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Intr’unulu din numerii trecuți 
voi'bindu de curentulu, ce dom- 
nesce în sînulu Sasiloru ardeleni, 
în favorea politicei de pasivitate, 
amu <|isu : ...nemulțămirea în țeră 
a trebuită se ajungă la culme, 
decă chiar și acelu poporu (celu 
săsescu), pe care se laudă guver- 
nulu că’lu trateză cu cruțare, se 
gândesce la pasivitate..................... “
„. . . Nu pasivitatea, nu modulă 
esecutării ei, nu împrejurarea, decă 
aduce mai multă ori mai puțină 
pagubă guvernului, ci faptulu ne- 
mulțămirei generale este, care cade 
în timpulu de față așa de greu în 
cumpănă. “

„Kolozsvâr“ revine asupra ces- 
tiunii și, într’ună articulă întitu
lată „pasivitate săsescă și roinâ- 
nescă“, debuteză erașl cu cunos- 
cuta-i perversitate prin o mulțime 
de atacuri și Insulte mai alesă la 
adresa Româniloru,

Insultele reptilei din Clușiu, 
cu totă răutatea și nerușinarea ce 
respiră din ele, nu merită altă 
respunsu decâtă disprețulu nostru : 
ele suntu Inse o dovadă mai multă 
pentru adevărulu, ce l’amn spusă 
mai susă, adeveru pe care-lu simtă 
destulă de tare cei cari se laudă 
că au sdrobitu oposiția naționoli- 
tățiloru.

F6ia guvernamentală face o 
slabă încercare, de a voi se res
trângă afirmările nbstre, ijicendu: 
„Moțivulă adusă de foile române, 
că pasivitatea Româniloru ar fi 
născut’o nemulțămirea din țeră, 
este o falsificare. Politicii români 
au proclamată pasivitatea atunci, 
cându încă n’a esistatu acestă 
pretinsă nemulțămire, cându încă 
nu se putea sci, în ce direcțiune 
se voru resolva lucrurile înăuntru**.

Cumcă prin acestă afirmare se 
face numai de rîsu, o simte foia 
clușiană însăși, căci imediată trece 
erășl la insulte în contra „politi- 
ciloră români de pănura lui Axente.

Cine a mai aucjită, ca ună po-

poru se facă resistență pasivă nu
mai așa de dragulu lelii, fără să 
aibă vre-o causă de nemulțămire ? 
Falsificațiă este afirmarea lui 
„Ivolozsvar**. „Nemulțămire— (țice 
elu -— n’a esistatu când s’a pro
clamată pasivitatea, pentru că 
6menii încă nu sciau ce direcțiă 
voru lua trebile unguresc!**.

Apoi slabă memoriă mai are 
reptila din Clușiu și și mai slabă 
cunoscință despre ceea-ce s’a pe
trecută! Ori ca se nu se „supere**, 
se spunemă adeverulu: vrea se 
falsifice cu intențiune istoria tim
pului celui mai nou.

N’a fostă ore celu dintâiu pasă, 
ce l’a făcută minister ulu ungurescu 
la 18G7, îndreptată în contra le- 
giloră ardelene, care garantau egala 
îndreptățire a poporului română, 
și în contra autonomiei Transil
vaniei, pe care se rSzimau aceste 
legi? Și decă așa a fostă se 
pdte bre presupune, ca Românii 
se fi primită acestă atacă cu mul- 
țămire ?

Der Deakistii făceau promisi
uni sărbătoresc!, că naționalitatea 
Românilcră va rămâne scutită, că 
cultura loră românescă se va pute 
desvolta neîmpedecatu.

Ei bine, politicii români n’au 
dată crecjementu acestoră promi
siuni, ci au prevecțutu în ce direcțiă 
se voru desvolta lucrurile înăuntru 
și de aceea „au proclamată pasi
vi tatea“.

Sașii ardeleni din contră au 
crecjută promisiuniloră celoră dela 
putere, der vecjendă în cele din 
urmă direcția ce au luat’o lucru
rile înăuntru, se gândescu și ei la 
pasivitate.

Acesta este adeverulă curată, 
fără nici o schimonosire.

Conclusiunea urmeză de sine. 
Direcția din întru este isvorulu pa
sivității din trecută și din viitoru, 
direcția care a produsă nemulță
mirea generală în țeră.

Acesta se și-o însemne reptila 
din Clușiu.

ZDILLT JL.
Porta și serbarea dela Kossovo.

Porta motiveză măsurile de precau- 
țiune la granița turco-sârbescă în pre
vederea turburăriloră eventuale ce s’ar 
pute ivi la 26 Iunie, cu prilejulă serbă- 
rei bătăliei dela Kossovo. Scirile primite 
din Belgradă în acestă privință conti
nuă a fi forte alarmante.

O animațiă puțină obicinuită dom- 
nesce la Portă, negreșită în urma nouă- 
loră depeșl alarmante din Belgradă. In- 
tr’adevără, după informațiunile „Agen
ției Havas'*, se semnaleză o neînțelegere 
desăvârșită între regență și ministerulă 
radicală ; ministeriulă e stăpână pe tote , 
pe când regenții suntă cu desăvârșire 
nebăgațl în semă. Serbările dela Kos
sovo suntă organisate pe o scară forte 
întinsă și astfelu, ca să potă fi exploa
tate la alegerile viitore în favorea par
tidului radicală. De altfelă cestiunea în- 
torcerei reginei Natalia e pusă la o parte, 
căci șefii radicaliloră se gândescă la răs
turnarea dinastiei domnitore în favorea 
principelui Muntenegrului

Depeșa ce s’a primită în Constan- 
tinopolă în acestă sensă, ar încheia ară- 
tândă, că serbările dela Kossovo potă 
pricinui complicațiunl seriose. In acestă 
privință Porta a trimisă o circulară am- 
basadoriloră săi, supuuându-le aceste 
fapte și însărcinându-i să^ceră aprețierile 
cabiueteloră respective.

Se iau de Portă măsuri de precau- 
țiune, cari consistă în întărirea garuiso- 
neloră celoră trei vilaiete vecine cu Ser
bia. Aceste garnisone s’ar compune adl 
din 80,000 omeni, din cari 25.000 numai 
pe granița serbescă. Pbrta a profitată 
de evenimentele din Serbia pentru a în
tări corpurile de trupe, cari staționeză 
în spre Novi-Bazar, unde Austro-Unga- 
ria pare că ia 6re-carl măsuri, — dice 
depeșa — cari potă ținti atâtă pe Ser
bia, câtă și pe Turcia.

In resumată, Turcii suntă fbrte ne
liniștiți și întrega loră atențiune e con
centrată asupra serbăriloră dela Kos
sovo.

De altă parte o circulară a genera
lului GruicI, ministru ală afaceriloră

streine, degminte scirile alarmante ale 
diareloră. Intorcerea mitropolitului Mi- 
hailă, serbarea aniversărei dela Kos
sovo și toastulă Țarului adresată prin
cipelui Muntenegrului n’au nici o legă
tură cu politica din afară a Serbiei, a 
cărei sinceritate cătră dinastia domni
tore e nesdruncinată.

Condițiile de pace pentru Samoa.
După cum amă spusă, cestiunea 

Samoei este terminată și protocolulă 
semnată. D-lă Blaine, representantulă 
americană la conferința samoană, a ob
ținută ună succesă completă. Etă 
în câte-va trăsuri conținutulă acordului 
dintre cele trei puteri, ce au luată parte 
la conferința dela Berlină:

Alalietoa, după ce a fostă exilată și 
a stată internată pe ună bastimeută 
germană de răsboiu, se urcă acum din 
nou pe tronă.

Tamasese. sprijinită de Germania, re
devine ună simplu muritoră ca și în- 
nainte.

Matoafa, curagiosulă riva ă din Sa
moa va primi pdte o ușoră pe- 
depsă, pentrucă a îndrăsnită se combată, 
ba chiar să bată pe mateloții germani.

Alalietoa va ave pe lângă sine ună 
consilieră americană și ună altulă ger
mană, cari îlă voră călăuzi în actele 
sale; ună Englesă, omă cu sânge rece și 
nepărtinitoră, va decide ca arbitru.

Este recunoscută fiă-căreia din cele 
trei puteri dreptulă la o stațiune navală 
pe costele archipelagului navigatoriloră ; 
atâta numai că Americanii au avută 
grijă să puiă mâna pe vadulă Pago-Pago, 
și deci suntă în situația de beati possi- 
dentes.

Senatulă americană, conformă con- 
stituțiunei, trebue să ratifice acestă acord. 
Nu se scie încă decă elă va fi convocat 
în sesiunea extra-ordinară seu se va aș
tepta pănă la sesiunea normală de tomnă. 
Nu va fi însă pre ușoră de amânată lu
crurile, situația în Samoa fiindă astfelă, 
că reclamă o soluțiune repede.

Acestă afacere, care a costată bani 
și sânge, și care a pusă peptă la peptă 
două state, se pdte crede resolvată pe 
deplină.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.** Nici Domnule nu te ferescă 
Și de râu nu te scutescă, 
Că pe ruin’ mai înșelată 
Și apoi m’ai și lăsată.*
Vai de mine ce să iacă, 
Nevestele forte’ml placă 
Fetele mortea îmi facă.*
De când lele tu te-ai dusă, 
Penă verde nu ml-am pusă, 
Der de ml-oiu mai pune-odată 
Pune-mi oiu penă uscată.*
Susu la jocuri să sărimă 
Fetele să le’nvârtimă.
Asta-i nuntă, nu-i minciună, 
Că ne face voiă bună.
Vino socră să jucămă, 
Că feta ți-o măritămă, 
Pare-mi bine că o-amă dată 
Vai de cine o-a luată.

*
De s’ară paște fetele 
Pre coste cu caprele, 
Totă dina n’așl lucra. 
Ci la capre ași umbla.

*
Mândră mândrulița mea, 
Eu departe, tu departe, 
Două delurl ne desparte, 
Două delurl șl-o pădure

Șl-o cale de două dile. 
Hai pădurea s’o tăiemă 
Și delulă să-lă surupămă 
Șl-amendoi să ne vedemă, 
Două vorbe să-ți vorbescă 
Șl-apoi să mă despărțescă.

*
Intr’o verde grădinuță 
Șede-o albă copiliță 
Pe-așternută de cala6ră 
La umbră de trandafiru.
Trece ună voinică în grabă 
Și din fugă o întrebă:
— Spune’ml dalbă copiliță 
Cu rumena ta guriță:
Ești nevastă ori ești fată 
Ori zînă din ceră picată.
— Nici nevastă, nici nu’să fată, 
Nici zînă din ceră picată,
Ci sunt flore garofiță 
Răsădită’n grădiniță.
Der tu voinice îmi spune: 
Ești însurată ori ești june.
— Eu sunt dragă brumărelă, 
Răspunde celă voinicelă,
Eu vină sera pe răcore,
Și mă suin pe sînă de flore 
Și când plecă voiosă cu sore, 
După mine florea piere.

•
Multă mă’ntrebă inima: 
Mai bine îmi e ori ba ?

Eu dică 4®u, că nu ml-e rău 
Lacrămi-le-ml curgă părău ; 
Der de lacreml nu bagă semă 
Că le ștergă cu ast’ năframă, 
Der mi-e milă de obrază 
Că a fostă tînără și grasă 
Și rămâne friptă și arsă, 
Și mi-e milă de ochiți, 
C’au fostă negri si cerniți 
Acum rămână arși și fripțl.

*
Ajungă-te mândră ajungă, 
Ajungă-te jale lungă;
Ajungă te doră cu dragă 
Să șecjî totă diua’n pragă
Cu cârpe ude la capă, 
Când va fi de cătră cină 
Să te ardl ca o lumină, 
Când va fi de cătră seră 
Să te topescl ca o ceră. 
Frunduliță de bănată 
Te-am iubită și m’ai lăsată.*
Multă îmi spună muerile 
Că nu lasă copilele;
Eu eră li-am spusă întorsă 
Pănă’să tînără și frumosă 
De copile nu dau dosă, 
Și le-am spusă ș’acum le spună 
Pănă’să tînără și nebună 
La copile nu dau drumă.

Poesii poporale.
Cucuie cu pene negre, 
Cântă’n codrii să se lege, 
Să se lege de voinici 
Cari-oră mai ședea pe-aicl. 
Că mie mi s’a alesă 
Din codrii să nu mai esu, 
Nici călare, nici pe josQ, 
Numai cu paloșulă scosă, 
Și cu căpeneagu'ntorsă.

*
Bade, te cam îndoescl 
Pe mine se mă iubescl, 
Pentru-că suntă alte-avute, 
Pentru-că n’am mii și sute. 
Bădiță, nu cugeta 
Că tu alta vei afla 
Mai avută ca și mine, 
Der nu-i dreptă cătră tine, 
Nu nu, bade, nu-i afla 
BaremI câtă tu vei umbla, 
BaremI câtă vei osteni 
Ca și mine nu-i găsi.
Insă scumpulă meu bădiță, 
Fă după a ta voință, 
Fă după cugetulti tău, 
Să nu dicl, că te’nșelă eu, 
Decă tu de rău îi da 
Precum sciu că nu-i scăpa,
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Afacerea Wohlgemuth.
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, 

o upându-se de neutralitatea Elveției, 
declară, că decă în Germania s’ar tolera 
în contra Rusiei seu a Franciei aseme
nea agitațiuni, ca acelea ce s’au tolerata 
în Elveția în contra Germaniei, răsbo- 
iulă ar fi deja isbucnită între Germania 
și Rusia seu Francia. In aceste împre- 
j urări se pune cestiunea de a se sci, 
decă Elveția are dreptulă de a tolera pe 
teritoriul^ său machinațiunl îndreptate 
în contra Germaniei și cari în alte țări 
ard fi provocata răsboie.

Agitațiunea socialistă în Germania 
n’ar fi dobândita nici-odată puterea sa 
actuală, decă s’ar fi ceruta atestatele 
prescrise de convențiuuea dela 1876 în 
privința domiciliului, dice foia lui Bis- 
mark, care adaugă în urmă : Noi cerem 
numai ca Elveția să tolereze observați- 
unile preservatore. In Englitera sunta 
amploiațl ai poliției germane pentru a 
preîntâmpina crimele și li-se dă tota spri- 
jinula posibila. Incidentele Wohlgemuth 
și Fischer probeză, că autoritățile elve
țiano iau partea inimicilora Germaniei, 
cari sunta forte activi în Elveția. Neu
tralitatea este una prilegiu, de care nu 
trebue să abuseze acela de care se 
bucură.

Declarațiunile Germaniei și ale Ru
siei, făcute Elveției într’una moda simul
tana la 13 Iunie trecuta, faca să reiasă 
ideile emise de fdia berlinesă.

SCIRILE DILEL
Premiulu pentru celu mai frumoșii 

costumu naționalii, care se va da unei 
domne seu domnișore române, în balula 
din Făgărașa, cu ocasiunea adunării din 
Augusta a „Associațiunii transilvane11, se 
va decerne, după „Transilvania11, astfela; 
Premiula se va distribui sub durata 
balului în pausă, conforma conclusului 
unui juriu de trei persone, care se va 
compune dintr’una bărbata înaintata în 
etate (de se pote una membru ala co
mitetului Associațiunei), care să alegă 
dintre tinerimea dela bala una june și 
o domnișoră și cu aceștia, formându ju- 
riula sub presidiula său, va decide asupra 
distribuirei premiului cu maioritate de 
voturi. In casă de a nu reuși cu maio
ritate, votulă domnișorei va decide. 
Acesta premiu se va da în toți anii pe 
câtă generosulă dăruitoră va fi în vieță. 
Premiula nedistribuitu într’unu ană din 
lipsa de concurente, care să-lă merite, 
se va distribui în anulă următoră dim
preună cu noulă premiu, la una seu la 
două concurente. Premiulă de doi gal- 
binl în aură se va transpune în totă 
anulă în Februarie la biroulă Associa
țiunei transilvane, care nu-șl va pregeta 
de a-lă lua pănă la distribuire în grija 
sa. Bine să fie înțelesă, că numai diverse 
porturi seu costume din Transilvania potă 
intra în acestă frumosă concurență, acelea 
porturi însă cu variațiunile loră se află 
lățite din vechime din districtulă Hațegă 
și Caransebeșă, de pe la Sibiiu și Blașă 
pănă în munții apuseni, de pe Ternave 
pănă pe SomeșurI și Crișurl.

* * ♦
Esamenele de maturitate la gimnasiula 

română din Năsăudă, după cum ni-se 
scrie, s’au ținuta în dilele de 21 și 22 
n. c. Dintre 20 de maturisanțl, unulă a 
fostă relegată pe ună anO, 2 pe câte 3 
luni, er ceilalți au depusă esamenulă cu 
succesă.

* * *
Muscele columbaoe s’au ivită și în 

hotarulă Aiudului și încă în cete destulă de 
numărose. Trei muncitori fiindfl mușcațl 
de aceste periculose musce, au fostă 
transportați la spitală cu fața și cu pi- 
ciorele umflate. In vite pănă acum nu 
s’au întâmplată pagube mai însemnate. 
S’au luată aspre măsuri pentru încunju- 
rarea peri cuiului.

* * *
Esperiențe importante. „Naționalulă“ 

din BucurescI scrie : De câtva timpă ofi
țerii de geniu facă importante esperiențe 

cu diferite invențiunl. Astfelă avemă în 
primula renda esperiențele ce se facă cu 
descoperirea cârmei balonului. Aceste 
esperiențe, conduse cu atâta abilitare de 
acești oficerl și în specială de d-lă că- 
pitană Gărdescu, facă să se prevadă, că 
în curendă arma geniului nostru va ave 
ună nou suecesă. In ală doilea rândă 
este esercițiulă porumbeiloră de a duce 
corespondențe la distanțe de mai multe 
kilometre. Aceste esperiențe au reușită 
deja pe depliuă. Nu mai departe decâtă 
acuma 2 cj'le mai mulțl porumbei au 
fostă trimiși cu diferite corespondențe 
la Kitila, Parisă și Crivina. Ei s’au dusă 
și s’au întorsă cu răspunsă, chiar mai 
iute decâtă se aștepta. Mai suntă și alte 
esperiențe.

** *
Filoxera. Ministrulă de agricultură 

a dată o circulară cătră tote muuicipiele 
din țeră, ca să examineze cu deamărun- 
tulă tote viile și, pănă la finea lui Au
gustă, să raporteze unde este și unde nu 
este filoxeră.

** *
Eraclide despotu-Vodă. A apărută la 

Parisă, publicată și studiată de d-lă Emile 
Legrand, profesoră de greca modernă 
la școla limbeloră orientale vorbite, ună 
volumă întitulată : Două vieți ale lui E- 
raclide Despotă-Vodă, DomnulU DIoldavieiu.

* *
Regele României a primită din partea 

M. S. Regelui Eleniloră o scrisore de 
felicitare, dreptă răspunsă la notificarea 
ce i-s’a făcută, că Principele Ferdinand 
a fostă desemnată, conformă art. 83 ală 
Constituțiunei, ca Moștenitoră presump
tive ală Coronei, și a primită titlulă de 
Alteță Regală, Principe ală României.

** *
Corpurile legiuitore române s’au în

chisă Joia trecută printr’ună mesagiu 
regală, după ce s’au votată bugetele și 
legile financiare

* Ș;
Traseulii căii ferate Sibiiu-Făgărașă 

și Făgărașă-Homorodă va fi inspectata 
în dilele acestea de comisiunea politică- 
technică.

** *
Căsătoria moștenitorului română. Ce- 

timă în „Naționalula“ : Din sorginte si
gură aflămă, că în timpulă călătoriei 
Majestățiloră Loră în străinătate, se va 
lua o hotărîre definitivă și în privința 
căsătoriei A. S. R. Principele Ferdinandă. 
Acestă hotărîre va fi comunicată după 
întorcerea MM. LL. în țeră consiliului 
de miniștri și în urmă se va lua hotă- 
rîrea definitivă asupra săverșirei acestei 
căsătorii, care, după câtă se spune, se 
va face în BucurescI.

** *
înaintarea principelui moștenitoră ro

mână. In cercurile militare române se cjice, 
că Principele moștenitoră va fi înaintată 
la gradulă de generală în modulă urmă
toră: La 1 Iulie la gradulă de căpitană ; 
la 28 Novembre la gradulă de maioră ; 
la 1 Ianuarie ca locotenentă-colonelă ; 
la 8 Aprilie colonelă și la 10 Maiu 1890 
la gradulă de generală, când va fi nu
mită comandantă ală corpului ală 4-lea 
de armată, cu reședința la Iași. In in- 
tervalulă acestora înaintări, Principele 
va servi în câteșl trele armele.

** *
Metropolitulă Primatu ală României, 

obținendă ună congendiu, va părăsi Bu- 
curescii spre a merge la Karlsbad.

Parastasu pentru Bărnuții.
Selagiu, 22 Iunie 1889.

La 28 1. c. se împlinescă 25 ani de 
când marele bărbată ală națiunei și fiu 
ală Selagiului, SimionA Bărnuțîi, șl-a dată 
blândulă său sufletă în manile Creato
rului, tocmai când venindă bolnavă dela 
Iași ajunse în sătulă său natală Bocșla- 
română de lângă Șimleu.

Românii SelăgianI și cu acestă oca- 
siune voiescă a documenta, că ei nu au 
dată uitărei faptele unui bărbată și fiiu 
ală națiunei atâta de meritata ca Băr- 

niM, căci, precum suntem ă informați din 
isvoră sigură, parastasulă de 25 ani ală 
marelui bărbată Selăgiană — din anu
mite cause plausibile neputendu-se ține 
în cjiua morții aceluia, adecă 28 Iunie 
— se va serba cu mare pompă la 14 
Iuliu st. n. în Bocșia-română.

Avemă speranță, că la acestă solem
nitate, importantă pentru întregă nâmulă 
românescO, voră asista Românii devotați 
nâmului loră și din cele mai îndepărtate 
ținuturi ale Românimei.

Totă în aceeași di se va încununa 
din partea mai multoră corporațiunl fru- 
mosulă monumentă renovată, ce Româ
nii SelăgianI încă la 1878 au ridicată 
marelui bărbată.

Parastasulă în cestiune se va începe 
la 8 ore dimineța.

Cei cari călătorescă din depărtare 
suntă avisațl, că calea ferată per Ciuda, 
Oradea-mare și Careii-mari, precum și calea 
vicinală Selăgiană cu stațiunea ultimă 
Olcorito (Curilău) — depărtare de 20 mi
nute dela Bocșia-română, unde zacă osă- 
mintele lui Bărnuță — la stațiunea aci 
numită sosesce în fiă-care di la 2 ore 
după amedl, deci cei cari dorescă să fiă 
de față la festivitate, ar ave ca să so- 
sescă acolo încă în 13 Iuliu, seu, ce ar 
fi mai consulta, în 13 Iuliu cu calea fe
rată să vină la Șimleu, unde s’ar putea 
informa despre starea Româniloră din 
Selagiu și apoi îu 14 Iuliu dimineața ar 
pleca cu trăsură cătră Bocșia română, 
care dela Șimleu este în depărtare de 
1 oră.

Putemă afirma, că acestă sărbătore 
națională va fi imposantă cercetată, căci 
îndată după consultările ținute de frun
tașii noștri în acestă obiectă s’au insi
nuată ună numără însemnată de parti- 
cipanțl.

Sentinela..

Esamenele în Teușii.
Teușu, 16 Iunie n. 1889.

Știm. D-le Redactoră ! Poporulă ro
mână din Teușă, mulțămită bravurei și 
hărniciei lui, totdeuna cu mândriă pășes- 
ce în fața publicului românescă pentru 
a-șl da semă de purtarea și faptele sale 
pline de bărbățiă.

După o luptă voinicescă de 29 de 
ani, acestă lăudată poporă avu mai di
lele trecute bucuria de a secera o fru- 
mosă învingere prin aceea, că mulțămită 
unirei dintre ei — a isbutită a mijloci 
o comassare dreptă și mulțămitore, er 
esamenele ce s’au ținută Sâmbăta tre
cută, 15 Iunie n. c., cu copiii dela sco- 
lele loră poporale, au dovedită, că po
porulă română din Teușă lucreză cu 
stăruință nu numai pentru buuă-starea 
lui materiale, ci și pe itru luminarea ti- 
nerimei.

Când vorbescă despre luminarea ti- 
nerimei române din Teușă, trebue mai 
întâiu de tote să amintescă cu recunos- 
eință numele d-lui învățătoră Ștefanii 
Crișană și ală d-rei îavățătore Elena Lu
panii. Câtă pentru d-lă Crișană, d-sa 
este deja cunoscută între omenii noștri 
ca învățătoră harnică și de aceea mă 
voiu mulțămi de astădată a spune nu
mai atâta, că esamenulă cu cei 60 co
pii de sub mâna d-sale a fostă și de 
astă-dată torte îmbucurătoră și sporulă 
ce l’a arătată d-sa cu copiii ’i servesce 
spre laudă.

D-ra Elena Lupană însă a pășită în 
anulă acesta pentru prima-oră ca învă- 
țătore și cu tote astea pot dice,căsporiulu 
ce 1 a arătată d-sa cu școlărițele a fostă 
pentru noi uimitoră. Esamenulă cu șco
lărițele d-sale s’a începută dimineța la 
8 ore cu cântarea „împărate cerescă.“ 
Urma apoi esaminarea din religiune prin 
d-lă catichetă Gr. Serbu și după aceea 
oelelalte obiecte de învățămentă, pro
puse și esaminate prin d-ra învățătdre E. 
Lupană.

Despre sîrguința, consciențiositatea 
și multe alte însușiri frumdse ale d-rei 
Elena Lupană audisemă încă de multă, 
der despre puterile și vrednicia d-sale 
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mai bine m’am putută convinge cu oca
siunea acestui esamenă, când nu numai răs
punsurile bune și nimerite ale școlărițelor, 
der și cântările-în coră, precum și perora- 
rea diferiteloră poesii din partea scolă- 
rițeloră ne-a făcută în adevără să rărnâ- 
nemă uimiți.

înaintarea ce a făcut o însă noua 
nostră învățătoresă cu școlărițele nu se 
mărginesce numai la luminarea minții, ci 
și la deprinderea în lucrările de mână, 
așa că a trebuită să admirămă frumosele 
cusături ale fetițeloră presentate la esa- 
menă, precum acopereminte de paturi, 
fuste, ștergare și altele, er fetițele din des- 
părțămentulă ală IV-lea ni-au arătată 
minunate chămășl naționale bărbătescl, 
brodate cu multă măestriă de mânile 
loră.

Esamenulă s’a terminată la 12 ore. 
Succesulă peste totă disă a fostă mai pe 
susă de așteptările nostre. D-lă Aurelă 
Fodoră, parochulă din Feleudu, ca co- 
misară ală esamenului, printr’o însufleți- 
tore vorbire a mulțumită d-rei învățăto- 
rese pentru silința ce șl-a dată. A ur
mată apoi premiarea copiilcră. Premiile, 
dăruite în taleri din partea senatului 
școlastică, le-a împărțită d-lă parochă 
din locă împreună cu d-ra învățătoresă. 
Au mai dăruită pentru premiarea copi- 
leloră d-la Ioană Rusană, proprietară în 
Mesentea, 5 taleri ; d-lă Aurelă Popă, 
învățătoră în Aiudă, 1 taleră ; d-na Cri
șană 25 cr.; d-lă Gregoriu Popă 20 cr.

După prândă la 2 ore a urmată esa
menulă la școla de băețl, despre care 
am vorbită dej a. La amendouă școlile s’au 
aflată câte 60 școlari, cari au cercetată 
forte regulată școla. Din opidulă nos
tru, cu plăcere amintescă, că nici ună 
părinte nu șl-a dată copilulă său la 
școli ungurescl. Din alte sate însă 
s’au aflată 4 fetițe la școla de fete de 
aici.

Decă întregă poporulă română ar 
fi atâtă de bravă, ca poporulă română 
din TeușO, națiunea nostră în scurtă timpă 
ar fi mare și puternică.

Unu participantă.

Satulungii, 9 Iunie 1889.
Domnulă George Dima cu coriștii 

d-sale seminariall din Sibiiu, după pro- 
ducțiunea ce a dat’o la Brașovă, a bine
voită a ne delecta și pe noi Secelenii 
Joi în l-a Iunie a. c. cu o producțiune 
dată în sala hotelului „Internațională11 
din Cernată și apoi în biserica româ
nescă totă de acolo, în urma căreia au 
rămasă toți ascultătorii încântați, dintre 
cari mai jumătate străini. După pro
ducțiune a urmată o cină comună, la 
care au participată peste o sută de per- 
sone atâtă români, câtă și de alte na
ționalități. Cu ocasiunea acesteia ne-a 
delectată d-lă George Dima cu coriștii 
săi cu mai multe piese. Despre esecu- 
tarea pieseloră noi nu ne ținemă com
petent a ne da părerea, ci o lăsămă 
altoră persone mai competente pe tere- 
nulă musicală. Noi dicemă — după pri
ceperea nostră — că totulă a eșită peste 
așteptare în modă strălucită.

Nu putemă să trecemă cu vederea 
să nu amintimă, că totă cu acestă oca- 
siune ne-a delectată și cunoscutulă nes- 
tru baritonistă d-lă N. PopovicI, pro
fesoră de musică la gimnasiulă română 
din Brașovă, cu o doină plăcută, cu vocea 
d-sale cea sonoră. Totă asemenea și 
domnii George Popă și Damiană cu 
câte ună solo plăcută.

Pentru întâmpinarea speseloră s’au 
pusă și unele taxe de intrare, din cari 
s’au încassată suma de 83 fi. 80 cr. 
er spesele: cu cina 37 fi. 48 cr., cu 
transportulă coriștiloră 19 fi., cu sala 
și alte trebuinciose la primire 13 fi. 50 
cr., precum și cu concesiunea 1 fi., cu 
totulă suma de 70 fi. 98 cr.; rămâne 
ună venită curată de 12 fi. 80 cr., care 
sumă amă aflată cu cale ia o trimite 
Societății de lectură a teologiloră din 
Sibiiu „Andreiu ȘagunaL

Primescă încă odată sincerile n6stre
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mulțumiri atâta d-lU G. Dima, câtă și 
coriștii d-sale pentru bunăvoința, ce au 
avut’o cercetâudu-ne, și dicemă: „înainte 
cu Dumnedeu“ !! Primitorii.

Esamenele la școla civilă de fete a 
Associațiunei.

După programa școlei civile de fete 
a Associațiunei, ce deja a eșită de sub 
tipariu, esamenele la aceeași școlă se voră 
ține in ordinea următore :

In 27 Iunie n. înainte de amedă: 
8—9 Religiunea cu tote elevele. 9—10 
Limba română cu cl. I și IV. 10 —ll*/4 
Limba maghiară cu cl. I și III. 11’ 4 — 
12 Fisica cu cl. IV.

După amedă: 3’ 2—4 Higiena cuci. 
IV. 4 — 5 Limba germană cu cl. II și 
III. 5 — 6 Limba francesă cu tote ele
vele.

In 28 Iunie n. înainte de amedă : 
8—83'4 Geografia cu cl. I. 83/4—9’/2 
Geografia cuci. II. 91 2— 10l/4 Chemia 
cu cl. III. 103/4 —ll3/4 Istoria patriei cu 
cl. IV.

După amedă : 3*/2— 4*/'4 Aritmetica 
cu cl. II. 4,,4—43/4 Economia de casă 
cu cl. III. 43'4—6 Musica instrumentală. 
6 — 6*/2 DeclamațiunI și cântări.

In 28 Iunie n. La orele 10 înche- 
iarea solemnă a anului școlară.

Atestatele se; voră; distribui în 29 
Iunie, încheiându-se în aceeași di anulă 
școlasticăj ală treilea ală școlei civile de 
fete.

începerea anului școlastică 1889/90 
se face cu 1 Sept. st. n.

Ordinea exameneloril
la școla elementară capitală română ort. 
rcs. din Brașovă la finea anului școlară 

1888/89.
Examenele publice se țină Luni și 

Marți în 19 și 20 Iunie st. v. în sala cea 
mare a edificiului gimnasială din Gro- 
verl, în ordinea următore :

ZmuT în 19 Iunie dela 8—9 ore a. m. cu 
clasa I de copii, dela 9—10 ore a. m. cu 
clasa II de copii, dela 10—11 ore a. m. cu 
clasa III de copii, dela 11 —12 ore a. m. cu 
clasa IV de copii, dela 3 — 4 ore p. m. 
exerciții gimnastice cu cl. III și IV. de 
copii, dela 4—5 ore p. m. exerciții 
în grădinărită cu cl. III și IV de copii 
(escursiuue în grădina școlei).

Marți în 20 Iunie dela 8—9 ore a. 
m. cu clasa I de copile, dela 9—10 ore 
a. m. cu cl. II de copile, dela 10—11 ore 
a. m. cu clasa III de copile, dela 11 — 
12 ore a. in. cu clasa IV de copile, dela 
4—5 ore p. m. exerciții în grădinărită 
cu cl. III și IV de copile (escursiune în 
grădina școlei.)

Examenele cl. ni și IV de copii și 
IV de copile se încheia cu cântări.

Duminecă 25 Iunie după serviciulă 
divină se va încheia anulă școl. 1888 89 
cu cetirea clasificațiuniloră și împărțirea 
premiiloră.

La examenele acestea, precum și la 
festivitatea încheierii anului școi., are 
onore Direcțiunea școl. a învita pe toți 
binevoitorii și amicii școleloră.

Examenele la școlele medii gr. or. rom. 
din Brașovă se țină:

In 16 Iunie v. esamenulă orală de 
maturitate cu cl. III corn.

In 22 și 23 Iunie esamenulă orală de 
maturitate cu cl. VIII gimn.

In 24 Iunie esamenulă cl. V de fete, 
esamenulă de cântări cu tote clasele me
dii, esamenulă de gimnastică.

In 26 și 27 Iunie esamenele cl. 
VII—I gimnasială, H—I comerc. și IV— 
I reală.

In 29 Iunie v. după servițiulă di
vină cetirea clasificăriloră și împărțirea 
premiiloră.

Starea semenăturiloru.
Raportele oficiose, incurse la minis- 

terulă ung. de agricultură, constată că 
ti’ipulă nefavorabilă dela 11 — 17 Iunie 
a făcută, ca semănăturile să dea îndă

răptă, deorece în urma căldirei și ar- 
șițeloră mari, afară de în unulă seu două 
comitate, vegetațiunea n’a putută nicăiri 
să se desvolte îndestulitoră.

Grănele, cari de altmintrelea suntă 
în genere de mijlocă, au dată îndărăptă 
mai alesă în ținuturile dintre Dunăre și 
Tisa, pe lângă Tisa de-a drepta și 
de-a stânga, în comitatele din Transil
vania, ba chiar între Tisa și Murășă, 
unde semănăturile suntă mai slabe ca 
de mijlocă. In multe locuri au tăciune 
și le strică insectele. Din arealulă de 
5 milione jugăre catastrall cultivate cu 
grâne, la 13 1. c. 24.5 procente erau 
mai puțină ca de mijlocă, 63.9 de mij
locă și numai 11.6 procente mai bună 
ca de mijlocă.

Secara încă a suferită din causa căl- 
duriloră tropice, fiindă espusă a se coce 
înainte de vreme. Din arealulă de 2.03 
mii. jug. catastrale, cultivate cu săcară, 
26.4 procente este mai slabă ca de mij
locă, 63.2 de mijlocă, 13.4 mai bună ca 
de mijlocă.

Orzul! aprope pretutindenea a dată 
îndărăptă, neputendu-se desvolta de locă. 
Elă se cultivă pe ună areală de 1.7 mii. 
jug. catastrall. Din aceștia 38.6 procente 
este mai slabă ca de mijlocă, 53.5 
de mijlocă, ar 7.09 mai bună ca de 
mijlocă.

Ovesulu a suferită mai multă de căl
duri. Din arealulă cultivată de 1.9 mii. 
jug. catastrale, 41,1 procente e slabă, 
51.9 de mijlocă, și numai 7 procente 
mai bună ca de mijlocă.

Rapița se cosesce ici colo.
Cucuruzulă încă a suferită de secetă, 

der totuși se ține binișoră. Intre tote 
semănăturile elă este cela mai îndestu- 
litoră.

Pomcle și păstăidsele, cânepa și inulu 
încă suferă de căldură. Cartofii și tă- 
baculă este mulțumitoră. Viile de ase
menea. Napii suntă îndestulitorl numai 
în unele ținuturi.

Maestria de a te face tinere.
Se pare că s’a găsită și măestria de 

a te face tînără, ori celă puțină măestria 
d’a nu îmbătrâni prea iute. Asta nu 
mai e fabulă, nici poveste ; nu este nici 
vr’o reclamă de șarlatanii. Este faptă 
împlinită. Dovadă împărtășirea estraor- 
dinară ce o făcu în ședința din urmă a 
„Societății biologice11 din Parisă, unulă 
din membrii cei mai sărbătoriți ai „Aca
demiei de medicină" și dela „Iustitută", 
profesorulă dela „College de France", 
Brown-Sequard, care este ună fisiologă 
de rangulă ântâiu și care în totă vieța 
lui a cercetată și studiată sistemulă ner- 
viloră și ală măduvei spinării.

In faptă, nu unulă de rendă, ci re- 
numitulă profesoră Brown-Sequard afirmă, 
că a descoperită secretulă de a te face 
tinerii.

Când învățatulă se urca pe catedră, 
auditorii erau forte încordați. Se scia, 
că profesorulă, care se bucură de o 
stimă generală, era gârbovită de cei 72 
ani și de studiile obositore, încâtă numai 
rare-orl lua parte la desbaterile socie
tății.

„Domnii meiu, începu elă cu voce 
îndesată, credă că d’aci înainte întreba
rea despre întinerirea omului este desle- 
gată cu ajutorulă sciinței."

După acestea oratorulă spune pe 
largă tote esperimentele și observările, 
ce le-a făcută la sine însuși. Elă obser
vase de multă, că transfusiunea sângelui 
nu este în stare să redea organismului 
puterile pierdute. Operațiunea, care era 
de lipsă, ca să torni sânge nou în vinele 
bolnavului, greutatea de a afla o personă 
corăspundătore spre scopulă acesta, schim
bările dese, cari se întâmplă în elemen
tele de felă deosebită ale fluidității și 
alte temeiuri de natură technică, au abă
tută pe învățațl dela esperimentele, fă
cute nu de multă cu transfusiunea sân
gelui. De altmintrelea sângele este nu
mai ună escelentă mediu pentru celule, 
cărora le conduce oxigenulă de lipsă 
pentru vieță, cu tote acestea numai ce
lulele suntă depositarele și regeneratd- 
rele puterii. De aici s’a ivită întrebarea, 
că ore, decă țl-ar succede a introduce ce
lule de vieță prospete unui omă bătrână și 
slabă, nu ai pute săi dai și nouă putere de 
vieță ?

De douăcjecl de ani se ocupă fisio- 
logulă învățată cu întrebarea acesta, fă- 

cendă cu sine însuși diferite esperimeute. 
Elă lua părticele din anumite organe 
dela animale vii, tinere, dela delfină ori 
cânr, și când tresăreau încă, le pisa într’o 
piuliță, turna peste ele apă destilată, și 
apoi le străcura, pe urmă cu fluiditatea 
făcea o injecțiune sub piele, ca cu 
morfiu.

A doua di după injecțiune, spune 
profesorulă, că se simția de totă schim
bată. Pănă aci lucrarea în laboratoră de 
o jumătate de oră, stândă, îlă obosia 
forte tare. AstădI pote lucra neîntreruptă 
trei ore fără să obosescă, i-a crescută 
pofta de mâncare, dorme mai bine, pu
terea spirituală de lucru este mai intensă, 
mai clară, puterea lui dynamo-metrică a 
crescută cu 7 kilo. Ce este mai multă, 
i-s’au întinerită tote poftele și dorințele.

Pe încetulă gesticulațiunile oratorului 
au devenită totă mai vioi, vocea mai 
tare și mai limpede, cum nu fusese cine 
scie de când ; fața-i, mai înainte încrețită, 
îșl căpătase energia de odiniore, er din 
ochii lui scânteia foculă tinereței dispă
rute de multă. Bătrânulă părea cu dece 
ani mai tîneră.

Conferința acesta interesantă se va 
tipări și se va împărți la tote institutele 
de specialitate europene.

Mulțămită publică.
Pentru modelele din lucrulă de mână 

femeiușcă dela sate, colectate și oferite 
gratuită pe sema școlei civile de fete a 
„Associațiunei transilvane11, comitetulă 
Reuniunei femeiloru române din Sibiiu 
— concreijută cu compunerea colecțiu- 
nei acestoră modele, — îșl esprimă căl- 
durosa sa mulțămită domnei colectante 
și oferente Maria Dană, soțiă de proto- 
popă din Făgărașă, domneloră oferente : 
Paraschiva Aronă, economă din Galați; 
Elena Cocauă, preotesă, din Mândra; 
Cristina Herțiogea, preotesă, din HersenI; 
Elena Lucuța, soțiă c. r. căpitană i. p. 
din Sibiiu; Lucreția Olariu, soțiă de 
advocată, din Deva; d-șorei Maria Popă 
din Bucerdea vindsă; d-lui Constantină 
Stezară, c. r. căpitană i. p. din Sibiiu, 

Din ședința comitetului Reuniunei 
femeiloră române din Sibiiu, ținută la 16 
Iuniu 1889.

Maria Cosina, Dr. Rusii,
președintă. secretară.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

IleM’hidcrca dele^ațiimilorA.
Viena. 23 Iunie sera. Discur- 

sulti tronului cătră delegațiuni cț i ce: 
Nicî în raporturile nostre cu pu
terile străine, nicî în direcțiunea 
generală a politicei nostre esteri- 
dre nu s’a fâcuțu vre-o schimbare. 
In deplină înțelegere cu puterile 
aliate guvernulu Meu stăruesce pen
tru desvoltarea pacinică a situați- 
unei Europei, care continuă a fi nesi
gură. Guvernulu Meu are firma 
speranță, că și mai departe voru 
pute fi conservate binefacerile păcii, 
cu tfită sporirea puterii armate, ce 
se continuă de cătră tdte statele 
și care și pe noi ne constrînge de 
a ne perfecționa mereu puterile 
ndstre militare.

Regretabila liotărîre a regelui 
Milanu alîl Serbiei de a abtjice la 
tronulu seu, a pusu, pe timpultî 
câtu va dura minoritatea regelui 
Alexandru, puterea în manile unei 
regențe, care ’Mî-a datu în modu 
formalu asigurarea, că va continua 
a cultiva raporturile amicabile de 
pănă acuma față cu Austro-Un- 
garia.

Pătrunsă de semțeminte bine- 
voitdre pentru regatulă învecinată 
serbescu, dorescu acesta șisperezu 
și din parte ’Ml, că înțelepciunea 
și patriotismulti Serbiloru voră feri 
Serbia de seriăse pericule.

In Bulgaria domnesce liniștea 
și ordinea și este astfelu îmbucu- 
rătoru a constata progresele con
tinue, ce le face acestă țeră cu totă 
situațiunea ei gravă.

Aprețiându pe deplină rapor
turile financiare, guvernulă Meu se 
va strădui de a reduce clieltuelile 
totale pentru armată la ceea ce 
este mai necesară. In urma cerin- 
țeloru estraordinare nu se pdte 

evita mai alesă continuarea aceloră 
măsuri de precauțiune militare, pentru 
cari în anulă trecută s’au încuvi
ințată credite estraordinare, mai 
departe asemeni măsuri neamănabile, 
cari suntu neaperate pentru întărirea 
și mărirea destoiniciei de luptă a ar
matei.

DIVERSE.
La Parisâ pe velocipedii. Cum spune 

„Italia11, din Roma au plecată la Parisă 
cinci inși cu velocipedulă, ca să vedă 
exposiția. Ei au luată drumulă pe la 
Mont-Cenls.

Unu procesă curioșii. Americanii au 
obiceiul d’a face mai desă pe ’Europeni 
să-și casce ochii de istoriile loră curiose 
și escentrice. Tote cele de pănă acum 
însă suntă nimica față de procesulă ne 
mai pomenită, care se va pertracta îna
intea jurațiloră din Michigan în America 
nordică. Iu procesă se va decide asupra 
întrebării, decă e validăjseu nu căsătoria 
încheiată pe scena teatrului între ună 
adoră și o actriță]? Ună actoră cu nu
mele Alhicr, care a jucată de repețite-orl 
eu o colegă a sa,|cu naiva d-șără Carrie 
van Booskirk, într’o piesă, care încheiă 
cu căsătoria amândurora, a reclamată în 
faptă pe tînăra artistă de soția sa legi
timă, pe cuvântă, că ceremonia săvîrșită 
pe scenă cu învoirea ambeloră părți, co- 
răspunde perfectă condițiuniloră legali 
dejcăsătoriă ale țărei. Domnișoraa pro
testată seriosă contra dorinței curiose a 
colegului ei, d-lă Altner însă nu se îm
bată cu apă rece, elă dice, că va câș
tiga la tote instanțele judecătorescl din 
America.

Necrologu.
Georgiu Popu, studentă de a V-a cl. 

gimn. în Blașiu, după ună morbă greu 
de peptă a reposată în Blașiu la 6 Iunie 
n. c. în anulă ală 20-lea ală etății, fiindă 
înmormântată la 8 Iunie în cemiterulă 
bisericei de acolo. Reposatulă a fostă 
ună tineră de bună speranță, eminentă 
în studii și cu bună purtare, prin ceea 
ce șl-a câștigată distinsa bunăvoință a 
d-lui dr. Victoră Szmigelschi, profesoră 
de teologia, din a căruia generositate se 
susținu la școlă, fiindă provedută cu tote 
cele de lipsă. Pe reposatulă îlu deplângă 
nemângăiații părinți Susana și Dorofteiu 
Popă, cantcră gr. cat. în Șerbenl.

Fiă-i țărîna ușoră!
Șerbenl, 17 Iunie 1889.

Cursul A pieței Brașovft
din 22 Iunie st. n. 1889.'

Renta de aură 4°/0 ------ 101.10
Renta de hârtii 5°/0 ........................... 95 45
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

Cursulu la bursa de Viena
din 23 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românesc! Cump. 9.38 Vend. 9.42
Argintii românescîi - n 9.35 9.38
Napoleon-d’orl - - - n 9.45 n 9.47
imperiali - - - . n 9.60 n 986
GalbinI 71 5.56 71 5.60
Scris, fonc. „Albina“6°/0 n 102.— fi —._

n ■ n &7o n 98.59 n 99.—
Ruble rusesc! - - -

71 122.50 124.—
Discontulti - - - - 6’/,--87o pe ană.

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112,60
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 - - - . _ 105 —
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă jqq _
împrumutul^ cu premiulă ungurescă 140.70 
Rosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . .
Renta de hârtiă austriacă - - - _ 83.35
Renta de argintă austriacă - - . . 8355
Renta de aură austriacă ----- 109,15
LosurI din 1860 - - - _ _ _ - .4q
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905 — 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 31750 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.50 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleou-d'orI..................................... 946'/
Mărci 100 împ. germane .... 58.27'/
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.25 1

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Dela comitetulu centrală electorală 
alu comitatului Brașovu.

Nr. 32—1889.

PUBLICAȚIUNE
Din partea comitetului centralii elec

toralo ală comitatului BrașovO se face 
cunoscutO, în înțelesuld art. de lege 
XVIII ex 1866, cum-că listele, respective 
catalogele provisorice ale alegâtorilorO 
de deputațl pentru dieta țerii suntO 
compuse pentru acesto and în ambele 
cercuri electorale, ce stau sub conducerea 
acestui comitete centrale electoralo.

Cataloguld generale aid tuturord 
alegdtorilord din ambele cercuri elec
torale este expusd la vederea fiă-căruia 
în birould presidentului comitetului cen
trale, er cataligele singuraticelord co
mune suntd expuse în casa satului a 
fiă-cărei comune. Ele se potd vedea de 
orl-și-cine în amintitele locuri din 5—25 
Iulie st. n. a. c. în presența vre-unui 
funcționare a. m. dela 8—12 ore, er p. 
m. dela 2—6 ore, se potd și lua copii de 
pe ele.

Fiă-cine pote reclama în contra ca
talogului respective referitord la propria 
sa personă; afară de acesta fiă-cine este 
îndreptățită a reclama în contra vreunei 
neîndreptățite luări seu lăsări afară din 
listele acelui cercd de care se ține — 
presupunendd că eld însuși este luate în 
vre-una din aceste liste.

Reclamațiunile se potd vedea de 
orl-și-cine și fiecine’șl pdte face obser
vațiunile sale la ele.

Reclamațiunile se facil în scristl ; 
într'unti scriptd se potd faco reclama- 
țiunl și pentru mai multe persone. Ob- 
servațiuuile de asemenea se facil în 
scristl și la fie-care scriptd au sâ se facă 
observațiunile separații. Reclamațiunile 
au să se facă din 5 pănă inclusive 15 
Iulie a. c. st. n.; er observațiunile din 
16 pănă inclusive 25 Iulie.

Reclamațiunile și observațiunile ins
truite cu documentele recerute suntd de 
a se adresa subscrisului comitetd cen
trală electorală și au a se preda autistei 
acelei comune în contra a cărei liste 
s’a făcută reclamațiunea.

Acestea se aducă la eunoscința pu
blică pe lângă acea observare, că co- 
mitetulă centrală va decide asupra a- 
cestoră recJamațiunl și observațiunl în 
ședințele publice, ce le va ținea în 1, 
eventuală continuativd și în 2 Septembre 
a. c. st. n. dela 9—12 6re a. m. și că 
aceste decisiunl se voră putea vedea de 
orl-și-cire în orele de oficiu din 20—30 
Septembre a. c. st, n.

Din ședința comitetului centrală 
electorală ală comitatului Brașovă, ți
nută în 19 Iunie 1889.

Iuliu de Roll m. p. 
consiliard regiu și pre
ședinte alu comite

tului centrala

Dr. TiHericii JeM m. p. 
protonotariu onorariu 

ca actuariu.

„ALBIW,
Instituții ie credîtU și ie economii

FILIALA BRAȘOVU

85,4

Amanetezi hârtii de valore 
ȘI DE CELEA ROMĂNESCI 

pănă la 85°/0 din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de 
6°/n decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
61/2°/u decă suma împrumutului este sub v. a. fl. 

In formațiuni mai <le aprope se pofti 
dilnicu în biroulti institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

Licitațiune minuendă

99,3- 2

V
FABRICA 

penrru construire de mașini 
și turnătoria de metale 

a lui

/O’

Lemne de focii

Iulius Teutsch

«K 
*

Furniseză tdte obiectele de resortulu său. precum: 
stalațium de mori, fabrici de spirtu (poverne), fabrici 
bere, instalarea de băi, conducte de apă, montări de 
zâne, tute soiurile de pompe și tulumbe de focu în dife
rite mărimi, cu seu fără de aparatu. fote soiurile de țevi 
(mațe).

Amu onore a însciința pe m. m. publică, cumcă să primescă 
la mine comande pentru lemne de focu din Crazna dela furniso- 
rulu de lemne Zonda.

Lemnele au în blănî o lungime de I m. 30 Cm.
Prețulu unui stenjinu de lemne împreună cu adusulu pentru 

interiorulu orașului este de 10 fl. 60 cr., pentru Scheiu 10 fl. 
80 cr.

La comandarea unui stenjinfl de lemne aducerea se efectueză 
în 48 de ore, a mai multoru stenjim in 3 dile.

George hike.
Strata. Căld.ărariloriă HSTo. 5OG.105,2-1

Ultima săptămână
Tragerea deja în I5 (27) Iunie. 

LoteWiM 
Câștigulu principala 60,000 fl. 

Prețulu unui lost! 2 fi.
Losurl se căpătă : la J)irecțiuncu loteriei în Rudapesta (Pesta, oficială va

mală principală semi-etaț/iu), — la tdte oficiile dc loteria, sate și dedare, la 
cele mai multe oficii postule, la „Mercur* in Viena. și la dibitanții de losurl 
însărcinați cu vendarcu lorii in tdte orașele și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. 1 Maiu 18-9. AleCSiHldlll (1C Mii 1‘mSS.V,

consilierii rlc secțiune în ministerială rcg. ung.
de finanțe și directorii ahi loteriei.

<

(]i, și

1000.
1000.

lua
No.

Pentru repararea și preschimbarea unord lucruri dela biserica 
română gr. or. din comuna Reșnovti protopresbiteratulu Branului, 
prin acesta s6 escrie concursă de licitațiune minuendă pe <]iua de 
24 Iunie V (6 Iulie) a. c. diinineța la 10 ore, cu prețuiri de esclamare 
470 fl. 86 cr. v. a. conformii planului și preliminariului de spese.

Atâtu condițiunile câtu șî preliminariulft s6 potu vedea la sub- 
scrisulu președinte ala comitetului parocliialu.

Numai aceia dintre concurență voră putea licita, cari vorii de
pune unu vadiu de totu asemenea și cei cari voru trimite oferte,
numai acelea se voru considera, care voră fi provecțute eu acelu 
vadiu.

Comitetulu parocliialu îșl reservă dreptulă a alege dintre con- 
curențl pe care va voi.

Reșnovti, în 25 Maiu 1889.
George Proca,

președintele comitetului parochialU.

ABONAMENTE
SAZETA TRANSILVANIEI11

b'ețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Unaaria:

Pe trei luni. .............................................. 3 fl.
Pe șese luni. • ................................................ 6 fl.
1*0 unu anu . ....................................................12 fl.

Pentru România și străinătate:
Be trei luni. .................................................... 10 fr.
Pe șese luni’ ............................................................20 ir.
Pe unu anu. ........................................................... 40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe

3

ană. .
șese luni
trei luni

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

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

2 fl. -
i «. —

50 cr.

O^OC 43C159000Sio8
I ipogralia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Avisn i-lorn abonați!*
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și minierii de 
pe l’ășia sub care au primită diarulu nostru până

Domnii, ce se aboneză dm mm, 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administra*. „Gaz. Trans"

acuma.
•se binevoiască a scrie adresa


