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Atâtu abonamentele câtu și 
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înainte.
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Brașovu, 12 Noemvre v.
Cu ocasiunea desbaterei pro

iectului de lege militară în comi- 
siunea pentru armată, deputatulu 
Thaly a atrasu atențiunea colegi- 
lorh sei asupra împregiurărei, că 
membrii dietei, cari suntu în 
același timpii și oficerl în re- 
servă, în casulfl unei mobilisărl 
generale n’artî trebui se fiă îm- 
pedecațl în esercitarea datoriilor^, 
lorii de legiferare. Comisiunea a 
hotărîtu se aducă în formă de re- 
soluțiune acestă cestiune înaintea 
dietei, lăsându la disposițiunea ei 
se avisezepe ministrulii de honvezi 
a studia lucrulă.

Deputatulu Thaly pune deci 
țață ’n lață împlinirea duoru fe
luri de datorii: datoria de a legi
fera cu datoria de a-și apera pa
tria. Și lucru ciudată, datoria de 
a-și apera patria o consideră ca o 
datoriă de a doua mână.

Nu scimii ce voru c}ice la 
acesta „patrioții*  patentați kul- 
turegyletiștî și gazetari, der noi 
putemă constata unii lucru, că 
adecă legislatoriloru unguri le con
vine multu mai bine se stea, în 
casulu unei mobilisărl, pe băncile 
dietei, unde e caldă, comodă și 
se dau diurne, decâtu se sufere 
incomodările casarmei, sgomotulu 
armelorh, ventulă, pldia ori nin- 
sorea, și pâte și comanda ger
mană. Le convine multu mai 
multu a face pe „domnii*  în dietă, 
a dispune de sbrtea poporațiunei 
și cu deosebire a naționalităților^ 
nemaghiare, decath a sta smirna 
sub superiori germani, fiă chiar și 
pentru apărarea patriei.

Der în același timpu, poporulu 
și cei cari nu suntu „domni*  în 
dietă să stea strînși în curelele 
și hainele cătănescl, să asude sub 
greutatea armăturei, să sufle’nmânl 
între zidurile reci ale casarmei și 
pote că se facă și cunoscință cu 
câte unu glonță altt dușmanului 
apărândh patria și pe domnii din 
dietă, căci — dragii Domne — ei 

suntu ocupați de nu mai sciu unde 
le stă capulu cu făurirea legiloru.

Se admitemu, în casulii unei 
mobilisărl, ca scusă legiferarea sub 
cuventu că, pe când poporațiunea 
ap eră patria de dușmanii din afară, 
deputății din dietă apără prin legi 
binefăcătore poporațiunea de duș
manii dinăuntru.

Negreșitu că atunci aru trebui 
„părinții patriei*  să făurescă legi 
pentru ușurarea dărilord, pentru 
îmbunătățirea stării materiale a 
poporațiunei, pentru desvoltarea 
diferiteloru popore în spiritulu na
ționalității lorii, și în genere legi 
pentru egala îndreptățire a națio- 
nalitățilorh pe tbte terenele, pu- 
nendu-se capetu tuturoru nedrep- 
tățiriloru și persecuțiunilorti.

Der când legiferarea dietei e o 
fabricare de legi pentru sporirea 
dăriloru, pănă si pe cele mai ne
cesare mijloce de traiu ale popo
rațiunei, pentru sporirea datoriilor^ 
statului, pentru împedecarea des- 
voltării naționale a poporelorti ne
maghiare, cari formeză majori
tatea poporațiunei statului; când 
șoviniștii din dietă aprobă și 
aplaudă tdte măsurile ilegale, ar
bitrare și vexatore ale regimului 
în contra majorității poporațiunei, 
care duce prin urmare pe umeru 
și partea cea mai mare a sarci- 
nelorh statului, atunci ne mirămh 
că deputății cari suntă în armată 
mai ceru să fiă scutiți, dela îm
plinirea datoriei loră de a’șî apăra 
patria, față cu o astfelă de acti
vitate legislatorică.

Der pdte fi acesta, chiar în 
casulă când*activitatea  lorii ar fi 
fructiferă și binefăcătdre, unu 
motivtî, ca unii să îndure tote 
greutățile unei mobilisărl, er alții 
să stea pe perinile băncilorh dietei?

Caracteristică trăsură a patri
otismului kulturegyletistu, cu care 
șoviniștii se laudă bătendu-și pep- 
turile!

Suntemu curioși să vedemti ce 
va (jice ministrulă honvecțiloră, ce 
voru c|ice kulturegyletiștii și ceilalți 

șoviniștî, cari pretindă a învăța pe 
alții patriotism^.

Noi Românii de multă l’am cân
tărită patriotismulă șoviniștiloră 
și nu credemu că se va găsi vre- 
ună Românu, care să-și fi făcută 
vre-odată ilusium de elu.

Situația miiistemlii Rosetti-Carpn.
Mai mulțl deputațl și senatori s’au 

adunată la „Hotel de France", spre a 
răspunde la învitațiunea ce li se făcuse 
de cătră guvernă, scrie „Epoca".

Adunarea era der compusă mai 
alesă de junimiști, cu tote că veniseră 
la acestă întrunire și câteva persone ne- 
aparținendă acelui grupă.

D-lă Carpii a deschisă ședința, anun- 
țândă, că s’au urmată nouă negociațiunl 
între guvernă și partidulă liberală-con- 
servatoră, pentru a se ajunge la o înțe
legere. D-lă Cârpă a spusă, că discu- 
țiunea a urmată asupra acestoră trei 
puncte:

1. Complectarea ministerului cu trei 
membri luațl din sînulă partidului libe- 
rală-conservatoră.

2. ' Forma constituțională în care 
trebue să se facă acestă modificare a 
cabinetului; liberalii-conservatorî fiindă 
de părere ca ministeriulă întregă să-și 
dea demisia, și apoi după sfatulă pre- 
ședințiloră Camerii și ală Senatului, M. 
S. Regele să însărcineze totă pe d. Th. 
Rosetti să compue ministeriulă, care ar 
fi astfelă adevărata emanațiune a parla
mentului.

3. Cestiunea proiecteloră de lege; 
căci cei trei membri diii partidulă libe- 
rală-conservatoră, cari trebue să între în 
cabinetă, ceră ca proiectele de lege să 
fiă supuse unei nouă discuțiunl, în sînulă 
consiliului de miniștri, înainte d’a fi 
aduse în desbaterea corpuriloră legii tore.

D-lă C^rpă, înainte d’a se rosti 
asupra acestoră puncte, ceru să audă 
păcerea deputaț loră presențl.

Discuția se suspendă dece minute, 
pentru ca cei presențl să se potă con' 
sulta.

Se remarcă numărulă mică ală con- 
servatoriloră purl, dice „Românulă".

Deputății comenteză cu vioiciune 
pretenția conservatoriloră de a demisi
ona cabinetulă.

La redeschidere, d. Volenti, celă 
ânteiu înscrisă, vorbindă în numele ti
nerimii, care va da concursă guvernu
lui, protesteză energică, în mijloculă 
unanimeloră aplause ale adunării, contra 
pretenției de a demisiona cabinetulă.

D. Ressa spune, că întru câtă pri- 
vesce programulă nu voră fi dificultăți, 
d-sa îlă primesce mai întregă. In ceea 
ce privesce demisionarea cabinetului, 
d-sa consideră acesta ca cestiune con
stituțională.

D. Ressu crede, că, orl-cum ar face 
cabinetulă, seu întroducendă de-a drep- 
tulă pe conservatori ori demisionândă, 
e totă una; prin urmare de ce atâta 
repulsiune de retragere.

D. I. Radulescu, în numele liberaliloră, 
declara, că a venită pe aicl_ună pro
gramă și nu înțelege ca acelă programă, 
care e liberală, să se stîrpescă. Amin- 
tesce conservatoriloră, că țera nu i-ar 
fi trimisă la Cameră decă nu’i reabilitau 
liberalii. Le spune să’șl mai micșoreze 
pretențiunile și poftele, decă nu par
tidulă liberală tînără ce se va reconsti
tui în Cameră îi va pune la loculă loră.

Mai vorbescă domnii Duca, Chrisen- 
ghi, Gliica-Comăneștl, Hina și Voinovă, 
cam în acelașă sensă.

D. Duca este de părere, ca să se 
împace guvernulă ori cum cu conserva
torii, de-drece liberalii fiindă desunițl, 
ramurile partidei conservatdre s’ară face 
stăpâne pe șituațiune.

D. Voinovă accentueză caracterulă 
liberală ală programei guvernamentale 
și spune condițiile, sub cari liberalii ’i dau 
concursulă. Cere ca guvernulă să în
cerce inmediată să obțină ună votă de 
încredere dela Cameră

D. Carpii a luată din nou cuventulă 
și după ce a resumată desbaterile, a ex
primată cam astfelă părerea sa:

Primulă punctă, acela ală reconsti- 
tuirei ministerului, cu trei colegi noui, 
nu face nici o dificultate, nici dintr’o parte, 
nici dintr’alta.

Asupra cestiunei discutării din nou 
a proiecteloră de lege, d-sa declară, că a 
dobândită convingerea că marea majo-

FOILETONULti „GAZ. TRANS."

(1)

Sfântulu llie în credința țeraniloru 
români din Selagiu.

(Legendă.)

Sfântulă llie fost’a la începută omă 
cum suntă toți omenii din lume, cu de
osebire însă, că elă era fericită din cale 
afară.

Și cum să nu fi fostă? Avea ne
vastă frumosă cum nu pote fi pe păment 
ființă femeiască; drăgălașe la vorbă, 
blândă la sufletă, câtă gândeai, oă raiu 
și nu altceva o să fiă vieța în tovără
șia ei.

Der cine a audită vre-o dată, ca 
fericirea să fiă statornică în lumea acesta 
schimbăciosă ?

Sfântulă llie și elă vădendă în căs
oi ora sa întrunită atâta nestimată de 
podobă femeiască, atâta dară de susă, 
chitea: femeia mea e frumosă,. mai fru
mosă decâtă celelalte femei și nu e 
chipă să se ascundă din vădulă lumei; 

vădută ușoră o să cadă dragă, er păsă- 
ruica leșuită cade pe nevădute în lațu
rile întinse de venătorulă lacomă și fără 
astâmpără.

Sfântulă llie era acum gelosă pe 
femeia sa.

Ar fi voită ca nici borea de seră 
să nu’i adie nevasta lui supțirică ca fi- 
rulă de cânepă; ba se temea, ca nu 
cumva ra<ja sdrelui să-i atingă buzele ei 
cele ca fruncla de fagă, când primăvara 
prinde a înverzi codrulă.

Der ce să-i faci? Femeiă a fostă și 
ea. Din când în când prindea vorbă cu 
unulă cu altulă. In nevinovăția ei de 
toporașă nu lua semă, cum glasulă ei 
îmbată ca vinulă celă bună muritorii, 
cum bărbatulă ei, Sfântulă llie, cji de di, 
ană de ană, ajunge a fi totă mai gelosă.

Bietulă de omă cum elă însuși îșl 
sapă adesea gropa fericirei!

In cele din urmă vieța Sfântului 
llie era mai multă amară și duioșire, 
decâtă traiu omenescă; era pe aci, pe 
aci nesuferită. Gelosia cea de scârbă a- 
ducătore îlă stăpânise cu totulă.

Intr’ună amurgă de seră, cum ședea 
elă la masă, cufundată în gândurile greu 
apăsătore ale vieții dilnice, părutu-i-s’a 
că aude ca freamătă de frundă vorbă 
dulce de dragoste în chilia lăturașe și 
cu câtă asculta mai cu neastâmpără, cu 
atâtă i-se părea mai tare, că rostulă e 
străină.

Gelosia cea diavolescă în clipita 
asta’i întunecase cu totulă cumințile. Era 
o fieră sălbatică, nu altceva.

„Ah, femeiă necredinciosă, — îșl 
(jice în gândulă său tulburată, — cum, 
tu acinea în căsciora mea, acinea dinaintea 
mea mă vindl cu inimă fără sufletă ome
nescă; nesocotit’o, n’ai gândită, că este 
răsplată pentru ori ce păcată?!"

Vai, cum adesea și celă mai cu 
minte omă îșl perde cumpătulă!

Sfântulă llie, neținendă semă, că în 
chilia lăturașe femeia sa cu băietulă lor 
întorsă din o cale depărtată s’a lăsată 
în vorbe de doră, în ochi cu scânteia 
resbunării ia în mână ună cuțită groz- 
nică și întră cu o săritură măsurată în 
chilia pe jumătate întunecată de umbrele 

nopții. O clipelă, și femeia și băiatulă 
zacă ca doi brugl de aură stropiți de 
sânge la piciorele omului stăpânită de 
gelosia cea afurisită!

Infiorătoră a fostă ceasulă deștep
tării. Sfântulă llie sta ca lovită de trăs- 
netă dinaintea raiului său risipită. Ar 
fi voită, ca să se deschidă pământulă 
pentru ca să-lă înghiță de viu și să cur- 
meze firulă unei vieți nenorocite.

Der fulgerulă nu’lă trăsnea; pămen- 
tulă nu-lă înghițea. Elă avea să sufere 
roda muncei sale.

Consciința nu-i da răgază măcară 
pe o clipă. ț)iua pribegea mereu prin 
văi, munți și codri neumblați. Er nop- 
tea, când voia să-și odichnescă mădulă- 
rile obosite, i-se ivea în gândă faptulă 
săvârșită și odichua erășl îlă părăsea.

In cele din urmă, după multe sbu- 
ciumărî și torturi chinuitore, departe de 
sgomotulă lumei, se retrase într’ună pus
tiu părăsită de ori Ce ființă viețuitore. 
Aci cu postă strașnică și cu rugăciuni 
de milă îșl petrecea dilele una după alta. 
Rădăcini amare de plante, udate cu la- 
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ritate a puncteloră din programs suntă 
împărtășite de membrii partidului liberală 
conservatorii.

Cată pentru cestiunea constituțională, 
d. ministru de externe a rugată pe de- 
putațl să permită miniștriloră ca să re
solve ei acestă cestiune (demisiunea mi
nisterului.^ D-lă Cârpă dise, că se va 
ține ună consiliu de miniștri sub preșe- 
dința Regelui. Acestă cestiune va fi din 
nou cercetată și rogă pe deputațl, ca să 
viă de vreme la Cameră, ca să le supună 
resoluțiunile luate deliberăriloră loră.

ZDixT

Discursulă tronului împăratului Wil
helm II este avorabilă comentată de 
pressa germană „Național Zeitung“ la
udă tonulă demnă și caracterulă paclnică 
ală mesagiului și cjice că cu atâtă mai 
străină apare alarma de resboiu ce au 
dat’o oficioșii germani 4^010 aceste. 
„Berliner Tagblatt“ constată că acum 
mesagiulă face amintire și de Anglia ca 
de o putere amică și că numără și pe 
Rusia între puterile paclnice.

Organulă papală „ OsservatoreRomano11 
scrie : „Deși suntemă de ordinară bini- 
șoră informați despre cele ce se petrecă 
în Vaticană, nu putemă nici .aproba nici 
desminti soirea, după care Papa în 
casulă unui răsboiu, la care ar lua parte 
activă Italia, ar voi să părăsescă Roma. 
Credemă, că ne vomă apropia de ade- 
vără, decă vomă tȘice, că în adevără 
ar pute să sosescă o 44 când Papa, deși 
cu părere de rău, va părăsi Roma. 
Aaesta s’ar întâmpla, decă cerculă de 
feră, cu care’lă încungiură guvernulă 
italiană, s’ar îngusta astfelă, încâtă Pa
pei nu i-ar mai rămâne libertatea de 
a pute comunica cu lumea catolică. “

Foiloră din Viena li-se telegrafeză 
din Bucuresci, că îrtre conservatori și 
guvernă s’a încheiată ună compromisă 
și că alegerea lui Lascară Catargiu ca 
președinte ală camerei este resultatulă 
acestui compromisă. Se vorbesce, că 
conservatorii generalulă Mânu, Alexan
dru Lahovary, precum și liberală-con- 
servatorulă Vernescu voră întră în cabi- 
netă. Din România n’avemă încă nici 
o scire detaiată.

8CIR1JLE PILEI.
Din ținutulă Târnaveloră primimă o 

corespondență, în care ni-se împărtă- 
șesce soirea, că Escelența Sa Metropo- 
litulă dela Blașă Dr. Ioanu Vancea se 
ocupă cu multă interesă de cestiunea îm- 
bune'tățirei sorții preoțiloru rurali din ar- 
chidiecesa Sa. In scopulă acesta ni-se 

crăml de bănuială, îi era nutremântulă 
4ilnică. Postea și se ruga mereu.

Postulă și ruga în lipsa nădejdii 
este grea apăsătore. Postulă și ruga 
Sfântului Ilie era de ăstfelă.

Bătrână, din cale afară bătrână, era 
Sfântulă Ilie. Piciorele-i tremurau sub 
povara aniloră. Și elă încă nu cunos- 
cea nădejdea. O durere adâncă i-se 
oglinda în față brăzdată de nenorocirile 
jelnice ale vieții.

Dumne4eu însă este mai milostivă de 
câtă cum ar gândi omulă. Dumne4eu 
s’a miluită și asupra Sfântului Ilie. Ună 
mare trosnetă s’a făcută. Și ca din se
nină o căruță înhămată la cai de focă 
s’a pogorîtă pe pământă, ca să mi-lă iee 
pe Sfântulă Hie și să-lă ducă în țera 
în care florea nu ofilesce și durerea-i 
cunoscută numai din pomenire.

In ceriu sosir.ea Sfântului Hie a pri
cinuită bucuriă mare.

I-s’a dată fulgerulă și trăsnetulă spre 
mânuire.

Er ca să năpustâscă diavolulă cel’a 
împinsă la săvârșirea omorului groznică, 
elă este purtată în căruța înhămată la 
doi cai de focă de-asupra noriloră, de 
unde elă plesnesce mereu cu sbiciulă său 

scrie, că Escelența Sa a emisă ună cer- 
culară cătră întregă clerulă archidiece- 
sană, în care se dispune de o parte ca 
să se însemne venitele reale și sigure 
ale tuturoră parochieniloră, er de altă 
parte se pune în vederea clerului ar- 
chidiecesană contopirea seu fusionarea 
parochieloră vecine mai mici. Prin acesta, 
creându-se parochii mai mari, sărtea res- 
pectiviloră preoți s’ar înbunătăți consi
derabilă în ceea ce privesce starea ma
terială, așa că n’ară mai fi avisațl la 
micile ajut bre în bani, disponibile pentru 
preoți, rămănendă' ca aceste ajutore să 
se dea în sume mai mari pentru acele 
parochii, pentru a cărora îmbunătățire 
nu s’a putută face nimică pe calea fu
sion ărei.

** *
Din Florența se anunță, că princi

pesa Koltzow-Masaltzky născută Ghica a 
încetată din vieță. Principesa era cunos
cută sub pseudonimulă Bora d’Istria ca 
o scriitore însemnată.

Dora d’Istria seu principesa Elena 
Ghica s’a născută la 22 Ianuarie 1828 
în Bucuresci. E fiica principelui Valahie 
Mihailă Ghica. A studiată în străinătate 
dela 1841 — 1848, s’a măritată la 1849 
după principele Koltzow-Massalsky și a 
trăită mai multă în Italia. Scrierile ei se 
distingă prin pătrundere sciențifică, prin 
vederi liberale și printr’ună talentă ne- 
obiclnuită de a înfățișa lucrurile. Cele 
mai principale scrieri suntă: „La vie 
monastique dans l’Eglise orientale“ (a 
2-a edițiă 1858), „Les femmes en Orient“ 
(1859), „Des femmes par une femmeu 
(2 voi. 1864), „La Suisse allemandeu 
(1856), „Excursions en Roumelie et en 
Moreeu (2 părți 1863) și altele. Perderea 
celebrei scriitore române e adâncă sim
țită de toți Românii.

* * *
Biserica gr. or. română din Doboli 

inf., fiindă ruinată totală, autoritatea po
litică de acolo a închis’o. Credincioșii 
acestei parochii isolate suntă în cea 
mai mare strîmtorare, neavândă astă4i 
nici unde să se roge lui Dumnedeu. Deși 
e lipsită comuna bisericescă de orî-ce 
avere, în timpulă din urmă, cu tote lo
viturile elementare din mai mulțl ani, 
poporulă acestei parochii, în unire cu 
zelosulă loră preotă d-lă N. Puia, șl-a 
rădicată scolă nouă, a sistemisată salariul 
învățătorescă ș. a. cu jertfe extraordi
nare. Acum însă, în împregiurările ac
tuale, când edificiulă loră bisericescă nici 
nu se mai pote repara, ci trebue didită 
biserică nouă, er comuna bisericescă, 
fiindă forte săracă: poporulă română din 
Doboli inf. numai prin contribuțiunile 
mărinimăse ale Româniloră pote scăpa 
din trista și critica posițiă în care se 
află. Intru câtă suntemă informați, mai 

de flăcări trăsnetă și fulgeră pe pămentă, 
căci dor-dor a isbuti a alunga diavolulă 
din lume, pe acestă ispititoră fără milă 
ală biețiloră omeni.

Vă4ândă Sfântulă Ilie, că nu e chipă 
de scăpare de ligiona asta vrășmașă <5me- 
niloră, a cerută lui Dumnedeu: „Dă-ml, 
Domne, împuternicire, ca să lovescă cu 
atâta tăriă în diavolulă ălă urîtă de ori 
ce ființă omenesca, ca însuși scaunulă 
Sfinției Tale încă să se clătescă.!“

Pentru cererea asta nesocotită Dum- 
ne4eu a săcată mâna cea dreptă a Sfân
tului Ilie; căci doră este Domnulă lu- 
mei și nu o să sufere stricarea planului 
oroită încă din veclnicie.

Sfântulă Ilie totă nu șl-a perdută 
nădejdea. Căruța lui înhămată la caii 
cei de focă durduesce de-asupra nori
loră în trecătulă ei repede, er elă plos- 
nesce mereu fulgeră și trăsnetă din sbi
ciulă său de focă. Munții se clătină de 
puterea cea mare. Omulă nu cuteză 
să’șl ridice ochii la ceriu, ma celă din 
urmă verme tremură decâte-orî Sfântulă 
Iliă ia în gonă pe celă necurată.

V. V.

mulțl Români din Brașovă au și con
tribuită cu sume mari pentru edificarea 
bisericei din Doboli inf. Nu mai încape 
îndoială, că alții le voră urma în acestă 
nobilă faptă.

** *
„Ilustrirte Zeitung“ a publicată în 

ultimulă ei numără traducerea poesiei 
d-lui Eminescu: „Ce te legeni codrule“.

* * *
Se pare, că guvernulă francesu s’a 

decisă a reveni asupra măsurei ce luase 
de a nu mai primi în școlele militare 
pe oficerii români. Astfelă „Românului^ 
i se comunică, că pentru momentă con
simte a primi pe tinerii A. Golescu în 
Saint-Cyr și pe Miclescu în șcăla de 
aplicația dela Fontainebleau.

«•* *
„Elsasser Zeitung“ anunță, că doi 

preoți catolici din diecesa Mețului au fostă 
asentați pentru serviciulă militară de 
trei ani în armata germană.

Nu cumva suntă FrancesI acei preoți? 
Atunci ușoră se esplică lucrulă.

* * *
„Românulă“ află, că guvernulă ger

mană a interdisă, în contra convențiunei 
esistente, importarea porciloră din Ro
mânia în imperiu. O interpelațiune va 
fi adresată în acestă privință.

** *
Ună 4: ră oposițională din Rus- 

ciucă a publicată următorea gravă scire: 
„D-lă Muntov, fostă prefectă ală vilae- 
tului Rusciucă, în timpă câtă a stată în 
funcțiune, ar fi gâtuită optă persone din 
Stara-Zagora aruncându-le apoi în Du- 
nărea. La acestă scire, ună deputată din 
orașulă Târnova, Gradmaiof, a interpe
lată guvernulă în acestă privință. Casulă 
fiindă destulă de gravă, vomă ține în 
curentă pe cetitorii noștri.

Din adunarea representanței co
munei BrașovU.

Adunarea s’a ținută în săptămâna 
trecută. Primarulă Franz de Brenner- 
berg ca președinte a adusă la cunos- 
cință că:

In luna Iulie s’au încassată 1951 fl. 
92 cr. vamă de pavagiu și 7400 fl. 64 
cr. taxe de acsise ale orașului; în 
luna Augustă 2032 fl. 07 cr. vamă de 
pavagiu și 10.378 fl. 37 cr. taxe de 
acsise.

S’au acordată, r.jutire de câte 2 fl. 
pe lună Teresiei Boltesch, Solie Beranek, 
Luisei Ulrich și Teresiei Bloss; ajutore 
de câte 1 fl. pe lună celoră 5 copii mi- 
norenl ai lui I. Lupșană din fondulă oră- 
șenescă pentru săraci.

Ca membri ai representanței au 
fostă chemați suplenții de pănă acum 
I. Schăfer comerciantă, I. C. Panțu pro- 
fesoră și Enric Scherg măcelară.

In urma recursului comunei orășe- 
nescl Brașovă s’a redusă, prin sentința 
judecătoriei administrative financiare, 
echivalentulă competinteloră, dela 1 Maiu 
1881 încoce pentru averea ei mișcătore 
și nemișcătore, în sumă anuală de 13,510 
fl. la 7097 fl. 48 cr. pe ană și deci i-s’a 
ștersă din suma competințeloră de 90.067 
fl. dela 1 Maiu 1881—31 Decemvre 1887 
suma de 42,751 fl.

In casa de sănătate a orașului au 
fostă întreținuți în luna Septemvre 80, 
în luna Octomvre 81 neputincioși și alie
nați. Trei camere din acestă casă s’au 
închiriată cu 20 fl. pentru luna Octomvre 
institutului pentru bolele de ochi.

S’au încheiată contracte pentru a 
se aduce cu carulă lemne de fagă pentru 
arsă în magazinulă de lemne orășenescă 
și anume 1488 metri cubici din pădurea 
Branului, 3426 din a Apaței și 898 din 
a Crizbavului.

S’a primită unanimă să se ia: l°/0 
după valorea proprietățiloră pentru pe
trecerea în colele de posesiune cu oca- 
siunea moșteniriloră, cumpărăriloră, do- 
națiuniloră ș. a. ; 50 cr. pentru scoterea 
certificateloră oficiale de dare de fiăcare 
jumătate de colă; 1 fl. de fiăcare călă 
pentru copii oficiale de pe călele de po
sesiune. Acestă decisiune, în urma că
reia intră în cassa orașului 5000— 6000 
fl., o va presenta magistratulă spre apro
bare locuriloră mai înalte.

S’a hotărîtă să se arendeze taxele 
de.târgă și de stată în pieță numai pe 
anulă 1889, er în privința acsisului pro
iectată (Thorakzise) pentru barieră, ma
gistratulă a fostă însărcinată a face 
proiectulă corăspun4ătoră.

Propunerea magistratului d’a rămâ
nea pe lângă esecutarea procederei de 
espropiare deja cerute cu privire la 
bașca măsariloră (Tischlerzwinger), la 
grădina lui Duk și la pămentulă spita
lului femeiloră sărace, a fostă respinsă 
și amăsurată propunerei comitetului per
manentă s’a decisă a se câștiga aceste 
pământuri necesare pentru regularea 
stradeloră pe calea învoelei și deci a 
cumpăra bașca măsariloră cu prețulă de 
10,000 fl. cerută cassa generală de eco
nomii din Brașovă, grădina lui Duk cu 
4000 fl. și partea respectivă din pămen
tulă spitalului femeiloră sărace cu 1555 
fl. 56 cr.

S’a încuviințată ună credită supli
mentară de 1700 fl. pentru îmbrăcămin
tea și echiparea organeloră oficiale; suma 
să se acopere din economiile celorlalte 
titluri de cheltuell.

Pentru parțiala dărîmare a castelu
lui din Brană, întreprinsă de militari în 
1876, comuna orășenâscă a primită dela 
erariulă militară o despăgubire de 16 
mii 920 fl. și acestă sumă a depus’o cu 
5°/0 la „Albina“, așa că comuna, soco- 
tindă și interesele de 2291 fl. 23 cr., 
avea la disposițiune 19,211 fl. 23 cr., 
când a începută să-lă reconstruiască: 
Din acâstă sumă a cheltuită pentru re
construirea castelului 12,976 fl. 35 cr. ; 
pentru restabilirea fântânei castelului 
320 fl. 42 cr.; pentru supraveghiarea lu- 
crăriloră, pentru o tablă comemorativă 
și pentru predarea lui în îngrijirea ofi
ciului forestieră ală orașului 285 fl. 53 cr.; 
pentru regularea locului lui Honterus 
2908 fl. 14 cr.; cu totulă 16,490 fl. 44 
cr., așa că rămâne ună restă de 2720 fl. 
79 cr. Acestă sumă s’a avișată cassei 
orașului sub titlulă „venituri nepre- 
vă4uteu.

Se aprobă cererea representanței co
munei bisericescl gr. or. din Prundă d’a 
i-se lăsa o bucată mică de pământă lângă 
școla poporală română de acolo, ob- 
ținându-se prin acesta și o regulare a 
stradei.

Se alege membru în comitetulă elec
torală centrală archivarulă orașului Fri- 
derică Stenner.

Se acordă ună ajutoră de câte 5 fl. 
pe lună din fondulă orășenescă pentru să
raci celoră 6 copii minorenl ai văduvei pre
dicatorului Tontsch, pănă ce vorăîmplini 
etatea de 16 ani.

Propunerea d’a se înființa ună asilă 
de nopte pentru cei fără de adăpostă la 
polițiă în cursulă celoră șese luni dela 
Octomvre pănă la Martie din fiă-care 
ană s’a primită, avândă a-se înființa. în 
contulă fondului orășenescă pentru să
raci.

Constituirea Reuniunei femeiloru ro
mâne din Brașovu.

Reuniunea femeiloră române din 
locă îșl ține conformă statuteloră adu
narea sa generală în fiecare ană în 4iua 
de 7/19 Noemvre, care 4i este 4iua ono
mastică a Maiestății Sale împărătesei și 
Reginei nostre Elisabeta, Patrona Reu
niunei. Și în anulă acesta s’a ținută Luni 
în 7/19 Noemvre adunarea generală a 
Reuniunei, după ce Luni dimineța s’a 
săvârșită în Biserica Sf. Niculae din 
Scheiu ună serviciu divină pentru Maies
tatea Sa Impărătesa și Regina nostră, 
prea grațiosa patronă a Reuniunei fe
meiloră române din locă. Adunarea a 
fostă convocată pe 3 ore în sala de de
semnă a școleloră române, unde s’a în
trunită ună numără forte frumosă de 
membre.

Președinta Reuniunei, Domna Ag- 
nesă Dușoiu, a accentuată în puține cu
vinte nobilulă scopă ală Reuniunei și a 
rostită cuvinte căldurose pentru [îndelun
gata vieță și fericire a Maiestății Sale, 
Patronei Reuniunei, și pentru prosperarea 
Reuniunei, care vorbire a fostă primită 
de adunare cu vii aclamațiunl.

După ce s’au pertractată acele 
puncte ale ordinei 4ilei, cari au privită 
socotelile Reuniunei, a urmată alegerea 
Comitetului nou pe trieniulă 1888—1891. 
S’au alesă în Comitetă următorele 12 
membre:

Elena Gaertner, Agnesă Dușoiu, 
Maria Zănescu, Areti Nemeșă, Elena So- 
tiră, Eufemia ChercI, Elena Voina, Elena 
Dima, Paraschiva Iosifă, Eufrosina G. 
lână, Elena Săbădenu și Polixena Ila- 
sievicl.

După prescriptele statuteloră Comi
tetulă s’a și constituită în presența adu-
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nării generale, alegendu’șl de președintă 
pe Domna Agnesă Dușoiu.

Neputendu-se Luni termina ordinea 
c|ilei, s’a amânată continuarea adunării 
generale pe a treia 4b Mercur! în 9/21 
1. c., când s’au și pertractată tote obiec
tele puse la ordinea cfilri.

Afacerea comasarei ii Uipa.
Afacerea comasațiunei în Ungra a 

intrată într’o nouă fașă. Ungrenii vo- 
iescă ori să’i adune pământurile lui Dep- 
ner, care a cerută comasarea, în celă mai 
bună locă, ori, de nu se va pută acesta, 
deorece proprietarii de acolo nu suntă 
dispuși a face schimbă, să le cumpere 
cu prețuia de 8000 fi., cerută, cum se 
dice, de Depner, în speranță că în 
modulă acesta voră scăpa de comasare.

Corespondentulă din Cohalmă ală 
foiei „Sieb. deutsch. Tgblatt“ nu crede 
că voră folosi aceste proiecte și nici re- 
cursulă ce se plănuiesce a-se face, ba în 
casă de neisbutire, ceea ce e probabilă, 
numai se va strica causei.

„Căci admițendă, — dice elă, — că 
Depner, care de altmintrelea se află în 
România, se înduplecă a’șl vinde pă
mânturile și a-șl retrage cererea sa, — 
câtă timpă voră fi scutiți Ungrenii de 
temerea loră pentru comasare ? Pănă 
când alțl proprietari de pământă voră 
■veni la idea să facă capitală din acestă 
temere și să amenințe pe conlocuitorii 
loră din comună cu comasarea, în casa 
când nu’șl voră vinde cu preță bună 
pământurile ori nu voră fi adunate în celă 
mai bună locă. Și cine să plătescă 
banii ? Și decă mai mulțl UngrenI re- 
fusă a plăti suma 'ce se vine pe ei, 
ce se’ntâmplă atunci? Nu, astfelă de 
planuri nu se potă esecuta,și decă s’ară 
esecuta, urmările loră ară fi nenorocite 
pentru comună.

„De aceea orl-care le voiesce bi
nele Ungreniloră, să’i sfătuiască a se 
împretini cu adunarea la ună locă apă- 
mânturiloră și a face totă posibilulă ca, 
după-ce suntă acum potoliți, acestă 
adunare a pămenturiloră să devină câtă 
mai curândă ună faptă împlinită. Chiar 
mai mulțl dintre ei s’au esprimată, că 
„decă i-ar fi silită guvernulă la coma
sare, s’ar fi învoită fără a murmura, der 
ca unulă singură să facă acesta, îi su
pără și voescă să’i arate, că ei nu vo- 
iescă ca elă ș. a.!“

Der decă bieții bmenl voră da totă 
ce e mai bună din pământuri proprie- 
tariloră mai mari, cari voescă comasarea, 
cu ce rămână ei sărmanii ? Cu mlaști
nile și cu pământurile cele săcl?

Izitezxiplări diferite.
Focii. In Porcești a arsă șura lui 

Niculae Cantora împreună cu bucatele 
din ea și cu instrumentele agricole, pre
cum și ună grajdă. Paguba e de 203 
fi. — In Zlatna a arsă coperișulă casei 
lui Avramă Moldovană. Paguba e de 
25 fi.

Furtfi. Pe când tăia lemne în pă
dure servitorulă lui Niculae Popă din 
Șinca, i s’au furată din cară, care se 
afla la vr’o 50 pași depărtare, hamurile 
in preță de 15 fl.

Falsificatori de bani. In comuna 
Varfalău lângă Turda s’a descoperită o 
bandă de falsificatori de bani, care fa
brica băncuțe de 10 și 20 cr. G-endar- 
meria a găsită și mașina și a confiscată 
o mare mulțime de monede false. Fal
sificatorii au fostă toți arestați: ferarulă 
Franz Molnar, țăranulă Franz Toth și 
soția sa. Suntă urmăriți și alțl complici. 
Acestă bandă e a patra în acelă ținută 
în cursă de 10 ani.

Afurisita de bețiil. Ună locuitoră 
din Vecerdea ridicase din Agnita 164 
fl., cu ună libretă de depuneri. Pănă 
să ajungă acasă, dispărură din buzunarulă 
hainei și banii și ună libretă de depunere 

a 35 fl. Păgubașulă îșl făcuse pre bună 
disposițiune.

Congresult de tuberculose.
Raportulă d-lui Dr. Z. Petrescu asupra lu- 

crăriloru antetului congresă pentru studiulii tu- 
berculosei, ținută, la Parisă dela 25—31 Iulie 1888.

(Urmare.)

Faptele relatate de cătră Chauveau, 
Villemin și Torquomian confîmă acestă 
lentoare a tuberculisațiunei în urma în- 
țepăturiloră anatomice dela ftisicl seu 
în urma inoculațiuniloră prin dermă.

In ceea ce concerne generalisarea 
infecțiunei tuberculese prin sânge, prin 
transfusiunea de sânge dela ună individă 
afectată la ună individă sănătosă, Jannel 
din Toulouse a probată prin’ esperimente 
pe animale că, după 16 ore, o trans- 
fusiune făcută la animale, le-a infectată 
pe câteșl 4; pe când după inoculațiunile 
făcute cu virus direct în peritoneula 54 
iepurași, 25 din ei se găsescă Sănă
toși. După transfusiunea de sânge venosă 
la 3 animale, numai unulă a sucombată 
tuberculosă și, în fine, după inoculațiu
nile făcute la 5 animale cu sângele adu
nată de prin tuburile de experimentație, 
în carlședuse mai multă timpă și prin ur
mare se credea a fi mai virulentă, numai 
unulă din aceste 5 animale a devenită tu
berculosă. Din tote aceste cercetări se 
pote conchide :

1) Că repediciunea tuberculisărei de
pinde de specia animalului asupra că
ruia se experimenteză, de loculă prin 
care se introduce bacilulă în organismă 
și de vehicululă în care se află acestă 
bacilă în timpulă întroducerei.

2) Că bacilulă lui Loch se găsesce 
într’o astfelă de stare de diluațiă în sân
gele animalului tuberculosă, încâtă de 
multe ori inoculațiunile parțiale suntă 
inofensive.

3) Că pentru a obține unăresultată 
positivă este de trebuință a se inocula o 
mare cantitate de sânge dela ună ani
mală tuberculosă.

4) Că prin cura de sânge prospătă, 
beută chiar la abatoriu, se păte favorisa 
transmiterea tuberculosei dela animală 
la omă. Arloing crede, că numai sân
gele de capră și de mielă ar putea fi 
utilisată în acestă scopă, fără nici o te
mere de transmitere a bacilului tuber
culosă.

Despre contagiunea tuberculosei 
dela ună animală la altulă, Thierry din 
Auxerre a relatată ună faptă din care 
reese, că bacilulă lui Koh se pote trans
mite între animale, și prin vasele în 
cari li se dă de mâncată și de băută. 
Prin acestă contagiune bucală, combă
tută de cătră Valude, Thierry a espli- 
cată frecuența tuberculosei la vaci și 
raritatea ei la viței, căci după observa- 
țiunile lui Malvoz, Bang din Copenhaga 
și Vae-Herstein din Belgia, tuberculosa 
hereditară la animale este forte rară. In 
Danemarca, 4i°e Bang, din 1165 vete
rinari, cari au fostă întrebați,' numai 32 
ml-au afirmată că au constatată esistența 
tuberculosei la vițeii. noi născuțl. In 
Belgia, dice Van Hersteih, se găsesce o 
vacă tuberculosă la 100 vaci sănătose, 
pe când printre viței nu se vede decâtă 
ună tuberculosă la 650 sănătoși. Arloing, 
Galtier și Solles au relatată mai multe 
experiențe făcute pe epurl și pe purcei 
de India, din care reese, că. transmiterea 
tuberculosei dela mumă la fătă pare a 
exista, ea este însă departe de a fi co
mună ; că tuberculosa ereditară este tar
divă, nu se desvoltă în etatea copilă 
reșcă și că tuberculosa esperimentală 
are ună mersă multă mai repede.
II. Modulă de transmitere a tuberculosei 

dela animalii la omă.
Căile prin carl tuberculosa se pote 

transmite dela animală la omă suntă: 
calea digestivă (carnea și laptele inge- 
rată) și calea cutaueă seu sub-cutaneă.

Despre pericolele la cari expune pe 
omă carnea și laptele animaleloră tuber- 
culose a vorbită Arloing, Nocard, Bang, 
Van, Hutten, Butel, Dejive și alțl mulțl 

medici veterinari. Din experiențele fă
cute de cătră mai toți acești veterinari 
resultă, că carnea și laptele animaleloră 
tuberculose suntă vehiculele cele mai 
slabe prin care se transmite baccilulă 
lui Koch dela animală la omă: visce- 
rile său măruntaele animaleloră de con- 
sumațiă suntă vehiculele cele mai ener
gice' de transmisiune. De aci pute mă 
conchide, că obiceiulă de a mânca fica- 
tulă, stomachulă, creerii, rinichii, splina, 
plămânii și ganglionii limfatici dela ani
malele de consumațiă, pote fi forte pe- 
riculosă sănătăței.

Nocard crede, că laptele dela vite 
tuberculose s’ar pute sterilisa printr’o 
ferbere prelungită și prin urmare s’ar 
pute utilisa pentru hrana unoră animale 
domestice; căci o căldură de 85% 
ucide baccilulă lui Koch și prin urmare 
împede.că tuberculisația prin tubulă di
gestivă în urma alăptărei cu lapte bine 
fertă. Ca măsură profilactică generală 
se impune der ferberea prealabilă a ori
cărui lapte înainte de consumare. După 
Nocard, laptele celă mai puțină pericu- 
losă, din acestă punctă de vădere, ar fi 
acela de capră, fiindă că acestă animală 
nu se tuberculiseză lesne. Pe basa acesta, 
Nocard a susținută scoterea de consu
mația și distrugerea seu arderea numai 
a visceriloră animaleloră bănuite de a fi 
atacate de tuberculosă, er laptele aces
tora să fiă întrebuințată ca alimentă 
pentru animale numai după o fierbere 
prelungită și bine supraveghiată.

Cu tote acestea, congresulă, basată 
pe faptele experimentale ale lui Arloing, 
Chauveau și Vallin, a votată ca tuber
culosa să fiă înscrisă în legile sanitare 
printre bolele infecțiose și ca tote păr
țile unui animală atinsă de tuberculosă 
să fiă scose din consumațiă și distruse 
ori-cari ar fi fostă gravitatea seu întin
derea lesiuniloră tuberculose găsite asu
pra acestui animală.

Calea cutaneă prin care s’ar pute 
introduce baccilulă dela animală la omă 
este calea inoculațiunei prin înțepături, 
în timpulă operațiuniloră, autopsieloră 
și disecțiuniloră. Acestă inoculațiune 
însă este forte lentă și câte odată chiar 
limitată, după cum au probat’o casuril» 
citate de Chauveau, Villemin și Torquo
mian. (Va urma.)

Tutunti și fumatu.*)

*) Urmare diu nr. 248.

(Din. cartea „Merinde dela șcdlă“, de Dr.
Georgiu Popa.)

(Fine.)

Acum ne întrebămă, frumosă este 
fumatulă și de cuviință ? Răspunsulă e 
ușoră. Priviți la fumătorulă cum scuipă 
necontenită. ' Scuipirea e grețosă. Omulă 
de cuviință nu scuipă în societate, în 
chilie, nici pe stradă pănă pote încun- 
giura. Cu cei morboșl caută să avemă 
indulgință. Să va dice, că nu toți fu
mătorii scuipă; însă după ce scimă cum 
că la toți fumatulă produce și desface 
din gâtă și din nașă flegmă și mucosi- 
tățl, întrebămă că acele deslipiturî, dăcă 
nu le-au scuipită, unde s’au dusă ? Voi 
mă înțelegeți...

Caută să ne dămă socotă și de in
teresele economice. Celă mai săracă fu
mătorii din comună încă speseză |bareml 
3 crucerî la di, facă 90 de crucerî în o 
lună, seu la anulă 10 florini 80 de cru- 
cerî. Cu acei bani putea să-și cumpere 
doi purcei în Juniu, Avemă multe pru- 
nete. Prunele cad din Juniu pănă în oc- 
tomvre, înteiu cele rele seu cânescl apoi 
cele verminose. Putredescă pe sub 
pruni. Acei purcei le-ară culege și s’ar 
îngrășa. ScițI proverbiulă „porculă are 
ani în gură“, va să 4i°ă, ună purcelă 
nutrită bine, curândă e mare și grasă. 
Acum, cine are doi porci grași la cră- 
ciună, nu mai e săracă. Der suntă lo
cuitori cari speseză pentru tutună 2—3 
florini în puține cJGe, și ce se alege? Fumă 
și eră fumă, și ieri și alaltă-ierî, astăcjl 
încă, pănă amă spesață ună capitală 

mare. Omule, stăi locului și flueră a pa
gubă !

Să nu vă amăgiți a spune, că doră 
agricultorulă, care a produsă tutună, are 
folosă. Tutunulă storce agrii. Iohnston, 
chemică anglu, arată teritorii mari, ce 
au rămasă neproductive, sterpe.

In fine să vă spună părerea unui 
renumită autoră francosă, Iuliu Michelet. 
Ne pune în vedere lumea classică ro
mană, evulă vechiu, cu oratorii, poeții, 
bărbații de stată, beliducii, filosofii de 
atunci șcl. După întunereculă evului 
mediu, vine epoca de renascere la sci- 
ință și cultură, aducendă cu sine erășl 
omeni mari și de admirată, deși atunci 
nu era tipariu, învățătura a fostă scumpă 
pentru o carte se cerea prețulă unei 
averi. Insă astădl învățătura e gratuită, 
că parochia solvesce pentru toți, eră căr
țile suntă lesne, unele vi se dau donurî, 
apoi hărtiă căpătațl de ajunsă, totuși 
nu avemă acuma omeni de acei mari ca 
în lumea vechiă și în epoca de renas
cere, deci uimiți ne întrebămă, că unde 
e causa? Răspundă faptele, că precum 
s’alățită fumatulă la singuraticele națiuni, 
și cu acesta sărăcia și înveninarea, așa 
a scăpătată puterea virilă, bărbăția, din 
sinulă națiuniloră. Bărbați fumători, năs
cuțl din părinți turnători, după atâte în- 
veninărî suntă o slabă speranță de cul
tură și de progresă. Spaniolii scăpătară 
mai înteiu, pasă de pasă cu dedarea loră 
la fumată, și acum se ducă Turcii, că 
suntă cei mai mari fumători în totă o- 
rientulă.

In vederea acestora s’a începută as
tădl o lucrare nouă, este că bărbați de 
sciință culegă date, să demustre cu as
pra evidență, că tutunulă e venină, ce 
slăbesce memoria, conturbă nutrirea șcl. 
In fruntea loră e renumitulă Francesă 
Dr. A. G-alopin, cu afirmațiunea înspăi- 
mântătdre, că se stinge aceea familiă, care 
a numărată în sinulă său patru genera- 
țiunl de fumători.

Ore de ce fumă cine-va ?

DIVERSE.
Institutulu Pasteur din Pariau, creată 

prin munificența stateloră și cu deose
bire a suveraniloră pentru studiulă mor- 
buriloră epidemice și celoră credute 
pănă astăzi de necurabile, s’a deschisă 
cu mare solemnitate. Pasteur șl-a în
cheiată cuvântarea sa de deschidere cu o 
alusiune la contrastulă luptei de o parte 
de distrugere, nimicire, de altă parte de 
conservare a secuiului nostru accentu- 
ândă însă, că „sciința francesă, ascul- 
tândă numai de preceptele umanității, va 
căuta să prelungescă firulă vieții ome- 
nescl."

Cursul ii pieței Brașovu
din 24 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vând. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 M 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 n 9.66
Lire turcescl . . . „ 10.92 M 10.95
Imperiali.................... „ 9.92 n 9.95
GalbinI ..... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albinau6“/0 „ 101.- H

„ „ n B°/o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122.- H 123.—
Discontulă .... 67,-8% pe ană.

Gursulîî la bursa de Viena
din 23 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..................................100.85
Renta de hârtiă 50/0................................... 91.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei.căiloră ferate de

• ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.— 
Bonuri rurale ungare.............................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă ■. . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare........................ 104.50
Bonuri rurale transilvane........................104.10
Bonuri croato-slavone.............................104.50
LosurI din 1860 '. 1. ...... 140.— 
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 877.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 300 50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 306.20 
Galbeni împărătesei .................... 5.77
Napoleon-d’orI ........ 9.64
Mărci 100 împ. germane.................... 59.77‘/,
Londra 10 Livres sterlings .... 121.95 
Renta de aură austriacă........................109.75

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Concursă.
Pentru ocuparea postului de alîî II-lea învățătorii la școla gr. cat. din Leșiu 

se escrie prin acesta concursă cu terminulîl de 16 Decemvrie 1888 st. n.
Emolumentele împreunate cu acesta posta suntă: 150 fi. v. a. de primita 

în rate lunari anticipative din fondula scolastica gr. cat. a Leșiului, apoi cuartiră 
libera și lemne de foca trebuinciose.

Concurenții vora ave a documenta etatea loră, serviciulă de pănă acum, 
cualificațiunea de învățătorfi și din limba maghiară.

Suplicele se vora înainta pănă la terminula statorita senatului scolastica 
gr. cat. din Leșiu p. u. Olâh Sztgyorgy.

Dela inspectoratula scolastica districtuala gr. cat. 
Năsăuda, 17 Noemvre 1888.

G-reg'oriia. ZxzEoisilij.,
191,3—1 Vicarii foraneu.

Importantă pentru fumătorii de țigări de hârtiă 
este cea mai fină și cea mai bună hârtiă de țigări

mai renumițl profesori de chimi;. pentru că 
că nu este amestecată întrînsa nici una felu 

Acestă hârtiă a și fosta premiată la

recomandată de cătră cei 
e curată și fină și pentru 
de materiă stricăciosă sănătății.
Exposiția iubilară în Australia de suda cu medalia de aura, pe teme- 
iulâ calității sale deosebita de bune.

Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute 
dintrînsa se pdte cumpăra dela t ți vendătorii de tabacă, traficanți, 
și dela engrosiștii de marfă de Nurnberg și de hârtiă din Transilvania.

Publiculu să se ferescă de imitațium.
Ch. Schutz.

5.033.-

LUDWIG GROSZ
Atelieru tecnicu pentru dinți 

fondatu la 1878.

BW-Pesla IV., Uniamasse 1, Ecke Hatvanerjas. 
Dimineța dela 9-^12. După prânzii dela 2—6 ore.

180,8-7 ©

Anunță.
In o cancelariă advocațială se caută ună scriitorii cu scrisore 

frumosă și legibilă, care scie a scrie și dictando în limba română 
și maghiară, Salariu 20 fi. v. a. pe lună și cuartiru liberii. A 
se adresa la Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei* . 190.3—3

Das Erste Wiener 
DerfanbftBefcfydff 

..zur ungar. Krone».
EftinU de minune!

trimete în tdte părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unu prețu câtă se pote de scădută.

Numai 7 fi. 85 cr. 
costă unii orologiu cu PENDULĂ 

frumoșii împodobită.

cu 5 ani garanția.
Aceste orologe cu pendulă suntă 

aședate într’ună castănă de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechanismtiaprope inruinabilă.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersul 1 său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împacheteză este 
socotită la preță în 70 cr.

Numai 2 fl. 50 cr. 
costă ună frumosă orologiu de părete 
cu deșteptători cu clopotu în prevasă 
de lemnă de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă ună orologiu deșteptătoră de bronză, e de aură francesă, 
cu ună tonă curată, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoria cu ună mechanismă neruinabilă._______

Numai OT5D cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vălitore guilochată frumosă provădută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă unu cesornică remontoir de argintă-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă

tori de secunde regulați, sticlă netedă și cu aparati me- 
chanici de arătători. Mai departe același remontoir de 
argintii veritabilă de 13 loți fl. 8.50.

Mașini de cusutpentrufamiliă 
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în loci de 15 fl. acum numai 

5 £L. 50 ci.
Eu garantezu pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusuti pentru 
mână. Ea funcționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai dese ori 
mai rari, după voință, este con
struită din materiali solidi și

bună și se vinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

Mai suntă apoi 2000 de bucăți mari, elegante și moderne de 

Pânzătnri de masă și pat 
din ripsă, în cele mai vii colori, cu borduri și desenurl 
de flori, în adeveri ftumdse cu câte

«SF I fl. 65 cr. "WS
Pânzăturile suntă jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pluscb.

Tote cu câte 97 cr.
97 cr.

1 Pălăriă de 
bărbați dinfilz 
mole în tote 

colorile.

97 cr.
1 cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon fină, 
Creton seu 

Oxford.

97 cr.
1 pantalonăde 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

97 cr.
1 cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.

97 cr.
3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.

97 cr.
1 pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fină.

97 cr.
1 pieptărașiu 
desă cufloce 

căptușită.

97 cr.
1 pânzătură bu 
nă de masă, 
albă. Damast 
ori colorată.

97 cr.
1 corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.

97 cr.
1 pieptaru de 
lână . pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
6șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

mastă.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
1 cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

97 cr.
1 pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

97 cr.
I covoră de 
pată Stofa-

Iute frumosă 
desenată.

97 cr.
1 cârpă de în- 
vălit pentru 
dame, 7/4 ma
re, căldurosă

97 cr.
1 aparatu de 
focă mecha- 
nică.se aprin
de Singură.

97 cr.
1 Evantail de 
damă ornată 
cudesemnurl 
și modern.

97 cr.
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
1 Ciubucă cu 
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionă 
fasonă nou 
cu pietri

97 cr.
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 lanțu de ces 
de aură pre

parată cu 
joujou.

97 cr.
1 inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
6 linguri de 
prândă de ar
gint London- 

Britt.
97 cr.

1 Braceletă 
bătută cu pie- 

tri.

97 cr.
2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
1 castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonă de 
lână isistemă 
Jăger) de băr 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

tablă argintă 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 dosă de za- 
hară arginta 
London-Brit

i

I1 bucată 30 coți pă- 
nură de munte

_____ fl. 5.50
I bucată 30 coți atlas 

bunu Gradl 
fl. 6.50

I bucată 30 coți 
Barchent-albu 

fl. 6.50
I garnit. color.deca- 
fea, I pânzătură, 6 

șervete fl. 2.25.

I bucată 30 coți 
Chiffon 
fl. 5.50

l/2 duzină cârpe albe 
de inii 
90 cr.

I bucată bună colo
rată de materie pen- 

tru pată fl, 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2coți 

lărgime fl. 8.50
I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

I garnitură Bouret 
din stofă fină Bou

ret fl. 10.
I duzină de șterga

re de ină
fl. 2.50

I restă de covoru 
6 metri

2 fl.

Numai 5 fl.
costă unu

Gherocu de dimiil 
elegantă, gata, căldurosă, 
din cea mai fină dimiă 
Stiriană, pentru orl-ce mă
rime, pentru orl-ce măsură 
în tote colorile, pentru 
tomnă si iarnă.

Numai 1 fl. 80 cr.

Jachete ie iarna
pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumdse co
lori moderne, se potri- 
vesce la orl-ce haină, se 
p.ârtă cu plăcere tomna 
și iarna.

Numai 1 fl. 75 cr. 
o pătură de cai, cari se vendă 
așa ieftinii din causa desfiin
țării fabricii. — Cine voesce 
să-și cruțe caii se cumpere 
renumitele

Pături de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și mai grose. ■

I Qualitate
Un costum întreg

Numai 6 fl. 50 cr.
costă ună

BÂEBâTESCU
elegantă, modernă, de tomnă și iarnă, lu
crată din stofă de Brunn în orl-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă: 
1 pantalonii, 1 giletca, 1 gherocu.

2 Qualitate
8 fl. 50.

6JH E*n  mm 3 Qualitatefl.50 cr.10 fl, so.
Ca măsură la comandare e de ajunsă, 

lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mâneciloră, precum și felulu 
coldrei. Mustre nu se potă trimite, dedrece 
costumele suntă tdte gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6,pănă la 13 ani 
orl-ce calitate suntă cu 2 fl. mai ieftine.

Transporturile cu „NACHNAHME".

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, să se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva se ia înapoi, se pote schimba, seu se reîntorcă paralele. Comandele suntu a se adresa la 

Versandt-Geschăft „zur ungar. Krone“, Wien, 5. Bezirk, Rîidigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov ii

nic%25c4%2583.se

