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ÎSToxi atcnamentij.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI/'
Cu I Aprilie 1889 st. v. s’a deschisă nou 

abonamentu la care învitămu pe top amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:J
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni G fl., pe unii ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unu 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Ânstro-Ungaria: pe anu 2 fl. pe 
sese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ana 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

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

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

AdmiBisrraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 4 Aprilie v.

Vorbirea deputatului Rohonczy, 
ce a ținut’o în dietă cu scopu de 
a’și motiva starea sufletescă, în 
care se afla când a sSverșitu fapta 
dela 19 Martie. își are și ea me- 
ritulu seu, căci mai zugrăvi pu- 
țintelu politica lui Tisza și a par
tidei sale față cu naționalitățile.

Pote lui Rohonczy se-i lipsescă 
o Sâmbătă, precum spunu foile 
oposiționale unguresc! și precum 
și Mocsary i-a cjisu; der cu tote 
săriturile ce le făcu în vorbirea 
lui, t spusU multe adevăruri și pbte 
că clin " starea lui iritată sufletescă 
l’a făct'.u se le spună mai sinceru și 
mai nelă^ăritu. TinSndu semă de 
faptulu, că partida lui Tisza a 
observată o atitudine aprobătore 
față cu Rohonczy și că însuși pre
ședintele camerei numai cu greu 
s’a înduplecatu se’i iacă câteva 
observațiunî când adresă mai grele 
vorbe oposițiunei: nu mai încape 

îndoială, că Rohonczy, în starea 
psihică în care se afla, a datu pe 
față tendințele adevărate ale d-lui 
Tisza și ale partidei lui și a zu- 
grăvitu prin urmare și starea loru 
psihică.

Mai ântâiu ne-a descoperită 
Rohonczy, că nu s’a primitu îi' 
lege limba ungurescă ca limbă de 
esamenu în armată, din causa 
naționalitățiloru, ca se nu ridice 
și ele pretențiun! cu privire la 
limba loru; căci decă cele 16 mi- 
libne de locuitor! ar fi de națio
nalitate ungurescă, atunci n’ar fi 
venită Tisza în cameră cu para- 
grafii cu pricina; der Tisza și 
partida lui suntu dmeni „cu minte11 
și sciu ce făcu.

Apoi vorbi despre districtele 
mărginașe locuite de Nemaghiari, 
aducendu-le în legătură cu even
tualele răsturnări de pe continente, 
răsturnări strategice, geografice și 
politice. Rohonczy dete a se în
țelege , că independența statului 
cu naționalitățile de aiji ar fi unu 
periculu. Mai ânteiu trebue rassa 
ungurescă să cucerescă pe cele
lalte naționalități, așa ca și Ser- 
bulu și Românulu să se mân- 
drescă a fi cetățenu maghiară. 
Elu speră că într’unii viitorii mai 
depărtată , când inimile tutu
rora cetățeniloră voru fi contopite, 
întrega națiune se va libera, ne
greșită de sub tutela Austriei, căci 
pentru acesta lucreză Tisza cu 
omenii săi.

Sciu f'brte bine naționalitățile, 
că cei dela putere, ca toți șovi- 
niștii guvernamentali și oposițio- 
nali, n’au gânduri bune cu ele; 
sciu că decă ei nu-și pună în ese- 
cutare planurile loră cu totă graba 
și după dorința inimei loră, causa 
e temerea de situațiunea din afară 
și de numărulă preponderentă ală 
Nemaghiariloră. Der vorba lui 
Rohonczy, cu răbdare au se se 
facă tăte, fiă și într’unu viitoru 
mai depărtată. Deocamdată nu
mai șoviniștii să cucerescă inimile 

naționalitățiloră, decă nu potu în 
acelașă timpu se le cucerescă și 
limba loru, și apoi voră vede ce 
mai e de făcută.

Și cum voesce bre guvernulu 
cu șoviniștii unguri să cucerescă 
inimile naționalitățiloru ? Prin ce 
mijlbce își pregătescă ei viitorulu 
ce speră să-lă ajungă ?

Cei douecjeci de ani de vieță 
constituțională ungurescă ne dau 
destulă deslușire :

Legea de naționalitate călcată 
în piciore; din administrațiune și 
justițiă huiduită limba maternă a 
Nemaghiariloră; prin legi contrare 
spiritului legii de naționalitate in
trodusă limba ungurescă în șcblele 
nemaghiare; scoși din funcțiuni 
aprope toți Nemaghiarii și înlo- 
cuiți cu unelte ale tendințeloră de 
maghiarisare ; aduși pe capulă co
rn itateloru nemaghiare fișpani și 
slujbași de cei mai dușmani vieții 
naționale a poporațiunei; închise 
șcble de ale acesteia, fiindă împe- 
decată a’și înființa șcble nouă na
ționale ; desființate societăți cul
turale, și refusată aprobarea pănă și 
a celoră mai nevinovate societăți, 
ca de pildă societăți de ajutorare 
în casă de bolă și de mbrte și 
alte multe...

Eată cum crede guvernulă cu 
șoviniștii unguri să ’și „ câștige “ ini- 
mele naționalitățiloră și să-și pre
gătescă viitorulă de care viseză.

Eată pentru ce d-lă Tisza cu 
partida lui și cu toți cei de pă- 
nura loră suntă lăudați ca omeni 
„cu minte“ și „prevăzători11.

Viitorulă, nu celă visată de ei, 
ci viitorulă reală va arăta, decă 
în adevără pe drumulă acesta 
voră pute câștiga simpatiile popo- 
reloră.

Noi scimă, că numai ună sin
gură drumă pote duce la mân
tuire și acesta este drumulă drep
tății, ală respectării drepturiloră, 
limbei și naționalității tuturoră 
poporeloră statului, este drumulă 
egalei îndreptățiri naționale.

Tote ideile și tendințele, ce se 
abată dela acestă drumă singură 
mântuitoră, nu suntă decâtă pro
ducte ale fantasiei bolnăvicibse â 
la Rohonczy, cari în aplicarea 
loră continuativă potă aduce nu
mai rbde rele și primejdibse.

IDIIST
Sporirea cavaleriei rnsesci.

A doua divisiune nouă de Cazaci 
combinată, a cărei formare a ordonat’o 
Țarulă cu ukaz dată la 20 Martie, va 
consta din nouăle regimente de Cazaci 
dela Donă Nr. 16 și 17 ce se voră în
ființa, din 1-iulă regimentă crusică de 
călăreți din Cuban și din l-iu regimantti de 
călăreți dela Volga din trupele de Ca
zaci din Terek. Afară de aceea se voră 
forma la trupele de Cazaci din Cubană 
ună regimentă nou, anume regimentulă 
l-iu cernomorică de călăreți, la regimen
tele dinlînteia chemarea Cazaciloră din Te
rek se voră înființa câte două sot- 
nii și la trupele de Cazaci dela Uralăse 
voră înființa două sotnii la regimentulă 
3 de călăreți. La regimentele de Cazaci 
din vestulă Rusiei s’au ridicată sotniile 
dela 70 la 100 de omeni.

Mărirea și întărirea Sevastopolnlui.

O scire din Petersburgă spune, c& 
se vorbesce în cercurile militare de acolo, 
cumcă guvernulă rusă a luată hotărîrea, 
să renunțe cu totulă d’a face portă de 
răsboiu din Nikolajev și pentru aceea să 
măresca și să întărescă portulă Sevasto
pol. Acesta are să fiă, cum se «Zice, 
închisă pe viitoră cu totulă pentru co
răbiile se comerță.

Reconstruirea Poloniei.

O telegramă ne comunicase, că în- 
tr’ună articolă ală său „Kreuzzeitung“ 
vorbesce despre posibilitatea reconstrui- 
rei Poloniei, care să se pună apoi sub 
scutulă Austriei. Numitulă diară dice, 
că Germania nu ar fi jignită întru nimică 
decă Polonia rusescă s’ar uni cu Galiția 
stăpânită adl de Austria. Regatulă po
lonă astfelă constituită încordândă de 
rege pe monarchulă austriacă ar fi cn o

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS“.

MANU-TĂLHARU*)

*) Povestită de Daiidti Lascu de fell din 
satulu Comuna de sosit (Transilvania). 

Cică într’o vreme dedemultă era 
ună venătoru; ăstă vânătoră, pă semne, 
de câte ori pornea la vânată, pășea totă 
cu stângulă înainte, că umbla câtă mi-i 
diulica de mare, der să ucigă și elă vre-o 
jiganiă câtă de mică, de locă.

Adl așa, mâne așa, începuse a se 
da la toți răii și nu mai putea de ciudă, 
într’o di, când mergea prin pădure, ia 
așa de florile mărului, că de venată scia 
elă că nu e pomană, îi eși înainte ună 
dracă prefăcută într’ună târgoveță

— Norocă bună, omule, der încătrău?
— Ia în astă lume mare, îi răspunse 

omulu a lene.
— Venat-ai ceva?
— Vânată pe dracu! mai rjise omulă 

necăjită înfundându’șl căciula pe urechi.
— Ce ’ml dai mie să ’ți facă de 

venată și decă nu vei ucide câtă pără 
în capă, să nu ’ml dicl pe nume?

— Bine, eu primescă bucurosă, der 
ce ’mi ceri?

— Ia, ună lucru mai de nimică, care 
îlă porțl în totdeuna cu tine.

Ce se gândi omulă, ce se socoti, vecjl 
Domne credendă că îi cere cine scie ce 
sculă, bunioră chimiru, ori pușca, ori de 
mai sciu și eu, se amăgi și dise da ; mă 
rogă, nu ’i trăsnea creștinului prin capă 
că ucigălă-sfânta-cruce nu’i cerea nici 
mai multă nici mai puțină decâtă su- 
fletulă.

Diavolulă atunci luândă o cărămidă 
dise vânătorului să pue palma pe ea și 
făcendă așa venătorulă, chipulă palmei 
lui rămase pe cărămidă zugrăvită aidoma.

Plecândă Diavolulă cu cărămida la 
subțioră, omulă vrendă să’șl încerce no- 
roculă, o lua razna prin pădure și parcă 
îi scotea draculă înainte ca din pămentă 
felurimi de lighiol și pasări, pe care le 
vena și se duse acasă liniștită.

De când cu zapisulă, vânătorului 
nostru îi mergea totă în plină, nu era 
di dela Dumnedeu să nu vie din pă
dure cu câte doi trei vătui la spinare, 
ori cu vr’ună viezure, seu șderă pădureța.

După o scurgere de vreme de vr’o 
20 și mai bine de ani, vânătorulă simți 
că e aprdpe de sferșitulă vieții lui și că 
nu e mult pănă când să’șl lapede potcovele, 
însă nu era împăcată în sufletulă lui 
când își aducea aminte de târgovețulă 
căruia îi dăduse zapisulă.

— Bre, ce se fie de nu vine omulă 
ăla să ’șl ia lucru, care mi-l’a cerută? să 
totă întreba elu.

într’o <ji însă se pomeni că’i întră 
în casă ună omă îmbrăcată în negru, 
ocheșă la față și prin fundulă căciuliții 
ce o purta pe capă se vedeau eșite două 
corne.

Când îlă vădu omulă nostru, îi în
gheță sângele în elă; pasă-mi-te, ăsta era 
draculă cu zapisulă.

— Bună vremea, datornice, dise elă 
când întră pe ușe, am totă audit svonin- 
du-se că ai fi bucurosă să ’ml plătescl 
datoria și d’aia am venită să ne înțele- 
gemă când să viu să ne răfuimă.

— Da ce lucru ml-ai cerută dum
neata atunci, prinse a-lu întreba omulă 
cam așa în doru lelii.

— Ia, ce să fiă, ună lucru care după 
morte nu-țl mai e de nici uni! folosă.

— Ca ce lucru să fiă ăla, d’a mi
nune?

— Sufletulă, că după morte ce fo
losă pote să-ți mai aducă ?

— Vai de mine! Cum să facă eu 
una ca asta? Nu vreu nici în ruptulă 
capului să ți-lă dau.

— Vrei nu vrei de asta nu te mai 
întrebă nimeni după morte, căci eu am 
la mână zapisulă și dreptatea e cu mine, 
Vorba ceea, ai carte, ai parte.

picendă elă așa, își luâ tălpășița și 
plecă, âr omulă rămase plângendă și că- 
indu-se cu focă de ciudă, că a cădută 
în ispita diavolului.

Acestă creștină avea ună fecioră 
voinică și isteță nevoiă mare; elă d’un 
cârdă de vreme totă vedea pe tătă-seu 
tristă și înăsprită de supărare; nu mai 
putu răbda să-lă vadă pe bătrână așa și 
îlă întrebă că ce are ? Bătrânulă deocam
dată nu vru să-i spuie nimică, der totă 
ținendu-se băiatulă”de câra lui, îi spuse 
totă șiritenia din firă în pără.

Băiatulă nici nu mai pierdu vreme 
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garanțiă ruai multa, că în ceutrula Eu
ropei este una scutii puternica ala păcii 
și care să se opună cu tăriă contra a 
orl-ce tendința de cucerire în spre Bal
cani. Câta despre naționalitățile din 
Austria, acestea încă nu ara ave cause 
pentru a se neliniști de legătura cu Po
lonii, din contră în acorda cu ei ar lu
cra pentru recunoscerea și aplicarea 
drepturilora ce li-se cuvina fiă-carora.

I n vețămentulu în Ardealu și în Ungaria.
Ama spusa, că comisiunea școlară a 

dietdi ungurescl în ședința |sa dela 28 
Martie a luata în desbatere raportula 
ministeriala privitore la îuvățămentula 
poporala.

Ama arătata în generala datele pri- 
viităre la învățămenta, er acum dăma 
câteva amărunte, din care se vede, că și 
pentru stăpânire, ca și pentru șoviniștl, 
învățarea limbei unguresc! e totula, cele
lalte sunta ca tuiorula popii pe desupra.

Tote obiectele de învățămenta obli
gate prin lege s au propusa cu succesă 
și buna resultata în 11,OCX) școle 
poporale [67.51°/0J, în 5,300 școle popo
rale [32.49°/0], însă resultatele învățămân
tului au fosta mai multa seu mai puțina 
slabe.

Ce privesce limba maghiară, 8500 
șcăle poporale [51°/0] sunta cu limba de 
propunere maghiară, [in Austria numai 
42°/0 din școle sunta cu limba de pro
punere germană].

Dintre școlile, a cărora limbă de 
propunere n a fosta esclusiva cea ma
ghiară, s’au propusa cu succesa limba 
ungurescă în 3460 școle. In totala se 
află 11,960 școle poporale [72°/0] asupra 
cărora raportorul 0 îșl esprimă deplina sa 
satisfacțiune în ceea ce privesce limba 
ungurescă.

„Der“ —dice raportorula —„deșiau 
trecuta mulți ani dela aducerea legei din 
1879 și deși statuia a spesatăcala două 
milione și jumătate florini pentru cursu
rile de limba ungurescă pe sema învă- 
.țătorilorO poporali, încă și astădl se află 
4577 școle poporale, în care propunerea 
limbei ungurescl seu nu dă nici una re
sultata, seu dă una resultata de tota 
neînsemnatul

In seria acestora școle enumără ra
portorula peste o miiă de școle romano- 
catolice, 1300 gr, cat., 1300 gr. or., 600 
de confesiunea augustină.

In proporțiă cu numărula copiilora 
obligați la cercetarea cotidiană a școlei 
se simte lipsă încă de vre-o 4700 sale 
de învățămenta(de presente sunta 24,000); 
5000 de școle nu sunta pe deplina pro- 
vădute cu rechisite; grădinăritula s’a 
propusa cu succestt abia în jumătate din 
numărula totala ala școleloru poporale; 
mai bine de jumătate din școlele popo
rale n’au sale de gimnastică.

Ce privesce școlele poporale supe- 

riore, raportorula nu este nicl-decum 
mulțămita, căci aceste școle costă pro
porționala pre multa.

Se află cu tctul 237 asemenea școle, 
a cărora susținere costă l’/2 milionO fl., 
dintre cari 700,000 fl. îi dă statuia. Nu
mărula învățătorilora e de 2700. Fiind
că aceste școle nu pota prinde rădăcini, 
costă pre multa, mare parte din ele sunta 
neîmpopulate și nu para a fi durabile, 
raportorula propune ca acesta feliu de 
școle să se prefacă în școle civile, îu 
cari se află 20,000 de învățăcei [9000 
băețl și 11.000 fete). Adăugându-se la 
aceste numărula de 1200 fete aflătore 
în preparandii, resultă că în Ungaria 
se află ca la’13,000 fete care se împărtă- 
șescfl de o instrucțiune mai înaltă ca cea 
normală.

Dep. Hock Jănos constată, ca în Un
garia școlele poporale superiore de fete, 
prin modula cum sunta ele grupate în 
provincia, îndeplinescfi o misiune nnmai 
culturală, ci și națională. Rice că aceste 
școle orl-când pota [rivalisa cu asemeni 
școle din străinătate și cere ca și în pri
vința administrativă să fiă scose de sub 
influința inspectorilora de școle.

Berzeviczy Antal, secretara de stata, 
dice că ce privesce propunerea limbei 
ungurescl, pore să spună din esperiență, 
că cela mai cu succesa mijloca este es- 
crierea de premii pe sema acelora învă
țători, cari vora dovedi succesa în limba 
ungurescă.

Kovacs Albert constată, că de 21 de 
ani s’a făcuta pe terenula învățământu
lui una progresa atâta de mare, cum nu 
se mai află esemplu în străinătate. Cere 
grabnica revisuire a legei privitore la în- 
vățămâutula poporala.

MinistrulA Csăky declară, că nu este 
în contra revisuirei numitei legi. Idea 
ajutorărei școleloră confesionale o recu- 
nosce fără șovăire ca corectă și sănătosă; 
pe lângă legea de astădl însă acesta nu 
e cu putință.

In fine raportorula Szatmary cu pri
vire la localitățile unde să se înființeze 
școlele poporale de stata dice, că avendu 
în vedere efectula duplu ala școlei, adecă 
cela didactica-culturala și cela propaga- 
toru de limba ungurescă, suntu a se în
ființa școle poporale ungurescl mai ân- 
teiu în comunele ungurescl; în comune 
curata nemaghiare numai în acela casa 
ar fi cu cale a se înființa școle poporale 
de stata, decă în acelea a funcționată 
mai ânteiu câțiva ani una asila de copii, 
căci la din contră efectultt școlei în cea 
mai mare parte rămâne fără resultata; 
în comune curata maghiare însă numai 
în acela casa se se înființeze școle un
gurescl de stata, decă acelea sunta îu- 
cunjurate de Nemaghiari seu decă vina 
în atingere cu Nemaghiarii. Acestea 
sunta principiile după cari propune 
Szathmari a se înființa școlele poporale 
de stata.

SCIK1LE DIJLEL
Academia Română a decernata anula 

acesta următorele premii: Premiula „Năs- 
turela11 de 12,000 lei d-lui Odobescu. 
Premiula „Eliade Rădulescu“ de 5000 
lei d-lui A. Xenopol pentru lucrarea: 
Cartea neamului românesch. D-lui Teo- 
filtt Frâncu 2500 lei ca încurajare pen
tru lucrarea sa etnografică: Românii din 
munții apuseni.

** *

multă, ci spuse tatălui său, că are să 
mergă pănă la una loca după o negus
toria și plecânda îșl luă cu sine bani și 
merinde.

Merse ela dl de vară pănă ’n seră, 
cale lungă să-i ajungă, pănă ce nemeri 
la ună paiața mare ascunsa în bunge- 
tula unei păduri uitată de Dumnedeu.

In ăst palat ședea Hlan-Tălharu, un 
ucigaștt vestita, orna câinosâ la inimă, 
peire de capa, încâta țipa pruncu’n 
mamă numai când audia de numele lui. 
Când vădu Man-Tâlharu pe feciorula vâ
nătorului că vine la elu și-i cere găzdu
ire, se cam minună de ela și-la întrebă 
că ce venta l’a bătuta într’acolo?

— Mă duca la iada să scoța din 
mâna diavolului zapisula tatii.

Audinda Man-Tâlharu unele ca a- 
cestea, îi dădu găzduire bucurosO, îla 
ospăta și îlă rugă că, decă va ajunge 
la iada, să-i aducă pe o vergea dulceță 
din patula ce spunea ela că-i pregătise 
Scaraoțchi după mărte acolo.

(Va urma.)

Daniă Ateneului românu. D-lo Cons
tantina Zapa, mare proprietara, a dăruita 
Ateneului româna din BucurescI suma 
de lei 10,500.

♦ * *
învățătorii suspendatu. Cetima în 

„Pester Lloyd41 dela 12 Aprilie: „Con- 
sistoriula gr. or. româna din Arada a 
suspendata din posta și leîă pe învăță- 
torula Aurela Cralovana din GirocO pen
tru renitență și uneltiri naționaliste. 
Precum se vorbesce, s’a pornita cerce
tare disciplinară și în contra popii din 
GirocO, Pavela TiscanO, din aceleași 
cause/ — Cunoscuta fiinda ce înțelegtt 

foile ungurescl sub „uneltiri naționaliste1*,  
întrebămO: de ce natură suntO acele 
„uneltiri naționaliste41, de și-au atrasO 
învățătorulO și preotulO din GirocO urgia 
consistoriului din AradO ? Și acestă lă
murire trebue dată, pentru că n’ar fi de 
dorita ca opinia publică să fiă indusă în 
erore de foile ungurescl.

* * *
0 dramă a Reginei României. „Ro- 

mânul0“ află, că M. S. Regina, într’unO 
micO cercd de amici, a data lectură unei 
drame, scrisă în limba germană, după o 
legendă românescă, cum a împărtășită 
cercului său și alte legende române, cu
lese însă în limba francesă. Printre 
asistenți erau d-nele T. Rosetti de Wac- 
ken, P. P. Carp, Simona Lahovary, de 
Poppee; d. de Bullow, etc.

** *
0 arestare sensațională e pentru „P. 

N/ arestarea avuțilorO comercianțl de 
lemne Bild, tatălO și fiula, ce a făcut’o 
gendarmeria în Hodsagh, în urma unei 
denunțări de înșelătoria și abusurl.

** *
Condamnați. Optă demonstranți, cari 

au luata parte la turburările din 21 
Martie, între aceștia mai mulți studențl 
universitari, au fosta condamnați de ju
decătoria de cerca din Peșta, unuia la 
două dile, ceilalți șepte la câte patru 
dile aresta, pentru opunere contra auto
rității. Condamnații au apelata contra 
sentinței, er apărătorii lorO au însinuatO 
nulitate contra procedurei.

** *
Contra solgăbirăului. Mai mulți lo

cuitori din Szolyva au adresata minis
trului ungurescă de interne unO acta de 
acusațiune în contra solgăbirăului de a- 
colo Karl Buzart pentru diferite acte 
arbitrare și pentru complicitate în afa
ceri de liberare din armată. Locuitorii 
cerO să se facă cercetare.

*
Sinucidere. ProtonotarulO orașului 

SeghedinO, Dr. Paul Vasz, s’a sinucisO 
aruncându-se în Tisa. Nu se spune ce 
l’a îndemnata a se sinucide.

* * *
Defraudare. AgentulO de schimba 

Augustu Nowak din Viena a defraudatU 
c2,000fl. bancherului Albert A. Low. No
vak e fiiulh unui înalta funcționara. Vi- 
eța ușuratică și destrăbălată l’a adusO să 
comită acestă crimă, spre a’șl plăti din 
datoriile cele mari, ce le-a făcuta, cu 
totă destrea cea mare ce a luat’o.

* * *
Sinucidere. Din Timișora se scrie: 

Fostulă solgăbirău din RăcașO, er în 
urmă funcționaro la societatea de asigu
rare ungară-francesă, Sigmund Ostoics, 
ginerele deputatului Athanas Racz, s’a 
împușcata în cimiterula rem. cat. Causa 
nu se scie.

* *
A împușcata pe frate-seu. Din Ora- 

vița se anunță: Păzitorula de câmpO 
IonO Marcilli eși în dilele trecute pen
tru câteva minute din casă, lăsândO sin
guri pe cei doi băețl ai săi, unuia de 6, 
celalaltO de 4 ani. Cela dinteiu luă 
pistolulO ce se afla încărcata pe masă 
și începu să se joce cu ela. Vrenda să 
arate fratelui său cum împușcă tată-său, 
se slobozi pistolulO și glonțulO pătrunse 
pântecile copilului. SermanulO copila 
muri după câteva ore. In contra tatălui 
s’a pornita cercetare pentru negligență.

Afacerea fondurilor^ Năseudene.
De pe Someșil, Aprile 1889.

Intr’o corespondință apărută în N-ru 
59 ala „Gazetei Transilvaniei11 cu data: 
„De pe SomeșO11, Martie 1880, între al
tele se află și următorele pasage:

„Se nasce acuma întrebarea, că 
omenii aleși de cele 44, respective 45 
comune, fi-vorO aplecați a se constitui în 
comitetO administratorO de fondurile sco
lastice centrale pe basa unui stătuta, 
care tracteză unO bunO privata ca pe 
unO buntt comuna, pe basa unui stătuta 
care putea eși din mâna comuniștilortt,

fiă-care alesfl 
respunsula la 
va alerga la 
ce se vortt 

de aprope în

nu însă din mâna constituționalilorfl, a- 
utncl, când ei nu cunosceau cuprinsulfi 
draconica ala acelui stătuta, pe timpulfl 
alegerei lor0u ?

„Așa credo eu, că 
trebue să fiă în clarO cu 
acestă întrebare, pe când 
ședințele de constituire, 
ține în timpulO cela mai 
NăsăudO".

„Și decă nu, atunci ce pași artt fi de 
întreprinsa11 ?

Spre orientare, că în ce moda s’au 
resolvatO aceste întrebări îmi iau voiă 
a descrie decursulO ședințelorO ținute în 
6 Aprilie a. c. în acesta afacere.

Cei mai mulți membri aleși au so
sita la NăsăudO în presera de 6 Aprile, 
ca să se inițieze în mersulO lucrurilorO 
ce au să se petrecă în diua următore; 
chiar și cornițele, respective comisarulO 
încă a sosita din 5 Aprile.

Sâmbătă, în 6 Aprile, adecă între 
orele 11 și 12 br. Desideriu Banffy, 
fiind 0 presențl toți membri aleși, afară 
de Gerasimfi Domide, preotulO Rodnei 
vechi, și N. Reu, și toți cei denumiți 
afară de părintele Groze din MaierO și 
circumspectulO E. BurduhosO, — declară 
deschisă ședința convocată prin vice- 
comitele comitatensO, observândO, că la 
acestă ședință îșl reservă dreptulO de a 
presida însuși ela și desemnândtt de no- 
tarO pe Dr. Alexă Larionessi advocata 
în NăsăudO și secretara prov. ala fond, 
și pe IoanO Ciocanii; er de membri în 
comisiunea verificătore pe Dr. Paulo 
Tanco directorele substitutd ala gimna- 
siului și pe Toan0 Jarda, directorele 
școlei fundaționale elementare poporale 
de copii și copile din NăsăudO, presintă 
statutele făcute și impuse din partea 
înaltului regimO, cu rugarea, ca să se ju
dece și tracteze lucrurile câta se pote 
de obiectivO și cu sânge rece, cu atâta 
mai vertosO, cu câtO, că statutele res
pective esprimă o prea înaltă otărîre 
Majestatică, care, ca atare, nu mai pote 
forma obiecta de discusiune.

Regretă, dice mai departe, că a 
fosta conchiemattt comitetulO chiar pe 
diua de 6 Aprile, în care di gr. catolicii 
serbeză „Buna-vestireu, acesta s’a în- 
tâmplatO numai din causă, că necuprin- 
cțendu Călindarulii oficioșii serbătorile gr. 
cat. nu a avută cunoscință despre respectiva 
sSrbătoie (!), așa se rogă să nu se pre
supună vre-o intențiune rea în acesta 
obiecta.

După acestea se cetesce comitiva cu 
care s’a trimisa statutulO administrațiu- 
nei fondurilorQ, în care se dice, că în- 
naltulfl regimO după ce a provocata de 
atâtea și de atâtea ori pe grănițeri ca 
să-și facă statute pentru fonduri, și după 
ce tota de atâtea ori aceia au presen- 
tatO statute respective proiecte de sta
tute, pe cari înaltulă regimă nu le pute 
proved^ cu clausula de aprobare așa acela 
s’a vădutO necesitată ă compune însu-și 
aceste statute. Se cetescO apoi statutele 
și anume în limba maghiară prin Dr. 
Alexă Lorionessi, er în cea română 
prin IoanO CiocanO.

Cuprinsula acelora statute este cu
noscuta onoratului publicO în liniamente 
generale și sperO, că va fi cunoscuta cât 
de curândo în detaliu.

După cetirea statutelorO 'șl cere cu
vânta advocatultt D. Lica și prin o vor
bire forte moderată în tonO și alesă în 
espresiunl presentă protestulO subscrisa 
de: D. Lica, Mânu, advocațl, Ușerî Ata- 
nasiu. Cincea Eliă, S. Monda, Terente 
Basiliu, Grapini Panfiliu, Slavocă Iero- 
nimO, Suciu, Deactt, Șuta și PosmușanO, 
acărui cuprinstt se pote vede în foile 
„Gazeta Transilvaniei11 și „Tribuna14, cu 
ce aceștia părăsiră sala adunării.

Acum îșl cere cuvânta Dr. A. P. 
Alexi, prof, gimnasiala, și dice, că densul 
e de credință, că tote cele cuprinse in 
protestulu presentatu de D. Lica suntu. fi
dela espresiune a simțcmintcloră tuturor» 
grămțeriloră in genere și a tuturoră mem
brilor» aleși in acestă comitetă in specialii 
și le-ar fi subscrisfi cu amândouă manile, 
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decă ar lipsi din acelă protesta pasa- 
giulă de abdicere și retragere.

Este ună lucru de grea răspundere 
pentru presents și viitorii a părăsi tere- 
nulti sciindă a priori, că au să-lă ocupe 
omeni cu puțină tragere de inimă seu 
doră chiar rău voitori causeloră nostre; 
chiar de aceea densulă află a fi cu mult 
mai la locă a rămâne în comitetă și a 
lucra pentru a mântui ceea ce va fi cu 
putință prin regulamentele ce se vorti 
compune pe basa statutelor^ impuse.

Se procede apoi la alegerea de pre
ședinte pentru comitetă și respective 
comisiune. Dr. Paulu Tanco accentuânda 
greutatea situațiunei de-o parte și apti
tudinea lui Ioană Ciocanii de altă parte, 
îla propune pe acesta de președinte a 
comitetului fonduriloră scol, centr. distr. 
și a comisiunei administrătăre, care se 
și aclamă cu unanimitate.

Pănă la aprobarea ce are să urmeze 
din partea ministeriului comisarulă îla 
învestesce totă pe acesta cu conducerea 
agendelorS presidential!.

La propunerea lui Ioana Ciocană 
se aclamă ca limbă oficiosă a adminis- 
trațiunei limba română cu adausulă din 
statute, că toie hârtiile au se se porte și 
în limba maghiară paralelă, pentru-ca re- 
gimulfi să-și potă esercia dreptulă de ins- 
pecțiune (sic!).

Cu aceste se fini ședința primă, 
anunciându-se începutula ședinței a doua 
pe la 3*/ 2 ore d. a.

Bonuri rurale ungare - - - . . jpj__
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cj. de sortare - - - . 105.__
Bonuri rurale transilvane - 105__
Renta de hârtiă austriacă .... 85.05
Renta de argintă austriacă - - - . 85.50
Renta de aură austriacă - - - . . 110.60
LosurI din 1860 ................................... 143 60
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 304.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.—

Obiectele ședinței a doua au fosta 
alegerea unei comisiunl censurătore și 
a 6 membri în comisiunea administrătore 
de fonduri, ai cărei membri afară de a- 
ceștia sunta în sensulu statului: direc- 
torele gimnasială, una economă, una 
membru alesa de congregațiune și unuia 
denumita de Episcopa.

Spre scopula acesta se esmite o co
misiune candidatore în personele: Ioana 
Ciocană, Vrășmașă, Hăngănuța, Dr. Ioana 
Popa, Larionessi și Gavrila Scridona, 
la propunerea căreia se alega cu acla- 
mațiune ca membri în comisiunea cen
surătore: Gcrasimu Domide, Lazară Avramă 
cooperatora’ în Maieră, Iacobă Prădană 
și Art. P. Alessi, er în comisiunea admi
nistrătore Dr. Paulă Tanco, Nicolau Rusă, 
protojudele cercului Năsăudă, Ioană 
Jarda, Gabrielă Scridonă, Alessă Lario
nessi și Petru Vertică.

Acestă comisiune are una cerca de 
activitate forte întinsa, pănă când comi- 
tetula se adună tomna pentru a vota 
bugetula și primăvara pentru a supra- 
censura socotelile.

Și cu aceste dechiărânda comisarula 
de desființată comitetula cela vechiu, ri
dică ședința, învitânda pe cei aleși a-se 
presenta în diua următore pentru a face 
promisiunea solemnă. (Va urma).

Rămâne să decidă viitorulu decă 
procederea unora seu a celorlalți dintre 
membrii comitetului a fosta mai ni
merită !

Statistica renegațiloru.
In anula trecuta 1888 și-au schim

bata numele de familiă cu concesiunea 
ministeriului unguresca de interne cu to- 
tula 701 de petenți; în anula 1887—709; 
în 1886-817 ; în 1885-675, și în 1884-710. 
S'ara veni așa-deră pe ana ca la 722.

Dintre cei 701 petenți cari și-au ce
ruta schimbarea numelui în anulă tre
cuta, 186 va să cjică 27. 96°/0 au fosta 
din Budapesta, ceilalți din provincia.

Dintre cei ce și-au schimbata nu
mele, ca de esemplu aducemă după foile 
ungurescl următorele nume : Apfelbaum, 
Bluhweis, Bienenstock, Brummer, Blau- 
stein, Diamant, Feigelstock, Fischbein, 
Gansl, Hoputzi etc.

Etă cum s’au făcuta schimbările de 
nume: din Libusko s’a făcuta Jokai, din 
Reitenbach s’a făcuta Rakoczi; din 
Konyha—Siroki; din Oks—Orosz, din 
Knoblauch—Halmagyi, din Engel —Or- 
dog, din Furst—Herzeg, din Friedman- 
Foglor, din Neumann—Gombocz, din 
Gansl—Szabo, din Katuschak—Karolyi, 

din Klafter—Kardos , din Nebenzahl- 
Nemes, din Silberstein—Kemeny; din 
Szurok—Szilagyi, din Bolesz —Dezsofi, 
din Gross—Battyâni etc. Printre aceștia 
se află și țiganula lăutară Mihaillă din 
Heșmașa zHagymas). Ela și-a schimbata 
numele în Szentmartoni.

După confesiune, se înțelege, pri
mula loca între acești renegați îla ocupă 
Evreii. Anume dintre 701 au fosta: ro- 
mano-catolicl 205, greco-catolici 28, gr.- 
orientall 1, augustini 32, reformați 41, 
(în 1887-19) și Evrei 393 (în 1887-410).

După ocupațiune în primula loca 
vina gendarmii, silvicultorii etc., er mai 
puțini ca toți îșl schimbă numele eco
nomii , Anume dintre cei 701 renegați 
sunta: scriitori, artiști și pictori 9; ad- 
vocațl, ingineri, medici, arcliitecțl și 
farmaciști 24; diregătorl, funcționari, prac- 
ticanți, diurniștl 102; preoți, profesori, 
învățători și crescători 46; studențl 48; 
militari, gendarml, finanțl 56, comer- 
cianți 46, ajutători pe lângă comercianțl 
59, industriași 40, ajutători pe lângă in
dustriași 38 ; economi, proprietari, arenda
tori și diregătorl de moșii 20; servitori 
de oficiu, muncitori dela fabrici și dilerl 
16; minorenl 129 și cu ocupațiune ne
cunoscută 68.

Așaderă isvorula de întărire a ele
mentului „patriotică11 îlă formeză Jidovii. 
Gendarmii, silvicultorii, diurniștii și alțl 
scriitorași, decă’șl maghiariseză unii nu
mele, o facă la poruncă și de temă să 
nu’i dea afară din slujbă. Cei 28 de 
gr. cat. trebue că suntă Ruteni, er uni- 
culă gr. or. e, precum amă vădută mai 
susQ, Țigană.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 9 Martie.
D-lă Enescu depune la biuroulă Ca

merei o propunere, prin care se modi
fică articolulă 7 din legea sinodală pen
tru scăderea lefiloră mitropolițiloră dela 
3803 la 2000 lei și ale episcopiloră dela 
1545 la 1000 lei, căci ei mai sunta și 
senatori de dreptă. prin urmare au și 
diurnă. — Se admite urgența.

Ședința dela 10 Martie.
D-lă Poenaru Bordea întrebă pe d. 

ministru ală școleloru, decă este adevă
rată, că s’a aprobată o carte didactică 
în care între alte enormități se dice că : 
Babadag este portă la Dunăre, Medjidid 
portă la Mare și că Basarabia e traver
sată de munții CarpațI. Mai întrebă de 
ce se întârdie cu punerea în discuțiă a 
proiectului contra cumulului, și cere ca 
să se fixeze odată timpulă pentru a se 
ua in desbatere acesta proiectă.

D-lă C. Cogălniccanu cere să se a- 
ducă în discuțiunea camerei proiectul 
legei agricole.

La ordinea dilei urmeză apoi inter
pelarea d-loră Sturza și Stefăneanu în 
privința ameliorărei sortei preoțiloră 
de miră.

D lă Sturdza (Berladă) dice, că sta
rea preoțiloră de miră este din cele mai 
rele, și crede de a d-sale datoriă d’a 
stărui să se facă ceva și pentru preoții 
dela țeră, cari de atâta timpă așteptă și 
ei să li-se amelioreze sortea.

D-lă Titu Maiorescu, ministrulă cui- 
teloră și instrucțiunei publice, promite 
că se va face intervenție pe lângă co
mitetele permanente spre a se prevede 
subvențiuni și pentru bisericele care 
nu au.

D-lă C. C. Dobrescu desvoltă inter
pelarea sa asupra sistemului cum se a- 
plică legea instrucțiunei publice. Inter- 
pelatorulă dice, că acestă lege a fostă 
violată în timpulă ministerului Sturza, 
care a numită profesori fără concursă. 
D. Dobrescu dovedesce cu acte diferite 
flagrante abateri dela lege și citeză fap- 
tulă numirei d-lui Farchy la liceulă din 
Ploescl și numirea în aceiași ani a doi 
profesori la Focșani și Galați, care pro
fesori căduseră la concursă, față cu d. 
Farchy. D-nulă Dobrescu crede, că 
aceste fapte și altele ce a citată în a- 
bondență suntă călcări grave dela lege. 
Oratorulă arată mai multe serii de fapte 
și trece la o altă seriă. Seria permută- 
riloră și schimbăriloră în instrucțiune. 
Aici d-nulă Dobrescu citeză fapte petre
cute sub actualulă guvernă.

D-lă P. Cernătescu dă esplicațiunl 
în privința modului cum d. Vasilescu a 
luată catedra de istoriă dela Pitești. 
D-sa a făcută parte din comisiunea esa- 
minătore înaintea căreia fusese trimisă 
d. Vasilescu. Acesta isbuti, der d-nulă 

Sturza n’a voită sâ-lă confirme, fiindcă 
d. Dimancea ținea la suplinitoră.

D-lă Maiorescu răspundendă învino- 
vățiriloră ce i-a adusă d. Dobrescu, 
spune că d-sa n’a avută în vedere de 
câtă legea și interesele instrucțiunei 
când a făcută permutările și numirile.

Senatulu. Ședința dela 10 Martie.
D-lă Ministru ală domeniiloru citesce 

ună proiectă de lege prin care se recu- 
nosce d-lui Al. Ciurcu calitatea de cetă- 
țenă română.

D-lă Al. Greceanu îșl desvoltă inter
pelarea sa în privința reorganisărei șed- 
leloră de agricultură. Oratorulă, după 
ce arată lipsurile ce au adl aceste școli 
și cari lipsuri nu potă decâtă să vateme 
agriculturei române, rogă pe d-lă ministru 
să vie cu ună proiectă de reorganisare 
a școleloră și să se prevadă prin bugetă 
mai multe burse pentru trimiterea în 
străinătate a tineriloră cari și-au absol
vită cu succesă cursurile în școlele nos
tre, pentru a se pute perfecționa.

D-lă; Ministru ală domenieloră, res- 
pundendă d-lui Grecianu, dice că recu- 
ndsce și d-sa aceste lipsuri, der n’a a- 
vută timpulă necesară ca să vină cu 
ună proiectă de reorganisare, ceea ce 
promite că o va face în curendă. Pen
tru momenta însă nu pote promite că 
va acorda burse, fiind-că bugetulă nu 
dispune.

Literatură.
„Meseriașulu Românu,“ foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe ană 1 fi. 
20 cr., pe 1 2 ană 60 cr. ; pentru România 
pe 3 luni 1 francă, pe ană 4 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașovă. — Nr. 
7 dela 1 (13) Aprilie cuprinde: Notițe 
biografice asupra fericitului fundatoră 
Mihailă V. Stroesco; Museele de indus
tria ; Foița „Mes. Rom.“ : Ună milionă 
de franci pentru o invențiune; Cisme de 
împrumutată [Anecdotă poporală în poe
siă], de Th. D. Sperantia; Feliurite pen
tru meseriași; ScirI economice și indus
triale; Multeși mărunte; Diverse; Glume; 
Conchemare; Nou abonamentă la „Mes. 
Rom.“; Târgurile și Avisurl.

Amiculu Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2 — 3 cole, 
și costă pe ană 4 fi., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Ncgrațiu. — N-rulă 7 dela 1 Aprilie 
conține : Episcopulă Ioană Popasu, 1808— 
1889, (Portretulă și biografia lui); Tu 
n’ai perdută nimică (poesiă), de George 
Simu; Influința mândriei (novelă org.), 
de Paulina Rovinaru; Cântarea primă- 
verei (fine), de H. ; Prin morte la vic
toria (comediă într’ună actă), localisată 
de Irina Sonea n. Bogdană (urmare); 
Lasă gândirea-țl (poesiă), de V. B. Mun- 
tenescu; Diverse; Notițe; Voluntari pe 
spesele statului (ilustrațiune comică cu 
textă).

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

Budapesta, 16 Aprile. — După 
PascI ministru-președinte anglesa 
Salisbury va visita pe cancelarulu 
Bismark în urma invitațiuuei a- 
cestuia.

Parisu, 16 Aprile. — Țarul»Ru
siei are intențiunea se visiteze es- 
posițiunea universală din Parisu ce se 
va deschide peste câteva c|ile. 
Visita acesta a Țarului este con
siderată de foile fraucese ca se- 
riosă, ele îi atribue o deosebită 
importanță politică.

Bruxella. 16 Aprile. — întâlni
rea împăratului Germaniei cu Regele 
Belgiei este lucru liotărîtu. întâl
nirea se va face în Anvers, unde 
se va îmbarca împeratulu Germa
niei spre a merge în Anglia.

Roma, 16 Aprile. — Regele Um
berto va pleca la Berlină în 18 
Martiu a. c.

Belgradu, 16 Aprile. — Cercu
rile russofile își esprimă mulță- 
mirea asupra compunerei noului 
cabinetu românu.

Aradu, 16 Aprile. — La banca 
de comerciu și de industriă s’a 
descoperită o defraudare de 335,000 
florini. Se pare că defraudarea a 
severșit’o reposatulu secretară ge
nerală. Acestă descoperire a pro
dusă aici mare iritațiune.

DIVERSE.
0 scenă din hotelij. Ună călâtoră, 

care se urca în odaia lui la hotelă, ruga 
pe servitorulă hotelului să ’lă deștepte 
de dimineță, pentru ca să potă pleca cu 
trenulă celă dintâiu. A doua di elfi 
aude bătendă repețită la ușa lui. — Ce 
este asta ? striga elă — Dumneavostră 
sunteți, Domnule, care voițl să plecați 
cu trenulă de 5 ore. — Da! — Ei bine, 
atunci puteți durmi liniștită mai departe, 
căci trenulă a plecată de multă!

Auru în Silesia. „Oberschles Anz.“ 
află din Oberwitz, lângă Gogolin, că pe 
domeniulă de acolo ală unui conte s’a 
găsită aură. S’a cerută locuriloră com
petente să dea dreptulă de esploatare.

Necrologu.
Clerulă română gr. cat. din tractulă 

Clușiului cu durere anunță pierderea pre 
iubitului său confrate Nicolau Popii, pa- 
rochă română gr. cat. în Feneșiulă-să- 
sescă, fostă administratoră tract, protop. 
ală Clușiului, vice-protopopă onorară, 
asesoră ia forurile protop., membru pe 
vieță ală Associațiunei române transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului română, Regeneratorulă pa- 
rochiei Feneșiului, directoră scol, etc., 
care în ală 73 -lea anu ală vieții sale, 
în ală 48-lea ală preoției sale la alta
rului D-lui, și în ală 47-lea ală văduviei 
sale șl-a dată nobilulă său sufletă în ma
nile creatorului în Sâmbăta dreptului 
Lazaru la 10 ore a. m. provădută cu sf. 
sacramente ale moribundiloru. Osămin- 
tele-i terestre se voră aședa Marți în 16 
Aprilie st. n. la 10 ore a. m. în cimiti- 
rulă sf. biserice române din Feneșulă- 
săsescă.

Clușiu, în 13 Aprilie 1889.
Fiă-i țerîna ușoră și memoria bine

cuvântată !
(Ună asemenea necrologă amă primită 

și din partea familiei).
Nici ună preparată nu pote să în- 

trecă balsamulă D-rului Rosa, ,Dr. Rosa's 
Lebensbalsam) deorece renumele său se 
baseză singură numai pe efectulă esce- 
lentă în tote casile de bole de stomachă 
și în ce privesce efectulă rămâne neîn
trecută. Balsamulu D-rului Rosa din far
macia lui B. Fragner în Praga se află 
în tote farmaciile.

Corsulâ la bursa de Viena

Cursul» pieței
din 13 Aprilie st.

BBrașovâ
n. 1889?

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.48
Argintii românescii - „ 9.40 ii 9.42
Napoleon-d’ori - - - „ 9.51 n 9.53
Lire turcescl - - - M 10.80 *• 10.86
Imperiali - - - - M 9.80 n 9.86
GalbinI M 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albmau6% „ 101.— n —._

K0/
11 D H U 10 »1 98.50 n 99.—

Ruble rusescl - - - „ 127.— „ 128.-
Discontulâ - - - - $l]2 —8% pe anii.

din 15 Aprilie st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0 ...... 102.75
Renta de hârtiă 5°/0 96.05
linprumutulă căilorU ferate ungare - 144,30 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căăoră ferate de

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

ostil ungare (3-a emis’une; - - 114.50

Galbeni împărătesc!................................... 5 gg
Napoleon-d’orI........................................ 9 511/
Mărci 100 împ. germane .... 58.72'/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 12020

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Ajutoru grabnicu și siguru
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU SI URMĂRILE ACESTORA'.'.
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cuuoscutulă și plăcutulă

„I>r. Rosa’s Lebens-Balsanr4.
Acostă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și ță- 

măduitore s6 duvedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutățlIorii de mistuire 
cârcei de stomachu. lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloriJ, haemorhoidelorii etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
■iietlicitmeiitu <le caMtt poporalu.

Sticla, mare costă 1 fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori <le recunosciuță stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚÎ!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa's 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grdsă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntu provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă s6 pdte procura numai în

ZOepcsitin.Kx prizicipal-o. n.ld. proci-acetoralni

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru 

Prag 205—3.
la farmacia 1. von Tbrok.
BriiMOVU, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 
deposite din acestă balsamă de vieță.

&
Im IfualapeMtM :
Tote farmaciile din 

narchia Austro-uugară au

Toții de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(r’za.g-ex ’U'niveisal-Haussal'be) 
unii medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută

• în contra tuturoru inflamațiuniloră, rănilorfl și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesd sigurii la inflamațiuul. la stagnaț.iunea lap

telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule: copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
rituri, umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă. în timpultl celu mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulu celu mai scurtă fără dureri.

In. cutiore â 25 și 35 cr. 
FIȚI ATENȚÎ!

De orcce alifia de casă universală de Praga sfi imiteză 
forte desu, făcu pe fiecine atentă, ca singuru numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metalu galbinu, în cari~...................... ...................... ......................... ____  _____ ________

se pune, suută înfășurate în hârtii roșii pe care s'află tipărită, în 9 limbi esplicați- 
nnea cum s6 se întrebuințeze, împachetate și în cartone vinete — cari suntu prove- 
dute cu marca fabricei de mai susu.

Balsamii pentru audă.
(O-elx6z-ZBalsaixx)

Celu mâi probată și prin multe încercări celu mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdutu. 1 Flacon 111.

cnozalii cctitozi !

Nru 913—1889.

Escriere de concursă 
pentru ocuparea postului de adjunctă de secretaruja Camera de comerțu și de 

industriă în Brașovu.
La subsemnata cameră de comerțu și de industriă este a se 

ocupa postulă de adjunctă de secretară. Ocuparea acestui postă 
urmeză în seusulă regulamentului de serviciu, provisoriu pe unu ană 
de probă. Emolumentele acestui postă suntu: lefă anuală de 700 
fl. și bani pentru cuartiru 150 fl. ...

Concurență pentru acestă postă au a șl așterne petițiunile loru 
timbrate în regulă pană la 10 Maiu a. C- 12 ore din «Ți la camera 
de comerțu și de industriă în Brașovă.

Considerată va fl numai acelu petentu, care: 1) nu a trecută 
peste etatea de 40 ani și va subșterne actulă de boteză , 2) carea 
frecventată și a absolvată o șcdlă înaltă de specialitate juiidică, 
technică seu economică, alăturândă la petițiune atestatele despre 
studiile făcute; 3) care pote documenta prin atestatele competente 
că are esercițiu in limba de afaceri, germană și ungurescă, și că e 
deprinsă a conversa în limba română.

Petentulă trebue se iiă în posițiune a intra în serviciu cu Țiua 
de 1 Iunie a. c.

Camera de comerțu ji de industriă.
Brașovu, 9 Aprilie 1889.

losef Duck m. p., Eugen Jekelius m. p.,
presidents. 57,3—1 secretarii.________________

Sosirea si plecarea irenuriloro si pesleloro ia Brason
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
TrenulO mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
mixta Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecjl. 
mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureoi la Brașovu:
mixta Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amecjl.

A. Plecarea posteloră.
Brașova la Rcșnovă-Zcrnesci-BranU : 12 ore 30 m. după amedi 

,, Zizinfi: 4 ore după amedi.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
la .. .....................................
la

B.
Reșnovil-Zernesci-Branu la Brașova: 10 ore înainte de amecțl 
Zizinti la Brașova: 9 ore a. m.

Din Sdcuime la Brașova: 6 ore sera.
„ Făgărașă la Brașova: 2 ore dimineța.

Trenultt

Treuula
Trenulîi

Trenul ti

a)
l)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

I.

Dela
î

n
r>
n

Dela

Făgărașic. 4 ore dimineța. 
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

Totodată facemă cunoscute tuturoru D-lorO abonați, că mai 
avenul din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
„Gazetei”, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pottî 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

n
n

„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de simpatia și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinclcjecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cjece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută să apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fle-care cți, erășî cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amu făcută totă ce ne-a statu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea c|iarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopu amă isbutitu ca 4>arnIă se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăijî dela ună cjiarfi, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sdrte. Prin urmare nu putemă c|ice că amu ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcțî când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămu lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în cjiarulă nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amă observată pănă acți la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pâte nu le-amu putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amu avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numeru însemnata de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voru colabora regulată la fbia nostră, așa ca materialulă ce’lu va conține se iiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă seină și de interesele sale din punctă de vedere alu economiei 
educațiunei și higienei, ală afacenloru sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloru sale financiare și comerciale’

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună «țiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, (lela anulu I1OU 1889 îlictfce amil lllilritu în 
modîî (lestulu de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă, și se le întocmimă și s6 le redactămu astfclu. 
ca se intereseze pe ori și ce cetitoră și st*  se pății abona și separată.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Amu deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 ft. v a 
pe anii și în deosebi pentru aceia, cărora impregiurările nu le ertă de a abona întregă cjiarulu, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voru costa pe anii Illimai 2 ft. V. a.

Rurjămu pe abonatji noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloru loru pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei precum și pentru răspândirea în poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

Ihigămft pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ binevoiască a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au primită diarultl nostru până acuma.


