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Brașovu, 16'28 Maiu

Duminecă sera a plecată re
gele Italiei Umberto din Berlină, 
unde a fostu primită cu-o pompă 
și strălucire neobicinuită pănă a- 
cuma în capitala împărăției dela 
nordu.

Primirea acesta estraordinară 
nu a fostu atâtu spontană, câtă 
mai multă precalculată, ca o de- 
monstrațiune grandiosă pentru a- 
lianța cu Italia, pe care politica 
germană pune în împrejurările de 
față ună preță atâtu de mare și 
fără de care Germania nu putea 
s6 eserciteze infiuința predominantă 
de a<ji în concertulă stateloru, ca 
conducătore a ligei de pace, ce 
unesce pe cele trei mari puteri 
din centrală Europei.

Germanii au documentată cu 
ocasiunea primirei regelui Umberto 
și a ministrului seu recunoscința, 
ce le-o datorescă pentru atitudinea 
loră, care a făcută cu putință în
ființarea alianței triple.

La banclietulă, ce l’au dată 
membrii parlamentului germană 
în onorea ministrului președinte 
italiană Crispi, Sâmbăta trecută, 
s’a făcută de amendoue părțile o 
manifestațiune, care p6te fi pri
vită ca punctă de culminațiune 
ală serbatoriloră de primire din 
Berlină.

Căpeteniile parlamentului ger
mană au sărbătorită cu cuvintele 
cele mai simpatice și măgulitore 
pe bărbatulă de stată ală Italiei 
Crispi, care are celă mai mare 
merită pentru alianța germano- 
italiană, der n’au uitată de a a- 
minti și alianța cu împărăția aus- 
tro-ungară, pe care se razimă cea 
dinteiu, formândă astfelu tote trele 
statele liga de pace, care este o 
„uniune durabilă încheiată nu
mai cu scopulă de a păstra pacea, 
de a delătura crucțimile unui res- 
boiu europenă, asigurândă bunu

rile culturii și a progresului pa ci
nică ală națiuniloră.11

Ministrulu-președinte Crispi mul- 
țămindă pentru primirea grandidsă 
ce i s’a făcută regelui seu, accen- 
tuă, că legătura dintre dinastiile 
și poporele Italiei și Germaniei s’a 
făcută pe temeiulă intereseloră și 
ală scopuriloru lor comune. Amen
doue poporele s’au luptată pentru 
libertatea și independența loră na
țională și astătțî nu s’au unită de- 
câtă pentru susținerea păcii.

„Suntă“, (fise Crispi, „resboie 
necesare, slinte; noi le-amă lup
tată, voi și noi, pentru învingerea 
independenții naționale, der on-ce 
altă resboiu este o crimă și celă 
ce o comite, comite o crimă ce 
vatămă umanitatea.“

Nu admite der d-lu Crispi ac}î 
resboiulă decâtă numai pentru li
bertatea și independența națio
nală. Italia și Germania, cțic© elă, 
au trecută peste aceste lupte și 
acum se potă dedica lucrării 
pentru pacea și bunăstarea popo
reloră.

Nobilă și frumosă țintă! Der 
ore este acesta părerea generală 
în Italia și Germania? Adevărată 
că amendoue statele după înde
lungi și crunte lupte șî-au dobân
dită independența națională, der 
ore se bucură ele în deplină mă
sură și de libertatea și bunăstarea 
aceea, care este idealulă minis
trului italiană ?

Luptele înverșunate dintre par
tide și nemulțumirile din sînulă 
poporațiuniloră de dincoce și de 
dincolo de AlpT, nu vorbescă pen
tru acesta.

Crispi asigură, că a lucrată în 
tbtă vieța sa pentru triumfulă li
bertății și că visulă seu este inde
pendența și înfrățirea poporeloră 
și în fine adauge: „problema băr- 
bațiloră de stată ar trebui să fiă 
promovarea binelui și ală bună
stării poporeloră, pentru ca mi- 

seria omenirei se p6tă fi delătu- 
rată și poporele se potă forma 
state fericite și tarl.“

Ca unu ventă caldă dela sud, 
au străbătută aceste cuvinte în
suflețite ale ministrului italiană 
aerulă rece nordică ală capitalei 
germane. Ele au fostă salutate 
cu aplause frenetice din partea 
membriloră parlamentului german, 
ceea ce dovedesce numai, că și 
poporală germană este setosă ac|I 
după libertatea și bunăstarea acea 
fericită, de care a vorbită minis- 
trulă italiană.

Pe câtă timpă țările și popo- 
rele voră geme sub povara grelei 
armaturi, ce li-o impune politica 
bărbațiloră de stată actuali, nici 
că va pute fi vorbă de-o adevărată 
libertate și bunăstare a poporeloră, 
mai puțină însă de independența 
și înfrățirea loră, care formeză idea
lulă ministrului Crispi.

Rusia și moștenitorul^ României.
„Pol. Corr.“ află din Petersburg ca 

sigură, că guvernulă rusă nu va ridica 
nici ună protestă în contra instalării 
sărbătorescl a prințului Ferdinand de 
Hohenzollern ca succesoră pe tronulă 
română. La notificarea, cu care cabi- 
netulă română a făcută cunoscută gu
vernului rusă instalarea formală a prin
țului Ferdinand în succesiunea la tro
nulă română, încă nu s’a răspunsă, der 
răspunsulă va urma în celă mai apro
piată timpă, mărginindu-se a lua la cu- 
uoscință în tonă rece actulă amintită.

Visit» Șahului Persiei iu Petersburg.
In Rusia așteptă omenii politici dela 

visita potentatului Persiei folose politice. 
Se speră, că Șahulă va căuta să ștergă 
ultimele urme de nemulțămire ce au 
provocat’o în Rusia concesiunile făcute 
Angliei de cătră Persia. Multă sânge 
rău a făcută :n Rusia mai alesă conce
siunea ce se dice că a făcut’o Persia 
br.-ului englesă Reuter, de a întemeia o 

bancă imperială persană în Teheran. 
Foile rusescl îșl dedeau deja părea încă 
înainte de sosirea Șahului în Rusia, că 
guvernulă din Petersburg va trebui să-i 
facă Șahului representațiunl, că Persia 
mergendă cu Anglia împreună se espune la 
pericule. Interesele comune ar trebui cla
rificate, înainte de a merge Șahulă la 
Londra, unde de sigură se va căuta să 
se asigure resultatele obținute de Dru
mond Wolff în Teheran. Guvenulă per
sană să retragă concesiunea dată lui 
Reuter, dice „Vjedomostiu din Moscva, 
ori celă puțină să despăgubescă pe Ru
sia prin concesiuni seriose. Diplomația 
rusă să câră Șahului garanții, că Persia se 
va conduce după interesele rusescl. Așa 
pretinde foia rusescă. E întrebare, decă 
Șahulă va face pe voia foiei rusescl, 
conducendă Persia după interesele ru
sescl și nu după cele persane.

Intrevorbire eu Crispi.

O foiă din Berlină publică o între- 
vorbire, ce unulă din colaboratorii săi a 
avut’o cu ministru-președinte italiană 
Crispi. Acesta a tjisă, la diferitele în
trebări ce i-s’au făcută, cam următorele: 
Demonstrațiunile antigermane plănuite 
în Italia au făcută ca maioritatea pre
ponderentă a Italieniloră să dea cu com
pătimire din umeri; aceste demonstra- 
țiuni suntă opera câtorva guri mari. 
Italia nu vre să porte răsboiu cu Pa- 
pismulă. Papa însă se pune pe picioră 
de răsboiu cu Italia. Italia e deci în 
defensivă, din care nu va eși ușoră, 
fiindcă stă față’n față cu o putere orga- 
nisată puternică. Italia cu tote astea 
merge mai departe înainte, o retragere 
nu se pote cugeta. Atitudinea Franciei 
în cestiunea vaticană și în alte cestiunl, 
ce privescăpe Italia, îlă lasă indiferentă. 
La o întrebare despre încheiarea unei 
convenținnl militare italo-germane Crispi 
declara: „La acesta nu potă răspunde. 
Mulțumesce-te cu atâta: „Alianța nostră 
cu Germania e forte tare“.
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Chiuituri uonorale din jnrnlQ Năseudului.
(Culese de Gregoriu Romanise).

Mă duseiu la mănăstire 
Șecjuiu patru-cjecl de dile, 
Puseiu mâna pe psaltire 
Cu ochii pe la copile.
Când umblaiu să vină acasă 
Călugării nu mă lasă,
Me bagă ’n cancelariă 
Și’ml dau călă de hârtiă 
Să mă 'nvăță și io a scrie. 
Scrisei două trei răndurl, 
M’apucă nisce gânduri;
Mă sculaiu dreptă în piciore 
Mă rugaiu sfântului Sore 
Să-mi încete din păcate 
Să potă scrie astă carte, 
Să-mi încete gândurile 
Să-mi potă găta rândurile.

*
Fior că de pe rîtă, 
Nu gândi, că te-amu rîtă 
Că aseră n’am venită ;
N’am venită, c’am fostă trudită. 
Nici astară*)  n’oiu veni, 
M’oiu culca, m’oiu odihni.

*
Floricică de pe rîtă 
Ce-ai făcută de-ai vescedîtă ?

*) Astă-seră.

— Cum focu n’oiu vescedi : 
Câte flori-să p’îngă mine 
Tăte-să îngrădite bine, 
Numai eu săracă de mine, 
Nu-i cine să mă ’ngrădescă, 
Nu-i cine să mă plivescă... 
Cum focu nu m’oiu usca 
Când nu vădă pe bădița.*
Audi mândră, audl drăguță 
Cum te strigă cucn’n frunrjă.
— Ba dău ăla nu-i cucu 
Ci-i mândrnțu săracu, 
Elă mă strigă ca cucu 
Să nu ne scie urîtu,
Și mă strigă ca mierla 
Să nu ne scie urgia;
Că unde urgia calcă 
Pămentulă și erba sacă,
Unde calcă-ună omă frumosă 
Cresce erba ’n locă petrosă.*
Vino bade sările 
Să-’mr audl mustrările,
Cum mă mustră măicuța, 
Bade, pentru dumneata, 
Și mă mustră a mea măicuță, 
Bade pentru a tale budă, 
Mă mustră măicuța eră 
Pentru cina cea de-aseră 
Care o-am cinată pe-afară, 
Afară prin pomișorl 
Pentru-ai badei ochișori.ijc
In estă nucă cu fruneja rară

Cânt’ună cucă de se omoră
Și la pălă, la trupină, 
Cânt’o pasere străină;
La mijloculă nucului 
Cântă puiulă cucului
De jelea gidicului;
Sărace gidică frumosă 
Nu-i mai fi precum ai fostă:
Cu fete și cu feciori 
Colea vara’n sărbători 
Și ierna prin ședătorl.*
Mă duseiu la câmpulă lungă 
Să mă ’nvăță a-umbla la plugă; 
Când puneamă eu plugu’n brazdă 
Vine-o mâudră de nevastă; 
Uitându-mă ou la dânsa 
Boii-au ruptă plasulă și barsa, 
Uitându-mă ’n ochii ei 
Ml-au ruptă plugu din grindei, 
Uitându-mă eu la ea 
Boii rupse-o lopăția.
Eu făcând ă cucură nouă 
Mi s’au ruptă grindeii-’ndouă,
Eu făcândă grindeiu nou 
Mi-s’a bolnăvită ună bou, 
Eu mă dau la sângerată 
Eacă-i mortă și celalaltă;
Lupii de v’ară fi mâncată 
Hasnă*)  de voi n’am luată, 
Der mândră ml-am căpătată.

*
Câte flori pe Iza’n susă

Tote cu mândra le’amă pusă, 
Câte le-am pusă pănă’n prândă 
Le -am pusă bine, că s’au prinsă, 
Câte le-am pusă pănă’n seră 
Le-am pusă rău, că se uscară.

*
Se ține lelea cicică 
Cu fărina din potică,
Fuge, fuge la cămară
La ăla cu rumenelă,
Nu sciu lele cum te-ai unsă,
Că pe nașă nu țl-a ajunsă.

*
Vine cuculă de trei dile 
Peste munți, peste movile.
Se pune pe rămurea 
Aprope de curtea mea;
Am disă cucului să cânte, 
Elă apucă cătră munte;
Am disă cucului să-mi tragă, 
Elă apucă la dumbravă;
Priu dumbravă trece-voiu, 
Crangă vorde rupe-mi-oiu,
Pe genuuche pune-m’oiu
Slove negre scrie-voiu;
Slove negre 'n cornurele, 
Să cuvântă mândrei cu jele,
De care i-am cuvântată 
Pare-i ciudă și bănată.
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Comunitatea de avere din Caransebeș!!. 
Adunarea ordinară de primăveră a re- 
presentanțiloră comunității de avere este 
convocată pe <jiua de 7 Iunie n. c. în 
Caransebeșă. Propuneri și rugărl pentru 
numita adunare suntă a se trimite în 
scrisă și bine motivate comitetului cel! 
multă pănă la 2 Iunie n. o. Deodată 
cu publicarea acestei convocări și a 
programului adunărei, „Luminatorulă11 
publică din partea mai multoră membri 
ai comunității de avere și uuă căldurosă 
apelă cătră toți representanții comunității 
de avere din fostulă regimentă confiniară 
româno-banatică nr. 13, în care se dice 
între altele:

„De ună timpă încoce, și mai cu 
semă de când Ilustritatea Sa d-lă gene
rală Trai ană Doda este bolnavă și nu 
pote conduce afacerile Comunității de 
avere, — vre-o trei omeni fără pricepere 
și fără consciință, scornescă și respân- 
descă feliu de feliu de minciuni desnre 
comitetulă Comunității de avere, cu 
scopă de a produce vrajbă și desbinare 
între frați și ca pe averea nostră să 
pună mâna aceia, cari n’au nici ună 
dreptă la ea“.

„Frațiloră grănițerl! La tote actele 
însemnate ați avută conducători credin
cioși și devotați binelui vostru. Țineți-Vă 
și mai departe de acești conducători; 
urmați întru tote sfaturile loră; țineți 
la olaltă și nu Vă desbinațl! Aveți de
plină încredere în comitetulă Comuni
tății de avere și-lă spriginițl cu totde- 
dinsulă“.

* * #
Românii și Serbii. Presfinția Sa 

Episcopulă din Aradă, Ioană Mețianu, s’a 
înțelesă cu Patriarchulă sârbă Episcopulă 
din Timișă, ca căușele controverse între 
Români și Șerbi să le resolve pe cale 
paclnică.

* *
t Radu Bălașu (din Brașovă), func

ționară ală institutului „Albina11, a ro- 
pausată erl, Luni, în Sibiiu, lăsândă în 
doliu o soțiă neconsolabilă și o mamă 
văduvă, carea prin perderea fiului îșl 
perde unica mâugăere și uniculă ajutoră 
ce avea. Fiă-i țărîna ușoră!

* *
Avansuri din despăgubirile de regalii. 

In ministeriulă de finanțe se desbate 
cestiunea, decă proprietariloru de regalii 
îndreptățiți la despăgubire — când ară 
pretinde — li s’ar pute da ca avansă 
din partea statului o parte din suma de 
răscumpărare. Se înțelege, că pentru 
aceste împrumuturi ar trebui să se plă- 
tescă interese. Fiindă - că esecutarea 
răscumpărării regalieloră va pretinde 
timpă mai îndelungată , prin astfelă 
de împrumuturi li-s’ar face unoră pro
prietari de regalii posibilă a se libera 
de unele sarcine apăsătore. Guvernulă 
va lua în curând! o liotărîre în astă 
privință.

- - A
Esamenu. In 20 Maiu s’a ținuta în 

opidul! Teca esamenulu cu copiii dela 
scola poporală română de acolo. Despre 
resultatulă acestui esamenă ni-se scrie, 
că a fostă mulțămitor!. Răspunsurile co- 
piiloră au fostă precise; în deosebi au 
satisfăcută răspunsurile loră din mate
matică, geografiă, istoria biblică și ca- 
techismă. Meritul! pentru acesta este 
ală d-lui învățător! Georgia Bergianii.

**
Regele României a primită din partea 

Regelui Danemarcei o scrisore de feli
citare dreptă răspunsă la notificarea ce 
’i s’a făcută de cătră suveranulu Româ
niei, că principele Ferdinand, nepotă ală 
M. S. Regelui, a fostă desemnată, con
formă art. 83 ală constituțiunei, ca moș- 
tenitoră presumptivă ală Coronei, și a 
primită titlulă de alteță regală, principe 
ală României. 

acesta, ca membru corăspondentă ală 
său pe d-lă Grigoriu Ștcfăncscu, profe
sori de geologiă la universitatea din 
Bucurescl. Acestă distincțiune, cjice, „De
mocrația11, este forte măgulitore pentru 
d-lă Ștefănescu. De 58 de ani, de când 
esistă acestă asociațiune, nu a numită 
decâtă 170 de membri corespondenți 
printre învățații străini, cari după statu
tele sale nu potă fi membri efectivi. 
Printre acești corespondenți au figurată 
și figureză cele mai cunoscute celebrități 
din Europa și din America, ca d-nii : 
Fremy, Peligot, Gaudry, Hebert, membri 
ai institutului din Franța (Parisă); d-lă 
Janssen, directorulă observatorului dela 
Meudon ; d-nii : Craus din Lipsea, Du- 
Bois-Reymond și Helmoltz dela univer
sitatea din Berlină, Haeckel dela uni
versitatea din lena, Kolliker dela Wurz
burg, Geinitz dela Drasda, Kikuli dela 
Bonn. D-nii: Capellini dela universitatea 
din Bolonia, Alberto Eccher din Florența, 
d-nii Van Peneden și Dewalque din 
Belgia; d-nii: James Hall, Gilbert, .Dana, 
Marsh din Statele-Unite ale Americei 
și alții.

** *
Tergulu anualii alu Șiriei (Vilagos), 

intervenindă în sărbătorile Rosaliiloră, 
se va ține la 1 Iunie n., er pe viitoră 
în Sâmbăta și Domineca următore după 
1 Iunie.

** *
Sinucideri. In Clușiu a încercată 

sublocoteuentulă de artileriă Oskar Schoff 
să se sinucidă. Glonțulă îndreptată în 
inimă a pătrunsă în plumână și a eșită 
afară pe la umără. E greu rănită. In 
Chezdi-Oșorheiu s’a sinucisă învățăcelulă 
de prăvălia Franz Ada dându-șl ună 
glonță în capă. In Alba-Iulia s’a împuș
cată infanteristulă Vasilie Uilăcană, care 
era de pază la magazinulă de prafu. In 
Ciatosegă din Ciucă ună fecioră țărână 
Micliail Szep a visitată sera pe miresa 
sa, cu care avea să se cunune a doua 
di. La portă se despărți de ea, or după 
câteva secunde se împușca în gură și 
muri. Motivulă sinuciderei nu e cu
noscută.

Din dieta nnprescă.
Cu ocasia desbateriloru asupra bu

getului ministerului de comunicația, de- 
putatulă Koloman Tors îșl esprimâ bu
curia, că guvernulă a începută lupta cu 
societatea austro-ungară de navigațiune 
pe Dunăre, care, dise elă, nu vră să 
satisfacă dorințele Ungariei. Guvernulă 
ungurescă are grea posițiă, căci are de 
a face cu centraliștl austriacl, cari îucă 
totă viseză despre unitatea monarchiei. 
Ca și acestă societate, totă așa de duș
mană Ungariei e și guvernulă austriacă.

Iosef Madarasz dice, că, decă guver
nulă nu se pote înțelege cu societatea 
de navigațiune, să creeze una ungurescă. 
Să eftinescă cu 5O°/0 prețurile pe calea 
ferată cătră localitățile de băi din țeră.

Daniel Iranyi atrage atențiunea a- 
supra celor! ce se petrecă în afară cu 
lucrătorii și dice, că e timpulă să se re
guleze și sortea lucrătoriloră printr’o lege 
de asigurare a loră la vreme de nepu- 
țință și bătrânețe.

Ministrulă Baross dice, c?, guvernulă 
studieză seriosă acestă cestiune și când 
va fini studiele, va orienta camera asu
pra măsuriloră necesare. Convenția va
mală cu Austria nu e în contra intere- 
seloră Ungariei. Ce privesce societatea 
de navigațiune pe Dunăre, pactulă cu ea 
n’a dusă în trecută la nici ună resultată, 
fiindă că societatea consideră pactulă ca 
fiindă numai în interesulă Ungariei. Gu
vernulă ungurescă n’a avută intențiunea 
să ruineze societatea de navigațiune, cum 
se vorbesce. Der în pactu trebue să 
mulțămimă și interesele nostre. Trebue 
să facemă a simți societatea puterea 
statului ungară. Decă nu putemă în
cheia pactulă, trebue să resolvămă ces
tiunea navigațiunei, deși acum avemă 
slabe mijloce. Câteva corăbii posede

sprijinimă navigațiunea indigenă, fără a 
vătăma interesele streine. Voiu face și 
aceea, ca dealungulă liniilor! ferate să 
se planteze pomi roditori. De asemenea 
în timpulă sesonului băiloră va încuviința 
reduceri de prețuri pe calea ferată.

Paulă Hoitsy vorbi despre minele 
de aură din Ardei!. Acestea au deeă- 
dută, deși producțiunea e ca în timpu
rile vechi. Intreprindătorii streini au 
mare folosă, pe când proprietarii unguri 
esă rău la socotelă, fiindă că n’au bani 
și deci lucreză încă în modă primitivă. 
Lucrulă merită atențiune.

Ministrulă Wekerle dice, că guver
nulă nu pote cere atâtea cheltuell, ce 
ară fi necesare cu minele. Der va lucra 
într’acolo, ca să se asocieze micii pro
prietari de mine și acolo, unde se speră 
o rentabilitate, să se facă atențl capita
liștii, pentru ca minele să rămână în po
sesiune indigenă.

Albert Kovacs dice, că pe Câmpiă 
în Ardeală nu suntă drumuri bune de 
cară. Guvernulă să construiască șoselele 
principale dela Târgu-Mureșului pănă la 
Clușiu, dela Ludoșă prin Șamșudă pănă 
la șoseaua Bistriței, ori dela Gherla pănă 
la șoseua Reghinului săsescă—Clușiu. 
Căile secundare le va face apoi comi
tă tulă.

Ministrulă Baross dice, că guvernulă 
a pusă 15,000 fi. în bugetă pentru șo
seua Apahidei—Reghinului săsescă.

Franz Komlossy dice, că înainte de 
tote trebue îmbunătățită sortea sărma
nului poporă. Asupra cestiunei sociale 
tacă politicii și pressa, fiindă că ces
tiunea jidovescă e totodată o cestiune 
socială. Vorbitorul! se declară aderentă 
ală socialismului moderată pe basă creș
tină. Liberalismulă e dușmană socialis
mului creștină. Acesta vre să facă po
porală fericită, liberalismulă din contră 
face locfi egoismului, înșelăciunei și pun
gășiei. Poporală săracă și flămândă sgu- 
due pretutindenea ordinea de dreptă e- 
sistentă; militarismul! nu ne va pute 
ocroti. In astfelă de împrejurări nu e 
mirare, că se întinde antisemitismulă, care 
pune la regulă capitalulă ce-șl serbeză 
orgiele sale și e urgisită. Poporală tre
bue împedecată de a face datorii, capa- 
bilitatea cambială pasivă trebue restrînsă, 
pământul! încărcată cu datorii trebue 
scăpată de ele, de ar costa orl-câtă de 
mari jertfe.

DIN IO MAIU.
In c|iua de cțece Maiu, aniver- 

versarea încoronării Regelui Ro
mâniei, s’a dată la palatulu din 
Bucurescl unii prâneju, la care au 
fost invitați Mitropolitul Moldovei, 
președinții și vice-președinții Cor- 
puriloru legiuitbre, președinții con
siliului cu toți minștrii, primu-pre- 
ședintele, președintele și procu- 
rorulu generalu ai înaltei curți 
de cassațiune, președintele și pro- 
curorulu înaltei curți de comp- 
turi, administratorul!! domeniului 
Coronei, primâ-președinteleși prim- 
procurorulu generala alu Curții 
de apelu din Bucuresci, primu- 
președintele și prima-procurorulu 
tribunalului Ilfovu, atașații mili
tari ai Angliei, Italiei și Fran- 
ciei, generalii din Bucurescl, pre
fecții de Ilfovu și de polițiă, 
directorii generali ai căilora fe
rate și posteloru, Casele Majestă- 
țiloru Loră, peste totu 60pers6ne, 
spune „Monitorula Oficiala.11

Pe la sferșitula prâncjului M. 
S. Regele luanda paharulu ținu ur
mătorului toastu :

„Fiă-care ană salută cu viuă mul
țumire aniversarul! de 10 Maiu, ca o 
dată scumpă inimei Mele. Suntă astădl 
23 de ani, de când poporală română M’a 
primită cu bucuriă și încredere, sigură 
fiindă, că prin stabilirea Monarchiei he- 
reditare, România va fi păzită de sgu- 
duirl violente și viitorulă său asigurată. 
Sprijinită de bărbații cei mai distinși,

am avută fericirea de a conduce țera 
pe calea progresului, astfelă că putemă 
privi pe ună trecută bogată în fapte în
semnate, cari voră împodobi istoria nos
tră. Generația presentă are acum dato
ria de a păstra și a întări ce a fostă 
câștigată cu multe trude, cu jertfe mari 
și a se gândi și la viitoră, fiind-că ome
nii trecă, patria și instituțiunile sale însă 
trebue să rămână neatinse.

Cu o adevărată| bucuriă sufletescă 
M’am încredințată, în diua sosirei iubi
tului Meu nepotă, câtă poporală este pă
trunsă de acestă trebuință, prin primirea 
căldurosă făcută Moștenitorului presum- 
tivă ală Coronei.

Țera a dovedită, că este strînsă le
gată cu Dinastia sa, liberă alesă de 
densa.

Aceste semne de dragoste suntă 
pentru Mine ună îndemnă puternică de 
a lucra neîncetată la desvoltarea și întă
rirea României și a pregătită pe Nepo- 
tulă Meu spre a pute urma într’o di 
opera începută de M'ne, având! ca țintă 
numai interesele naționale. Rugândă pe 
Dumnedeu, ca să ocrotescă țera Nostră 
în tote împrejurările, închină acestă pa- 
hară pentru fericirea și prosperarea iu
bitei nostre Românii.11

Entusiaste aclamări au între
ruptă adesea pe Majestatea Sa 
Regele, er cuvântarea sa plină de 
simțiri și cugetări înalte, care se 
resfrângu asupra presentului și vi
itorului țerei, a fostă urmată de 
ună împunetoră și prelungită stri- 
gătu pornită din sufletulă tuturoră 
conmeseniloră, adâncă mișcați de 
nobila cuvântare a Suveranului.

Apoi I. P. S. S. Mitropolitulă 
Primată rosti următdrele cuvinte:

Sire! Biserica și poporulă, strînsă 
legate cu Dinastia loră națională, suntă 
totdeuna fericite când potu aduce căl- 
durosele loră felicitări Majestățiloră 
Vostre.

Serbarea de 10 Maiu, scumpă nouă 
tuturoră, a fostă înălțată în acestă ană 
prin presența Moștenitorului Tronului, a 
cărui venire a fostă salutată cu bucuriă 
de țera întregă.

Rugămă pe Atotputerniculă să dă
ruiască sănătate, ani mulțl și fericiți Ma
jestățiloră Vostre și Alteței Sale Regale 
pentru fericirea patriei și înflorirea sântei 
nostre biserici.

După masă Majestățile Loră și 
Alteța Sa Regală trecură, împre
ună cu toți invitații, în sala cea 
mare de ceremonii,1 unde binevoiră 
a convorbi cu afabilitatea loră obici
nuită.

* * *
Asociațiunea Britanică pentru înain

tarea sciințeloru cu reședința în Londra 
a alesă în sesiunea sa generală din anulă | deja statulă, trebue să promovămă și să |

Corespondența „Gaz. Trans“.
Constanța, 11 Maiu 1889.

ț)iua de 10 Maiu e o di însemnată 
și măreță pentru România. Ea reamin- 
tesce anulă 1881, când țera deveni in
dependentă și când se înccronâ M. S. 
regele Carolă, care se reîntorse biruitoră 
din luptă, în fruntea vitejei oștiri ro
mâne.

Piua de 10 Maiu s’a serbată, ca în 
totă țeră, și în orașulă Constanța.

Iu presăra dilei pe piață vedeai 
mulțime de lucrători acupațl cu ridi
carea unui arcă de triumfă pe care se 
vedeau la colțuri literele mari C. și E., 
eră între aceste două litere era scrisă : 
Vivatu, Bomânia! Deasupra erau aședate 
portretele Regeiui și ală Reginei. De 
ambe părțile acestui arcă, eră dela 
acestă arcă dealungulă pieței și împre
jurul! statuei lui Ovidiu, erau stâlpi cu 
drapele tricolore și dela ună stâlp! la 
celalaltă erau duse ghirlande de erbă 
verde și cununi de flori. De partea 
stângă, aprope de statua lui Ovidiu, era 
ridicată o tribună, care asemenea era 
decorată cu drapele, flori și verdeță. In 
dimineța acestei dile, cerul! era acope
rit! cu nori, când de odată se împrăș- 
tiară norii rămânând! cerul! limpede, 
eră aerul! liniștită, ce rară se întâmplă 
în acestă localitate, fiindă aședată pe
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insulă. La orele 10‘/, se celebră Te 
Deum-ulă, unde erau de față tote au
toritățile și consulii străini din Con
stanța. Lumea curgea din diferite un
ghiuri ale acestei părți Dobrogene, fără 
deosebire de naționalitate, eră prăvăli
ile, casele și unele străzi mai însemnate 
erau tote decorate și înfipte cu drapele 
naționale ale țării. La orele 11, după fi
nirea serviciului divinii, armata de aici 
în frunte cu d. Generalii trecură spre 
bulevarde, de unde la îutorcere se făcu 
defilarea, care ne oferi unt! măreții și în
veselitorii tablou.

După finirea defilării ne împrăștia- 
rămil spre casele nostre, vorbindă numai 
de ceea ce amil văZută, lăudândă pe 
bravii soldați apărători ai țării. După 
amedl s’a făcutii unii trenă de plăcere 
la vii, unde musica militară cântă pănă 
la orele 6 seră, când se întorse acasă 
pentru a se pregăti pentru serbarea de 
sera.

Când începu a se mesteca cJLa cu 
noptea, se iluminară tăte casele cu dife
rite lampione și lămpi, precum și arculă 
de triumfă, lăsându-se din când în când 
rachete și focuri bengalice, când deodată 
se aude din depărtare venindă o parte 
din armată în rnarșiu ostășescă în frunte 
cu musicele și cu torțe. Apoi aședen- 
du-se una din musicl lângă statua lui 
Ovidiu, eră cealaltă lângă tribună, cân
tară mai multe imnuri și cântece națio
nale. Lumea era forte animată, atâtă 
era de mare mulțimea, încâtă nu pu
teai străbate dela ună capătă la cela- 
laltă ală pieței.

Musica precum și soldații se depăr
tară la orele ÎO1^ în ordine după cum 
veniseră, eră lumea nu se împrăștia, de- 
câtă forte târdiu, dupălce a respirată în
destulă aerulă plăcută ală mărei, însu- 
flețindu-se de frumosele cântece națio
nale. P, S.

Din parlamentul^ românii.
Camera. Ședința dela 11 Maiu.
D-lă D. A. Sturza cere guvernului 

să dea ordină prefecțiloră, să suspende 
lucrările șoseleloră deorece a începută 
munca câmpului.

D-lă Lascar Catargiu, președinte ală 
consiliului, declară, că va da ordină pen
tru suspendare.

D-lă 3Z. Kogălniceanu rogă să se nu- 
mescă delegați în comitetulă pentru cer
cetarea proiectului de lege asupra toc- 
meleloră agricole, deorece s’a descom- 
plectată prin faptulă, că unii delegați 
suntă pe banca ministerială.

D-lă Președinte: Se face secțiuniloră 
acestă recomandațiune.

D-lă JZ. Kogălniceanu atrage din nou 
atențiunea guvernului asupra sortei Do- 
brogei, enumără suferințele locuitoriloră 
din provincia anexată și rogă. ca guver- 
nulă să aibă solicitudine pentru acestă 
parte a țării, a cărei poporațiune se vede 
nevoită să emigreze.

D-lă L. Catargiu răspunde, că gu- 
vernulă a luată în semă plângerile Do- 
brogeniloră. Deja există la secții unu 
proiectă de lege ală d-lui ministru ală 
domenieloră. Camera să se grăbescă a’lă 
lua în cercetare. Guvemulă a numită 
comisiunl prin diferite părți ale Dobrogei 
spre a se vede păsurile locuitoriloră.

D-lă Păucescu, ministrulă domenie
loră, arată plângerile ce a audită dela 
locuitori când a fostă în Dobrogea acum 
în vacanța Pasciloră. Parte din aceste 
plângeri au fostă deja satisfăcute, pre
cum tarifulă de lemne, taxa pe fenață 
și altele. Guvernulă va lua în deaprdpe 
cercetare raportele ce se voră trimite și va 
căuta să îmbunătățescă sorta dobroge- 
niloră.

D-lă Cârpă adreseză o interpelare 
d-lui președinte ală consiliului asupra 
principiiloru ce’lă voră călăuzi în refor
mele administrative.

D-lă G. Vernescu, ministru de finanțe, 
rogă adunarea să ia în desbatere pro- 
iectulă de lege deja votată de senată 
cu privire la stabilirea cursului mone- 
deloră străine de aură.

Propunerea este admisă. Proiectulă 
de lege se vo^eză.

Cursurile fixate prin acestă lege 
suntă: Piesa de 20 mărci 24 fr. 70 c.; 
de 10 mărci 12 fr. 35 c.; Piesa de 5 
lire turcescl 113 fr. 50 c.; de 2’/2 lire 
56 fr. 75 c.; 1 liră turcescă 22 fr. 70 c.; 
>/2 liră 11 fr. 35 c.

Piesa de 5 ruble bătute dela 1850 

20 fr. 60 c.; piesa de trei ruble 12 fr. 
35 c.

Monetele de aură englese rămână 
după cum au fostă.

Se voteză fără discuțiune proiectulă 
de lege care autoriseză pe guvernă să ia 
din economiile creditului de 15 milione 
vota'ă pentru docurl suma trebuinciosă 
pentru basinele docuriloră dela Galați 
și Brăila.

Mulțumiți! publici!.
Comitetulă parochială gr. or. rom. 

dela biserica cu patronagiulă „Adormi
rea Maicei Domnului11 din Satulungă, 
Comitatulă Brașovului, Transilvania, ca 
representanța întregei acestei comuni 
bisericescl, — făoendă cunoscută on. 
publică cetitoră donațiunea generosului 
domnii Alexandru I). Pâcleanu, prefectulă 
județului Buzău din România, în sumă 
de 1000 lei noi seu 424 fi. v. a., cu care 
a surprinsă în modă îmbucurătoră în- 
trega comună bisericâscă, încă în sino- 
dulă său parochială ținută la 20 Iuliu 
1888, donată fiindă acestei comuni bise
ricescl spre asigurarea esistinței școlei 
sale, — astădl pe lângă mulțămita pro
tocolară esprimată de sinodulă parochial 
la p. 4 al protocolului său, după-ce, con
formă conclusului sinodală, generosa do- 
națiune s’a depusă spre fructificare la 
institutulă de credită și economii „Al
bina11 în Brașovă prin Reverendissimulă 
domnă protopresbiteră ală tractului Bra
șovului I. Ioană Petrică încă în 2 Au
gustă 1888 prin libelulă Nr. 2087 și 
după ce acestă donațiune s’a luată la 
cunoscință și din partea Prea Venera
tului Nostru Consistoră Archidiecesană 
încă în ședința sa dela 10 Decemvre 
1888 prin hârtia consistorială Nr. 5973 
Epitr. conformă căreia rugată fiindă 
d-nulă donatoră a arăta literele funda- 
ționale sub a căroră îndeplinire voesce 
să se administreze donațiunea ca funda- 
țiune separată și avendă bunăvoință a 
elibera următorulă actă fundațională, a- 
dresată: „Domnitorii membrii comitetului 
parochială greco-orientală din Satulungă, 
Biserica nouă“ și anume :

„Domniloră! Asupra cerinței ce 
mi-se face prin adresa comitetului paro
chială cu data 30 Ianuarie anulă curent 
relativă la donațiunea făcută de mine în 
sumă de lei noi una miiă pentru școla 
română din Satulungă, am onore a vă 
face cunoscută, că dorința mea este ca 
fundațiunea să porte numirea de : „Fim- 
dațiunea Alexandru D. Pâcleanu11 și se 
destineză atâtă capitalulu, câtă și pro
centele pentru școla română din Satu
lungă, Comitatulă Brașovului din Tran
silvania, sub îndeplinirea condițiuniloră 
următore:

Art. I. Capitalulă și procentele sunt 
inalienabile cu destinația specificată în 
articolulă următoră.

II. Procentele ce voră resulta la 
acestă capitală în cursă de 5 ani nu se 
voră atinge întru nimică, ci se voră ca- 
pitalisa, er după espirarea acestora cinci 
ani pe viitoră procentele anuale numai 
jumătate se voră întrebuința în folosulă 
scolei pentru cumpărarea de cărți și 
haine la sărbători copiiloră săraci silitori 
la învățătură.

III. Acestei fundațiunl pentru tot- 
deuna i se va menține numirea de mai 
susă și să fiă administrată separată de 
orl-ce alte fundațiunl.

IV. Din trei în trei ani compturile de ges
tiune regulate să mi-se trimită câtă voiu 
fi în vieță; moștenPoriloră mei și au
torității comunale Vintilă Vodă din Pla- 
iulă Slănică, acestă județă, spre a fi con
trolate, ca mergendă pe cale regulate să 
potă atrage asentimentulă meu seu ală 
urmașiloră mei pentru a mai veni cu 
nouă ajutore, cari fiindă puse sub condi- 
țiunile de mai susă odată p6te să ajungă 
la o cifră din care s’ar putea constitui o 
școlă din nou seu a se întreține chel- 
tuelile unei școle române din cele esis- 
tente, care va purta aceeași numire de 
școla „Alesandru D. Pâcleanu.11

V. Constatându-se incorectitudini în 
administrația fundațiunei seu la întrebu
ințarea cheltueliloră, îmi reservă dreptulă 
atâtă eu, urmașii mei seu autoritatea 
Vintilă Vodă, de a pute cere și stabili ca 
acestă fund ațiune să se administreze pen
tru viitoru de Sinodulă protopopescă,ți- 
nutulă Brașovului, și în casulă când nici 
de acestă autoritate administrația fon- 
dațiunei mele nu s’ar îndeplini cu punc
tualitate, condițiuuile sub care o facă, seu 

să derăge dela numirea fundațiunei și 
dela destinațiunea fondului și a procen- 
teloră, cari condițiunl suntă espresiunea 
sacră a dorinței mele, orl-când am drep- 
tulă eu, urmașii mei și autoritatea co
munală Vintilă-Vodă să disposeze pen
tru ridicarea capitalului cu procentele 
esistente fără a ave nimeni dreptulă să 
se opună la acestă nouă disposițiă și să 
se doneze orl-cărei instituții de binefa
ceri din Satulungă, care va purta aceeași 
numire : „Fundațiunea Alexandru D. Pâ
cleanu11.

Sunt fericită că Dumnedeu ml-a in
spirată idea de-a veni în ajutoră unei 
școle române din Transilvania și um pu
tută să răspundă suma dăruită; Dumne
zeu să inspire și să ajute în presentă și 
viitoră Domniloră Administratori ce se 
voră succeda la acestă școlă, ca ținendu 
comptă de donațiunea făcută să urmeze 
dorințeloră mele esprimate mai susă.

Primiți Domniloră membri asigura
rea de înaltă considerațiune ce Vă portă. 
Al. D. Pâcleanu m. p. 1889 Aprilie 8/20 
Orașulă Buzău.u

Astădl deci în urma acestora comi
tetulă parochială ca representanța între
gei comuni bisericescl în numele ei es- 
primându’șl și pe acestă cale cele mai 
profunde sentimente de mulțămită și re- 
cunoscință cătră generosulă fundatoră 
Domnulă Alesandru D. Pâcleanu, rogă 
pe Atotputerniculă ca să-i dăruiască ani 
mulțl și fericiți spre a’șl pute realisa 
ideile sale de binefacere îndreptate spre 
fericirea generațiuniloră dela școla nos- 
trăromânescă. Suntemă fericiți, că Dum
nedeu i-a inspirată Domnului fundatoră 
astfeliu de idei binefăcătore, care imor- 
taliseză numele.

Binevoescă deci generosulă funda
toră Domnulă Alesandru D. Pâcleanu a 
primi espresiunea celoră mai nealte
rate sentimente de mulțămită și recu- 
noscință, ce le păstreză comitetulă paro
chială și întregă poporulă.

Satulungă, în 14/26 Maiu 1889.
In numele comitetului parochială:

Voicu Roșculeță, George Fulea,
președinte. învăț, ca not.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“. 
țServiciulu biuroului de coresp. din Pest)

Frankfurt, 28 Maiu. Regele cu 
prințulu de corbnă alu Italiei a 
sositu aici eri dimineță. A asis
tată la parada făcută de regimen- 
tulu de husari și a primită visita 
împărătesei Friderică, care sosi er! 
din Hamburg. Regele a plecată la 
9 și 10 min. sera.

Londra, 28 Maiu. Camera lor- 
cjiloră a primită bilulă pentru în
tărirea flotei englese.

Londra, 28 Maiu. (Scirea lui 
„Times11). Dela Constantinopolu se 
anunță, că după cum s’a lățită 
faima, adunarea națională de pe 
insula Creta a decisă să se încor
poreze insula la Grecia.

BucurescT, 28 Maiu. Patru mem
bri din grupulă lui Dumitru Bră- 
tianu au trecută definitivă în par
tida guvernului. Se crede că și 
alții voră mai trece.

Belgradu, 28 Maiu. Escesele s’au 
repețită la ametță. Optă membri 
ai partidei progresiste au fostă 
doborîți josă de cătră mulțime, 
remâindă doi dintre ei la mo
menta morțl. Șese inși au fostă 
greu răniți. Domnesce cea mai 
mare iritațiune. Multe familii 
fugă de aici la Semlinu. Pro
clamarea stărei escepționale este 
în ajună d’a se face.

Bochum, 28 Maiu. Intregulă 
comitetă ală greviștiloru, peste 
40 inși, au fostă arestați.

Berii nu, 28 Maiu. Arestarea co
mitetului greviștiloră în Bochum 
a fostă împărtășită de foi în edi- 
țiă separată fără de nici unu co
mentară. Bursa a salutată scirea 
prin urcarea hârtiiloră montane, 
dedrece se așteptă acum o ener
gică înlăturare a mișcării greviste.

Petersburgu, 28 Maiu. In fabri- 
cele rusescl din diferite puncte 

lucrătorii începă asemenea a face 
grevă în massă.

DIVERSE.
Unii ogarii celebru. Misterton, ogarii 

celebru, a murittî în Englitera, în verstă 
de unspredece ani. țharele lenglezeștl, 
cari îi anunță mortea, suntă pline cu 
descrierea frum6seloră calități ale câne
lui mortă. Era ală d-lui Miller, unulă 
din cei mai mari educatori de câni din 
Englitera. Ca reproductoră, Misterton 
adusese stăpânului său în curgere de 
șepte ani, suma însemnată de 125,000 
de franci. Hă împrumuta la amatori cu 
prețulă de douS-decI guinee pentru o 
împărechere.

Sinucidere lângă Impăratulii Austriei. 
Ună soldată, venătoră din armata austri
acă, s’a împușcată alaltăieri tocmai când 
Franciscă Iosifă inspecta tabăra dela 
Bruck, unde acestă soldată era de 
gardă. Elă șl-a trasă două glonțe cu pușca 
ce o avea la elă și ’n primulă momentă 
când se audi detunătura, toți credeau că 
cineva a trasă în monarchă, d’aceea pa
nică mare domnia când s e au<fi prima 
descărcătură de pușcă.

Fratricidu din greșelă. La Londra 
s’a întâmplată ună omoră în următărele 
triste și caracteristice împrejurări: Re- 
dactorulă foiei „Republican11 se întor
cea noptea târdiu acasă. Deschidendă 
ușa, fratele său, care locuia cu elă într’o 
odaiă, se deșteptă și credendă că e hoță, 
în zăpăcela provenită din somnăgieu,ia 
pistolulă și trage asupra fratelui său, pe 
care’lu credea hoță. Acesta a murită 
numai decâtă.

NECROLOGU.
Rcaterina Rață cu soțulă Ioană Me- 

zei, jude la tabla reg; fii și ficele: Eca- 
terina, Eugeniu, Iuliu, Gabrielă și Zoița, 
în numele loru și a numeroseloră rude, 
nii, cu inima înfrântă de durere anunță, 
că iubitulă ei tată, respective socru și 
moșă Parteniu Rațu de Nagy-Lak, pro
prietară, după ună morbă vehementă de 
plumânl, împărtășită fiindă cu S. Taine, 
în 24 1. c. st. n. sera la 7 ore a dece
dată în Domnulă, în al 59-lea an al vieții 
și al 4-lea an al tristei sale văduvii. Ră
mășițele sale terestre se voră aședa după 
ritulă gr. cat. în 26 1. c. st. n. la 4 ore 
p. m. în mormentulă familiară din gră
dina bisericei gr. cat. din locă. Fiă-i 
memoria eternă, răpausulă lină.'

Turda, 25 Maiu 1889.

Cursul ii pieței IBrasovii
din 27 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.42
Argintă românescă - 9.35 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.40 n 9.42
Lire turcescl - - - n 10.58 n 10.62
Imperiali - - - - n 9.58 îi 9.62
Galbini n 5.50 r 5.58
Scris, fonc. „ Albina“6',/(l ji 102.— ji —._

5°/n n « u Io n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - M 125. „ 126.
Discontulti - - - - 6>/2--8°/o pe anii.

Cursnlu la bursa de Viena
din 27 Maiu st. n. 1889.din 27 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0...............................102.40
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 97,37
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - ._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.—
Bonuri rurale ungare - - - . . 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - . . 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone - - . . _ 105._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 85.85
Renta de argintă austriacă - - - . 86.20
Renta de aură austriacă..................... 109.40
Losurl din 1860 ................................ 144.20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 909._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.—
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.—
Galbeni împărătesei- ------ 5,51
Napoleon-d’orI..................................... 9,41'/.
Mărci 100 împ. germane - . . . 57<97_i
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118,45

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Or. Aurel Mureșianu.
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CI11 • . •și efecte notate la bursele din Budapesta, Viena
M rescî. escomDteză si rescuniDeră cuDonele acestora
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■ uInstitut!! ie credit'd si ie economii /» 

FILIALA BRAȘOVU 
cumpără Și vinde în contulu propriu seu în I

I
S| 
g
(L

i comisiune pen- 
iu comitenții sei orî-ce monete și bancnote străine, precum

l și Bucu
resci. escompteză și rescumperă cuponele acestora și dă pe 
tote hârtiele de valore cari potfi circula în Ungaria, d.eci 
și pe celea din. Eomânia cele mai mari avan
suri sub condițiile cele mai ieftine.

Pentru plăți ce suntu a se face în România elibereză 
cecuri asupra orașelorii BucurescI, lași, Galați, Brăila și Cra
iova. eră pentru plăți ce suntu a se face din România în Bra
șovu se află de vemjare la corespondenți institutului în orașele 
numite cecuri în florini v. a. de plată la institute în Brașovu.

Institutulu îngrijește în comission incassarea de cambii, 
asignate, cecuri etc. asupra ZESoxm.â,niei, Z3nl- 
gariei și Serbiei, și anume asupra Bucuresciloru 
pe lângă o provisiune de 2°/00 (pro miile) asupra orașelorii 
Iași, Brăila, Galați și Craiova pe lângă o provisiune de 
2'50/00 (pro miile) — și spesele de postă, apoi asupra tutu
rora celorlalte localități din statele numite conformă con- 
dițiuniloru și tarifei sale de incasso, cari se află pentru fiecine 
gratuită la institută.

In fine se recomandă pentru îngrijirea ori și căroru trans- 
acțilinl de bancă asupra tuturora piețeloră din patria și 
străinătate, cu. deosebire pentru transac- (o 
țiuni în ZESomânia, pe cari le pote 
esecuta, în urma legrătn-relorn. ce le Uj 
întreține, în unu modu escepțicnalu /"p 
d.e eftinu. ,

Deslușiri detailate se potft lua în fiecare yz 
di dela 8—2 ore în biroulu institutului, p 
’ 8o,i2-i piață No. >10.

Avist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 

pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 

avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloră 

„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 

adresa la subsemnata Adininistrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.44

A
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ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI*

Prețulu abonamentului 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 luni ....................................................
unu anu..........................................................

fl. — 
fi. — 
fl. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Pe
Pe
Pe

.2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe

franci, 
franci, 
franci.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană...................................................................8
șese luni.......................................................4
trei luni......................................... .2

Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

Sosirea și țlscam treniiiloro și Melon îi Brașm.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta
de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtii Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtQ Nr, 318: 1 dră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovil:

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

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

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la Itepwvu-Zernesci-Rranu : 12 ore 30 m. după amedl.

r>
n

Trenulu
Trenul 0

Trenulu

Trenul 0 
Trenulti

Trenulti

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)

Dela
>
n
n
n

Dela
TI

„ Zizinfi: 4 ore după amedl.
în Secuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.. 
la Fâgăraște. 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.
B. Sosirea posteloru:

Ripiovu-Zernesci-lîrantl la Brașovfi: 10 ore înainte de amedl 
Zizinfi la Brașov ti: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovil: 6 ore sera.
„ Făgărașu la Brașovu: 2 ore dimineța.

.a,

Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK.
SOCIETATE PE AC ȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘE ȘI DEPOSITUEU:
VI*  Aeuss. Waitznerstr. 1G9G—169*)»  VI» Waitzucrriiijț 57»

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de semenatii în brazdă „HALADAS

a,le lui Sclxliolz.

W Mașini de semănata care împrăștie grăunțele. 'Wz
Pluguri-Royal patent, ale lui Sclilick și Pluguri originale Virtats cu unii fieru, unelte agricole, grape fărîmiî- 

tori de bulgări, tocători, tăietori (le sfecle, mașini pentru a scote mustu sfecleloru, sferîmătoii de porumbă (cucuruzăl 
mori pentru sfarîmatu, mori pentru curățitu, mori pentru măcinată.

FărȘ aparținctore de tote sistemele de pluguri pentru reservă finemu totdeuna în depositu.—Preturile cele mai eftine—Conditiunl de viată favorabile 
Prețurî-curemte la cerere gratis și franco.

Observare. Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t D-loriă muierii, că deși amil mutată partea cea mai mare a birourilorQ ndstre ce «a 

în Budapesta VI, Waitzner-Boulevard No. in etablisementula fabncei ndstre aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstnsse Nr 1696—oq t 
tuși susținemă în interesul și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașQ, în localitatea de pănă acum, unde voim?ținea unii den^iA 
tote productele ndstre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Dialtă stimă V ueposim din

Direcția turnătoriei ie tt și a fataei ie mașini a lai SCHLICK—societate pa acW-8,18—8

cuvA vJy 
Tipografia A. MU11EȘIĂNU, Brașovu.

1
p
U

>

>
y


