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Din causa sf. sărbători de Luni, diarnlfi 
nu va apără pănă Marți săra.

Brașovu, 19 Noemvre v.
Nu arareori amu arătata ceti- 

toriloru noștri, câtă de multtî îi 
superă pe Nemții din Germania 
deavoltarea lucruriloru în Austria 
în înțelesulu programului luiTaaffe.

Succesele naționalităților^ în 
direcțiunea egalei îndreptățiri, care 
încetulu cu încetulu se scutură de 
supremația germană în Austria, 
au făcutu ca pressa germană aus
triacă se dea alarmă, că elemen- 
tulu germanu austriacă e strîm- 
toritu și că pericululu celii mare 
îlu amenință din partea naționa- 
litățiloru slave.

Se’nțege, că strigătele Germa- 
niloru din Austria n’au -resunatu 
în pustiă. Pressa din Germania 
a începută se scrie în contra mi
nistrului Taaffe, că favoriseză pe 
Slavii austriac!, cari nu suntu a- 
mici alianței, și că succesele aces
tora nu potu decâtii se slăbescă 
legăturile de prietinia între Austro- 
Ungaria și Germania.

Cu deosebire simpatiile Cehiloru 
dovedite la țotă ocasiunea bine
venită pentru FrancesI au oțerîtu 
atâtu de multă pe Germani, în- 
câtă pressa loră a datu a se’nțe- 
lege, ca mergendu în Austria ast- 
felti lucrurile inainte, alianța ar 
pute suferi scăderi însemnate, pen
tru că Germania are încredere nu
mai într’ună aliatu, pe care se 
pote răzima în tote împrejurările, 
er nu într’unu aliatu, în interio- 
rulu căruia se manifestă direcțiuni 
și curente opuse alianței.

Alusiunile continue ale pressei 
germane la slăbiciunea Austro- 
Ungariei au provocată în (filele 
din urmă o violentă polemică în
tre pressa germană și pressa aus- 
tro-ungară. piarele oficibse aus- 
triace și unguresc! s’au esprimatu, 
că astfelu de espectorări nu potu 
decâtu se producă amărîciune în 

raportulu dintre Germania și Aus- 
tro-Ungaria, ba „P. Lloydu a ame
nințată chiar, „că monarchia aus- 
tro-ungară s’ar pute face centrulă 
unei cualițiuni în contra Germa
niei, întrândă în înțelegere eu 
Francia și făcendă concesiuni Ru
siei în Orientă.“

„Nordd. Allg. Zeitung“ a răs
punsă forte aspru foiei unguresc! 
amintite, 4i°endă că par’ că aude 
prin organulă d-lui Falk deoparte 
vocea oposițiunei negermane din 
tabera liberală a pressei din Ber
lină, de altă parte vocea compa- 
trioțiloră progresiști germani „ini
mici imperiului.“ „Kreuzzeitung“ 
(jice, că pericululă celă mare pen
tru alianță vine din partea pluto- 
crației jidovesc! din Austro-Un- 
garia care, vecjendu că împăratulă 
Wilhelm. îi este inimică și că a 
accentuată cu atâtă putere învă
țăturile creștinismului, îșl dă tote 
silințele să-și caute aliați. Și a și 
găsită pe Francia și pe Austro- 
Ungaria, unde liberalismulă a datu 
pe mâna Jidoviloră tote posițiu- 
nile importante.

Scimă că „Kreuzzeitung“ repre- 
sintă ună altă curentă din Ger
mania, care tinde ca întrega Au- 
stro-Ungariă se ajungă sub ună 
guvernă centrală germană, frân- 
gendu-se și omnipotența Unguri- 
loră și dându-se. și celorlalte na
ționalități mai multă atențiune în 
ce privesce interesele loră.

Tătă polemica foiloră ger
mane cu pressa austriacă și cu 
cea ungurescă, și pofta loră de a 
discuta asupra stăriloră interne ale 
monarchiei nostre dovedesce că 
Germania urmăresce planuri, cari 
nu se unescă cu vederile celoră 
din Viena și din Pesta.

Foile oficidse germane începă 
erăș! a accentua, că pe Germania 
pre puțină o intereseză peninsula 
balcanică și că Austro-Ungaria se 
caute se se tuțelegă cu Rusia, lă- 
sându-se Serbia în sfera influin- 

ței austro-ungare, er Bulgaria în 
sfera influinței rusesc!. Așa scrie 
„Kolnische Zeitung“, care cjice că 
acestă punctă de vedere constitue 
și a(|I programulă oficială ală 
Germaniei.

La acesta răspunde organulă 
guvernului ungurescă „Nemzet“ 
forte supărată, fiicendă că mo
narchia austro-ungară n’are nevoiă 
de sfaturile foiei oficiose germane 
și nici nu voesce se’mpartă cu 
Rusia peninsula balcanică, ci e 
decisă se’ș! apere interesele și trac
tatele pe tdtă linia.

Din tote resultă, că în ascunsă 
se pregătescă lucruri, care potă 
se surprinfiă într’ună modă forte 
neplăcută pe cei ce conducă acji 
destinele monarchiei nostre.

TDTTT _A_T",^2E2JL-
Bugetulu militarii ală Franciei pentru a- 

nulă viitorii se sue la suma de 912 mi
lione franci. Din acestă sumă colosală, 
336 de milione s’au și votată deja, er res- 
tulă se va vota după acesta. Se scie 
apoi, că și bugetele pentru armată ale 
celorlalte state suntâ. totă atâtă de mari 
și apăsătore pentru cetățeni, ba chiar și 
ministrulă de interne ală Belgiei vre 
să ceră ună credită estra-ordinară de 
vre-o 124 milione. In astfeliu de îm
prejurări nu e mirare, decă o scire îm
părtășită de corespondentul^ vieneză ală 
diarului englesă „Daily Telegraph11, re- 
feritdre la idea unei desarmărl europene, 
a produsă mare sensațiune pretutindenea. 
Numitulă corespondentă pretinde a sci, 
că diplomația europenă se ocupă în 
timpulă de față cu multă zelă de cestiu- 
nea unei generale desarmărl, susținendă 
că toți bărbații de stată dătători de 
de tonă se unescă în părerea, că nu 
esistă cestiune europenă, care să nu se 
potă resolva pe calea păcii. Numitulă 
corespondentă mai pretinde a sci, că în 
cestiunea desarmărei n’are să se țină ună 
congresă și că din partea unoră locuri 
competente s’a ivită idea, ca inițiativa 

negoțăriloră de desarmare să se concreză 
unui stată mică. Aserțiunile corespon
dentului din cestiunea însă stau în o 
contrazicere atâtă de mare cu starea 
faptică a lucruriloră, încâtă abia merită 
să li-se dea vre-o importanță.

Se anunță din Viena diarului „Daily 
Telegraph11, că circulă scirea asupra unei 
înțelegeri între regina Natalia și princi
pele Karageorgevicl. Acesta ar ajuta la 
detronarea regelui Milanu, și ar primi ună 
altă tronă în peninsula balcanică cu aju- 
torulă Rusiei.

„Esercitou spune, că ministrulă de 
finanțe italiană Magliani va cere dela ca
meră 120—130 milione pentru clieltue- 
lile estraordinare ale armatei și ale ma
rinei.

Reichstagulă germană a trecută la 
prima citire a bugetului. Ministrulă de 
stată d. de Boetticher a respinsă ideea 
unei desarmărl internaționnale cerute de 
d. Liebknecht, ca nepracticabilă. D-Iă 
de Boetticher respinse asemenea atacurile 
d-lui Liebknecht în contra politicei stră
ine a guvenului. Elă dise, că princi
pele de Bismarck n’a provocată nicl-o- 
dată conflictele cu străinătatea, der că 
se sili totdeuna să mențină pacea. Par- 
tidulă socialistă, er^nu guvemulă, e care 
face politică de agitațiă. Câtă pentru 
guvernă elă doresce înainte de totecon- 
ciliarea

SCmiLE DILEL
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I. Presfinția Sa Archiepiscopulă și 
Metropolitulă Mironu Romanulă a adre
sată ună cerculară cătră tote oficiile pro- 
topopesci, ca la 2 Decemvre, cu oca
siunea jubileului de 40 de ani de domniă 
a M. Sale Monarchului Franciscă Iosifă 
în tote bisericile din archidiecesa Ar
deiului să se țină servițiu divină.

** *

*) Bănățenii, nu clicii ghivănindă, ci divă- 
nindă dela cuventulu turcescu DivanCi. Red.

Numărulă celă mai nou ală foiei 
„SchwarzgellF s’a confișcată, în urma re- 
clamațiunei ambasadorului germană prin- 
țulă Reuss, din causa unui articulă, care 
purta inscripțiunea „Noi și Prussianii11 și 
care se încheia cu cuvintele: Colinele 
de morțl dela Konigrătz nu suntă gropa

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“
(1) ' 7

Tămâia Dracului.
Mulțl bmenl șl-aă bătută capulă, că de 

ce-i dică tutunului (duhană) „tămâia 
dracului^ și, decă-i tămâia dracului, de 
ce-lă folosescă omenii, cari se dică a fi 
ai lui Dumnefleu. Der nimeni nu ne scia 
spune nimică despre aceste lucruri, pănă 
ce odată învie ună om din morțl, apoi acela 
ne spune din firă în pără, precum voiescă 
să vă spună și eu D-vostră. Cui' i-s’ar 
părea, că nu mintă destulă de bine, pof- 
tescă și mințescă d-lui mai bine, ori de 
nu scie nici ca mine, lase-mă s’o mintă 
eu, decă am început’o.

ț)ice că odată a murită ună om, der 
murise de totă, cum e data, și l’au aședat 
în sălașă și-lă gătau de a-lă trimite pe 
cealaltă lume. Și-lă priveghiară o di și 
o nopte, și f6 di și er o nopte, adecă 
îlă privegheară două dile și două nopți, 
er a treia di îi făcură gropa. Gropă 
afundă i-au făcută, că era gazdă omulă, 
afundă și largă, câtă de dragă să întri 
în ea. Der mortulă n’aibei ce se gân- 
desce, ce nu se gândesce, că se trezesce 
pănă ce nu-lă îngropă, în Ziua când era 

să-lă îngrope. Vădendă priveghitorii 
scularea mortului cu pâm)a pe obradă, o 
tuliră care în cătrău și mortulă rămase 
singură singurelă în casă. Nemurile și 
muerea mortului s’au dusă la preotulă 
să-i vestescă despre învierea mortului 
și să-lă roge să vină să-i cetescă ceva, 
doră va muri mai bine.

Și se ia popa mereu cu muierea 
mortului, îșl aprinde pipa, îșl ia ciaslo- 
vulu și patrachirulă subțioră și mergă 
cătră casa mortului, mergă ghivănindă 
(cum dică Bănățenii*),  adecă povestindă 
(cum Zicemă noi). Gând întră Popa în 
lăuntru cu pipa aprinsă slobodendă fu
muri ca ună Turcă, îlă zăresce mortulă 
și începe la elă: „Afară satană, nu mă 
afuma cu tămâia dracului !u

Și popa se supăra și eși dicendă: 
„Ducu-mă, ducă, că între nebuni doră 
n’oi sta, der și tu vei merge acuși, că 
multe nu mai ai, n’ai mai înviată tu să 
trăescl, ci să spui o minciună, două și 
să adormi somnulă celă de vecl!“ Așa 
a disă popa când s’a dusă.

Er după ce s’a dusă popa, au între

bată omenii pe celă înviată din morțl, 
că de ce a disă, că popa îlă afumă cu 
tămâia dracului!?f

Er elă a răspunsă :
1 . — D’apoi cum să dică, că doră tu-
tunulă nu e alt-ceva, decâtă tămâia 
dracului!

— Cum să fiă tămâia dracului? — 
doră e buruenă ca tote buruenile!

— Decă sunteți proști și nu scițl 
cum e tutunulă tămâia dracului, etă vă 
spună eu, der băgați de semă nu mă 
îngăimăciți, lăsați-mă s’o mintă cum se 
cade!

Apoi începu celă înviată din morțl:
— Era odată ună sihastru sfântă, 

cucernică și evlaviosă, totă vieța și-o 
petrecuse cetindă în cărțile cele sfinte, 
în cote și în genunchi. Mamonulă su
pusese iotă lumea, der de sihastrulă acela 
hu s’a putută apropia, pe elă nu l’a pu
tută supune. Ținut’au dreptă aceea 
dracii soboră, cum ar pute supune și 
pe cucemiculă părinte? Și a eșită din 
soboră așa, că celă mai mișelă dintre 
draci să fiă îndatorată a seduce pe sfân- 
tulă părinte. Și merge draculă celă mai 
isteță ață la mănăstirea sfântului părinte 

și acolo se dă peste capă și se face o 
fată ffumosă și întră în lăuntru la că- 
lugără:

— Bană sera, cinstite părinte! ■
— Bună sera, — der ce venturi te 

portă prin locurile acestea secrete ?
— D’apoi, cinstite părinte, am rătă

cită și nu sciu unde să mergă peste 
nopte, fi bună lasă-mă să mână la Dta.

— Bucurosă! — Zic© călugărulă, și 
prinde a ceti mai departe în cărțile sale. 
Și cetesce, și cetesce, der așa dela inimă 
cetesce, de nici n’audia cum se văieta 
fata și striga :

f

— Ertă-mă părinte, lasă-mă să mergă, 
că în veci nu mă mai apropi de Dta. 
Der părintele era cufundată în cetire și 
nu-i audia glasulă. A tot cetită pănă în 
Zori de di, atunci s’a uitat îndărăt |peste 
umără și a vădută o cioră bătendu-se cu 
mdrtea; și er a cetită pănă colo cătră 
prănd; atunci er s’a uitată peste umără 
îndărătă și vădu că cidra murise. Deci o 
ia și o aruncă într’ună copaciu din dosulă 
mănăstirei, si cum o aruncă, — cum se 
opresce acolo.

Dracii aștăptă o di, două, trei,... der 
pace, ortaculă loră nu se mai întorce. 
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vechei Austrie istorice. Din contră: din 
mijloculă osăminteloră părințiloră și a 
frațiloră noștri, cari putredescă acolo, 
răsună ca veclnică admoniare a istoriei 
pentru noi cuvintele: Exoriare dliguis ex 
ossibus nostris ultor. (Doră se va nasce 
din dsele nostre vr’ună răsbunătoră.)

* * *
Proiectulă de lege, ce-lu va depune 

în curândă în cameră ministrula ungu- 
resca de comunicațiune asupra regularii 
Bortiloru de ferii, stabilesce indepen
dența operațiunilora de credita necesare 
pentru asestă întreprindere și dă guver
nului împuternicirea, d’a lua deocamdată 
pentru anula viitora din fondurile cas- 
selora 500,000 fi., pentru casă potă păși 
numai după doi ani la o operațiune de 
credita în scopula acesta. Lucrările de 
regulare vora începe în Augusta anula 
viitoru și în parte se vora da la între
prinzători.

* * *
Din Deva se anunță, că la 26 No- 

emvre n. s’a simțită pe la 5 ore 45 mi
nute una violentă cutremură de pămentă, 
cu vuete puternice, care a băgată în 
spaimă pe locuitori. In acelașă timpă 
s’a simțită cutremură și în Simeria.

** *
0 noua societate sciințifică-literară nu

mită ^Bolintineanu^ este pe cale de a 
se forma de cătră ună grupă de tineri 
din BucurescI, cu adevărată scopă de 
cultură și instrucțiune înlăturându-se ori 
ce idee politică. Fondurile permițândă, 
se va scote și o revistă șub patronagiulă • 
susă Zisei societăți, er ceea ce va mai 
fi în plus va fi destinată a veni în 
ajutorulă eleviloră fără mijloce. Deci 
comisiunea inițiatore face apelă la toți 
tinerii și studenții din BucurescI și pro
vincii, a’i da binevoitorulă d-loră con
cursă pentru prosperarea societăței. Ase
menea rogă pe toți d-nii autori și redac
tori de Ziare să bine-voiască a o încuraja 
trimițându-i scrierile și Ziarele d-loră, ca 
cu acestă cacrificiu să se înavuțescă bi
blioteca societății.

* * *
Din clasa anului 1889 se voră chema 

sub drapelă în jRomânia 14,000 tineri 
pentru armata permanentă, 3000 tineri 
pentru călărașii cu schimbulă, er restulă 
clasei, deducându,se cei dispensați, se 
voră înscrie între dorobanții cu schim
bulă potrivită disposițiuniloră legei de 
recrutare. ** *

Minișterulă românii de răsboiu a luată 
hotărîre, ca furniturile necesare cailoră 
armatei să fiă cumpărate în țeră și nu 
de fumisorî din alte țări, după cum se 
obiclnuia pănă acuma.

* $ *
Foia rusescă „Novostiu scrie: In 

armata germană și austro-ungară s’au 
introdusă de multă astfelă de cărți, cari 
servescă, caîntr’ună eventuală răsboiu 

pe teritoriulă rusescă oficerii armateloră 
respective să se potă înțelege cu popo- 
rațiunea rusescă; în armata nostră rusescă 
nu se află astfeliu de cărți. Credemă, că 
lacuna acesta nu va mai esista, căci în 
curândă va eși de sub țipară ună voca- 
bidară, care va fi folositorii trupeloră ru- 
seSci și granițeloră pentru a se putea 
înțelege în timpă de pace și de răsboiu 
cu poporațiunea germană.

** A
Cunoscutulă artistă în flueră, d-lă 

lacob Nagy, se află erășl în Brașovă*  
D-sa ne comunică, că vrândă să petrecă 
aici timpă mai îndelungată, este gata a 
da ore celoră ce voiescă să se perfec
ționeze în flueră. Totodată are de vân- 
dare și fluere din lemnă americană de 
grenadill, precum și notele pentru ins
trucțiune. Doritorii să se adreseze la 
d-sa, Brașovulă vechiu, strada lungă 
Nr. 297.

** *
Camera advocațială din Brașovă face 

cunoscută, că advocatulă Martin Bencze 
din Nagyaj ta e ștersă din lista camerei.

*J * *
In B,evesă s’a ivită între copii aprin

derea de gâtă în modă epidemică. Din 
16 copii bolnavi au murită 3.

Pressa sasescă și incidentala Steinacker.
„Kronstădter Zeitung“, altă organă 

națională săsescă, publică în fruntea sa 
următorulă articulă, subscrisă de depu- 
tatulă națională sasă Iosif Filtsch, cu 
privire la desbaterea din dieta ungu- 
rescă în cestiunea naționalitățiloră:

Punctulă de plecare ală desbaterei 
acesteia l’a formată espectorarea lui 
Petru Busbach, că capitala are misiunea 
d’a promova maghiarismulă, pentru ca 
Ungaria să aibă o capitală maghiară. 
Să mergă numai cineva pe strade și va vede 
că fiecare copilă vorbesce unguresce. 
In scurtulă timpă de 20 de ani capitala 
a dată țării o jumătate milionă de Ma
ghiari. Elă e de părere, că lățirea ma
ghiarismului se păte esecuta cu succesă 
numai prin mijlocirea orașeloră. De 
când esită în orașe asilurî de copii, ma- 
ghiarismulă se lățesce în totă țera. Elă 
speră și crede chiar, că în 10—15 ani 
va amuți plângerea, că maghiarimea e 
în minoritate relativă. Se Zi°e! c& prin 
proiectele de răscumpărarea regalieloră 
se pericliteză libertatea. Elă e de părere, 
că o națiune mică, în mijloculă căreia 
se află atâtea elemente opuse, are ne- 
voiă de ună guvernă centrală tare. Fără 
un guvernă centrală tare nu se va re- 
solva cestiunea supremației maghiare.

Acestă fățișe mărturisire’ a nisuin- 
țeloră de maghiarisare, care a fostă în
soțită de vii aplause din partea maiori- 
tății, a fostă fără ’ndoială o puternică 
provocare a deputațiloră nemaghiari. Nu 
e deci nici o minune, că unulă din ei, 
deputatulă Cisnădiei Edmund Steinacker, 
în Ziua următore, când veni la rândă 
să vorbescă, reflectă la espectorările lui 
Busbach și constată, că acum are ună 

martoră clasică pentru îndreptățirea 
plângeriloră Sasiloră, dedrece Busbach 
a dovedită, în ce grad înaltă se urmeză 
aci patriotica lucrare a maghiarisării. 
Instituțiunile nostre liberale și legea de 
naționalitate stau nouă din Zece părți 
numai pe hârtiă. Curtea cu jurați din 
Budapesta a condamnată cu o Zi înainte 
pe ună Română, fiindcă a Zish, că rassa 
maghiară îșl pune interesele ei mai pre- 
susă de interesele statului. Acelasă lu- 
cru l’a repețită Busbach fără a fi pe
depsită.

Aceste aserțiuni ale lui Steinacker 
au provocată în camera deputațiloră o- 
țărîre cumplită. Și pentru ce ? Stein
acker a putută cu totă dreptulă să dică, 
că e nu numai o nenorocire a regiloră, 
ci și a națiunilor^, că nu voescă să 
audă adevărulă. Der ore nu este ade
vărată fiecare vorbă, ce a pronunțat’o 
Steinacker? Sașii se plângă asupra nen- 
cetateloră nisuințe de maghiarisare. A- 
cestea se negă totdeuna de cătră Ma
ghiari și Sasiloră pentru plângerea loră 
asupra nisuințeloră de maghiarisare le 
strigă, că suntă inimici ai statului. Acum 
vine ună deputată șovinistă, ună depu
tată care are nume nemțescă, și declară 
pe față, în ședința parlamentului, că che
marea Ungariei este în prima liniă ma- 
ghiarisarea și acestă declarațiune e sa
lutată cu aplause frenetice de .maioritatea 
maghiară a parlamentului. N’are așa 
deră dreptate Steinacker când d; ce, că 
acum are ună martoră clasică pentru 
îndreptățirea plângeriloră Sasiloră ?

Afirmarea lui Steinacker, că institu
țiunile nostre liberale și legea de națio
nalitate stau nouă din dece părți numai 
pe hârtiă, a provocată mare contrazicere 
și mare mișcare. Der ea e din literă’n 
literă adevărată. De nenumărate ori am 
dovedită necontestabilă cu legea de na- 
ționalitate’n mână și în puterea praxei 
ce o-amă făcută, că mai fiă-care singu
ratică paragrafă ală acelei legi se vatămă 
di de Zi ȘÎ continuu. Și câtă de nime
rită și isbitore a fostă provocarea lui 
Steinacker la condamnarea învățătorului 
Ștefană Albu, întâmplată numai cu o Zi 
înainte. Acesta a fostă condamnată la 
3 luni închisore și 300 fl. amendă, sub 
pretextă de ațîțare la ură contra națiu- 
nei maghiare, flindă că Zi3ese în „Ro- 
mănische Revue“, că rassa maghiară îșl 
pune interesele ei mai presusă de inte
resele statului. Deputatulu Petru Bus
bach Zice de totă pe față și nu numai 
fără a fi pedepsită, ci între aplausele 
camerei deputațiloră, că chiămarea Un
gariei este în prima liniă maghiarisarea. 
Elă pune interesulă supremației maghiare 
peste interesulă libertății țării. Elă se
ceră numai aplause pentru aceeași aser
țiune, pentru care Ștefană Albu e con
damnată la grea pedepsă. Nu stau insti
tuțiunile nostre liberale numai pe hârtiă ? 
Este clară lucrulă. Er când Steinacker 
constată acestă faptă, în camera depu
tațiloră se ridică larmă și mișcare mare. 
Nu potă suferi Maghiarii adevărulă, 
tocmai pentru că se sciu vinovațl.

Der cu atâta încă n’a fostă destulă. 
Președintele camerei deputațiloră Tho
mas Pechy admoniază pe Steinacker, 
care a constatată numai fapte, că ațîță 
contra unei naționalități și că seduce 
străinătatea. Noi dorimă numai, ca acestă 
desbatere să ajungă în cuprinsă fidelă 
la cunoscința streinătății, atunci forte 
ușoră va fi în posițiune a judeca, de 

care parte e dreptatea. La frassa folo" 
sită de președintele, că nu esistă pe ro- 
togolulă pământului nici o națiune, în 
mijloculă căreia să se bucure orice na
ționalitate de o mai mare libertate de- 
câtă în Ungaria, nu voescă a mai re
flecta. Acestă frasă destulă de desă a 
fostă combătută în modulă celă mai lă
murită....

Der celă, care a prestată mai multă 
în acestă mică desbatere asupra cestiunei 
naționalitățiloră, a fostă și de astă dată 
ministru - președinte Tisza. Elă declara 
aserțiunile lui Steinacker ca nisuință de 
a lăți în afară, unde nu suntă cunoscute 
raporturile nostre, ură contra rassei ma
ghiare și în contra Ungariei. Der Stein
acker, precum amă vădută, n’a făcută 
altă ceva, decâtă a constatată ceea ce 
a dish aderentulă guvernului, Busbach. 
Dâcă acesta ar fi de natură a lăți în 
afară ură contra rassei maghiare, atunci 
Tisza să fi trasă la răspundere pe Bus
bach, er nu pe Steinacker.

Tisza încă a Zisă, că Sașii suntă obli
gați a fi recunoscători guvernului ungu- 
rescă și camerei deputațiloră pentru 
bunătatea, că guvernulă și camera n’au 
luată în considerare, cumcă pe pămân- 
tulă săsescă n’au esistată nicl-odată re- 
galie. Acesta-i o falsificare vădită a 
fapteloră. Pe pământulă săsescă a esis
tată dreptulă de regalie totă așa de bine, 
ca și pe pămentulă Săcuiloră și în multe 
orașe ungurescl, numai câtă aci n’a fostă 
pretutindenea ună efluxă ală dreptului 
de mare proprietară de pămentă, ci a 
avută ca basă donațiuul regescl și isvore 
de venituri în măsură egală cu dreptulă 
de regalie. Decă aceste isvdre ale drep
tului de regalie s’au prețuită egală cu 
privelegiulă nobilimei, acesta s’a basată 
pe principiulă juridică, că tote felurile 
de isvore îndreptățite trebue să se con
sidere ca egale din punctă de vedere 
ală dreptului. Der decă drepturile de 
regalie, ce nu se baseză pe privelegiulă 
de mare proprietară de pămentă, s’au 
pusă pe aceeași treptă cu drepturile de 
regalii ale mariloră proprietari de pă
mentă, acâsta de sigură că nu s’Ja făcută 
din considerațiune cătră Sași, ci fără’n- 
doielă din considerațiune cătră Săcui și 
cătră numărosele orașe ungurescl, cari 
se află în aceeași situațiune cu Sașii. 
Mai că’țl vine să credl, că nisuință lui 
Tisza a fostă să ducă în rătăcire, prin 
astfelă de întortochiare a fapteloră, străi
nătatea, unde nu suntă cunoscute rapor
turile nostre. Espectorările stângace ale 
lui Busbach a căutată Tisza să le des- 
brace de cuprinsulă loră dușmănosă na
ționalitățiloră prin aceea, că le-a întor- 
tochiată așa, ca cum Busbach ar fi 
reclamată și pentru maghiarismă drep
tulă de a’șl desvolta și elă pe tăremulă 
socială drepturile sale proprii naționale. 
Acestă întortochiare a vorbeloră nu este 
decâtă o apucătură iesuitică, care trebue 
să’șl greșescă efectulă. Căci „lățirea 
maghiarismului lui Busbach și „supre
mația rassei maghiare“ nu este desvol- 
tare" a drepturiloră proprii naționale, ci 
pură și simplu maghiarisare.

Dâcă în fine a aisă Tisza, că Sașii 
prin astfelă de aserțiuni se facă urgisiți, 
noi nu putemă decâtă să regretămă sin
ceră, căci nisuință nostră seriosă este 
să trăimă pe picioră bună cu concetă
țenii noștri maghiari. Decă însă astfelă 
de aserțiuni facă pe Sași în adevără ur
gisiți, atunci vina nu e a se ascrie, cum

Atunci dise mamonulă celă mai mare: 
„Spusu-v’am să nu vă prindeți voi în 
sîmbră cu călugărulă acela? Acum să 
vădfi, care va merge să afle despre or- 
taculă nostru celă mai isteță și mai cu- 
tezătoră?“ Nimeni nu cuteza să mârgă 
în jaretulă mănăstirei, der mamonulă 
alege șepte drăculețl cu pinteni și le 
dice: „Să mergeți ață la mănăstire și să 
vă scăpațl ortaculă de chinuri." Și s’au 
pornită dracii toți șepte, fîresce cam cu 
frica în spinare, der totuși s’au dusă 
de frică bucurosă. Când se apropie de 
mănăstire, le veni încă din depărtare 
mirosă de dracă. Și căutară pănă aflară 
cidra în arbore, der nu cutezară să pună 
mâna pe ea, deși era mai putredă. Be
nele îi căduseră și din ele crescuseră 
acolo, unde; căZuseră, nes cari buruenl 
cu frunZ® late ca palma și cu mirosă 
de dracă. Și le adunară dracii și le 
puseră numele tutună, că așa fuse nu
mele dracului, care se făcuse fată și din 
fată cioră, din penele căreia crescuse 
apoi buruiana aceea cu mirosă de 
dracă.

Dracii se sfătuiră, cum să folosescă 
ei buruena aceea, care e din fratele loră 
crescută? Deci se hotărîră să o usce, 
apoi uscată să o aprinZă și fumulă să-lă 
bea mama dracului celui mortă, a lui 
Tutună, era numită Pîca; ea era fdrte 
supărată pentru feciorulă ei și plângea. 
Soborulă drăcescă a hotărîtă, ca întru 
cinstea acestei mame supărate, să se facă 
ulcica, în care se va arde tutunulă. Așa 
au făcută pipa, adecă luleaua. Apoi a 
poruncită, ca dracii, cari voră ținea țeva 
pipei în gură, când voră fuma să Zi°& 
totă: pî! pî! pî! adecă: Pîcă nu fi su
părată !

Și. t6te s’au întâmplată la felă; fie- 
oare dracă șl-a făcută câte o pipă de 
Iută, i-au pusă câte-o vergea de socă, 
și umplându-le de tutună și dându-le focă 
începură a strînge din buze și a face: 
pî! pî! pî! Eră Pîca începu a-șl perde 
jalea din ce în ce, pănă în urmă luâ și 
ea o pipă dela ună drăculeță, care avea 
două și pipă și dânsa, să-i trecă de nă- 
casă.

După ce mângăiară pe baba, ținură 

dracii altă soboră, ce să facă cu ciora 
cea din copaciu. Și soborulă hotărî, că 
din ea să facă numai decâtă ună țigană; 
și s’au dusă vre-o șepte, optă draci și 
au furată ciora4din copaciu, așa fără pene 
cum era, și au făcută din ea ună țigană, 
acela cum și-a deschisă ochii a strigată: 
„Măi, care ml-ațl luată pipa? Și multă 
se bucurară dracii vădendă, că țiganulă 
n’are altă poftă mai mare. Acum scițl 
de ce țiganii suntă așa mari pipători? 
Și de ce le dică loră cioră. Der iană 
tăceți, că nu-i gata!

Ei, der dracii numai cu atâta nu 
erau mulțămițl, ci voiră, ca buruena ce 
e crescută chiar din sângele loră, să se 
lățescă în t6tă lumea, să o folosescă toți 
dmenii, nu numai ei, adecă dracii și ți
ganii. Acesta era însă ună lucru greu, 
der în urma urmeloră totă au isbutită.

Era' adecă pe vremile acelea ună 
împărată forte puternică și bogată, și elă 
avea numai o fată. Fata aceea era forte 
frumăsă der fiindă pleșugă (pilegă), adecă 
cu capulă gola ca o curcubetă, n’o putea 
vedâ tată-său în ochi. — Odată împăra- 

tulă a făcută ună ospăță mare, la care 
a chemată pe toți craii și împărații ve
cini. Der când s’a apropiată Ziua ospă
țului celui mare, șl-a chemată fata înainte 
și i-a Zisîri

„Ia-țl merinde și bani, câți vei putea 
duce în spate, și te du dela casa mea, 
der te du și dusă să fi pănă vei avea 
pără pe capă, cum au alte fete de vîrsta 
ta. Fără pără pe capă să nu te mai vădă! “ 
— Așa i-a poruncită tatălă-său, împăra- 
tulă, er fata început’a a plânge, a se (vă
ieta, că ea nu-i de vină. Impăratulă nici 
că vrea s’o asculte, ci Z^36 :

„Du-te și fără păr pe capă, să nu îu- 
drăsnescl cumva a te mai înturna!“

Ce să facă biata fată ? S’a pusă pe 
cale și du-te, du-te, totă înainte pănă i-s’a 
gătată și merindea și banii.

Atunci a însărată lângă Ună copaciu, 
unde erau doi omeni lângă focă și pipau 
de mergea colbă; fata nu văZuse pănă 
atunci pe nimeni pipândă, deci se cam 
temea de cei doi 6menl, dâr în urmă se 
gândi : totă c’o morte sunt datore, și-așa 
merindea ml-am gătat’o, banii încă, a- 
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face Tisza, conducătorilor^ și represen- 
tanțiloră poporului, cari suntă împinși și 
siliți prin șovinismulă maghiarii la ast- 
feln de aserțiuni, ci chiar acestui șovi- 
nismă, care’șl are chiar în ministru-pre- 
ședinte Tisza sprijinulă său principalii. 
Poporalii nostru însă îșl împlinesce cu 
credință și consciențiosii datorințele sale 
cătră patriă, cu tote că acesta’i amenință 
esistența sa națională.

Necasurile Brăneniloru.
(Corespondență particulară a „Gaz. Trans.“)

Brand, 29 Noemvre 1888.
Domnule Redactorii! Sărăcia ce bân- 

tue poporalii țării pe la frontieră a adusii 
cu sine nisce cașuri forte triste, care au 
costată vieța la 5 suflete.

înainte cu 8 dile s’au aprinsă unele 
lucruri în casa locuitorului din Șernea 
Ioană Fluerașă și ardendă acelea au 
arsă și 2 copii ai lui. Totă atunci s’a 
aprinsă în casa locuitorului Ioană Răuță, 
cojocară din Cheia, unele așchii și din 
acelea o putină cu grâu și din fumă s’au 
înecată 2 copii, cari asemenea au ră
masă morți. Bieții părinți, cari se hră- 
nescă cu palmele, au alergată într’o parte 
și în alta ca să’șl procure cele de lipsă 
și așa au fostă siliți, neavendă cui să-i 
dea în grije, a’i lăsa singuri și în mo
dulă acesta neavendă cine’i ajuta din 
causă că suntă casele răspândite au că- 
dută jertfă.

In 27 spre 28 Noemvre n. sera pe 
la 9 âre s’a împușcată în comuna Sernea 
prin veghiătorii finanțl în depărtare ca 
de 300 de pași dela frontieră ună lo- 
cu toră din Moeciu inf., anume Ioană I. 
Budasca, așa că la momentă a rămasă 
mortă. S’a constatată, că a fostă îm
pușcată dinapoi pentru că glonțulă a 
nimerită în cefă și a eșită în frunte sco- 
țându’i creerii din capă dimpreună cu 
fruntea.

Se vede, că nenorocitulă a avută 
ore-care obiecte de contrabandă și la 
provocare a sta, deși a fostă pe teri- 
toriulă țării nostre, n’a stată, ci a luat'o 
la fugă, și atunci a fostă împușcată. 
Sermanulă omă e căsătorită și tată de 
copii.

Pănă ce era convențiunea vamală 
în vigore locuitorii de aici, deși locuescă 
pe munți cu stânci de pietră și pe alo- 
curea improductivl, prin hărnicia și di
băcia loră își procurau măcară atâta 
câtă să trăiescă ei și familiile loră. Ou 
încetarea convențiunei li s’a ruptă totă 
firulă de esistență. Apoi persecutarea loră 
lai frontieră’, mai vârtoscu privire la lo
cuitorii comunelor aședate imediată lângă 
aceea, a ajunsă la culme căci veghiătorii 
frontierei se întrecă a le căuta pricini ca 
să-i ducă în nenorociri și pedepse. Așa 
ună casă este următorulă: Locuitorulă 
Nicolae Oncioiu din Fundata, pentru pă 
șl-a mânată vitele la apă pe frontieră, a 
fostă .judecată la amendă de 32 fl. Fiindă

casă n’am ce căuta..... deci— merge ață
la focă.

— Bună sera, bade!
— Bună să-ți fie inima, drăguță — 

cjise unulă din cei doi omeni, apoi o 
pofti să ședă lângă focă, vădând’o oste
nită de cale. Și ședu fata și prinse a 
vorbi, le spuse cine e ? a cui e ? ce caută ? 
și câtă umblată, fără dea-șl afla lâculă?

— Oh, c|ise unulă dintre cei doi 
pipătorl, — bine că ai dată de noi, nu 
te teme, pănă dimineță ai pără ca fe
tele cele mai frumose, apoi ne vei prinde 
și D-ta odată bine în vreme de lipsă.

Și numai decâtă ospătară cei doi 
omeni pe fata împăratului cu ce avură, 
apoi o unseră cu nisce uleiu pe capă, și 
o culcară să se odihnescă. Când se trezi 
dimineță, avea pără pănă în ghenunchl: 
galbină, desă, mole și frumosă de se 
mai fi avută încă doi ochi, ca să te uiți 
la elă. Când îlă vădu fata, mai că leșina 
de bucuriă, der erășl trase de semă, și 
mulțămi omeniloră frumosă, apoi îi în
treba, că pentru binele acesta mare, ce 
i-au făcută ei, ce voră pofti? că uite, 

vitele fără preță și bietulă omă avândă 
numai una seu două, nu o pote plăti, ci 
numai piercțendă mai înteiu vitele și 
apoi și puțina moșiă ce o mai are aici, 
și după aceea să ia lumea în capă, după 
cum a luat’o în anii trecuțl din ase
menea causă ună locuitoră din Fundata 
cu numele Moise Oncioiu.

Spre a ni se îndulci încâtva esis
tența în aceste locuri și ca să nu fimă 
espușl cu totulă peirei, ar fi de dorită 
ca regimulă să caute astfeliu de mij- 
loce, ca să ni se înlesnăscă esistența în 
patria nostră, unde suportămă dare de 
sânge și de avere, măcară în aceea mă
sură. după cum am avută înainte de în
cheierea convențiunei, când de esemplu 
se plătea vama pentru 100 oca porumbă 
(cucurudă) aeu 2 gălete vechi, câte ună 
sfanță și jumătate seu patru deci și optă 
crucerl v- a., pe când astăcjl pe 100 
kilo vine inclusive agio 1 fl. 26 cr., va 
să dică mai întreită și erau la vama 
nostră totă felulă de producte și apoi 
manufacturile ce le importamă la vama 
României mai eftine.

Decă din alte considerațiunl nu se 
pote ajunge la o înțelegere reciprocă 
pentru încheierea unei convențiunl, celă 
puțină pentru locuitorii dela frontieră să 
facă regimulă unele înlesniri, ca să ni 
se aline încâtva durerile de care sufe- 
rimă de câtva timpă încoce.

Unu Brăneand.

Tnteznplări diferite.
Mania sinuciderei în Budapesta. In 

timpă de 24 de ore s’au întâmplată în 
capitala Ungariei nu mai puțină ca 5 
sinucideri. Unulă dintre sinucizi este in- 
ginerală primară Franciscă Schmidt; al 
2-lea sinucidă este fostulă funcționară 
de bancă Ludovică Beretvas, fiulă unor 
părinți bogațl. Causa sinuciderei amân
durora este pănă acum necunoscută. 
Ală 3-lea sinucidă este Carolă Csontos, 
manipulantă din Budapesta și omă de 
41 ani; ală 4-lea sinucidă e Susana 
Ovath de 29 ani; ală 5-lea este meca- 
niculă căii ferate Antoniu Kis. Tote 
acestea 5 sinucideri s’au întâmplată în 
Budapesta în timpă de 24 ore, Vieța 
în capitala Ungariei a devenită — după 
cum sn esprimă foia ungurescăs„E-ku — 
mai desprețuită decâtă o haină rea. ce 
nu merită a fi petecită. Mania sinucide
rei a devenită adevărată epidemiă.

Focii. In Armeni a arsă coperișulă 
casei lui Avramă Achimă. Paguba e de 
75 fl.

Furtu. Paraschivei lui Ionă Frecea 
din Tilișca s’au furată 19 coțl de dimiă 
albă. Hoțulă, care se urmăresce, intrase 
în casă pe ferâstră cu ajutorulă unei 
scări.

tatălă său le va da orl-ce, că e împărată 
puternică și bogată putredă.

Der dmenii cei doi au răspunsă:
— Nu-țl ceremă nimică decâtă ca 

buruena asta, care se chiamă tutună, să 
o duci la voi acasă; îți dămă și o pipă, 
spune înălțatului împărată să pipeze cu 
ea; să bage adecă în ea frunde de 
acestea de tutună și să pună pe ele focă 
și să tragă fumulă în gură, că este forte 
folositoră; ca să nu i se gate buruiena 
asta niciodată și să aibă totdeuna ce 
fuma, etă îți dămă și sămânțe de tutună, 
semănă-le cum vei ajunge acasă, și dă 
la cine va cere din ele, că e o buruenă 
tare bună și vremă să se lățescă în totă 
lumea; noi suntemă doctori și numai 
binele omeniloră îlă voimă; nimică nu 
ceremă nici nu primimă pentru lecurile 
și sfaturile nostre.

Fata a luată frunzele și sămânța 
cea de tutună, le-a pusă bine cu pipa 
la ună locă și a mersă ață acasă. D-deu 
scie în câtă vreme a totă mersă cătră 
casă, der de bună semă a ajunsă cu- 
rândă, că mergea cătră casă de sta să

Literatură.
Lucrulu în școlă, încercări și propu

neri, compuse de G-eorge Moiană, învăță- 
toră la școla centrală de fete din Bra- 
șovă, premiată cu medalia de aură pentru 
lucrări industriale la esposiția coopera
tivă din Craiova 1887. Se află de vân- 
dare la librăria Neculae Ciurcu din Bra- 
șovă ou prețulă de 45 cr.

Nr. 4. Acea parisiană de spiritu, care 
rosti odinidră frumosele cuvinte: „Eu 
prenumără foile modei numai pentru 
a sci ce să nu portă“, și-ar schimba {ide
ile, când ar vede foia „Wiener Mode", 
căci acestă foiă, ce merită totă lauda, 
arată în adevără cetitoreloră sale, ce tre- 
bue să porte. Și acestă foiă îșl împli
nesce pe deplină misiunea ei așa încâtă 
la fiă-care numără nou, simtă o nouă 
plăcere d. e. ilustrațiunea de pe îuveli- 
tore în numărulă din 15 Noemvre se 
presintă în drăgălașă chipă colorată co- 
piândă societatea bună, și este demnă 
de-a se înrola pe lângă alte multe negre 
ilustrațiunl succese. Modelele colorate 
pentru broderie, din acestă foiă, suntă 
bine stilisate și ușoră de lucrată și fiă- 
cărei menagere le voră fi bine venite. 
Forte frumosă mai este și suplimentulă 
pentru distracțiune, care cuprinde o mică 
comediă de care se voră bucura multe 
teatre de diletanțl.

Nr. 5. Intre multele scrieri festive, pe 
cari l’a pricinuită a patrudecea aniver
sare a urcărei pe tronă a împăratului 
Franciscă Iosifă, ocupă foia iubilară „Wie- 
ner-Mode“, unulă dintre cele dintâi lo
curi. Ea represintă într’ună modă forte 
originală schimbările modei din timpulă 
dela 1848—1888 și arată prin două toi
lette iubilare, cari suntă compuse după 
motivele aceloră timpuri, der în gustulă 
timpului de față, mari progrose pe acestă 
terenă. Două portrete interesante ale 
Monărchului orneză suplimentulă „In 
Boudoin“, în a cărui frunte se află o 
drăgălașe poesiă „Moda gratuleză“, care 
ține contă de disposițiunea festivă.

Stipendii pentru meseriași.
Comitetulă Associațiunei pentru spri

jinirea învățăceiloră și sodaliloră mese
riași români publică concursă pentru 4 
stipendii de câte 25 fl. v. a. destinate 
pentru ucenicii meseriași români, cari 
se voră aplica la postovăriă, brutăriă, 
șelăriă, tâmplăriă, ferăriă, orologeriă, ti- 
nichigiă, tipografia etc. etc.

Concurenții suntă obligați să pre- 
sinte subscrisului comitetă cererile loră 
însoțite cu:

a) Certificată prin care să se con
state, că suntă Români și că au o etate 
de celă puțină 12 ani;

V) atestată de școlă, care să dove- 
descă că sciu să scrie și să cetescă;

c) ună contractă încheiată cu vre-ună 
măestru de meseriile mai susă numite, 
prin care să se constate că se află în 
Brașovă.

Cererile se primescă pănă la 1 (13) 
Decemvre celă mai târcjiu.

sbore de bucuriă, că ea are pără fru
mosă ca alte fete, ba încă mai frumosă. 
La împăratulă acasă încă nu se gătase 
ospățulă; toți erau în voiă bună. După 
ce intra fata înăuntru și vădu împăra
tulă, că ea are pără, era să-și esă din 
piele de bucuriă. Ea le povesti totă în
tâmplarea, dărui tatălui său pipa și frun- 
dele cele de tutună și elă prinse a fuma ; 
și îi plăcu fumulă cum era cam voiosă 
de vină, și dădu și celorlalți ospețl să 
fumeze, și la toți le plăcu, că toți erau 
serbedî de băutură. Er fata le dete la 
toți sămânță, să-și semene și ei pe acasă 
buruiena dracului, adecă tutună. Așa 
s’a prăsită tutunulă în lume, dragii mei, 
și elă nu este altceva, decâtă tămâia 
dracului, cu tote acestea adl îlă pipâză 
chiar și popii, că doră vădurățl cum veni 
și popa nostru mai nainte cU ună pipoiu 
câtă ună măturoiul

Când a isprăvită vorbele aceste, a 
murită de totă omulă nostru, și mortă 
este pănă în <fiua de adl.

(Din colecț. Popu-Beteganulu.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.«
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 1 Decemvre. Organele 
dătătore de tonii se abținu acji 
dela ori-ce manifestare asupra celei 
mai noue cotroverse între fiarele 
germane și austro-ungare.

Berlinu, 1 Decemvre. Impera- 
tulti a ridicata acusațiune și în 
contra fdiei „ Kieler Zeitung“ din 
causă, că a tipărită meraoriele îm
păratului Friderică.

Bruxela, 1 Decemvre. Poliția 
'a confiscată ună deposită secretă 
de arme pe teritoriulă greviștiloră.

Parisii, 1 Decemvre. Camera a 
admisă împuternicirea d’a urmări 
tribunalulă pe deputatulă Gilly.

DIVERSE.
Despre albele (sulimană) scrie Dr. 

G-. Vuia în „Higiena popoffclă“: O da
tină forte lățită la țărancele române este, 
de a se albi;seu sulimeni pe față încre
dința, că se voră face mai frumose. In 
cele mai multe cașuri albelele se com
pună din substanțe metalice, pe cari pe- 
lea nu le pdte suporta fără vătămarea 
sănătății. De regulă plumbulă, mercu- 
riulă (argintulă viu), bismutulă se între- 
buințezăla prepararea lord, cari tote suntă 
stricăciose corpului omenescă. Prepara
tele merouriale suntă din tote mai lățite 
la poporă. Sub numirea de „sărăcicău, 
babele din sată cumpără sublimatul^ o 
sare mercurială, din cele mai înfricoșate 
otrave, din care apoi facă albele. Sără- 
cica de multe ori servesce și de mijlocă 
de a se otrăvi pe sine seu pe alții. Ase
menea albelele atacă cuîncetulă der si
gură organismulă. Pelea îșl perde elas
ticitatea și se sbârcesce, dinții vinețescă, 
negrescă, gingiile se slăbescă și cu ele 
rădăcina dințiloră. Sistemulă nerviloră 
se irită, de unde se nască o mulțime de 
bole, de cari femea ce se sulimenesce 
nu’șî scie da semă.

Testamentul^ unui binefăcătorii. Din 
Olmutz se anunță: Milionarulă Salomon 
Singer, care a murită dăunăcfile în Pross- 
nitz, a testată suma de 80,000 fl. pen
tru scopuri de binefacere; din aoâstă 
sumă, 40,000 fl. suntă destinați pentru 
stipendii la școlari germani din școlele 
medii în Olmutz și Prossnitz, er 10,000 
florini pentru zidirea unei sinagoge în 
Prossnitz.

De 105 ani. In diua de 8 Noemvre 
curentă, a încetată din vieță Petrea 
Ploscană din comuna Arțari, jude- 
țulă Ialomița în România, avândă etatea 
de 105 ani.

Cursul u pieței Hrașovu
din 30 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.20 Vend. 9.22
Argintă românescă . „ 9.15 M 9.20
Napoleon-d’ori . . . „ 9.65 9.67
Lire turcescl . . . „ 10.92 M 10.95
Imperiali.................... „ 9.92 H 9.95
GalbinI.................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina“6’/0 „ 101— n —

„ ; „ 5°/. „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— H 123—
Discontulă .... 6>/2-8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 30 Noemvre at. n. 1888.

Renta de aură 4°/0..................................100.55
Renta de hârtiă o0/,,................................... 91.90
frnprumutulă căiloră ferate ungare . 144,—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . ——
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.— 
Bonuri rurale ungare.............................104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25 
Bonuri rurale Banatii-Timișil . . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare........................104.50
Bonuri rurale transilvane................. .. 104.—
Bonuri croato-slavone '.............................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă........................  99.50
frnprumutulă cu premiulă ungurescă 131.75, 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului............................. .... . 124.80
Renta de hârtiă austriacă .... 81.85
Renta de argintă austriacă .... 82 55
Renta de aură austriacă........................109.65
LosurI din 1860   189.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 875.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 300.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 303.70 
Galbeni împărătesc! .................... 5.76
Napoleon-d’ori ........ .9.66
Mărci 100 împ. germane.................... 59.72 l/.
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.80

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Sosirea și iwiW și șosielorfi în Brașov!
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulii de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenul u mixtu Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulii mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

Rohseidene Bastkleider fl. 80.50 per Robe ȘS
fetibet joWfrci bus FabriU-BJepot G. HeiBneherjȘ (f. P. Soflicferant), Ziirich. 
Hiufter umgefyenb. Bricfc fO fr. porto. 20,24—22

AvisU d-loru. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (țiarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abonezâ din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

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

Admimstraț. „Gaz. Trans.“

II. Sosirea trenurilorti:
I. Dela Pesta la BrașoviJ:

Trenulii de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulii mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulii mixtu Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela

C) r> 
d) „
c) „

Brașovii la Reșncou-Zeniesci-Branu : 12 ore 
„ ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1, oră 30 
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

30 m. după amt I.

minute noptea1

B. Sosirea posteloril:
a) Dela Rișnovă-Zernescl-Branu la Brașovii: 10 ore înainte de amecfl
b) „ Zisină la Brașovii: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovii: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovii: 6 ore 30 minute sera.

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Albrecht & Zillich.

HBnFJjg

Eftinu de minune! „zur ungar. Eronne".

Versaudt-Geschâft t
Das Erste Wiener

nbfi(35e dft
„zur ungar. Krone44.

)l

trimete în tote părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu ună preță câtă se p6te de scădută.

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

frumosă împodobită.
.ii*  u

Tete cu câte 97 cr I bucată 30 coți pă- 
nură de munte

fl. 5.50

I bucată 30 coți 
- Chiffon

fl. 5.50

’/2 duzină cârpe albe 
de ină 
90 cr.

cu 5 ani garanția.
Aceste orologe cu pendulă suntîi 

așeclate într’ună castănu de nucii sculp
tați! ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provâdută cu o tablă de sticlă, 

finii poleită și are ună 
mechanismuaprope inruinabilil.

Spirala duplă, secundariulii bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersul <i seu și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

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

Numai 2 fi. 50 cr.
costă ună frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătoră cu clopotă în prevasă 
de lemml de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

97 cr. ' , 
I Pălăriă de 
bărbațidin filz 
mole în tote 

colorile.
97~c7

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.
9777

I pânzătură bu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

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

Numai 3 fl. 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 căletoriă cu ună mechanismă neruinabilă.

Numai 4 fl. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
velitore guilochată frumosă provăclntă deasu
pra cu sticlă netedă.

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

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir de 
argintii veritabilii de 13 loțf fl. 8.50.

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

9777
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.
~~

I Braceletă 
bătută cu pie

tri.

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

Oxford. 
9777

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.
5777

6șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

mastă. 
9777

I covoră de 
patu Stofa-

Iute frumosă 
desenată.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

i

i

97 cr.
I pantalonude 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă. 
9777

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fină. 
3777

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame. 
97~cr!

6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
I cârpă de în
velit pentru 
dame, 7/4 ma
re, căldurosă 

97c?
I Ciubucă cu 
țevă de vișin.

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

97 cr.
I pieptărașiu 
desă cufloce 

căptușită.

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

97 cr.
I cârpă de 
metase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

97 cr.
I aparatu de 
focă mecha- 
nică,se aprin
de singură.

9777
I medalionu 
fasonă nou 
cu pietri

I bucată 30 coțiatlas 
bunu Gradl

fl. 6.50
I bucată 30 coți 
Barchent-albu 

fl. 6.50

I bucată bună colo
rată de materie pen- 

tru pată fl. 6.50
I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2 coți 

lărgime fl. 8.50
I garnitură Bouret 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10,
I restd de covoru 

6 metri
2 fl.

I garnit. color.deca- I duzină de șterga-
7 re de inu 

fl. 2.50
tea, I pânzătură, 6 

șervete fl. 2.25.

Numai 5 fl.
costă ună

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

Numai 1 fl. 80 cr.

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

de construcțiunea cea mai nouă 
costă în locîî de 15 fl. acum numai 

3 £L_ SO cx.
Eu garantezu pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusută 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 materială solidă și

bunii și se vinde dimpreună cil tote rechisitele necesare.

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore sâu co

lorate.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
I castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.
97 cr.

6 furculițe 
franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
6 linguri de i 
prândă deai-J 
gint London-j 

Britt.

97 cr.
3 cuțite de 

tablă argintă 
London-Brit

97 cr.
1 lanțu de ces 
de aură pre

parată cu
joujou, 
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

Britt.
97 cr.

I pantalonu de 
lână (sistemă 
Jăger) de băr

bați. 
9777

I dosă de za- 
haru argintă 
London-Brit

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

Pătai de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și maigrose.

Numai 6 fl. 50 cr».
costă ună

BĂRBĂTESC
elegantă, modernii, de tomnă și iarnă, lu
crată din stofă de Brunn în orl-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă:
1 pantalonii, 1 giletcă, 1 gheroefi.

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

Pânzături de masă și pat 
din ripsă, în cele mai vii colori, cu borduri și desenurl 
de flori, în adevără frumose cu câte

W I fl. 65 cr.
Pânzăturile suntu jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb.

2 Dualitate
8 fl. 50.

I Qualitate
Un costum întreg ©JKI 3 Dualitatefl. 50 cr*.  io fi. 50.

3 Qualitate

<JCa măsură la comandare e de ajunsă 
lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mâneciloră, precum și felulă 
colârei. Mustre nu se potă trimite, deorece 
costumele suntă tote 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, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva se ia înapoi, se pote schimba, seu se reîntorcu paralele. Comaudele suntă a se adresa la

Versandt-Geschăft „zur ungar. Krone46, Wien, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov5.


