nu le deschidă ochii părințiloru 
aceloru copii trași în cursă, se 
nu’i lumineze asupra scopuriloră 
reuniunei unguresc!? Cum e cu 
putință, să-i lase a’ș! înstreina, de 
sigurii fără să scie ce facă, copii

dela sînulu loru, a’i înstreina cu 
timpulă, prin uneltirile dușmani
lor^'noștri, de limba și naționa
litatea loră, și mai târc|iu: de șcdla 
și biserica loru ? '

Noi credemu că nevinovaț! sunt 
părinții copiiloră căcfuț! în cursa 
maghiarisărei, și totă răspunderea 
cade asupra bărbațiloru noștri cu 
carte, asupra autoritățiloru năstre 
școlare și bisericesc!, car! nu tragă 
la dâre de semă înaintea opiniu- 
nei publice a poporului română 
pe învățătorii devenițî unelte un
guresc!, cari nu deschidă ochii ne- 
vinovațiloră părinți, spunendu-le 
că ’șl sapă mormentulă loră și ală 
copiiloră loră.

Părințiloră, car! au copii la 
școlă, le flicem: deschideți-vă ochii 
și nu vă lăsâț! a fi amăgiți de da
rurile ce le dau copiiloră voștri 
reuniunile de maghiarisare, căci 
darurile dușmaniloră voștri suntă 
otrăvuri, car! vă ucidă limba și 
naționalitatea vostră românescă, 
suntă mine car! distragu din te
melii școla și biserica vostră ro
mânescă !

Serfătorile inbilare în NăsWn.
(Raporțti | specialii alti „Gazetei Transilvaniei")

O sută două-decl și cinci de ani 
suntă de când Românii libertini de pre 
Valea-Someșului ■ din prea grațiosului 
mandatu ală Impărătesei-Regine de fe
ricită memoriă Maria Teresia au fosta 
chemați a depune jurămentulă de supu
nere și- alipire cătră înaltulu Tronă ală 
Habsburgiloră și Spre fericirea și apăra
rea patriei formândă ună regimentă pe
destru de graniță numita : alti II-lea re- 
gimentu românescă de graniță Nr. 17, (Zwei- 
tes Walacher-Grenz-Infanterie-Regiment) 
cu simbolulă : Virtus romana redi- 
viva.

Distinsu-s’a acestă : regimente româ
nescă prin vertuțile sale militare și prin 
negrăitele sale biruințe1 săvârșite pe câm
piile Europei; destinsu-s’â acestă regi
mente prin spiritulă de ordine și de su- 
punere față eu Inaltulă Tronă; distinsu- 
s’a acestă regimentă prin iubirea de pa- 
triă, atragendă asupra-șl admirațiunea 
lumei și încrederea Tronului. Dovadă 

tuturoră acestora servesce deosebita dis
tingere ce i s’a făcută prin decorarea 
stegului său cu marea medaliă de aură 
cu chipulă Majestății Sale prea iubitu
lui nostru Monarchă Franciscă Iosifă I 
și cu inscripțiunea: „Fiir staiulhaftes Aus- 
harren in der beschwornen Treue im 
Iahre 1848.“

Etă în scurtă istoriculă unui regi
mentă românescă,^ care în analele isto
rice ale monarchiei nostre ocupă unulă 
dintre cele mai mărețe locuri și una din 
cele mai frumbse pagine.

Cine nu ar povesti cu dragă despre 
bravura acestui regimentă? Și cine nu 
iar povesti cu dragă despre o gloriă,care 
nicl-odată nu îmbătrânesce, nicl-odatănu 
se dă uitării, și-.care .asemenea bradului 
de . munte rămâne îmbrăcată totă cu a- 
cea colore, asemenea fmicului totă cu 
acea înălțime, și asemenea granitului totă 
cu acea tăriă și, trăinicia.

Acestă gloriă este asemenea unei ser- 
bătorl plină de veșeliă, frumosă ,și des- 
merdătore.

Acestă gloriă este asemenea crista
linului isvoră de munte din care cu câtă 
mai cu însetoșare bei, cu ațâță mai 
multă te recorescl, cu atâtă mai multă 
o dorescl și cu atâtă maivertosă stai să 
nu te desparți de ea.

Gloria a trecută glorificându-se în 
gloriă.

La a. 1851 din îndurarea părjntâscă a 
Monarchului nostru Franciscă Iosifă I. 
regimentulă ală II. românescă de gra
niță se desființeză, er totă în acelă timp 
bravii grănițeri luându-șl adio dela Marte, 
cu profundă venerațiune și cu credința 
în Dumnedeu ,să îndreptă sub paclniculă 
și liniștitulă scută ală Minervei.

Acolo unde este voință și statornicia 
de feră, acolo unde munca este susți
nută cu brațe .neobositore, succesele a- 
s.emenea unui câmpă înflorită în demi- 
nețele de primăveră apară vădendă cu 
ochii, fără de a pute aduce meritosele 
laude singuraticiloră individl.

Muncit’au grănițerii muncă dreptă, 
muncă uriașă , muncă înaintea căreia 
trebue să te închini, și cu cutremură și 
umilită glasă să dicl: Onore, laudă și 
veclnică fericire ție pururea neuitată ge- 
nerațiune, care ai fostă alesă de Dum
nezeu, ca se pui temelii neresțurn abile 
urmașiloră tăi!!

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(O esecuțiune, casti. de dreptti în adevărti în
tâmplată.)

Ună țărână săracă avea o unică va
că, ce prin silința sa isbntise să ’șl-o 
cumpere după ostenelă și cruțare de ani 
de dile. In schimbă însă peste acestă 
unică proprietate a sa cădii binecuvân
tarea cerescă, căci vacei îi pria, se în- 
grășia și se rotunejia vădândă cu ochii 
și în fiă-care di dedeâ multe pătrare de 
lapte prospetă, din' care țăranulă, care se 
îndestulia cu puțină, se hrănea de ajunsă. 
Lipită de elă locuia ună altă țărână, 
care juca, bea și chefuia dîua ’ntregă, 
pănă ce ’șl prăpădi casă, curte și cea 
din urmă vită. Ne mai avendă nimică, 
îlă rodea la inimă’, că țăranulă celă cas
nică de lângă elă să hrănea așa de bine 
dela unica sa vacă ce o avea, și se gân
di și se resgândi, '• cum ar pute ajunge 
să aibă și elă O1 văcuță atâtă de bună. 
Când etă că diavolulă împelițată îi șop

ti în ureche: du-te și ia-o. Și blăstă- 
matulă de țărână se furișă noptea în 
ograda vecinului și-’i fură vaca. Iute o 
vându în orășelulă celă mai de-aprope 
pe ună preță așa de bună, că din bani 
îșl putu cumpăra totă atunci o altă vacă 
și ’i mai și rămase o sumă bunicică,'ce o 
bău îndată în cârciumă. Chefuită și 
clătinându-se se duse acasă cu vaca.

Der nu i-a fostă dată să se bucure 
multă timpă de proprietatea sa, atâtă 
de ușoră câștigată. In curândă brațulă 
dreptății înhățâ pe hoță,. care pentru 
fapta sa ur'îtă fu cumplită bătută cu nu
iele, prin hotărîre judecătorescă, și afară 
de acesta fu condamnată să plătescă săr
manului țărână, căruia îi furase unica 
vacă ce o avea, 50 de florini în bani 
gata ca despăgubire. Țăranulă celă hoță 
urla îngrozitoră, câpd îșl luâ pedepsa, 
apoi ,frecendu-’șl de durere părțile bă
tute ale trupului se duse acasă, îșl mul
se vaca, bău laptele și la tote se gândi, 
numai la plata despăgubirei de 50 de fl. 

sărmanului său vecină nu ' se mai cu
geta. Atunci păgubașulă se duse la ju
decătorului și acesta porunci slujitorului 
oficiului, ca imediată să ’i secvestreze 
țăranului celui hoță ceea ce are, obiec
tele secvâstratesăleprefacă în bani și să plă
tescă dinei bietuluipăgubașă, după cumpre- 
scrie înțelepta lege; Veselă, că în cele din 
urmăîșlcapătâbanii cucarlîn curândă să-’șl 
cumpere erășl o vacă, -bravulă țărână în
tră cu slujitorulă în casa țăranului celui 
hoță, care ’i aștepta că ună ultimă pa- 
hară de rachiu lângă elă și cu ună zîm- 
betă diavolescă. Der în casa’ntregă nu 
găsiră nimică ce să secvestreze; numai 
din grajdă răsuna mugetulă vacei decu- 
rendă cumpărate, care sta la iesle, um
plute fiindă din destulă cu nutrețulă de 
lipsă pentru timpă de două săptă
mâni.

„Să secyestrămă vaca14, strigă bie- 
tulii țărână, cuprinsă de bucuriă, că în 
fine a găsită cu ce să se despăgubescă 
pentru dauna ce a suferit’o.,

Der slujitorulă, mâna legii, se uită 
cu ochi mari la elă șj dise

„Ce? Să secvestredl unica vacă ce 
o are și provisiunea de nutreță pe două 
săptămâni? Omule țl-ai perdutămințile? 
Nu cunoscl legea dela 10 Iunie 1887, 
publicată în „Foia legiloră imperiului14 
(Reichsges.etzblatt) Nr. 74? Departe fiă 
de mine, de a secvestra o vacă cu lapte 
ori după alegerea debitorului două capre 
ori trei oi împreună cu provisiunea de 
nutreță și paie necesare pe timpă de două 
săptămâni pentru întreținerea și așter- 
nutulă loră. Indărătă, și lasă-mă să ra- 
porteză, că n’am găsită nimică de sec- 
vestrată „la debitorulă d-tale, der pentru 
aceea ai să plătescl cheltuielile execuțiu- 
nei din punga d-tale.44

„Da, însă d-le slujitoră4*, îndrăsni 
țăranulă să replice, „și vaca ce ml-a fu- 
rat’o blăstămatulă ăsta și în loculă că
reia șl-a cumpărat’o pe cea care o are, 
a fostă unica vacă ce o aveam; pen
tru ce ore să fiă mai multă ocrotită vaca
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Abc^is’a acestă scumpă și bravă ge- 
nerațiune de denarulă ce i se cuvinea 
pentru grelele serviții ce a prestații Tro
nului și patriei, menindă acelă denară 
spre scopulă culturei nepoților^ și stra- 
nepoțiloră din generațiunl în genera
țiunl.

începută modestă — scopulă însă 
ajunsă

Căci etă: G-loria apare în negrăită 
și măestdsă aureolă.

Anulă 1863 este serbătoritulă ană 
ală tuturoră generațiuniloră ce voră suc
cede pre recorosele plaiuri ale ținutului 
fostă militară.

Nu vomă greși, decă vomă numi 
anulă 1863 anulu de serbătore.

în anulă de sărbătore la 4 Octomvre, 
care este (ji sărbătorită de întregă casa 
domnitore, de tdte poporele Monarchiei în 
acestă di când clopotele sună, când dela 
altară se înălța sfânta jertfă la Tronulă 
dumnedeescă pentru fericita onomastică 
a monarchului nostru Franciscă Iosifă 
I, în acestă neuitată 4b poporațiunea 
fostă grănițeră serbătoria în capitala re
gimentului său, în modestulă Năsăudă, 
cu o nespusă bucuriă și cu falnică en- 
tusiasmă pe Impâratulă-Rege Franciscă 
Iosifă I. prin deschiderea gimnasiului 
numită pentru tăte timpurile: „Gimna- 
siulu Franciscă Iosiflanu".

Și timpulă a trecută cu anii în necu
prinsa veclniciă, rămas’au’ însă inimi 
mari, inimi răsbitore, care cu lumina 
neînserată a minții se pregăteau și pre
găteau viitorulă.

Simbolulă: „ Virtus romana redwwau 
se grava, se graveză și pururea se va 
grava cu o neesplicată mândriă în ini
mile acelora, cari crescândă pe acestă 
pământă din fosta graniță militară s’au 
încăldită sub aripile Minervei adăpânduse 
din nesărbeditulă lapte ală sciinței și din 
coptulă fructă ală culturii universale.

Virtutea a reînviată, der gloria a 
rămasă totă în apogeulă său.

Dintele timpului face minuni.
Timpulă produce omeni noi, idei 

nouă și aspirațiunî mari.
Anulă serbătorită îșl pretindea încă 

o pagină de gloriă.
Anulă serbătorită în falnica sa ino

cență șoptea cu tainic doră inimiloră 
rîvnitore și dedate cu măriri, ună nou 
gloriosă și desmerdată epitetă.

După douădecl și cinci de ani de 
nespuse sacrificii și de minunate succese, 
cei încununați și pănă acuma cu cununa- 
nevescedită a muncei înălțat’au templu 
nou Minervei, îmbinândă prin dânsulă 
gloria trecutului cu gldria viitorului.

Și acuma să ne oprimă, și punendă 
o cunună pre fruntea anului de sărbă
tore, cu mândriă să-lă iubilămă și fără 
fățărnicie să ne deschidemă inimile și 
să întipărimă în ele diua de 4 Octomvre 
a anului de sărbătore cu profeticele cu
vinte : Acesta este diua care o-a făcută 
Domnulu se ne bucurămă și veselimă in- 
tr’ensa.

lui d’a nu i-se lua pe cale cinstită, de- 
câtă a mea care n’a fostă ocrotită d’a 
nu mi se lua pe cale necinstită?

„Ah, ce," dise slujitorulă, „tocmai 
asta e finețea legii celei noue, pe care 
n’o pote pricepe numai decâtă fiece ță
rână^ și lăsa locului pe țărână, care 
rămase înmărmurită. Apoi dând din cap, 
o luă spre casă, când âtă că scriitorulă 
neautorisată (’Winkelschreiber) ală lo
cului, care, fiindcă nu avea nimică de 
legalisată, trecea p’acolea fără nici o 
trebă, îlă trase de mânecă și-i c|ise:

„Prietine, da nu fi așa de prostă, 
fură’i și tu acum blăstămatului vaca și 
schimb’o cu alta, atunci n’o să-ți potă 
face elă ție nimică, și legea îți ocrotesce 
atunci și ție unica vacă ce o ai."

Decă țăranulă a urmată acestă sfat 
și așa a ajunsă să fîă ocrotită de lege, 
despre acesta nimenea n’a putută afla 
ceva hotărîtă. Nfrpr.

f • * • ft * ■‘S
Er’ teu aces.țe profetice cuvinte să- 

trecemă la Sărbătorirea anului iubilară 
și încungiurațl de bucuria pe care o 
simțimă să lăsămă viitorimii o. modestă 
ra4ă de lumină, la care uitându-se, cu 
pietate să’șî aducă aminte de diua de* 4 
Octomvre a anului 1888 și cu încredere 
și mândriă să pășescă pe. calea sămgpată 
cu florile sciinței și cu dulcile fructe ale 
adevăratei culturi.

Dvxjpă. 25 ele ani.

La anulă 1863, care 1 am numită? 
anulă de sărbătore, poporală grănițerescă 
era cuprinsă de acea mândriă mare, și 
de acea bucuriă desfătătore, care făcu 
ca bătrânulă să-și uite , povara aniloră 
sei, tinărulă să se desbrace de sburdal- 
nicia sufletescă, și cu toții împreună ca 
ună trapă sănătosă și plină de vieță să 
dea espresiune adevăratei, însemnătăți a 
acestei dile, a cjilei de 4 Octomvre.

La 4 Octomvre a anului de sărbă
torire lipsia însă acea flore, care se mi
mes ce mândria și fala viitorului.

Atunci lipsia „tinerimea" cu entu- 
siasmulă; lipsia tinerimea cu bucuriile 
ei. Erau însă bătrâni cu inimi tinere, cu 
fețe rumene, cari cu credință în Dum- 
nedeu priviau la viitorii.

Viitorulă apare, tinerimea se ridică 
și din ogorulă cu grase brazde ale 
sciinții vine și ni se arată o urmă a ge- 
nerațiunei framosă și puternică, care te 
îndemnă a privi cu siguritate ,și fără 
șovăire ca la o lumină readumbrită și 
în veci nestinsă, care te conduce pe 
scara cu nenumărațl,fuștei a viitorului.

Ceea-ce lipsia la anulă de sărbătore 
era din îmbelșugare la anulă iubilară. 
PrivitațI crinulă, privitațl roșa?

Ună bobocelă apare a4l, unulă a- 
pare mâne, pentru ca alaltă-mâne ochiul 
să se desmerde de ffumseța plină de 
maiestate a rămureleloră, cari se simtă 
umilite de ușora povară ce portă pe ele.

întocmai așa de pe modestele bance 
ale gimnasiului românescă din Năsăudă 
au apărută într’ună timpă relativă forte 
scurtă ațâți și ațâți bobocei drăgălași, 
cari asociându-se ghirlandei ce portă ge- 
niulă nostru națională pe fruntea sa se
nină, siliau pe privitorulă nepreocupată, 
ca plină de uimire să exclame: „Fericiți 
cei-ce v-au nutrită,- , fericiți cei-ce v-au 
cultivată, și de trei ori fericită, rine vă 
portă pe frunte !!$

După 23 de ani de neobosită muncă, 
ajuns’au Românii din fosta graniță mili
tară, ca să ridice templu sfântă și ne- 
peritoră sacrei Minerve!

După 25 de ani de cultivare într’ună 
modestă edificiu în care odată vețuiau 
fiii lui Marte, ajuns’au grănițerii ca pen
tru tote timpurile să cultive pe Minerva 
acolo, unde inima loră cu multă rîvnă 
și nebiruită stăruință a gândită și a a- 
sudată.

Și acum, după 25 de ani se cade să ne 
închinămă numai fiiloră lui Marte și o- 
drasleloră Minervei.

Și ne ridicămă apoi fruntea, și cu 
inima deschisă, cu sufletulă neprihănită 
și ou bucuriă nefățărită să ne ameste- 
cămă în toiulă veseliei generale, scoțândă 
din tâte inimile scumpele mărgăritare 
ale suvenirului ce păstreză din cele ce 
au vădută și au audită în Năsăudă în 
dilele de 3 și 4 Octomvre ale anului 
1888, ale anului iubilară.

(Va urma.)

SCntELE BILEI.•
In dilele trecute, autoritatea din Te- 

resianopole fu încunosciințată, că Archi- 
ducele Carol Ludovic va visita și acestă 
orașă, ca să vadă întoomirile reuniunei 
„Cruceiroșii“ de acolo. Ună înaltă dem- 
nitară înființase în acelă orașă o reu
niune filială, fără să se mai facă ceva 
pentru ea. Ce era să arate în astfelă de 
împrejurări Alteței Sale? Respectivele 
cercuri făcură ce făcură și arătară Ar- 
chiducelui .ună spitală cu 5 paturi și cu 
personalulă corăspundătoră. Etă, după 
„Pești Hirlap", cum s’a făcută lucrulă: 

Cu câteva cjile înainte de. sosirea înal
tului dșpe, conducătorii reuniunei, cu 
sprijinulă autorității orășenescl, închiriară 
o localitate într’o casă nouă cu două 
caturi. Se aduseră din spitalele orășe- 
nescl paturi, și alte lucruri necesare, se 
închiria cu 2 fl. ună „bolnavă", care fu 
așe4ată în .celă mai mare pată ca sol
dată rănită pentru patriă. Archiducele 
fu forte mulțămită de spitală, credendă 
că esistă de deci de ani și’șl esprimâ re- 
cunoșcința. sa. „Bolnavulă", care se sim- 
ția forte bine în noulă spitală, trebui să 
fiă dată afară cu puterea. Cum pleca 
Archiducele, nu mai rămase nici urmă 
de spitală.

Mai credea Potemkin să aibă atâtă 
de credincioși imitatori în Ungaria ?

** *
In 3 Octomvre n., societatea isto

rică și archeologică a comitatului Hunc- 
d<5ra ’șl-a ținută în Deva ședința sa lu
nară. Intre altele, Dr. Franz Solyom 
Fekete a cetită ună tractată despre colo- 
nisarea Româniloră, fiindă „întregită" de | 
Hunfalvy. Paul Kiraly a cetită ună 
tractată despre espedițiunea de cucerire a 
lui Traiană, și Oskar Mailand despre blăs- 
temulă la Români.

De sigură că voră fi fostă interesante! 
Pote că se va fi descoperită că Traiană 
a fostă Maghiară.

** *
Profesorală Alfred de Domasseivsky 

din Heidelberg, întorcendu-se dintr’o că- 
lătoriă sciențifică ce a întreprins’o în 
Albania, s’a oprită în Brașovă ca să 
va4ă drugii de aură găsiți la Crasna și 
păstrați acum la oficiulă r. de dare și 
să’i descrie pentru marea lucrare a in- 
scripțiuniloră latine de Mommsen.

«II- * *
Ună funcționară de aci aflătoră în 

serviciulă statului a provocată la duelu 
pe ună colegă ală său pentru ună schimbă 
de vorbe ce l’au avută în cancelariă. 
Celă provocață, (avândă în vedere aspri
mea legii, făcu arătare procurorului. Pro
babilă că se va face cercetare discipli
nară. >.

** *
„Epoca" scrie: „Aflămă din sorginte 

sigură, că d-lă luliu G. Săvescu, studentă, 
ar fi descoperită ună noii mijlocu de miș
care, de o forță și viteză multă mai mare 
decâtă a celoră obținute prin vapori și 
electricitate, fără a întrebuința vre-ună 
combustibilă, ceea ce constitue ună câș
tigă materială imensă și ună pasă co
losală în industria. Noulă aparată pro
duce mișcarea continuă și totă cheltuiala 
se resumă numai în fabricarea lui. în
dată ce d. Săvescu va găsi capitalulă 
necesară, va pune în practică noua sa, în- 
vențiuue.",

** * ■
S’a hotărîtă ca medicii militari din 

armata română, cari n’au căpătată încă 
titlulă de doctoră, pănă în doi ani să 
depue esamenulă de doctorată. După 
acestă termină, dânșii nu voră mai pute 
figura în armată.

** *
Venitulu căiloru ferate române pe luna 

Augustă a. c. este de 3.253.314 lei, mai 
multă cu 1.184.989 lei decâtă în luna 
Augustă anulă trecută, 1887.

* * *
„Românulă află, că primăria din Iași 

a votată ună credită de 2.568 lei pen
tru a se face ună grilaj de fieră împre- 
jurulă statuei lui JUironă Costină.

** *
Duminecă se deschidă in România 

ședințele sinodului. M. S. Regele va a- 
sista la deschidere, care se va face cu o 
deosebită solemnitate.

* * .* 
Culesulă viiloră in România dă re- 

sultate satisfăcătore. In județulă Ruina 
s’a constatată, că mustulă conține cu 
lV^°/o mai zahară ca celă din a-
nulă trecută și are o tăriă mai mare cu 
2*/2 grade. Mulțl afirmă, că în Româ
nia vinulă de ăstă timpă va fi superioră 
celui din 1872.

Legea contra streiniloru în Francia 
și pressa germană.

„Gazeta Germaniei de Nord" scrie 
următorele în articolulă său de fondă:

Francia oficială a începută a lua 
măsuri contra năvălirei străinilorăji In 
privința motiveloră, cari au determinată 
acestă măsură, trebue să ne mărginimă 
numai la presupuneri. D’acum înainte 
orice Prusiană, care va trece granița în 
Franța, va trebui să dică, că trece din 
domeniulă civilisațiunei în acela ală bar
bariei și nu va ave dreptulăsă se plângă 
decă va fi în conflictă Cu obiceiurile săl
batice ale poporului țării în care se 
duce. Articolele 4 și 5 din decretă dau 
dreptulă guvernului francesă de a ex- 
pulsa ună mare numără de străini, de a 
le causa ruina loră comercială, pentru că 
nu toți străinii potă să-și procure într’o 
lună actele cerate.

„Tagblatt" aprețiază asemenea în 
modă defavorabilă decretulă și dice că 
e făcută îu spiritulă d-lui de Puttkamer.

„Gazeta de Voss" blameză decretulă 
privitoră la străinii, cari locuescă în 
Francia, recunoscândă însă în acelașă 
timpă, că măsurile luate în Alsația și 
Lorena contra Francesiloră nu dau Ger
maniei dreptulă a se plânge de măsurile 
ce se iau în Francia. • 

Sosirea prințalni Se Galles îs România.
Mercuri, 21 Septemvre, M. S. Re

gele, la orele 9 dimineță, s’a dusă la gara 
de Nordă în BucurescI pentru a primi 
pe A. S. Regală Principele de Galles, 
care.sosea cu trenulă dela Vărciorova.

La gară se aflau toți miniștrii, d. 
prim-președinte, președinții de secții, 
membrii și d. procurară ală înaltei curți 
de casațiă, d-nii membrii ai curței de 
compturî, rectorulă Universităței, preșe
dinții și membrii curței de apelă, ,d. pri- 
imară ală Capitalei în capulă consiliului 
comunală, d. prefectă ală poliției, direc
torii diferiteloră ministere, directorii Băn- 
cei Naționale, precum și ună însemnată 
numără de notabili.

Pe peronă se găseau asemenea toți 
d-nii generali și oficerii superiori din 
garnisonă, aședațl la aripa dreptă a gar- 
dei ’ de onore ce avea drapelă și musică. 
Garda, la sosirea Regelui, i-a dată ono
rurile cuvenite. Mai era față și Lega? 
țiunea englesă în frunte cu Sir Frank 
Lascelles, care se grăbi a saluta pe Ma- 
jestatea Sa.

La 9 jum., trenulă Ce conducea pe 
Alteța Sa Regală întră în gara de Nord, 
ce era acoperită de verdeță și drapele, 
printre cari fâlfăiau și colorile Marei-Bri- 
tanie.

Garda de onore presintâ armele, er 
musica întonâ imnulă națională englesă. 
Regele primi la coborîrea sa din trenă 
pe Principele de Galles; Majestatea Sa 
și Alteța Sa Regală se îmbrățișară cu 
cordialitate.

După ce Regele trecu cu Augustulă 
său ospe pe£ dinaintea frontului gardei, 
îi presintă tote personele aflate față; 
apoi se îndreptară cătră trăsura de gală 
înhămată cu 4 cai, și luară loc într’ânsa 
în mijloculă urăriloră pline de entu- 
siasmă a unei mulțimi de lume din tote 
stratele societăței, care se mândrea de a 
vedea în capitala României ca ospețe ală 
Suveranului nostru pe moștenitorulă Co
ronei Engliterei.

Orașulă ca și gara erau împodobite 
cu stegurî române și englese si Augus
tele persone străbătură stradele pănă la 
paiață, salutate din tote părțile cu res
pectă și bucuriă.

Când trăsura regală intră în curtea 
palatului isbucniră uralele lumei ce era de 
față; er musica intona imnulă națională 
britanică. Suveranul nostru și Alteța Sa 
regală se coborîră la scara de onore a 
palatului, unde fură primiți de Casa re
gelui, care, cu acestă prilegiu, fuse pre- 
sentată Alteței Sale regale.

După acesta, la orele 10 jum. A. S. 
R. principele de Galles primi colonia 
britanică din BucurescI; la orele 11 jum. 
merse împreună cu regele de visitâ pe 
I. P., S. S. Metropolitul primat, și apoi 
după ce străbătură mai multe strade ale 
capitalei falnică decorate cu drapele, 
s’au dusă la Cișmegiu, unde la intrare 
fură primiți de d-nii miniștri, de d. pri
mară și consiliulă comunală. După a- 
ceea, fură conduși prin grădină la ună 
framosă pavilionă, făcută din tote unel
tele trebuinciose pentru instalarea și a-
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ducerea apei. Aoi se afla I. P. S. S. 
Metropolitulă primată, încongiurată de 
înaltul! cleră, venită pentru sfințirea 
apelor! ce va ave să se introducă în 
capitală.

Servițiulă divină sfârșindu-se, Ma
iestatea Sa și Augustul! său ospe se în- 
torse la paiață, unde la 12 și jum. se 
dete ună dejun!.

După dejună, Alteța Sa regală mul- 
țăml d-lui primara pentru strălucita și. 
simpatica primire ce-i făcuse Bucureșcii.

Apoi, la orele 2 și jum., regele și 
Alteța Să" regală merseră la gara de 
Norda, de unde,' cu una trena speciala, 
porniră spre Sinaia, însoțiți de suite, 
precum și de membrii legațjunei Bri
tanice.

La orele 5 și 23 minute, trenulă 
regala sosi în gara Sinaiei, ce era îm
brăcată în verdeță și înțesată de lume. 
M. S. regina și A. S. principele de Wied 
se găseu aci pentru a primi pe alteța 
sa regală, care, coborîndu-se din vagonă, 
sărută mâna grațidsei ndstre suverane.

După aceea, regele, însoțita de în- 
naltula său ospe, trecu pe dinaintea gar- 
dei de ondre așe4ată pe peronă, care 
presentâ armele, pe când musioa mili
tară întona imnul! națională englesa. 
La aripa dreptă a gardei se afla coman
dantul! batalionului cu întregi corpula 
său oficeresca.

Intre persânele ce veniseră a întâm
pina pe a. s. r. principele de Galles se 
aflau d. ministru all Stateloră-Unite cu 
d-na și d-șorele, d. ministru ala Germa
niei, d. Vlasov, atașat! ala legațiunei 
imperiale ruse, cu d-na Vlasov, d. Lvof, 
atașata la aceeași legațiune, d. căpitani 
Schneider, atașata militară ala Austro- 
Ungariei, cu d-na Schneider. După ce 
tote aceste persone fură presintate alte
ței sale regale, regina luă loca într’o 
trăsură cu înaltul! său 6spe, er regele 
în alta cu A. S. principele de Wied și 
urmata de suitele lora merseră la oas- 
telula Peleșă. La orele 7 se dete un! 
prânda. In timpula mesei o musică mi
litară cânta în curtea de onore a cas
telului.

După prânda câte-va pprsdne aflate 
în Sinaia fură invitate la ceaiu.

M. S. regina bine-voi a presinta al
teței sale regale pe domnele, și :M. S. 
regele pe domnii ce erau învitatl; er la 
orele 11, Maiestățile Lor! împreună cu 
A. S. principele de Galles și cu A. S. 
principele de Wied se retraseră în apar
tamentele lor!. „Monitorulu Oficialul

întâmplări diferite.
Mugeați de lupu turbată. Cetima 

în „Telegraful! “ din BucurescI : Un! 
lupa turbata, eșit între comunele Chiojdu 
ji Cătina din plaiula Buzău (în Româ
nia), a mușcata 13 indivizi pe care i-a 
întâlnită în drumul! seu și vre-o 10 
câni cu care s’a luptat! asmuțiți asupra 
lui. Intre personele mușcate sunt! și 3 
femei. Mai tdte mușcăturile sunt! la 
cap!; la o femee o țîță este ruptă. Muș
căturile pe obraz!, la gât!, pe craniu 
sunt! atât! de adânci, încât! mai toți 
acești nenorociți sunt! cu totul! desfi
gurați, cu craniurile despoiate de pele 
și în prada celor! mai crude dureri. Un 
fiu, care sărise în ajutorul! mumei sale 
atacată și un! cioban!, abia au scăpată 
cu vieța prin ajutorul! cânilor! care se 
înhățase la luptă cu fiara. Organisându-se 
o gonă cu arme pentru omorârea aces
tei fiare, nu putu isbuti, luând! drumul 
spre Siriu și percjendu-se în pădure; a 
doua di însă lupul! care se pornea tot! 
spre locurile locuite, întâlnind la hărăs- 
trău din comuna Siriu trei săteni se nă
pusti asupra lor! și sfâșia la cap! pe 
unul! dintrânșii, ceilalți doi având tim
pul! să se armeze cu topore îl! atacară 
cu curagiu și isbutiră să-lă omore, Me
dicul! primar! al! județului a mers! în
dată la fața locului și cu o asiduitate 
demnă de laudă a dată primele ajutore 
paciențiloră, pansândă rănile și estra- 
gându veninulă din ele. Sub ochii săi 
a ordonată de s’a omorîtă cânii muș- 
cațl și în fine porni grabnic! spre Bu
zău pe toți acești nenorociți spre a fi 
trimiși în cura dlui Dr. Babeșă.

Focă. Alaltăseră au arsă la Spren- 
ghiu (Brașovul! vechiu) două șoprone 
cu lemne și o bucătăriă, aflătore în gră
dina lui Nic. Reșnoveană.

Coresponda ..Gazetei Transilvaniei".
Țera Oltului, 5 Octomvre 1887.

Amintiri din escursiunea la Sinaia. 
Onorabilă Redacțiune! ’Ml zăcea la ini
mă, ca pe calea publicităței să împărtă
șesc! confraților! Români de dincdcl de 
CarpațI bareml unele din impresiele cele 
mai remercabile ce ml-le câștigasem! 
jcu ocasiunea escursiunei mele la Sinaia 
.din vera acesta. De-o parte însă ocupa- 
țiunile economice, er de altă parte spe
ranța, că mă vor! preveni alții, mai pri
cepători în causă și mai dexterî în mă- 
nuarea condeiului, ;m’au absținută pănă 
în timpul! de față dela scrierea acestei 
corespondențe,

Audisemu încă de multă, că Sinaia 
este locul! minunată, unde din pământ! 
răsară castele și sălbăticite văi ale mun
ților! se prefacă ca prin minune în fe
erice grădini. Aceste împrejurări m’au 
îndemnat! să profită de ocasiunea tre
nului de plăcere, ce-lă arangiase biuroul 
de călătorii din Brașov! cu ocasiunea 
sSrbătărei S-tei Mării, pentru ca să mă 
învrednicesc! și eu a vede aceste gran
diose transformări.

Ajungând! în Sinaia, îmi părea că mă 
aflu nu în Sinaia cea din munții Buce-' 
ciloră, ci în Sinaia din muntele Libanu
lui; omul! nu pote să admire în de a- 
junsă, cum a putută acea ne’nsemnată 
Sinaiă, care înainte de asta cu 8—10 
ani era o simplă comună, să se prefacă 
în timp! așa scurtă în o adevărată The- 
baidă română.

Nu voiu să mă încercă a desorie 
frumosele castele ale Sinaiei, între care 
primul! e Castelulu Peleșu, ce prin mis- 
teriulă ce î-lă dau munții fumegătorl din 
jurul! lui se pare că ar fi sălașul! unui 
Fătă-frumosă legendară: tote acestea 
le-am Aădută descrise în colonele aces
tui diară și sunt! cunoscute, celă puțin 
din cetită, aprope întregei Europe. Ceea 
ce vreu eu să accentuez! la locul! acesta 
este impresiunea ce ml-a făcut’o aucțulă 
cânteceloru ardelenesc^, cântate de musica 
militară română pe pămentulu României.

Audit’am multe și frumose cântece 
esecutate de musica militară și tote ml -au 
plăcută. Când am aurită însă melodii 
românescl ca „Ardelena2, „Romana2, 
„Hațegana", „Someșana2 etc. etc. părea 
că sunt fermecata.

Rămâne acum se spună, de unde 
a învățată musica militară română cân
tece ardelenesci? Am întrebată și am a- 
flată, că le-a învățată din „Musa Ro- 
mânău. Sciamă că la Blașiu apare sub 
numele acesta o foiă musicală română, 
redigeată de d-lă profesor! Iacobă Mu
reșianu, der despre valorea acestei foi 
numai acum! am avută ocasiune a mă 
convinge. D-lă I. Mureșianu, precum 
vădă eu, culege diferitele melodii națio
nale românescl, le publică în foia sa și 
prin acesta le generaliseză, le face cu
noscute tuturor! Românilor!.

Numai e lipsă să spună, că scopul! 
ce-lă urmăresce așaderă d-lă Iac. Mure
șianu prin „Musa Română2 e fărte su
blimă. Nu-mi rămâne, decât! să felicit! 
din inimă pe vrednicul! profesor! I. 
Mureșianu pentru acestă nobilă tendință 
și să-i doresc! succese, căci pre am fost 
îndopațl cu musică streină.

I. S.

Mulțâmită publică.
Pe locul! „Chelemenu2, proprietatea 

bisericei gr. c. din Maier! în decursul! 
anului 1888 s’a edificată o școla pentru 
ambele biserici unite din Alba-Iulia. Sub
scrisul! mi-iau libertate a aduce la cu
noștința On. publică numele acelor! P. 
T. Domni, cari din liberalitatea loră au 
binevoită a ne sprigini după putință în 
realisarea scopului dorită, și totă-odată 
a le esprima prin acesta cea mai căldu- 
r<5să mulțumită în numele poporului meu 
gr. c. din Maierii.

Așa au încursă dela Escelența Sa 
Episcopul! r. c. din Alba-Iulia 5 fl., dela 
Spectabilii Domni oficerl dela regim. 50 
din Viena și Alba-Iulia 10—f—3=13 fl. 

Dela Spectab. Domni OficirI dela regim, 
64 din Orăștiă 6 fl. Dela Spectab. Domni 
din Alba-Iulia: Simion! Macu protopop! 
2 fl. Coșieriu advocat! 1 fl. Alexandru 
Velicanu advocată 1 fl., Georgiu Popă 
secretară 1 fl., Nicola advocată 1 fl., 
Dr. Mohay Sândor deputată 1 fl„ Ioană 
Botta 1 fl., Teodoră Porre 1 fl., Men
del Emanuel 1 fl., Dr. Nathan 2 fl., 
Adolf Ionâsz 1 fl., Komer Ignat 1 fl., 
Georgiu Filipă advocată 1 fl. Dela-D-nii 
sergenți români din Alba-Iulia Ingnată 
Borza 1 fl., Mateiu Fulicea 1 fl., Petru 
Macaveiu 1 fl. 50 cr., Domșia Ioană 1 
fl., Ieronimă Mânu 1 fl., Dumitru Furduiu 
cantinană 1 fl. Din Maierii Alba-Iuliei 
dela Ludovici Luca 5 fl., Nonus Poru- 
țiu 5 fl., Nicolau Drambareanu 2 fl., 50 
cr., Roșea Georgiu 2 fl., Roșiu Candină 
1 fl,, Groza Ștefană 1 fl., Niculae Șieu- 
șiană 2 fl., Moldovan! Simion! 2 fi., 
Vasiliu Moldovan! 1 fi., Ștefană Caco- 
veană jude 5 fl., Niculae Moldovan! 1 fi., 
în sumă 73 fl. v. a. cari s’au transpus! 
curatorului primară.

Alba-Iulia, 7 Octomvre 1888.
Ludovicii Luca,

preș, senatului scolastică în Maieri.

LOGODNĂ.

Dlă' Alexandru Popii, teologi abso
lută de Gherla, s’a logodită cu d-ra Elena 
Doboși din Leordina. Cununia se va sâ- 
vîrși în 15 Noemvre n. c. în biserica gr. 
cat. din Leordina.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
erlinu, 10 Octomvre. Se asigură 

din nou de cătră foile oficidse, că 
vorbirea lui Douglas a fostu ți
nută după o prealabilă înțelegere 
cu împeratulfr. Douglas va merge 
la Roma în timpulti șederei îm
păratului germanii acolo.

Berlinîi, 10 Octomvre. Se 4ice> 
că Geffeken a fostă transportată 
în înebisdrea numită a „Moabiți- 
loru“. In expedițiuneă fbiei „Deu
tsche Rundschau“ s’au confiscată 
broșurele din luna lui Octomvre, 
cari conțineau cunoscutele estrase 
din memoriile împăratului Fride- 
rică.

Berlinu, 10 Octomvrie. Socie
tatea germană ostu-africană a ce
rută ajutoră militară dela oficiulă 
de esterne. In urma acesta au ple
cată patru încrucișători la Sansi- 
bară. Societatea a fostă sc6sa din 
totu teritoriulu colonială.

Roma, 10 Octomvrie. Impera- 
tulă Germaniei sosesce astăseră 
la 8 bre în Ponteba, unde va sta 
timpă de o oră. In Roma va sosi 
împeratulă Joi dimineță. îndată 
după sosire va primi autoritățile 
în Quirinală.

DIVERSE.
„Urdica în locuit! cânepei2 Sub tit

lul! acesta am! reprodusă în Nr. 210 
ală fdiei nostre o notiță, în care se di- 
cea, că în timpurile mai nouă s’au fă
cută în Germania esperimente, prin cari 
s’ar fi constatata, că „urdica, pe lângă 
o îngrijire de tot! bagatelă, aduce ve
nite mai însâiynate decât! cânepa2 etc. 
In privința acesta, d-1! Dr. G. Maiorii 
din BucurescI, care a avută ocasiune j a 
vedâ în persdnă resultatulă acelor! es
perimente, ne trimite următorea rectifi
care :

„E adevărată, că guvernul! prusiana, 
la îndemnul! continuu ală botaniștiloră 
și ală colegiului economică prusian!, 
pentru a introduce ună nou isvoră de 
câștigă pentru populațiunea rurală, în 
fine s’a decisă să facă încercări cu cul
tura urdicei — atât! a urdicei locale — 
urtica dioica— câtă și cu diferite specii 
și varietăți străine de prin Indii. Cu cul
tura ei a însărcinată câțl-va botaniștl și 
economi, cărora ll-a pusă la disposițiă 
tdte aparatele și instrumentele cele mai 
nouă ale technicei textile moderne. în
cercările s’au făcută 3 ani de-a-rendul! 
și pe întindere dep- ’/2 h. a. Resultatulă 
însă a fostă nulă, și după ce au consu
mată cu ele 60,000 — șesedecl de mii de 

mărci —, au trebuită să le părăsescă. 
Știm. D-nă profesor! Wittmack dela uni
versitatea din Berlin! însu-șl, ca unulă, 
care a luată parte activă la aceste în
cercări, ni-a spusă și arătată aceste fai- 
măse culturi de urtjicl de lângă Trep- 
tow, în o. Berlină.

Clocirea OllSIorO. Unul! din cetitorii 
jurnalului de agricultura practică din 
Francfa întrebă direcția acelei reviste, 
de ce mai totdeuna nu răușesce să scdtă 
pui de pasări, că mereu puii mor! în 
ouă, seu chiar în momentul! când sunt! 
aprdpe de a eși din găoce? Nu cumva 
să fiă causa acestui accidentă vânturile 
țârei? — Răspunsul! dată e următo- 
rulă: Pănă acum nu s’a aflată decă vân
turile violente, furtunile, au vr’o influență, 
potă aduce vătămare ouăloră în clocire; 
se pote că comoțiunile violente să ucidă 
sămânța oului, clocită de 8 ori 9 <|ile, 
der nici-odată nu s’ar crede ca furtunile 
să omore puiulă aprope de scosă. Mai 
de grabă s’ar crede, că puiulă în mo- 
mentulă eșirei din găoce more din causa 
năbușelei, a lipsei de aeră respirabilă 
și de răcore: probă clocirea artificială, 
unde puii moră de mare căldură și lipsă 
de aeră curată, mai rece, aprope de fi
nitul! clocirei. Prin urmare, cuibarul!, 
trebuind! să fiă mai puțină caldă în mo- 
mentulă eșirei puișoriloră din ou, e bine 
a pune în toiulă verei sub ouă iarbă co
sită de curândă, urzici seu brazde pr6s- 
pete. — Acestă recomandați! e forte na
turală și întocmită pe esperiență: că la 
scoterea puiloră o mare căldură se pro
duce, care trebuindă a fi înlăturată, 
vină în ajutoră erburile prospete, cari 
absorbind! căldura se usucă, er puilor! 
le dă în schimbă răcorea loră.

Istoria furculiței. Ună profesor! ita
liană, Lumbraso, a făcută ună studiu mică 
der interesantă despre istoria furculiței. 
Lumbraso arată că în antioitatea clasică 
furculița nu era cunoscută. Elă oiteză 
pe autori, cari dau prescripțiunl amă
nunțite, cum să se apuce delicată buca
tele — cu degetele. Acum vre-o mii! 
de ani se ivesce „forcheta2; și anume 
în cronica venețiană a lui Damiano se 
menționeză, că furculița a fostă intro
dusă în Veneția de o princesă bizantină. 
Insă inovația n’a fostă bine primită de 
VenețianI. Timpă de doi secoll furcu
lița n’a făcută progrese în Italia; și mai 
puțină noroc! a avută în restul! Euro
pei. In anulă 1360 ea se ivi în Flo
rența, der Lumbraso se îndoiesce că a 
fostă o furculiță, ci ună fel! de forfecl, 
purtate de dame, atârnate de rochiă. In 
vecul! ală XVI-lea se întinse usulă fur
culiței în Francia, apoi în Germania și, 
lucru ciudată, în Anglia se ivesce numai 
în vâcnlă ală XVU-lea.

din 10 Octomvre st. n. 1888.
Ciirsulil pieței Brașovu

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.40
Argintă românesc! . „ 9.30 r 9.32
Napoleon-d’ori . . . „ 9.63 ti 9.65
Dire turcescl . . . „ 10.88 ti 10.90
Imperiali.................... „ 9.88 n 9.90
Galbini.................... „ 5.69 n 5'72
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101.- n —.—

n n n „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 127— n 128—
Discontulă .... 6‘/2—8% pe ană.

Cursul! Ia bursa de Viena
din 0 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..............................
Renta de hârtia 5%.............................
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! terate 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 regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................................
Renta de hârtia austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă....................
Dosuri din 1860 ..................................

99.20
90.05

146.50

97.80

112.50
104.50
104.50
104.50
104.50
KĂ.40
104

99.75
130.60

123—
81.05
81.90

109.95
104.50

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



1888.Nr. 214 GAZETA TRANSILVANIEI.

CONCUKSU
Pentru ocuparea postului de ală 2-lea învățătorii la scola con

fesională gr. cat. din Ilva-mică, prin acesta se escrie concursă pănă 
m 20 Octonwrie st. n. a. c. pre lângă salariu anuală de 180 fi. v. a.

Doritorii de a ocupa acestu postă au de a-și înainta suplicele 
lorii instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulă prefiptă, la presidium senatului scolasticii gr. cat. localii.

Dela senatulu scolasticii confes. gr. cat. , /.
Ilva-mică, în *30 -Septemvre' 1888.

r Președintele: ' 1 Notarial#:
HSTicolaiz G-eorg'ița Damianu ZsTeclxiti

parochii. 165,3—8 ■ i învățătorii.

PUBLICAȚIUNE.
Subscrisulii curatorii aduce la cunoscință publică, că în 4iua 

de 17 Octomvre 1888 și (piele următdre se voru vinde din mână 
liberă imediată și cu bani gata pe lângă prețulu de estimare seu 
peste prețil cșlui ce va oferi mai multă mărfurile și mobiliarele de 
prăvăliă ale lui Iosifu Toth, aparținetdre massei concursuale. Ven- 
darea se va face pe lângă intervenirea notarului publică reg. și în 
grămedi de câte 200 fiorini.

rl Brașovă, 4 Octomvre 1888:
Din însărcinarea comitetului creditoriloru.

T-j-O-d-O^ricvt ELarmath.. 
167,3—3 1 advocată și curatorii.

Ch. Kohler
Institute pentru îngroparea morțilorii „PIETATEA" in Brașovu,

B Strada Căldărariloru Nr. 549 '^.3
^7-is-ei-T7-iLJS de looilordd îzx oasa Iuti Keiolx,

recomandă onoratului publică din oraștî și dela țâră ună deposită bogată și bine asortată de coșciuge 
de metalu din fabricele cele dintâiu și cele mai renumite; mai departe tote feliurile de cosciuge 
de lemnu, cu deosebire imitațiuni de metalu de fasonă nou, producțiune proprie, cununi pentru 
morminte, funde, panclici, îmbrăcăminte de morți, perine, ciarciafurî, fachiuri, papuci și tote cele
lalte obiecte necesare pentru înmormântări de tote feliurile și cu prețurile cele mai moderate. — 
Totodată primesce în cașuri de morte totă îngrijirea înmormentărei, precum e cară de gală seu 
caru negru, ciocli, eventuală decorațiunea odăiloru și a porțiloru și le socotesce cu prețurile cele 
mai moderate. Primesce mai departe transporturi de morți în tote direcțiunile și se află gata tote 
obiectele necesare pentru scopulă acesta. In fine ori-ce comandă privitore la înmormântări se primesce 

și se efect uâză coulantă și prompt.

Dispunându de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulă nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celă mai 
esactti și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescii în biuroultt tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUKEȘIANU. Brașovu.

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
•9

PIAȚA MARE Nr. 22,

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

primesce și efectueză tottl felulă de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintu 
și colori, tabele, etichete de totu feliulh și esecutat eleganții.

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.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


