
Reiattim, limmisnitiinaa șt 
Tiponala:

BRAȘOVf, piața mare Nr 22. 
Scrisori netrnn-iuo nu Je pri 
meaefi. Manuscrip c nu ac to- 

tr D.i o ’
Bînnnia se smum. 

Brațovu. piața mare Mr. 22. 
Inserate mai prim eseu în Vie na 
fiudol/ HtM&cnsdeiw A- Vogler
(Oto 5f ti as), Hem rich Sthulek, Alois 
Herndl, J/.LhdrJ. A.twelik.J. Ihin- 
nbcrff : în Budapesta: A. V Gold- 
bcvger, AulotiAletet, Eckstetnber*mt; 
în Frankfurt: G. L. bau be : în Ham

burg: 4. Sterner.
Prețul inat rțiunilom : o geriA 
garmondfi pe o eoldnA 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai deae 

după tarifă si învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
■ eriA 10 cr. v. a. său 30 bani.

Y<

A

nGuzota- iese în fie-oare <p 

Abonamente penirn Ansti j-Ungaria 
Pe unu and 12 fl., pe șdaeiunl 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Penirc România ți străinătate 

Pe unfit and 40 franci, pc flâae 
luni 20 franol. pe trei luni 

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

afară și la dd. colectori. 
Aboaameniolti pentro Brașova: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 2*2, etagiulil I.: pe unu ană 
10 fl.. pe șise luni 5 fl., pe trtl 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du a ui u în 

casă: Pe unâ anfi |2 fl. pe 
șâae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarfi 5 cr. v. m. h^u 

15 bani.
AtAtfi abonamentele cAtfi și 
infierțiunile auntfi a ae plăti 

înainte.

Brașovt, Joi 20 Aprilie (2 Main) 1889.

mai mare precauțiune și chiar cu 
abnegare de a ațița erăși vechia j 
certă pasionată...

Respuncțendu la acestă întâm
pinare „Pester Lloyd44 se preface 
a nu cunosce gravaminele și do
rințele Sașiloru, căci, c|ico elfi, ;nu 
s’au formulată niciodată în modă 
clar și precisă, apoi adauge: „decă 
aceste gravamine suntă în adeverii 
întemeiate și decă dorințele Sași
loru nu trecu peste măsura echi
tabilului și peste ceea ce li se 
p6te da fără negarea ideei de stată 
maghiară, atunci suntemă convinși 
că opiniunea publică va ține 
hotărîtă partea Sașiloru, așa că și 
guvernulu ar fi silită a eși din pas- 
sivitatea sa44. In fine foia tiszaistă 
dă espresiune speranței, că pote cu 
prilejulă desbaterei bugetare se va 
face o „enunciațiune44 din partea 
Sașiloru, care sS p6tă fi privită ca 
„programă națională săsescă44.

Nu cumva voiesce guvernulă 
se joce puțină comediă de „îm
păcare44 cu Sașii cu ocasiunea des- 

. bateriloră bugetare? Și așa i se 
> impută regimului ungurescă din 

tbte părțile, că asupresce națio- 
, | litățile nemaghiare, de ce se nu 

se facă der puțină svonă cu „ge- 
nerosele44 intențium de „împăcare44 
ale d-lui Tisza, când se oferă 
prilejă atâtă de bine venită, și 
ef’tinu.

Făcându-se sgomotă cu „îm
păcarea14 Sașiloră ardeleni va fi 
mulcomită pressa germană, ale 
căreia pișcături ustură tare pe cei 
din Pesta er pe d. Tisza nu-1 va costa 
decâtă câteva vorbe bune și fru- 
mbse urmândă vechia lui devisă: 
„Nesze semmit fogd meg jol.u

De douecțecl de ani și mai 
bine Sașii ardeleni totu cu pro
misiuni au trăită, totă în tratări 
de împăcare au stată cu guver
nele unguresc!. Și ce au dobân
dită după atâta timpă și după ce 
acum de trei ani evită orî-ce ar 
pute face sânge rău celoră dela 
putere ?

Brașovu, 19 Aprilie v. )
Erăși se ocupă organele tisza- : 

iste de Sașii din Ardealu, der de 
astă dată nu spre a le face recri- 
minațiuni, ci spre a-i câștiga pen
tru guvernă. Din colonele lui 
„Pester Lloyd44 pare că răsuflă 
din nou veleități de „împăcare44 
cu Sașii.

„Tagespost44 din Graz din in- 
cidentulu publicării unui romană 
ală lui Schitkorn, care tracteză 
despre gintea germană, cțisese că 
apăsarea, sub care traiescă Sașii 
din Ardeală, este așa de mare, 
mai alesu în ce privesce pressa 
loru, încât ei nu cuteză nici a dis
cuta numitulu romană.

Contra acestei aserțiuni s’a ri
dicată „Pester Lloyd44 susțiindă 
că apăsarea de care suferă Sașii 
este așa de mare, și grozavă, „în- 
câtă conducătorii autorisați ai Sa- 
siloră în dietă suntă aprdpe de 
a încheia pace definitivă cu gu
vernulă.44

In numărulă următorii „Pes
ter Lloyd44 publică întâmpinarea 
unui deputată ardelenu sasă, care 
privitoră la aserțiunea ffiiei tisza- 
iste despre împăcarea apropiată, 
susține cu părere de rău, că până 
acum nu s’a întâmplată nimică 
ce ar pute îndemna pe deputății 
sasi de-a observa față cu guver
nulă o altă atitudine ca cea de 
pănă acuma. Susține mai departe 
că guvernului i suntu forte bine 
cunoscute gravaminele Sașiloră, 
cu tote astea el a rămas passiv față 
cu aceste gravamine. Deputatulă 
din vorbă nu crede că guvernulă 
printr’asta a voită să compromită 
pe acei Sași, cari au fostă de con
vingerea, că sub regimulu de față 
e cu putință o esistență suporta
bilă a Sașiloră și că a voită să 
încurageze pe acele elemente, din
tre Sasi, cari încercă tote mijlb- 
cele spre a face cu neputință o 
înțelegere a Sașiloră cu guvernul 
actuală. In fine asigură, că de 
trei ani Sașii s’au ferită cu cea

Au dobânditu erăși o nouă pro
misiune, ce le-o face organulu nem- 
țescu alu d-lui Tisza, că adecă 
programa loru „națională41, va fi 
luată în considerare decă intră în 
cadrulu ideei de stătu maghiară, 
cu alte cuvinte în cadrulu progra
mei guvernului.

Acesta programă a desfâșurat’o 
deunăcjl organulu ungurescu alu 
lui Tisza „Nemzet44, cțicendu că 
totă cultura în acestă țeră e cul
tură maghiară și accentuându mi
siunea ei de a face mereu cuceriri.

„Numai în Ardealu — cjice 
„Nemzet44 — gintea maghiară are 
o luptă grea. Numai aici maghia- 
risinulu trebue se se conserve în 
unele puncte. Der printr’o politică 
energică culturală și economică 
elu și aici în curendu va dobândi, 
că din orașele Ardealului și mai alesă 
din Secuime societatea maghiară va 
înainta victorioșii.“

Ce le mai trebue deputațiloru 
sași? Nu 
destulu de 
păcare44 a loru cu guvernulu? 

suntu aceste prospecte 
strălucite pentru o „îm-

Situațiunea in Rujgaria.
O depeșă trimisă unei agenții diplo

matice din BucurescI prevestesce, că 
mari turburărl se voră ivi în Bulgaria 
și acesta într’ună forte scurtă timpă, 
spune „Românulă14. Causa acestoră tur
burărl, după acestă depeșe, ar fi lupta 
fățișe ce esistă adl în Bulgaria 
prințulă Ferdinand de Coburg și 
clerulă bulgară.
Societățile secrete rusescl. Tendințele 

păciuire n Rusiei cu Polonii.
Afacerea recentă cu bombele dela 

Zurich a atrasă, pentru momenta, er 
atențiunea publică asupra urmăriloră e- 
migrațiloră ruși și poloni stabiliți în 
Elveția. In acestă privință este intere
santă a produce ceea ce arată ună co
respondentă ală 4larului francesă „La 
Justice44. După acestă corespondentă au 
apărută într’o vreme la Geneva patru

între 
între

de im-

jurnale rusescl: „Binele Publică44 (Obschts- 
cheje Djelo) există de multă, este libe
rală cu colore socialistă moderată, der 
n’are influență, căci inulțl îlă bănuescă 
că ar fi în relațiune cu guvernulă. „Li
bertatea44 (Szwoboda) se dă de organulă 
civilisațiunii rusescl, der nu este recu
noscută ca atare de emigrațiă. „Lupta14 
(Borba) nu este luată în seriosă din 
causa ciudățeniei ei ; „Rusia Liberă14, 
care ese de puțină timpă și este redac- 
dată de profesorulă Dragomanov, este 
liberală, der înainte de tote mică-ru- 
siană. Pe lângă aceste patru diare, se 
mai adaoge o a cincea fdiă anonimă, 
ce se publică în Rusia, „Samo Uprav- 
leije44 (Self-guvernment). Coresponden- 
tulă diarului „La Justice14 pretinde, că 
nici unulă din aceste jurnale nu are in- 
fluință adevărată asupra emigrațiloră, care 
suntă socialiști, care nu voră să țină seină 
de tendințele liberale ale acestoră organe 
și de compromisurile pe care ele le sus
țină.

In privința organisărei emigrațiunei, 
amănuntele trebue luate în afară de 
scirile date de presă. Vechiulă și groz- 
niculă partidă „Voința poporului44 (Na- 
rodnaja Woljaj urmeză a exista și are 
mulțl aderenți, mai cu sem'ă în Rusia. 
Adevărații aderenți ai acestui partidă 
suntă, cu tdte acestea, 
evoluțiunei revoluționare 
pe dânșii cu Blanquistii. 
cială-Democrațiloră stă 
oratorulă Plekhanov. Cei 
jură susțină teoriile lui Marx și suntfl de 
părere, că și Rusia trebue să capete a- 
ceeașl desvoltare socială că și țările oc
cidentale. Plekhanov este ună adver
sară hotărîtă ală terorismului. Pe emi
grații poloni îi privesce corespondentulă 
din punctulă de vedere ală politicei in
ternaționale. Ii împarte în trei grupe: 
patrioții, socialiștii naționali, socialiștii 
internaționali. Patrioții se împartă în 
conservatori și progresiști, der se deo- 
sebescă în fondă puțină unii de alții și 
se înțelegă chiar forte bine între dânșii 
și chiar cu socialiștii naționali. Contele 
Plater, care a murită de curendă, era 
capulă conservatoriloră.

In luna Decembre 1888 s’a ținută

opușl teoriei 
și se asemănă 
In capulă So- 
publieistulă și 
care-’lă înctin-

FOILETONULtr „GAZ. TRANS44

O escursiune la venăttfre.
Multă timpă a trecută de când nu 

v’am istorisită nimica despre bunica 
mea. Ați cugetată, pote, că a murită ? 
Domne feresce.

Der ce să ascundă pisica ’n sacă ! 
Voiu spune sinceră, cum că carnevalulă 
mi-a dată pre multă de lucru. Dâr de-a- 
atuncl e multă și „ce-a fostă dulce s’a 
păpată, ce-a fostă verde s’a uscată“.

Etă-mă’să la sată, Am venită la 
bunica, decă nu se pdte altfelă. Și nici 
nu mă miră, că bunica nu ese din casă, 
căci timjulă ... de care avemă a<jl 
parte, ar fi fărte periculosă pentru „pan
tofii44 densei.

Dumineca trecută avurămă o di fru- 
mosă și senină. Eșisemă desă de dimi- 
neță să facă o preumblare în grădina 
din dosulă casei. Vedeamă mulțimea de 
poporă evlaviosă ce suia cărarea care 
conducea la bisericuța din verfulă dea
lului.

Totă meditându despre mărirea lui 
Dumuedeu, despre puterea sa nemărgi

nită, sui-i și eu delulă și întraiu în bise
rică, unde am asistată la cultulă divină, 
și m’am depărtată fdrte emoționată de 
frumosa predică ce-o rostise „unchieșulă“ 
poporeniloră săi, storcândă astfelă lacrimi 
din ochii mai multora.

Terminândă cu ale mâncării, căsenii 
noștri proiectară o venătore de becațe, 
la care ne decisărămă a lua parte și noi.

Să cjice, că e frumosă la sată vâră. 
Da! e încântătoră a vede natura în 
strălucirea sa splendidă și perfectă, dâr 
e ceva mai fermecătoră a observa des- 
voltarea, învierea naturei din amorțela, 
în carea zace trei și aprdpe patru luni.

Nu vă potă deci descrie bucuria ce-o 
avui, sciindă că voiu eși la câmpă li
beră și voiu respira aerulă curată ală 
primăverei.

Ne pregătirămă și plecarămă cătră 
pădure, căci vânatulă de becațe se în
cepe în amurgulă serei.

Mergeamă mereu și admiramă frum- 
sețele naturei. Ici ună părăuașă ce cur
gea dintr’ună isvoră limpede îșl îngâna 
misteriile sale în șdptele mititeleloră sale 
valuri, colo ună bradă se înalta măes-

tosă cătră ceră, parcă cătră aceea ființă 
veclnică și nemărginită, care l’a creată 
din nimica; mai îuăuntrulă pădurei ună 
stejară, ce se gârbovise de bătrânețele 
aniloră, îșl pleca ramurile sale spre pă- 
mântă, er la tufa teiului viorica cea 
modestă îșl scosese capulă mititelă ca 
să respire aerulă curată ală anutimpu- 
lui său.

Ne adăpostirămă într’ună locă mai 
largă și ascultamă cânteoulă mierlei, 
care părea a’șl exprima bucuria, că erăși 
’șl-a regăsită cuibulă său de odinidră, — 
când etă, auijirămă din depărtare ună 
sboră lină, însoțită de o ciuvăitură deo
sebită. Erau mai multe becațe ce ve- 
niau spre pădure.

Din tote părțile resunau pocniturile 
armeloră, căci aci venatulă e la ordinea 
cjilei.

Noi damele așteptamă, cum s’ar 
dice, „cu gura deschisă44, să cadă una și 
la noi, căci ai noștri descărcau armele 
din răsputeri și cu deosebire „unchieșulă44 
îșl da totă silința să câștige lauda nostră ; 
der înde.șertă, căci becațele veniau și 
treceau, fără să cadă și la noi vr’una.

Trebue că societatea nostră era compusă 
din „vânători14 destoinici seu doră și aci 
se adeveresce proverbulă română: „Unde 
nu e norocă diminâța, nu e nici sera44. 

Părăsirămă pădurea și plecarămă 
spre casă, glumindă și petrecându-ne în 
contulă neisprăvei nostre la venătdre. 
Cu acestă ocasiune aucjii și următorea 
istorioră, ce ni-o spuse „unchiașulă44 
nostru, care nu mai găta cu glumele 
sale:

„Să dice că Franciscă I, luândă o- 
dată parte la o venătore de urși, rătăcise 
prin pădure și nu mai putea eși din ea. 
Era cam pe la 9 <5re din seră, când zări 
departe o radă de lumină, ce venea din 
bordeiulă unui cărbunară.

Porni îutr’acolo, s’apropiâ de bor- 
deiu și intra. Nu vădii decâtă o femeiă 
săracă, care păre a pregăti ceva de mân
care pentru bărbatulă său pe care’lă aș
tepta dela lucru. Cu tote că era ernă, 
pioase în diua aceea, astfelă că hainele 
împăratului erau pline de apă. Ceru deci 
dela femeia cărbunarului să-i dea voiă 
a se adăposti în bordeiulă loră, ceea ce 
i-se acorda cu plăcere. Ceru și ceva de
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la Zurich unii congresii aid celoră trei 
grupuri, care a luată hotărîrl importan
te, din care cea mai principală este ur- 
mătorea: Polonii trebuesctl să se în- 
drepteze cătră guvernulă austriacă și sâ 
intre în armata austriacă pentru a se 
lupta în contra Rusiei. Redactorul^ 
Simanowski a mersă atunci atâtă de 
departe în cuvântarea sa, încâtă a lisă, 
că „urmândă altfelă, se va comite nu 
numai o greșelă, der chiar o crimă",

Pe de altă parte „Politische Corres- 
pondenz" dă următorele sciri din Var
șovia : „In cercule bine informate de 
aici se consideră vestea respândită de 
foile străine despre numirea contelui 
Wielopolski ca ministru de interne ală 
Rusiei ca prematură, der s’ar putea rea- 
lisa în curendă, căci partidulă, care de 
mai mulțl ani lucreză la curte pentru 
o împăciuire cu Polonii, câștigă terâmă. 
Acesta partidă are pe lângă împârătesa, 
în familia imperială și printre oficerii 
înalț! mai tineri, număroșl partisanl, cari 
expună dorințele și povețile loră chiar 
împăratului, pe care caută a’lă convinge 
că rusificarea Poloniei ar fi mai lesni- 
ciosă printr’o împăcare, decâtă cu sis- 
temulă actuală.

Mauerre militare rusesci.
„Invalidulă Rusă“ anunță pentru 

1889, în circumscripția militară din Var
șovia, manevre, cari voră ține șese dile 
și la cari voră lua parte 90 de bata- 
lione de infanteriă, 62 escadrone de ca- 
valeriă și 234 tunuri. Manevrele suntă 
de asemeni anunțate în circonscripția 
militară din Odesa, aprope de Ociacoff. 
Forțele militare cari voră lua parte la 
aceste manevre se voră compune din 
13 batalione pe infanteriă, 5 escadrone 
de cavaleriă și 12 tunuri. Trebue să se 
mai adaugă 4 batalione dej infanteriă, o 
sotniă de cazaci și 4 tunuri.

Incidentulă cu Stiicker.
In dilele trecute ne comunicase o 

telegramă, că preotulă Stocker din Ber
lină, predicatorulă Curții, a primită o 
admoniare dela consiliulă superioră bise- 
ricescă pentru activitatea sa politică. Ji
dovii nu mai puteu de bucuriă și împrăș- 
tiară vestea, că va trebui să’șl dea de
misia din oficiulă de predicatoră ală 
curții, din pricina ideiloră sale antisemite. 
Bucuria Jidoviloră a fostă de scurtă du
rată, căci împăratulă Vilhelm i-a făcută 
lui Stocker o visită, ca să-lă împedece 
de a demisiona din funcția de predica
toră ală curții, și în Vinerea Pasciloră 
i-a ascultată în catedrală predica. Din 
contră meritele politice ale lui Stocker 
suntă necunoscute.

SCIRILE DILEI.
Șovinismulii in Brașov. Șovinismul un- 

gurescă a începută să-și scoță cornele 

mâncare, der femeia îi refusâ cjicândă, 
că voră mânca împreună cu bărbatulă 
său, căci astfelă au obicinuită.

Regele nu avu încătrău, se aședâ 
înaintea focului pe ună scaună, slabă ce 
era uniculă în casă, și aștepta cu nerăb
dare venirea cărbunarului.

Puteu fi 10 ore, când sosi și cărbu- 
narulă udată de ploiă și tremurândă de 
frigă. Femeia îi spuse totă întâmplarea 
cu ospele neașteptată, și văcju că e în
voită și bărbatu-său, care într’acestea în- 
torcându-se cătră regele îi dete bună- 
sera și scuturându-șl pălăria și mantaua 
de apă, voi să ședă înaintea focului. Vă- 
dendă însă, că ospele îi ocupase deja lo- 
culă, îi cjise :

„îmi pare rău, că trebue să te scoli, 
der vecjl, eu aci m’am obicinuită a mă 
aședa în totă sera când viu dela lucru 
șl-apoi doră scii d-ta, că „totă furnica e 
domnă în căsuța sa."

Regelui îi plăcu forte sinceritatea 
cărbunarului, și părăsindă scaunulă, șecju 
pe o strugină de paiă ce i se pregătise 
de pată pe podela bordeiului. Apoi vor
biră despre multe tote și între altele 

și în Brașovă. Deocamdată debuteză cu 
elă uuă corespondentă ală foiei de re
clame și de sensațiune „Budapesti Hir- 
lap", care scrie următorele: „Intre cre
dincioșii catolici maghiari din Brașovă 
a produsă abatele Eduard Muller mare 
nemulțămire prin aceea, că în cȘitia. în
vierii a ținută o predică germană. Credin
cioșii, cari se țină de biserica romano-ca- 
tolică din Brașovă suntă aprope fără 
escepțiune (?) Maghiari, forte puține sunt 
familiile germane imigrate, cari astădl 
tote vorbescă și înțelegă limba maghiară. 
Cea mai mare parte a catoliciloră o 
facă Armenii, oarl în privința patriotis
mului (sic!) nu stau îndărătulă celeilalte 
părți a Maghiariloră și suntă cu trupă 
și sufletă Maghiari. Maghiarii din Bra
șovă voră arăta casulă episcopului cato
lică ardelenă Lonhart. Plângerea loră 
au subscris’o deja 500 dintru Maghiarii 
fruntași brașoveni “.

Noi scimă, că numârulă Germaniloră 
catolici de aici nu este așa de ne’nsem- 
nată și chiar s<5 fiă mai puțini ca Un
gurii, de ce să nu aibă și ei bucuria de 
a audi odată o predică în limba loră 
maternă? Și în biserică să se ’ntroducă 
acum intoleranța și șovinismulă, care 
numai creștinescă nu este ?

** *
Curia ungurescă a respinsă insinua

rea de nulitate ce o făcuse d-lă Septi- 
miu Albini în contra sentinții juriului 
din Clușiu în procesulă cu d-lă Cosma.

** *
Incidentulu dela graniță. Din cerce

tarea făcută, în urma incidentului dela 
granița română-ardeleană înspre Ciucă, 
reese, precum spune „Agenția Română", 
că nici nu s’a vătămată petra din gra
niță, nici n’a fostă mișcată din locă. In- 
cidentulă s’a mărginită la aceea, că pe 
ună teritoriu cedată, ală cărui proprie
tară formală e Nicolae Ghica, au fostă 
tăiațl câțiva bradl. Teritoriulă e, pare- 
ni-se, dincoce, în Ardeală. Afacerea se 
va încheia înaintea judecătoriiloră române 
competente.

*
* ♦

Focu mare. In diua de 26 Aprilie 
după amedl s’a iscată ună focă înspăi- 
mântătoră în comuna Sibercă de lângă 
Colialmă (comit. Ternavei mici). Foculă 
a isbucnită în partea comunei locuită de 
Sași, unde se aprinsese o șură veche din 
apropierea bisericei. Ventulă împrăștia 
flăcările de-alungulă edificieloră aflătore 
pe lângă cimitiră și în scurtă timpă 35 
de case împreună cu edificiile loră eco
nomice erau în flăcări. De aci foculă 
trecu în partea comunei locuită de Ro
mâni, unde asemenea cădură jertfă fo
cului 26 de case împreună cu edificiile 
din jurulă loră. Cu totulă au arsă 61 
de edificii.

** *
Defraudare. Despre comptabilulă 

cărbunarulă se plânse și de darea cea 
mare.

Regele îșl da totă silința ca sâ-lă 
convingă, cumcă sarcina dării nu e chiar 
așa de grea, precum șl-o închipuesce po- 
porulă.

„Bine, continuă cărbunarulă, der ce 
did d-ta despre controla cea mare cu 
privire la dreptulă de vânată? Eu ședă 
în pădure și de frica cea mare, sâ nu 
fiu năpăstuită de mai marii țârii, ade
seori sunt silită sâ mâ uită cum fuge 
căpriora pe dinaintea bordeiului și nu 
cuteză sâ-o împușcă 1 Der credă că d-ta 
ești omă bună și nu mâ vei trăda, etă 
aci a pregătită femeia ceva de mâncare 
din rămășițele epurelui ce’lă împușca- 
seiu abia erl; poftesce și mănâncă! Nu
mai apoi fă-te că n’ai vâdută și n’ai 
audită nimica."

Regele promise, mânca cu poftă 
bună, se culcă pe patulă de paiă și dormi 
bine. Dimineța spuse cărbunarului că 
elă e regele, plăti pentru culcușulă său 
celă bună, și îi acordă dreptulă de 
vânată. Cornelia Lupu. 

cassei de păstrare din Lipto-Szentmiklos 
se scrie, că cu 8 dile mai nainte a ple
cată la Viena ducândă cu sine dela di
feriți indivizi privați hârtii de valore în 
sumă de 40,000 fl. cu scopulă ca sâ le 
timbreze. Le va fi timbrată elă nu-i 
vorbă, der îndărâtă nu s’a mai întorsă. 
Acum păgubașii suflă’n buze.

** *
Cârciumele și chelnărițele din Clușiu.

In Clușiu se află 300 de cârciume, seu 
300 de localuri în cari se vândă beu- 
turl spirtuose. Dintre acestea, 42 suntă, 
cari au concesiune de a sta deschise pănă 
la 2 ore după medulă nopței. In aces
tea cârciume se află 80 de chelnărițe 
insinuate la polițiă, se dă însă cu soco
teala, că voră mai fi destule și neinsinu
ate. Așa dâră acei „onorabili" ștrengari 
dela Clușiu, cari nu se mulțumescă cu 
cele 258 de cârciume, ce le stau deschise 
pănă la miedulă nopței, au ocasiune de 
a-șl continua petrecerile loră în alte 42 
de cârciune pănă la 2 ore după mie
dulă nopței și încă în societatea a 80 
de chelnărițe. La susținerea acestoră 
cârciume și a celoră 80 de „zîne", „me- 
ritulu" este a se atribui în prima liniă 
tinerimei kulturegyletiste dela studiu. 
Acesta o dovedesce mai pe susă de ori 
ce îndoielă împrejurarea, că în timpulu 
vacanțeloră, când tinerimea „de bună- 
speranță" nu este în Clușiu, numărulă 
chelnărițeloră scade și cârciumile jălesc 
în tăcere. Cum ar și pute să se susțină 
atâta mar’ de chelnărițe când modesta 
loră lefă de 5—10 fl. pe lună nu le este 
de ajunsă nici pentru mănuși? Desigur 
rocliiele cele scumpe de mătase, lanțu
rile de aură și inelele cele scumpe ale 
„gingașeloră" chelnărițe trebue să iasă 
din spinarea orecui, și decă „din întâm
plare" esă tocmai din spinarea tinerimei, 
pentru acesta nu tinerimea portă vina 
căci — sârmana — ea este „nevinovată", 
ci vina o portă cei ce-i dau bani tine
rimei. Riarele ungurescl din Clușiu 
suntă forte îngrijate și ceră să se ia 
grabnice măsuri pentru a păzi tinerimea 
de marea corupțiune ce o amenință.

** *
Camera advocațială din Brașovfi face 

cunoscută, că advocatulă Dr. Nicolau 
Motocă din Făgărașă a fostă numită 
curatoră ală cancelariei răposatului ad
vocată de acolo Ilariu Duvlea.

** *
Antichități romane din Dobrogea. Ni 

se scrie din Constanța la 26 (14) Apri
lie: Domnule Redactoră! Vă facă cu
noscută, că în săptămâna trecută a so
sită la noi d-lă Tocilescu, directoră ală 
museului din BucurescI și profesoră la 
universitate, pentru a duce de aici an
tichitățile ce au fostă cumpărate dela 
d-lă Cogălniceanu mai acum doi ani. 
Ele, după cum audă, au costată peste 
40,000 lei (patru-decl mii). Suntă multe 
și folositore din aceste petre fiindă tote 
forte vechi, și bine conservate putându- 
se ușoră ceti și vedea figurile sculptate 
în ele. Merită laudă d-lă Tocilescu, dân- 
du-șl forte multă ostenelă pentru a face 
și aduna o colecțiă câtă mai mare și mai 
vechiă în prea frumosulă museu din 
BucurescI; se <jice că ar mai fi aflată 
încă și alte multe antichități mai mici, 
prin apă la malulă mării".

* * *
Despăgubirea regalielort. Comitetulă 

administrativă ală Coșiocnei a primită 
propunerea, ca orașulă să ceră 1,667.751 
fl. despăgubire de regalii.

* * *
Baia romană din Alba-Iulia, de care 

a dată societatea istorică și archeologică 
de acolo, cu ocasiunea unoră săpături, 
constă din 16 încăperi mai mici și 7 
mai mari. Sub odăile acoperite parte 
cu țigle roșii și albe, parte cu mosaică, 
s’au aflată coriddre suterane, țevi de 
conducere și de ventilația de felulă ce
loră din Aquincum, mai departe, s’au 
descoperită picturi murale, o lampă, vase 
și monede. Baia pare a fi din timpulă 
împăratului Filipă III. S’a mai dată de 
urme de ziduri și e probabilă, că se voră 

mai face alte descoperiri interesante, 
căci comitatulă Albei de josă era ves
tită din vremuri trecute ca locă ce po
sede numerose anticitățl romane. Socie
tatea va cere o subvențiune dela stată, 
ca să continue cercetările.

* * *
Sferșitulii regimului Tisza ? O tele

gramă din Pesta cătră diarele din străi
nătate comunică : O seriă de fișpanl și-au 
dată dimisia, ca cei din Timișă, Barșă, 
Bekes. Se așteptă destituirea apro
piată a mai multoră funcționari supe
riori ai administrației. Se socotesce a- 
cestă măsură ca o intențiune de a rupe 
cu sistemulă de conivență în privința 
abusuriloră comise de fișpanl, omeni de 
încredere ai d-lui Tisza.

* * *
Lucrulu de mână. In Austria e in

trodusă lucrulă de mână în școlele popo
rale și civile de mai mulțl ani, ca și în 
alte state civilisate ale Europei. Basă 
mai solidă însă pentru asigurarea unei 
nesfârșite vieți a acestui obiectă de in
strucțiune fundamentală s a pusă în anulă 
1883 prin înființarea unei reuniuni, care 
e condusă de A. Riss sub patronatulă 
A. S. Archiducelui Rainer, care jertfesce 
cu multă dărniciă pentru promovarea lu
crului de mână. Zelulă, cu care se lu
cră acolo pentru promovarea scopuriloră 
lucrului de mână, este atâtă de învăpă
iată, încâtă școlele, în cari nu a străbă
tută acestă obiectă, suntă puțină consi
derate. învățătorii se qualifică în grupe 
mari parte pe la cursurile din Germania, 
parte pe la cele din patriă, ținute la di
ferite locuri și în mai multe rânduri 
peste ană. Cheltuelile se acoperă prin 
contribuirile particulariloră, ale comune- 
loră politice, ale reuniuniloră de tote ca
tegoriile și prin preliminare din partea 
statului. Viena și întregă Cislaitania 
merge în privința acesta mână în mână 
cu stăruințele Șvediei, Franciei și Ger
maniei. La noi cestiunea acesta, încâtă 
privesce pe regimă, dorme somnulă celă 
lungă. In preparandiile statului s’au prac
ticată, ce e dreptă, mai ’nainte unii râmi 
industriali; lucrulă însă s’a începută dela 
cea mai estremă margine a luesului și 
fără de nici o direcțiune pedagogică- 
educativă. Din acestă nechibzuită pur- 
cedere a urmată slăbirea baseloră aces
tei direcțiuni și ridicarea la.valore a ade- 
vărateloră principii educative, ce le are 
într’adevără luorulă de mână, și cari 
suntă urmărite adl în tote părțile, pre
cum și la noi, cu cele mai sigure 
prospecte de succesă. In respectulă a- 
cesta e pre puțină măgulitoră pen
tru cei dela cârmă, că nici capulă nu’i 
dore de acestă cestiune. Suntă pre 
multă ocupați, bieții, cu idea de „conto
pire."

* *
Cutremuri! de pământii destulă de vi

olentă s’a simțită în Agramă la 27 Apri- 
He n. sera.

SinoM archidiecesm din Sitiiu.
Sibiiu, 17 Aprilie 1889.

Ședința I, 16/28 Aprilie. După dis- 
cursulă de deschidere ală I. P. Sale, de
putății nou aleși au fostă invitați a’șl 
presents credenționalele. Apoi s’a pro
cedată la alegerile biroului și comisiu- 
niloră.

In birou s’au alesă deputății: Teo
doră Hermană și Iuliu Dană din cleră, 
Mateiu Voileanu, Daniilă Davidă, Dr. 
Ioană Mețiană și Dr. Remus Roșea din
tre mireni, er dintre aceștia presidiulă 
denumesce de notariu generală pe Ma
teiu Voileanu.

S’au alesă apoi în:
I. Comisiunea verificătore: Ioană Pa- 

piu, Avramă Pâcurariu, Dr. Nicolau Ola- 
riu, Ioană Turcu, Dr. Ioană Mihu și 
Pompiliu Pipoșă.

II. Comisiunea organisătore: Dr. Ila- 
rionă Pușcariu, Ioană Hannia, Nicolau 
Cristea, Eliă Măcelariu, Dr. Aurelă Brote, 
Parteniu Cosma, Iosifă Pușcariu, Dr. 
Ioană Mihu și Dr. Absolonă Todea.

III. Comisiunea bisericescă: Ioană 
Petrică, Galacteonă Șagău, Ioană Danciu, 
Gherasimă Candrea, Ambrosiu Bârsană, 
Dr. Ioană Moga, Georgiu Moldovană, 
Nicolau Cosma și Simeonă Dragomiră.
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IV. Comisiunea școlară: Zacharia 
Boiu, Ioană Popescu, Vasiliu Dămiană, 
Georgiu Dănilă, Ioacliimtl Fulea, Liviu 
Lemenyi, Ioană Turcu, Dimitriu Lăcătușii 
și Dr. Petru Spână.

V. Comisiunea financiară: Nicanoră 
Frateșiu, Ioană Drocă, Avramă Păcu- 
rariu, Dr. Aurelă Brote, Rubină Patița, 
Alexiu Olariu, Dr. Nicolau Olariu, Mi- 
hailă Cirlea și Liviu Lemenyi.

VI. Comisiunea petiționară: Ioană 
Papiu, Romulă Furduiu, Ambrosiu Bâr
sană, Zacharia Tătară, Pompiliu Pipoșă 
și Victoră Tordoșauă.

Au cerută concediu deputății: Ale- 
sandru Danciu pentru întrega sesiune, 
din causă de bolă; Iosifă Orbonașă pen
tru întrega sesiune din causa unoră afa
ceri private; Diamandi Manole pe în
trega sesiune din causă de bălă; De- 
metriu Coltofeanu pe 3 dile din causa 
unei bole grave în familiă.

Deputațiloră Iosifă Orbonașă, Dia
mandi Manole și Demetriu Coltofeană, 
li-s’au acordată concediile cerute, er asu
pra cererei deputatului Alesandru Danciu, 
sinodulă se va pronunța după verificare.

Actele electorale din cercurile elec
torale : I ală Sibiiului, VIII ală Geoa- 
giului, XI ală Turdei și XIX ală Bra^ 
nului s’au predată comisiunei verifică- 
tore.

S’au predată comisiunei organisatore : 
a) raportulă generală ală consistorului 
archidiecesană din ședința plenară de 
datulă 3 Aprilie a. c. 6) raportulă con
sistorială din ședința plenară dela 6No- 
emvre 1888, prin care se comunică ru- 
garea comitetului protopresbiterală ală 
tractului Hiei, pentru strămutarea locu
lui centrală de alegere a deputațiloră si
nodali și congresuall dela Dobra la Ilia, 
în cerculă VII electorală.

S’au predată comisiunei bisericescl: 
a) raportulă generală ală consistorului 
archidiecesană, ca senată strînsă biseri- 
cescă din 23 Martie a. c. b) raportulă 
consistorială din ședința senatului bise- 
ricescă dela 22 Septemvre 1888 — în pri
vința întregirei parochiei Chinceșă cu fi- 
lia Petrilaca

S’au predată comisiunei școlare: a) 
raportulă generală ală consistorului ar
chidiecesană din senatulă școlară din 
23 Martie a. c. b) raportulă consisto
rială din 19 Ianuarie a. c. prin care se 
transpună spre admitere ca manuale de 
șeolă în clasele I și II gimnasiale căr
țile: Cartea de cetire latină pentru clasa 
I gimnasială ; 2 Carte de cetire pentru 
clasa II gimnasiale și 3 gramatica la
tină pentru clasele T și II gimnasiale, 
eompuse de profesorii Paulă Budiu, Ște
fană Iosifă și Andreiu Bârseană; c) ra
portulă consistorială din 5 Ianuarie a. c. 
prin care se comunică spre admitere ca 
manuală de învățămentă în școlele me
dii : „Geografia pentru școlele medii“, 
tomulă II, de Dionisiu Făgărășană și 
Andreiu Bârseană; d) raportulă consis
torială din 5 Ianuarie a. c. prin care se 
se propune spre admitere ca manuală în 
școlele poporale, cartea „Geografia pa
triei de Ioană Dariu ; e) raportulă con
sistorială din 7 Iulie 1888 a. c. în 
privința proceseloră disciplinare ale în- 
vățătoriloră; f) raportulă consistorială 
din 23 Februarie a. c. referitoră la in
troducerea lucrului de mână în institu- 
tulă pedagogică și școlele poporale.

S’au predată comisiunei financiare : 
a) raportulă generală alu consistoriului 
archidiecesană din senatulă epitropescă 
de datulă 12 Aprilie a. c.; b) raportulă 
consistorială din 1 Aprilie a. c. despre 
starea proceseloră fonduriloră archidie- 
cesane; c) raportulă consistorială din 15 
Aprilie a. c. cu care se așternă rațioci- 
niile fonduriloră archidiecesane pe anulă 
1888; d) raportulă consistorială din 10 
Februariu a. c. în causa pretensiunei fon
duriloră archidiecasane la Ioană Pipoșă;
e) raportulă consistorială din 5 Aprilie 
a. c. prin care se așterne bugetulă pe 
1890.

S’au predată comisiunei financiare: 
a) rugarea comunei Felța, pentru a i se 
ierta 1000 fi. din datoria, ce o are la 
fondurile archidiecesane; b) rugarea pa
rochiei Mada cu filia SteunI, pentru pri
mirea lui Iosifă Bogdană la cursulă cle
ricală estraordinară ; c) rugarea mai mul- 
toru inși din Lăseu și Grindă, pentru de 
a nu se întări de parochă Iosifă Ocnen; 
di rugarea comunei Vidraseu pentru ună 
ajutoră la renovarea bisericei; e) rugarea 
comunei Feldiora din protopresbiteratulu 
Avrigului pentru întregirea parochiei;
f) rugarea comunei Bârla, pentru ună 
ajutoră de 150 fi. la repararea bisericei;
g) rugarea preotesei văduve Maria Șuteu 
pentru ună ajutoră; h) rugarea comunei 
Presaca, pentru anexarea la protopresbi- 
teratulă Albei-Iuliei.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Făgărașă, 15/4 1889.

Domnule Redactoră 1 Societatea 
română de diletanțl „Progresulă“ din 
Făgărașă, după o întrerupere destulă 
de lungă, a începută erășl a da semne 
de vieță. ErI sera avurămă plăcerea a 
asista la o representațiune teatrală con- 
stătătore din două piese:

1. Florină și Flori ca, cunoscuta ope
retă de Vas. Alexandri, și 2. Drumulă de 
feră, comediă cu cântece într’ună actă 
de acelașă autoră. Noi, Românii, trebue 
să înregistrămă orl-ce mișcare pe terenule 
de cultură, și cari au de scopă nobilita- 
rea simțăminteloră și cultivarea gustului 
estetică, fiindcă numai încuragiândă pu
teri sfiiciose, der vrednice, și desapro- 
bândă pe nemernici, ne putemu cresce 
bărbați cu tragere de inimă pe tote te- 
renele, pe cari avemă lipsă de ei. Și 
altă scopă nobilă mai au astfeliu de 
întruniri tocmai aici în capitala țării Ol
tului, anume : de a cimenta legăturile 
celoră din provinoiă cu cei din centru, 
a’i apropia totă mai multă unii de alții 
și a’i îmboldi la o acțiune mai solidară 
în tote afacerile loră, fiă pe terenulă poli
tică, bisericescă-școlară seu socială. Pă- 
cată, că de astădată nu s’a putută ajunge 
scopulă din urmă, de-ore-ce din provin
cia prea puțini au luată parte la repre
sentațiune.

In piesa primă toți trei diletanții 
și-au interpretată rolurile bine. D-șora 
Elv. Făgărășană (Florica) deși pe la 
mijloculă piesei părea ceva indispusă, îșl 
reapucâ însă firulă rolului cu vioiciune, 
și cu destulă desteritate îlă duse pănă la 
fine. In cupletele cântate cu D-lă Nico- 
lae Ludu învăț. în Becleană, amândoi 
erau la loculă loră. Vocile amândorora 
bine cultivate, sonore și de totă curate 
au delectată publiculă participătoră des
tulă de plăcută. De asemenea d-lă Le- 
pedeu înv.în Făgărașă șl-a interpretată 
rolulă cu fidelitate.

Cu multă mai biue a succesă repre- 
sentarea piesei a doua, în care toți dile
tanții au jucată bine. Trebue însă să 
recunoscemă fără esagerare și fără a deș
tepta susceptibilități, că D-na preotesă 
Victoria Aronă (mama Bălașa) a esce- 
lată. Mimica, gesturile, espresiunea fisio- 
nomiei, tote ni-au arătată pe adevărata 
jupânesă de casă, carea, deși cam lim
bută, scie să-și impună voința se chiar și 
stăpânului ei. Pășirea densei a fostă re- 
solută, dibace și de totă originală. Totă 
astfeliu a pășită și d-lă notară Băcilă 
ca coconu Matache Nalbă, resolută și 
„iuteu, der în adeveră „iute“. D-șorele 
Elv. Făgărășană (Adela) și Laurenția 
Țipu (Ioana), câtă și D-raEl. Nicodinescu 
(Caliopi) s’au presentată de totă naturală 
și prin drăgălașele cântece au înveselită 
inimile celoră de față. Frumosă și bine 
s’a purtată și a cântată ca totdeuna și 
D-lă Nicolae Ludu (ingineră-topografă). 
Ca să fimă drepți, trebue să amintimă și 
pe d-lă I. Dejenariu (Kir Manole); pe 
d-lă Ioană Mureșianu CManolache) și pe 
d-lă Nic. Lepedeană (Savu), cari deși au 
avută roluri secundare, der le-au inter
pretată bine și cu desteritate, încâtă au 
contribuită multă la buna reușită a a- 
cestei piese. Ne-a impresionată tare plă
cută cântarea din urmă din acestă piesă, 
cântată de toți diletanții bine, precisă 
și frumosă, așa încâtă la aplausele pu
blicului a trebuită repetată.

Publică n’a fostă tocmai multă, der 
alesă; cornițele supremă ală comitatului 
Făgărașă precum și vice-comitele au fostă 
presențl.

Venitulă încă se spune a fi îndes- 
tulitoră și pdte ar fi fostă și publică mai 
multă și venită mai mare, decă modulă 
invitării ar fi fostă cela obicinuită la 
teatre, adecă afișe. După teatru a urmat 
jocă, care a durată veselă pănă după 
miedulă nopții.

Ne-amă depărtată de acolo cu do
rința în inimă ca câtă mai curendă să 
ne vedemă erășl. Er tineriloră noștri 
diletanțl le cjicemă la înoheere: nu vă

sfiițl de jertfele ce trebue să le aduceți, 
și de cunoscutele neajunsuri, căci : „per 
aspera ad astra.u Oltenulu.

Literatură.
Die Rotation der Himmels-Kdrper 

oder Das Gesetz der Axendrehung und 
Bahnbewegung (Rotațiunea corpuriloră ce
resc! ori legea învertirei împrejurulă 
axei și drumului ce-lă descriu în miș
carea loră) de Ioseph Radanyi, consi- 
lieră-comptabilă ministerială r. u. în 
pensiune. Broșura e de 24 pagine cvartă. 
In secțiunea I trateză despre rotațiunea 
corpuriloră cerescl avendă și o tablă cu 
calculă matematică. In secția II trateză 
despre drumulă ce-lă descriu corpurile 
cerescl în mișcarea loră, în legătură cu 
rotațiunea, și calcululă iuțelei mișcărei 
pe acestă drumă. In secțiunea III tra
teză despre punctulă de gravitate. In 
secțiunea IV cuprinde considerațiunl și 
deducțiunl. Broșura acesta va interesa 
de sigură pe cei cari se ocupă cu astro
nomia. Se pdte căpăta în librăria H. 
Zeidner cu 40 cr.

Anunță literară.
Subscrisulă aducă la cunoscința pu

dică, cum-că am gata pentru țipară ur- 
mătorulă opșoră din literatura poporală: 
„Ședătorea Românescă“ (seu colecțiune 
de povești, balade, cântece, doine, hore, 
proverbii și ghicituri poporale. Acestă 
opșoră de 220 pagini e împărțită în trei 
părți și cuprinde: Partea I. Povești: l. 
Cipriană Vitezulă, 2. Vecinulă, 3. Pi
tică țințarulă, 4. Feciorulă celă voinică, 
5. Semănații, 6. Ună visă, 7. Din omeni 
boi, 8. Moșu Adamă și baba Eva. Par
tea a II. Balade, cântece, doine și hore 
poporale. 1. Tănislavă. 2. Mîrza, 3. Ti- 
nerelă voinică. 4. Marcu Iagărulă. 5. 
Iancu Jianulă căpitanulă haiduciloră, 6. 
Cânteculu lui Ioană Stoia, 7. Ună sol
dată pe patulă morții, 8. Ună soldată 
la Beciu, 9. Cântece ostășescl, 10. Doine 
și hore poporale (o mulțime). Partea a 
III. Proverbii seu dicale românescl (500). 
Ghicituri (167) Acestă manuscriptă e 
gata de a se pune sub țipară, der sub
scrisulă, fundă dascălă românescă, n’am 
bani ca să-lă tipărescă, cjecl caută ună 
editoră, care să-lă tipărescă. Cine ară 
voi a reflecta la acestă întreprindere este 
rugată a se adresa la subscrisulă în Va- 
leadenl pănă la 15 Maiu a. c. v. 
u. p. Nagy-Zorlencz stimătoră
via Nemet-Bogșan George Cătană,
com. Carașă-Severinu învățătorii.

Convocare.
Aflându-se necesitate de a modifica 

unii paragraf! din statutele Reuniunei fe- 
meiloră române din Clușiu și jură votate în 
adunarea din 8 Ianuarie a. c. prin acesta 
avemă ondre a convoca noua adunare 
generală pe Duminecă în 5 Maiu st. n. la 
’/.23 ore d. a. în casina română din 
Clușiu.

Clușiu, în 30 Aprilie 1889.
Anna Papă-Lemeny, B. Podobă. 

presid. int. secretariu int.

„ALBINA11 institutu de creditu și de economii.
Filiala Brnșnvu.

Conspectulă operațiunilor^ de cassă in luna 
Aprilie 1889.

Intrate :
Numerar cu 31 Martie 1889 fi. 10,398.05 
Depuneri spre fructificare . 99,640.94
Cambii răscumpărate. . . 108,142.81
Conturi curente .... 38,587.25
împrumuturi pe producte . 3,719.40
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 18,132.—
Monetă............................. 2,157.84
Interese și provisiunl . . 4,547.43
ComisiunI............................. 101.40
Diverse............................. 87,066.07

fi. 372,493?19
Eșite:

Depuneri spre fructificare fi. 76,675.24 
Cambii escomptate . . . 108,216.67
Conturi curente................... 71,509.48
împrumuturi pe producte . 3921.98
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 37,599.—
Monetă............................. 3775.23
Interese și provisiunl . . 949.83
ComisiunI............................. 4838.34
Diverse............................. 47,070.43
Spese și salare.................... 1255.83
Numerară cu 30 Aprilie 1889 16,681.16

fi. 372,493719
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

diligenta. adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comp tab iltt

DIVERSE.
Mănuși istorice. ț)ilele acestea s’a 

ținută în Parisă o interesantă esposițiune 
de mănuși, la care au fostă espuse și 
mănuși din timpulă Romaniloră, ba și 
mănuși de acelea, de cari purtau femeile 
fruntașe ale Greciloră; mai departe mă
nuși vechi englese și francese. Dintre 
mănușile englese mai interesante suntă 
trei părechl de mănuși ale reginei Eli- 
sabeta a Angliei, deorece ele arată, că 
regina a avută nisce mâni așa de mari, 
încâtă nici celă mai robustă bărbată n’a 
putută s’o întrecă. Peste totă se vede, 
că mânile mici numai în timpulă mai 
nou au începută să fiă mai iubite. Din
tre femeile domnitore de adl, judecândă 
după mănușile dela acestă esposițiune, 
cele mai mici mâni le are regina Spaniei.

Ce se facii cu ouăle stricate ? Ouăle 
stricate se întrebuințeză la argăsitoriă la 
prepararea marochinei și pielei de capră, 
și la preparațiunea hârtiei fine. Cantități 
mari de gălbenușă întrebuințeză cei cari 
lucreză cu peile, astfelă încâtă a tre
buită să se începă în orașele mari ună 
anumită comerciu cu ouă stricate, care 
nu se potă vinde pentru mâncare. Al- 
bușulă rămasă se vinde la fabricele de 
hârtiă fină. Deși oulă nu trebue să fiă 
prospătă, pentru trebuințele loră, totuși 
albușulă trebue să fiă câtă se pdte de 
curată, separată de gălbenușă, căci alt- 
felă hârtia primesce o colore urîtă.

Necrologu. Elisa Schăser, ortană în 
verstă de 16 ani, a încetată din vieță 
erl în urma unei paralisii de inimă. Va 
fi îmormentată mâne în cimiterulă ev. 
conf. augsb. — Fiă-i țărîna ușoră!

(Cu cea mai deplină încredere) se pdte 
întrebuința ună medicamentă de casă în 
contra bolnaviloră de stomachă, când 
sute de scrisori de mulțămire dovedescă 
efectulă escelentă. — Balsamulă de vieță 
(Lebensbalsam') ală lui Dr. Bosa din far
macia lui B. Fragner în Praga se bucură 
de aceste dovecjl forte numărose, căci 
scrisorile de mulțămire se înmulțescă pe 
fiecare di. Balsamulă de vieță ală lui 
Dr. Rosa celă adevărată este de căpătată 
aprope în tote farmaciile din Austro- 
Ungaria.

Cursul ii pieței Brașovu
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintii românescâ. - n 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - H 9.46 n 9.48
Lire turcescl - - - n 10.70 R 10.74
Imperiali - - - - R 9.70 n 9.74
GalbinI n 5.58 ti 5.69
Scris, fonc. „Albinau6°/0 n 101.— n —.—

„ r „ 5°/o n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - M 126.— „ 127.—
Discontulil - - - - •8°/o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena 
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 102.80
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 96.95
împrumutul»! căiloră ferate ungare - 143.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune! - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostil ungare (3-a emio-une) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.__
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 99.80
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă 144.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 85.65
Renta de hârtiă austriacă - - - - 86.  
Renta de argintă austriacă - - - - 110.75 
Renta de aură austriacă ----- 114,75 
LosurI din 1860 ------- 895._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 308.25 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 299.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - —._
Galbeni împărătesei-.......................... 5,63
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9,47
Mărci 100 împ. germane .... 58.30
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.40

. P Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potfi cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Niculae Clurcu și Adolf 
Albrecht.________________

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Ajutoră grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE BE STOMACHU Șl URWILE ACESTORA!!
Mijlo ulă celu mai bunii și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui si pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulu și plăcutul!!

„I)r. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și ță- 

măduitore d vedesce ca forte folositori! în contra tuturor!! greutătlloru de mistuire 
cârcei de stomachu. lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilori), haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acostă balsamu acum uuă sigură și dovedită 
medicii ineiatii de ciiMÎi poporalii.

Sticla, mare costă fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, făcu pe fiecine atentu, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa's 

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

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă sfi pote procura numai în 

nCeposit-o-lvL alu. prod.^icStoru.l’o.i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adlerd

Prag 205—3.
In BSudi&pcNta : la farmacia 1. von Tbr'ok.
Tote farmaciile din Bra^ovu, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestu bal samă de vieță.

Tota de acolo se pite avea:
Alifia de casă universală de Praga

(Z’xa.g-er TTniveisal-EEa-Q.ssa.rbe) 
unu medicamentu sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu success sigurii la inflamați uni. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu. carbuncule ; copturi la unglie, Ia panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
ritun, umilitul I. tumor ea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote infiamațiunile, 
umflături. îhtărituri se vindecă în timpulă celă mai scurtu ; la cașuri înse, unde s’a 
forma tu deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

In - —cuticre â 25 si 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De drcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, cutiorele din metalu galbinu, în carî

se pune, sufită înfășurate în hârtia roșiă pe care s’află tipărită în 9 limbi esplicați- 
nnea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(G-elxSr-Ea.lsa.m.)

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

58,26—2
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STABILIMENTUL DE CESORNICĂRIĂ
ce esistă de 81 ani cu celfi mai bunii renume 

în Budapesta, IV. Waitznergasse No. 7.
ală lui

JOSEPH LECHNER
c. r. furnisoru alu Curții și afu Alteței Sale 
c. r. Arcliiducelui Iosif’u, recomandă cu prețuri 

eftine sub garanțiă.
Cesornice Remontoir pentru Ddmne: 

Cesornice-Nickel 13 fi. — Cesornice-Oțelu (Stahl-Uhren) 18 fi. — 
Cesornice de argintii 16 fl. — Cesornice de auru cu sticla de 
cristalu 25 fl. — Cesornice de auru cu capace duple 35 fl.

Cesornice Remontoir pentru bărbați:
Cea mai bună calitate de cesornice-Nickel adevărate de Helveția 

pentru amploiații dela căile ferate, economi, lucrători etc. 12 fl. 
Cesornice de oțelu cu mehanisnnl cilindricii . . . 15
Cesornice de argintii cu sticla de cristal și mehanism-Anker 20 
Cesornice de argintii cu două capace si melianism-Anker 24 
Cesornice de auru cu sticla de cristalu și mehanism-Anker 
Cesornice de auru cu două capace și mehanism-Anker 55 

Comandele pentru provincia cu rambursa poștală.
Reparaturi de cesornice se esecută în modulu celu mai bunu 

sub garanțiă.

S
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11.
11.
11.
11. BII

Avisu i-lorU abonați!
Rutrăm pe cl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complcctarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

>

2 fi. —
1 fi. —

50 cr.

ABONAMENTE
ln

„GAZETA TRANSILVANIEI*
Prețulîb abonamentfdui este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese lum................................................
unu anu.....................................................

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România si străinătate:
anu.............................................................8
șese luni.................................................. 4
trei luni..................................... .2

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

franci.
franci, 
franci.

SCHIMBARE DE LOCAL.
Stibscrisula am onore a încunosciința pe onor, publica, că 

^ăvălia mia di haini WWiiil 
ml-am strămutat’o în "CTlița Vămii SSTo. 11, în același localti, 
unde se afla mai nainte prăvălia croitorescă a lui A. SCHWARZE & 
BARTHA și în urmă prăvălia lui A. SCHWARZE.

Mulțămindti de încrederea ce mi-s’a dată pănă acum, rogi pe onor, 
publică a ml-o da și de aci înainte în nouli localu. Voiu căuta să ese- 
cutfl punctualii și consciențiosti cu prețurile cele mai eftine tote lucrările 
ce cadă în specialitatea croitoriei.

62.3—2

Cu adâncii respecta
Zsig'ixxoxid. -2^-rcxi..

»•<

Sz. 1848—1889. 
tiv. szămhoz.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkdnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

KristoloveanO Iuonâ es neje vegrehajtatdnak Brotea Iuonfl es neje vegrehajtâst 
szenvedo elleni 200 frt. tdkekoveteles âs jărulekni irânti vegrehajtâsi iigyâben 
a brassoi kir. torvenyszek teriileten levd, Rozenyâ kozseg hatâron fekvo arozs- 
nyoi 879 szamu tjkvben A-j-a toglalt:

12451 es
17330

12452 hr. szăm. 34 frt. 
n n 1® n

63,1

12962 hr. szam. fekvore 17 frt.
18477 „ * 3 frt.

18827 n „ 8 „ 19017 „ „ ; 28 „
a 19102 hr. sz. es a 5291 sz. tjkben foglalt 19101 hr. sz. fekvore 51 frt. a 879 
sz. tjkvben foglalt A-f-22278 hr. sz. fekvo 22 frt., a 23733/1 hr. szăm fekvore 
34 frt. es a 5085 sz. tjkvben A-|-946 es 947 hr. sz. fekvore 174 frtban ezennel 
megâllapitott kikialtâsi ărban az arverest elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok 
az 1889 evi Majus fio 29-ik napjăn delelttt 9 orakor Rozsnyd kozseg irodâjâban 
megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikialtâsi âron aloi is eladatni 
fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/ -ât 
kâszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november h6 1-en 3333. sz. alatt kelt 'igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezâhez le- 
tenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 1 (Q. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni. 

Kelt Brassoban 1889 evi Februârius ho 27-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosăg.

I

ANUNȚ.
Cei ce au lipsă de trestia de 

structură alesă și bine curățită 
- cu prețu moderată - au a se 
adresa la subscrisul ă.

TcilȘU, 26 Aprilie 1889.
Soanu Teușianu,

proprietara.f>4 4 — 1

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.
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