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„Gazeta- iese In fiecare qi. 
Abonamente wrn Ansiu-Ungaiia 
Pe unii anu 12 fi., pe șAselunl 

6 fl., pe trei luni 3 3.
Pentru România șl străinătate 

Pe uni anii 40 franci, pe b6so 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la t6te ofi- 
oiel'j poștale din întru și din 

afară și la dd. coleotorl.
Abonamentnln pentru Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulii I.: pe unu ană 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dus ul fi în 
casă: Pe unt ană 12 fl- pe 
șâse luni 6 fl., pe trei Inul 3 fl. 
Ună esemplară 5 or. v. «- său 

bani.
Atătă aboneRțieatele cătă și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.
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Cu fl KuSie stilîi vecliiu

se deschide nona iiboiimneiitii la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonameniuhi;
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe ună anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe ună 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
ș6se luni 1 fl.

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

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a ar Sta și posta ultimă.

Almiiiistrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 21 Iunie
Era cu neputință se nu se facă 

puțintelu șovinismu ungurescu și 
în delegațiune, precum destulu de 
multă se face în dieta ungurescă.

Der decă în dieta din Pesta 
șovinismulu are trecere, fiindcă 
deputății unguri suntu singuri de 
capulă lorii, în delegațiune nu 
li-se prindu așa ușoru încercările 
de a storce mereu concesiuni în 
favorea maghiarismului și în pa
guba naționalitățiloru. In delega
țiune mai santu și alții, nu numai 
Unguri, cari le sciu strînge șovi- 
niștiloru freulu, îndată ce se ’n- 
tindu prea departe.

In comisiunea pentru armată 
a delegațiunei unguresc!, membrii 
acesteia au cerută din nou, ca și 
în alțl ani, înființarea unei aca
demii militare unguresc!, introdu
cerea lirnbei unguresc! ca limbă 
de instrucțiune în tbte școlele mi
litare din Ungaria, precum și inti
tularea armatei comune, ca armată 
„împerătescă și regescă“.

„Domnii (Unguri)—cjice „Neue 
freie Presse“, care de altmintrelea 
își cam dă cote cu ei— au avută 
și de astă dată puținu norocu cu 
propunerile lord, cari au fostu a- 
runcate afară pe terestră, și astfelu 
plenulu delegațiunei nu va scăpa 
de sortea, de a fi tratate retori- 
cesce temele de mai susii“.

Esclusivismulu cu care politi
cii unguri pășescu în tote cestiu- 
nile, ca și cum în jumătatea de 
dincbce a monarchiei n’ar mai fi 
și alte naționalități decâtii numai 
Unguri, se vede că bate acum la 
ochi chiar și celoru mai buni a- 
micl ai lorii.

Der ca totuși să scape de blamu, 
li-s’au făcută unele mici. concesi
uni. Inse în același! timpii li-se 
făcu concesiuni și naționalităților îi 
nemaghiare.

Anume ele aci înainte limba 
ubgtirăscă • se ya propune în seb- 
lele militare nu într’o ora, ci în 
două ore pe săptămână, și într’o 
cji se va conversa cu elevii din 
scolele r^ale militare superiore și

din academiile militare și ungu- | elO însuși, după cum cornițele Kalnoky 
reșce.

Atâta e totu ce s’a concesii 
Unguriloru. Der de alta parte s’a 
ținutu contă și de Nemaghiari, 
căci a declarații ministrulu., că 
acelu ofițerii, care în. timpii de
trei ani nu-șl va însuși limba re
gimentului, va fi eschisu dela îna
intare. Și pentru ca se învețe 
ofițerii limba regimentului, nu mai 
încape îndoială, că voru trebui 
cu timpulu să se gândescă cei din 
fruntea administrației de răsboiu 
și la mijlbce de a se pute învăța 
mai ușoru și limbele celorlalte na
ționalități.

Delegații unguri, învețațl ca în 
dieta ungurescă să se servescă de 
apucături șirete în ce privesce in
troducerea lirnbei unguresc! și acolo 
unde nu ’i este loculu, se ’ncer- 
cara să identifice limba regimen
teloru cu „limba statuluio apu
cătură, care cu o trăsătură de con- 
deiu ară fi declarații tote regimen
tele comune din Ardelu, Bănatu 
și Țera ungurescă de regimente 
maghiare. Nu li-s’a prinsu însă 
apucătura și li-s’a tăiată repede 
pofta, dându-li-se a înțelege, ca 
limba statului n’are a face cu lim
ba regimenteloru.

însuși ministrulu Tisza a vă
zută, că prea bticănă o facă dele
gații unguri și a fostu silită să 
declare, că limba regimenteloru 
se va stabili, dupăce voru esista 
tote datele necesare, spre care 
scopu va trebui să se dea mare 
atențiune împrejurărei, d’a se trece 
în listele de asentare limba ma
ternă a celoru obligați la servi- 
ciulu militară, corespuncjetoră fap- 
teloru.

Prin urmare limba regimentului 
va fi a acelei naționalități, ai cărei 
fecior! formeză maioritatea regi- 
gimentului.

Totă grija e a se pune cu oca- 
siunea trecerei lirnbei materne în 
liste, ca nu cumva de pildă unii 
fecioru românii care ar sci și ungu- 
resce, să fiă trecută ca Ungură 
cu limba maternă cea ungurescă, 
precum suntu învățațl să facă sta
tisticii unguri.

De sigură, că organele admi- 
nistrațiunei de răsboiu voru fi cu 
luare aminte la acestă operațiune 
statistică.

Foile ruse și declarările ministrului Kalnoky.
Vorbindă de discursulă comitelui Kal

uoky, „Journal de St. Petersburg" dice, că 
cestiunea independenței, la care statele 
balcanice au dreptulti de a aspira, e 
ună terenă pe care Rusia s’a pusă tot- 
deuna, fără să se gândescă a interveni 
în afacerile interne ale Serbiei.

Același diar releveză cu satisfacțiăy 
că guverhulă regenței lucreză a lichida 
trecutul!! dificilii pe care l’a moșteniți!; 
îșl dă silințele a îmbunătăți situațiunea 

’țării și a o face să întf’b în căile nor
male și tradiționale. JncUngiurată de 
încrederea națiunii, ea' respinge ori ce 
agitațiune vătămătdfeț căci scie, că ar 
putea să atingă’: interesele superiore ale 

| patriei. Guvernul ă regenței a declarații 

o recunosce, că nu e însuflețiți! de sim- 
țeminte ostile față de nimeni, mai cu 
semă față de Austria, der decă găsesce 
în tradițiunile sale naționale aceea a le- 
găturiloră intime cu Rusia, e liberii de 
a se întdree -la ea.

Făcendă acesta, elă nu se contra- 
dice în dorința sa, de independență, 
căci de sigură nu Rusia va fi acea, care 
ar căta să o jignescă.

Foia din Petersburg^ releveză în 
specială pasagiulă în care cornițele Kal- 
noky constată, că Austria întreține re- 
lațiunl amicale cu tote puterile, mai cu 
semă cu Rusia.

Cu privire la declarațiunile făcute 
de cornițele Kalnoky în sînulă delega
țiunei ungurescl în privința Bulgariei, 
„Journal de St. Petersburg14 cjice, că în 
ceea ce privesce acestă nenorocită țeră, 
punctulă de vedere ală Rusiei, fondată 
pe dreptulă și respectulă tratateloră, e 
bine cunoscută de totă lumea și că nu 
se mai pote reveni asupra acestui punct.

Serbarea (lela Kușevață pentru Kossovo.
La prândulă oferită Vineri de că- 

tră municipalitatea din Kușevață în 
onorea regelui, au asistată 250 de per- 
sone, printre cari regentulă ProticI și 
toți miniștrii.

D-lă Rlici, comerciantă, a ridicată în 
numele orașului Krușevață primulă to
asta în onorea regelui, care a moștenită 
coronă 'ela gloriosulă țară Lazără.

D-lă “Jritzcî a mulțumită, în numele 
regelui, orat rului și a invitată poporulă 
serbă a rămâU sredinciosă și devotată 
dinastiei Obre . ; >lcl, pentru ca prin uni
rea sa cu densa să se potă atinge ținta 
națională.

D-lă Gersici a ridicată ună toastă | 
în sănătatea și prosperitatea națiunei 
serbescl.

D-lă Mij atavici. a băută în sănătatea 
ospețiloră streini, mai cu semă în a pu
ternicului stat-frate Rusia. Coresponden- 
tulă diarului „Times“ a răspunsă ridi- 
cândă ună toastă în sănătatea regelui.

D-lă Thalloczy, membru ală aca
demiei ungurescl, în toastulă său a fă
cută alusiune la sângele pe care Ungu
rii și Serbii l’au vărsată pentru idei co
mune, șl-a esprimată dorința, ca acestă 
faptă să stabilescă concordia între cele 
două națiuni. Acestă toastă a fostă pri
mită cu ună mare entusiasmă.

D-lă Kulakoioski, redactoră ală dia
rului „Warșawski Dnewniku, a luată în 
sfârșită cuventulă și a disă, că Rusia și 
Serbia trebue de acum înainte să aducă 
soluțiune favorabilă sarcineloră na
ționale.

ManifestațiunI rusescl.
Asupra incidentului întâmplată în 

casina oficeriloră din Stuttgart în timpulă 
iubileului regelui de Wurttemberg se 
comunică din Berlină următorele amă
nunte :

„Căpitanulă de stată majoră rusesc 
din deputăția dragoniloră ruși, când s’a 
ținută toastulă pentru Germania, a a- 
runcată paharulă său la pămentă, decla- 
rândă oficeriloru germani și austriac!, 
cari erau de față, că densulă pote bea 
ca oficeră pentru prosperarea Wurttem- 
bergului, der pentru prosperarea Germa
niei nu pote bea. Elă a părăsită apoi 
casina și ceilalți Ruși i-au urmată. După 
acesta ună locoteiîentă-colonelă prusian 
a ridicată, între uesfârșite strigăte de 
se trăiescă", ună toastă demonstrativă 

pentru armata germană și aliații ei, care 
toastă a fostă în modă entusiastică aplau
dată. Prințulă moștenitoră rusescă, care 
se afla de față la curtea din Stuttgart, 
aflândă despre ceea ce s’a petrecută, a 
admoniată aspru pe oficerii rusescl din 
causa purtării loră provocătore.

țliarulă diplomației rusescl, „Nordu 
din Bruxela, declară, că decă cumva 
Austria ar recunosce pe prințulă Fer
dinand ală Bulgariei, s’ar desfășura ces
tiunea bulgară, care pănă acuma numai 
prin moderațiunea Rusiei n’a causată 
nici ună conflictă.

Corespondentulă lui „Nordu anunță, 
că Țarulă va merge mai întâiu la ma
nevrele din Krasnoe-Selo și după aceea 
la Kopenhaga, Despre călătoria Țaru
lui la Berlină nu se scie încă nimică 
sigură. Ba „Kreuzzeitung“ din Berlină 
afirmă, că Țarulă Alexandru pote că nu 
va visita de locă Berlinulă în anulă 
acesta.

Din câ.eleg'ați-uini.
Raportorulă comisiunei pentru ar

mată a delegațiunei ungurescl Rakovszlcy, 
propune, ca ministrulă de răsboiu să 
presinte în fiecare ană lista aceloră vo
luntari, cari au să servescă ală doilea an.

Akos Beiithy cjice, că noua lege mi- 
literă dă administrațiunei de răsboiu c 
mare putere discreționară. Acestă casă 
e mai alesă la contingentulă trupeloră. 
După părerea sa, contingentulă de 10 
ani e 1,030.000 fl., așader cu 200,000 
mai mare ca contingentulă stabilită în 
1868. La calcularea reservei întregitore 
elă recunosce și aceea, că nu suntă de 
ajunsă cele 10 procente, der negă că 
ar fi necesară acea reservă întregitore 
de 250 —300 mii, ce se cere prin noua 
lege militară. Efectulă financiară ală 
n’ouei legi militare e încă o sumă de 4 
milione florini mai multă.

Ministrulă de răsboiu Bauer dice, 
că s’a cerută ună contingență de recruți 
mai mare, dedrece cu celă de pănă 
acum abia se putea susține efectivulă de 
pace normată, și apoi se înființeză încă 
14 baterii nouă de artileriă și încă ună 
batalionă de căi ferate și telegrafă.

Fr. Bolgar întrebă, decă se pote, 
ca voluntari, cari nu suntă capabili a 
depune esamenulă de oficerl, să scape 
prin concediu de ală doilea ană de ser
viciu? Se va îngriji, ca aceia, cari nu 
sciu limba germană, să pdtă depune e- 
samenulă de oficerl în limba ungu
rescă ?

Ministrulă de răsboiu Bauer dice, 
că necesitatea de a servi ală doilea ană 
se va reduce la ună minimum; acei 
voluntari, cari cu totă silința și bună
voința nu potă deveni oficerl, se voră 
scuti de ală doilea ană de serviciu, co
loră cari nu sciu perfectă nemțesce li-se 
va ușura depunerea esamenului, der în 
ce privesce cestiunea lirnbei, delegații 
să aibă încredere în disposițiunile ce se 
iau. La esamenele teoretice le va sta vo- 
luntariloru in liberă voiă a se esprima și 
în acea limbă, in care le e mai ușorii a 
depune esamenulu, der limba germană 
trebue să o scie atâtă de multă, ca să 
potă face serviculă. Ună voluntară, care 
se dedică seriosă serviciului și împlinesce 
reală tote precondițiunile, îșl pote însuși 
ușoră în cursulă anului de serviciu limba 
germană, ca să potă da răspunsurile ne
cesare.
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SCIRKLE DLLEI.
Serbarea luptei dela Kossovo in Un

garia. Foile ungurescl raporteză cam 
următorele despre serbarea dilei dela 
Kossovo între Serbii din Ungaria: „Fi- 
indă-că s’a observată de vre-o câteva 
săptămâni o forte mare mișcare între po- 
porațiunea serbescă din incidentală ser
bării luptei de pe Câmpulă-mierlei, gu- 
vernulă a luată măsuri forte energice. 
Comunicațiunea la granița serbescă a fostă 
pusă sub controla strictă. Mișcarea a fostă 
mai mare în diecesa Verșețului, „unde 
s’au ținută în diua de 27 Iunie chiar și 
slujbe bisericescl". Parochia din P an
ei o v a a publicată următorulă anunță 
încadrată în negru: „Parochia gr. or. 
din Panciova ține la 16 Iunie v. în bi- 
biserica „Inălțării-Domnului" în diua de 
„Vidovdan", la orele 10 dimineța, o sfântă 
liturgiă cu parastasă pentru glorioșii eroi 
de pe Câmpul-mierlei, cari acum 500 de ani 
au cădut luptându-se pentru sfânta cruce și 
scumpa libertate. Sfânta pietate față cu 
memoria morțiloră eroi, cari s’au făcută 
nemuritori prin strălucita loră vitejiă și 
martiriulă loră serbesc pretinde dela ur
mașii loră ca în rugăciune căldurosă să 
ceră dela tronulă dumnedeescă mântuirea 
sufleteloră loră și să strige din inimă jal
nică și mulțumitore: „Fericiți să fiți, 
glorioși eroi, și veclnică săfiă pomenirea 
vostră!" Poliția a confiscată a- 
ceste anunțuri îndată după aparițiune. 
Asemenea a confiscată și 200 de monete 
comemorative și Nr. dela 27 Iunie ală 
diarului „Veșnic", pentru-că a publicată 
„articoll agitatorii Invățătorulă serbescă 
din Tis a-H e g y e s [cottulă Torontală] 
a fostă arestată și predată pro
curorului, pentru-că a „agitată" 
pentru participarea la serbarea ce s’a ți
nută din acestă prilegiu în Ravanița 
[cottulă Sirmiu] și a adunată și bani 
pentru acestă scopă. La Ravanița 
au luată parte vr’o 10.000 de omeni din 
Croația, Slavonia, Bosnia și Ser
bia, der din Ungaria propriă numai pu
țini au putută participa, deărece gen- 
darmeria a fostă ocupată tote 
podurile și tr e c ă t o r ile."

Admirabile dovedi de „libertate un- 
gurescă!" Șl-apoi se mai plângă dele
gații unguri, că n’au amici în peninsula 
balcanică!

* * *
Costumele naționale române in Parisu. 

Cetimă în „Românulă" : „S’a spusă dela 
începută despre succesulă celă mare ală 
costumeloră naționale, care suntă cum
părate ca pânea caldă, scrie corespon- 
dentulă din Parisă. Iți potă spune acum, 
că pentru balurile costumate, domnele 
parisiane l’au adoptată și’lă portă forte 
frumosă. La serbarea costumată (numai 
costume țărănescl din tote nemurile) dată 
de directorea revistei „La Nouvelle 
Revue", D-na Edmond Adam, la pro
prietatea ce o are în împrejurimile Pa
risului (L’abbaye de Gif), costumulă ro- 
mânescă era purtată de două domne, 
neveste de diariștl, și anume d-nele Hu- 
gues Le Roux și Anna Saint-Cere. „Fi
garo" va publica în pagina musicală o 
melodiă de a lăutariloră români."

❖ #
„Steua macodo - română" e numele 

unei societăți ce s’a înființată în Ploescl 
prin stăruința părintelui archimandrită 
Veniamină Popescu. Scopulă societății 
este crearea unui fondă pentru înfiin
țarea unui seminară română în Bitolia 
(Monaștiră), în care să se crescă fiitorii 
preoți români ai Macedoniei. S’au tipă
rită statutele în 4000 de exemplare. 
Urămă succesă strălucită societății, care 
numără deja peste 500 de membrii fun
datori !

* * *
Tergulu anualii din Brașovîi. Cumcă 

târgurile anuale ale Brașovului și-au 
trăită veculă, s’a dovedită și cu oca- 
siunea târgului ce s’a ținută în săptă
mâna trecută. Nici la ună târgă de 
săptămână nu s’a putută vede mai pu_ 
i nă lume. Poliția a avută pre puțină 

de 1 ucru, căci activitatea ei s’a mărg ' 
ginită la menținerea ordinei.

* # *
Superstiții. Bin Sigetulă Marmației 

se scrie, că seceta e atâtă de mare în 
Maramurășă, încâtă poporulă încercă 
tote, ca să scape de secetă. Se înțelege, 
că în aceste încercări superstiția jocă 
mare rolă. In Talabosfalva clopotele 
bisericei au fostă cufundate într’o fân
tână, și în Urmezo nu numai clopotele, 
ci și tote femeile bătrâne din sată au 
fostă temeinică scăldate în publică. 
Strigăte și spectaculă din destulă, der 
ploiă de locă.

•1 *
* *

0 deputațiune de comercianțl de ce
reale din Târgu-Mureșului, Alba-Iulia și 
Mediașă, sub conducerea unui deputată, 
a fostă la ministrulă ungurescă de co- 
merță ca să-lă roge să reducă tarifulă 
pentru cerealele ce să’ncarcă în stațiu
nile ardelene. Ministrulă a promisă, că 
în esență va da urmare cererei.

** * '
Medicii militarii. Cu diua de 1 Iulie 

1889 e numită medică asistentă în re- 
servă elevulă medică militară cl. I în 
reservă Dr. Samuilă Filipă dela spitalulă 
garnisonei din Sibiiu Nr. 22 în reg. 64 
de inf.

** *
Preții redusu pentru Parish. Direc

țiunea generală a căiloră ferate române 
comunică, că personele, cari voescă a 
visita exposiția din Parisă, profitândă 
de reducerile existente, potă lua în gara 
de Nordă din BucurescI, câtă și la su
cursala din BucurescI bilete circulare 
combinate pentru Zurich și înapoi (du
cerea prin Bavaria, întdreerea prin Arl
berg), cu prețurile următore: Clasa I 
fr. 379; cl. II fr. 272,25 b.; cl. III fr. 
163,15 b.; er dela Zurich potă cumpăra 
bilete de ducere și întdreere pentru Pa
risu via Deile cu prețurile următdre: 
Clasa I fr. 110,50 b.; cl. II fr. 81,55 b.; 
cl. III fr. 59,60 b.; așa încâtă călătoria 
dela BucurescI la Parisă ducere și în- 
torcere va costa: Clasa I fr. 489,50 b.; 
clasa II fr. 353,80 b.; .clasa III fr. 222,65 
b. Aceste bilete nu dau dreptă la greu
tățile gratuite pentru bagage dela Bu
curescI pănă la frontiera Franciei, pe 
liniile francese se acordă gratuitatea 
pentru 30 kilg. Biletele eliberate au o 
valabilitate de 60 dile și cele eliberate 
la Zurich 30 de dile.

* * *
Focii mare. In 27 Iunie n. ună focă 

mare a prefăcută în cenușă mai întregă 
comuna Harall din comitatulă Trei- 
scaune. Foculă a durată mai bine de 
șese ore, în care timpă a consumată 3 
din 4 părți ale comunei. Pe lângă vân- 
tulă celă mare, a contribuită la acestă 
nenorocire și împrejurarea, că locuitorii 
comunei, cari în maioritate se ocupă cu 
negoțulă cu lemne, se aflau la Brașovă 
la târgă, er cei rămași acasă se aflau în 
câmpă la lucru, așa că mai nimică nu 
s’a putută scote din flăcări. Au arsă 
peste 70 edificii, mai multe vite cor
nute și altele.

* 
❖ *

Sinucidere. In Clușiu s’a sinucisă 
în dilele trecute Dr. Iuliu Balta, medică 
practicantă și asistentă pe lângă profe
sorală de universitate Dr. I. Belky.

** *
69 congrese in Parisu. In luna Au

gustă : congresulă de aeronautică dela 
31 Iulie pănă la 3 Augustă, preș, comit, 
de organisare Janssen; de antropologia 
criminală dela 10—17, preș. Brouardel; 
de antropologia și archeologiă preistorică 
dela 19—26, preș. De Quatrefages; de 
asistență publică dela 28 Iulie pănă la 
4 Augustă, preș. Dr. Th. Roussel; pen
tru ameliorarea sortei orbiloră dela 5 — 8, 
preș. Martin; de chimiă dela 29 Iulie 
pănă la 3 Augustă, președ.... ; de colom-
bofili, dela 31 Iulie pană la 3 Augustă, 
preș. Janssen; de dermatologia și sifili- 
grafiă, dela 5—10 Augustă, preș. Dr. 
Hardy; de electricianl, dela 24—31 Au
gustă. preș. Mascart; ală învățământului 

'primară, dela 11 — 19, preș. Greard; ală 
învățământului secundară și superioră, 
dela 5—10, preș. Greard; de sciințele 
geografice, dela 6—12, preș. De Bize- 
mont; de homeopatia, dela 21—23 Au
gustă, preș. Leon Simon; de horticul
tura, dela 16—20, preș. Hardy ; de hi- 
gienă și demografia dela 4—11, preș. 
Brouardel; de medicină mentală dela
5— 10, preș. Dr. Falret; ală oficeriloră 
și suboficeriloră de sapierl-pompierl, dela 
27—28, preș. Wolff; de fotografia dela
6— 17, preș. Janssen; pentru studiulă 
transmisiunei proprietății fonciare, dela 
8—14, preș. Dunerger; ală proprietății 
industriale, dela 3 pănă la...., preș. Teis- 
serenc de Bort; de psichologiă fisiolo- 
gică, dela 5—10, preș. Charcot; ală so- 
cietățiloră pe acțiuni, dela 12—19, preș. 
Larombiere; de stenografia, dela 4—14, 
preș. Grosselin; de terapeutică, dela 
1—5, preș. Dr. Moutard-Martin; de zo
ologia, dela 5 pănă la..., preș. Milne- 
Edwards. ** *

„Musa română", revistă musicală-li- 
terară, după o întrerupere de câteva 
luni, va apăre erășl cu începutulă lunei 
Augustă st. v. și va costa pănă la finea 
lunei Decemvre 5 fl. v. a. seu 13 lei. 
Doritorii de a ave acestă revistă au de 
a se adresa la redacția revistei în Bla- 
șiu (Balâzsfalva) celă mai multă pănă 
la 20 Iuliu st. n. Revista „Musa Ro
mână" va îmbrăca aceeași haină și va 
păstra același caracteră ca și în cursulă 
anului trecută.

Alte ainenimte dela înniormeiitarea lui Eininescn.
Ministeriulă instrucțiunei publice 

— spune „Naționalulă" — se însărcinase 
cu îndeplinirea ceremoniei îmormântării. 
De sigură, că nimică n’ar fi fostă cru
țată pentru ca acestă durerosă și tristă 
însărcinare să se îndeplinescă cu totă 
pompa datorită luceafărului poesiei ro- 
mânescl, der opunerea consiliului de 
familie — dealmintrelea forte nimerită — 
la orl-ce ceremonială luxuosă, a silită pe 
ministeră să îndeplinescă ceremonia în- 
tr’ună modă forte simplu.

Spectacolulă acestei ceremonii triste, 
deși simplu, era grandiosă ; deși modestă 
era impunătoră. Nu se putea alege ceva 
mai potrivită și mai conformă întregei 
vieți a ilustrului poetă, decâtă execu
tarea în modă demnă, der modestă, a 
acestui actă de înhumațiune.

In biserică, pe catafalcă, fața mor
tului oferă o priveliște înspăimântătore, 
în urma mutilării ce i-s’a adusă prin 
autopsie. Pe când, înainte de autopsie, 
avea o figură antică, măreță, — acum 
era de nerecunoscută. La capulă său 
se dărescă risipite printre verdeță: vo- 
lumulă Iui de poesif Convorbirile literare, 
precum și alte diare și reviste la cari a 
colaborată. Totă jurulă catafalcului este 
acoperită de corone, dintre care unele 
au fostă amintite în numărulă de erl 
ală „Gazetei".

Tinerimea studiosă a ținută să dea 
dovedi și cu acestă ocasiune, că îșl pri
cepe cu prisosă misiunea, venindă în 
numără destulă de considerabilă să a- 
siste la ultimele onoruri ce se dau cor
pului lui Eminescu.

Prin totă loculă urechea nu-țl aude 
decâtă esprimărl de regrete și compăti
mire, manifestațiuni de jale. In biserică 
îmbultjela era mare. Toți se înghesuiau 
și doriau să mai vadă încă odată pe 
acelă, ce sciuse să esprime în versuri 
totă ceea ce natura omenescă are m.ai 
intimă și mai delicată. '

Tinărulă Calmuchi ținu următorulă 
discursă în numele tiperimei univer
sitare :

Făclie de veghe pe umedl morminte, 
Unu sunetă de clopotti în orele sfinte, 
Unu visă, ce-șl mde aripa’n amară, — 
Âstfelă ai trecută de ală lymei hotară. 
„Ai’ trecută-hotarulfi lumei, blândă 

lucefără, înecată de amărăciunile ei, sdro- 
bită de miserii și de suferințe-. Cu câtă 
durerea’țl era mai mare, cu atâtă te înăl- 
țai mar multă; cu câtă cerca să te ră

pună, cu atâtă accentele tale triste pă 
trundeau inimile mai adâncă; cu câtă ai 
fostă mai nenorocită și mai disgustată 
de vieță, cu atâtă apari mai mare în ca- 
drulă rece ală morții.

„Să lăsămă să curgă durerea în va
luri, să scăldămă cu lacrămlmormântulă 
lui Eminescu ; să nu încercămă nici să-le 
oprimă, nici să-le punemă stăvili, căci va 
fi cu neputință ; mortea lui, întristata lui 
vieță, voră fi ună isvoră viu și veclnică 
de durere și de lacrăml.

„Noi, tinerimea universitară, care sim- 
țiamă și plângeamă împreună cu dân- 
sulă, citindu’lă și recitindu’lă, cari învă- 
țamă dela elă a ne aprofunda în medi- 
tare și a ne înălța în gândire, rămâ- 
nemă astădl de pietră, când vedemă 
figura cea măreță a poesiei, fără su
flare și rece, întinsă în acestă sicriu, și 
avemă dreptă să dicemă, cum dicea elă 
când-va:

A fi ? N ebuniă și tristă și golă'
Urechea te minte și ochiulu te ’nșală...

„Ear când ne uitămă la acestă buză, 
pe care par’că a încremenită uuă ultimă 
surîsă de dispreță cătră trecută și de ne
păsare cătră viitoră, când privimă acestă 
cutiă ososă, unde când-va se închidea 
o gândire așa de ardătore, în care se to
peau mii de patimi și din care se năs- 
ceau note, ce aveau să sgudue mii de 
inimi, și când ne gândimă, că peste câteva 
minute vomă auc[i huruindă bulgării de 
țărînă ce voră căde peste sicriulă său, 
fără să vrei îi repeți versurile:

Poți didi o lume ’ntregă, poți s’o sf&rîml: 
[ori ce-ai spune,

Peste tote o lopată de țărînă se depune.
Mână care-a dorită sceptrulu universului, și 

[gânduri
Ce-au cuprinsă totă universulă, încapă bine’n 

[patru scânduri.

Eminescu a fostă ună lucefără, care 
ca să mă servescă de o ideiă a lui, s’a 
suită încetă pe ceră, esista pănă ce noi 
nu-lă zărisemă; der astădl, deși apusă, 
îiă vomă vedea mereu.

„într’o poesiă dicea, că e scrisă să 
trecemă prin lume „ca visulă unei um
bre și umbra unui visă." O, da! Ai 
fostă ună visă, ce ai trecută așa de 
iute, însă în scurta ta trecere ai lăsată 
atâta farmecă și ai răspândită rade așa 
de multe și de strălucitdre, încâtă ele 
au orbită mai pe toți, cari au trăită și 
s’au adăpată din isvorele literaturei n<5s- 
tre, și mai ’nainte de tine, și odată cu 
tine; er umbra acestui visă e așa de 
mare, încâtă vecurl multe falnică se 
va simți plutindă și influințândă asupra 
celoră ce te voră studia și te voră ad
mira.

„Acum scapi de lumea, de care erai 
așa de disgustată, găsesc! multă căutata 
ta pace în liniștea și odihna de veci. 
Ți-s’a împlinită ultima dorință, ți-a fostă 
ascultată singurulă doră, ceaimai avută; 
crengile teiului îșl scutură plângendăflo- 
rea pe fruntea ta uscată, obosită de du
reri și de lume. Nu te va' mai năcăji 
nimeni, vei fi în pace, câtă timpulă va 
torce la caerulă său. Luceferii ’ți voră 
face pe placă să privescă morr îctulă 
tău fără de norocă și fără de prietini 
er fremătulă frundeloră se va îngâna cu 
cântarea buciumului în amurgulă serei la 
căpăteiulă tău.

Și noi, cari te-amă iubită și te-amă 
prețuită atâtă de multă, ’ți vomă des- 
merda multă vreme cu lacrăml mormân- 
tulă tău și’lu vomă corona cu flori de 
tei, pronunțândă numele Eminescu, care 
conține în elă așa de multă, câtă o lume 
întregă.

Te-ai dusă!
De-asupra criptei negre a sfântului mormentă 
Se scutură salcâmii de tomna și de ventu, 
Se bătu încetă din ramuri, îngână glasulS teu... 
Mereu se vor totă bate, tu vei dormi mereu!..u

Corespondența „Gaz. Trans“.
Bundorfu, în 11 Iunie 1889.

I On. D-le Redactorul
A apărută în prețuitulă diară ce 

redigiațl „Gazeta Transilvaniei" de Sâm
bătă 3/15 Iunie a. c. o corespondență, 
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datată, „din părțile Cohalmului“, subscrisă 
de „ună parochianău. In acea cores
pondență pe neașteptate am fostă sub- 
scrisulă arătată în fața lumei, ca ună 
preotă carele nu mă interesezi! de binele 
și prosperarea poporului meu. Pentru 
lămurirea lucrului, mă rogă să dațl locă 
îu acelă prețuită diară următoreloră 
șiruri:

Invățătorulă Nicolae Viscreană n’a 
fostă nici când și cu nici ună preotă la 
cârma poporului din Bundorfă, căci den- 
sulă în anii cei dintâiu ai învățătoriei 
sale, fiindă pre îndrăsneță și pre cuminte, 
și-a perdută simpatia preotului Nicolae 
Vătășană, câtă și a poporului din Bun
dorfă, de unde a urmată, că părintele 
N. Vătășană, câtă timpă a trăită, cătră 
sine nu l’a apropiată, și nici în alte 
părți unde răposatulă Viscreană a fostă 
învățătoră nu șl-a câștigată iubirea po
porului. A fostă învățătoră în Ferihaz 
și fiindcă a cercată să facă școlă comu
nală, a fostă isgonită ; în Bundorfă a cer
cată asemenea să facă școlă comunală, 
și ca să fiă mântuită școla năstră, am 
fostă silită eu să ocupă postulă de în
vățătoră în anulă când absolvasemă pe
dagogia și teologia în 1877 și cu bagatela 
sumă de 100 fi. v. a. Decă cunoscea 
poporulă din Bundorfă în Viscreană ună 
bună-voitoră, nu-lă scotea din sînulă său 
și nu-i închidea ușa școlei pentru tot- 
deuna, ci-lă apropia mai bine pe elă 
decâtă pe streini, căci poporulă nostru 
îșl cunosce pe binevoitorii lui, ori cum 
este elă.

Pănă a trăită părintele N. Vătășiană 
și câtă timpă a fostă ca învățătoră în 
Bundorfă, trebile au mersă bine, dice 
parochianulă, acuma însă cu venirea mea 
ca preotă trebile au începută să șchio
păteze. De au mersă trebile bine pănă 
au trăită acei doi răposați, a fostă me- 
ritulă părintelui N. Vătășiană, carele, fiă 
ertată, a fostă omă forte harnică, atâtă 
în afacerile sale economice, câtă și în 
cele ale parochiei. Că mergă ori nu 
bine și astădl, să judece on. publică 
după faptulă, că comuna mea parochială 
rivaliseză cu cea ev. luterană în bună 
stare și progresă. Școla năstră, edificată de 
poporă în anii 1858, 59 și 60 sub con
ducerea bravului preotă N. Vătășană, s’a 
adusă în anii aceștia ai preoției mele în 
stare corăspundătore, eu am scosă din 
școlă scaunele de fagă și stejară și am 
făcută bănci ca la Brașovă în scdlele 
cele mari, — am cumpărată aparatele 
de învățămentă cele mai de lipsă, am 
cumpărată în ală 5-lea ană ală preoției 
mele o curte frumosă săsescă, pe carea 
s’a edificată biserica cea nouă, s’a 
amplificată șopulă de țiglă ală bisericei, 
carele în locă de 5 mii, aduce acuma 10 
mii de țigle arendă pe ană, am câști 
gată vr’o 4 bucăți de luncă la biserică, — 
în anii 1884 și 85 ne -am apucat să adunăm 
petră și cărămidă pentru noua biserică 
și în anii 1886, 87 și 88 am făcută bi
serica cea nouă, carea nu nouă, la 70 
familii, ci la o parochiă câtă de bună, 
chiar dela ună orașă, ar putea servi de 
podobă, atâtă în esterioră, câtă și în 
interiorulă ei; și ce e mai multă, nu din 
daruri benevole s’a făcută acestă biserică, 
cum erășl afirmă parochianulă corespon
dentă ; numai 30 fi. v. a. s’a adunată 
dreptă colectă, dară benevolă, de pe la 
vr’o 10 comune — încolo din arunculă 
dela bietulă poporă și din ajutore de 
1100 fi. v. a. (Una milă și una sută fl. 
v. a.), care ajutore tote eu și nu altulă 
le-am adunată ; unde numai am audită 
că este ună omă cu bani acolo am 
scrisă, prin Odessa, Gratz, BucurescI, 
Brașovă etc. și așa am putută eși la 
limană. Tote acestea s’au făcută în 
-ști 6 ani ai preoției mele, așa deră 

trebile nu au mersă schiopătândă, ci cu 
pași repedl au mersă înainte.

Că am fostă și eu învățătoră, e a- 
devărată, der numai când după concursă 
u’a competată nimeni, și nu eu am fostă 
causa de n’a concurată nimeni, ci causa 
a fostă salarulă pre mică, căci de’.a 70 
familii române, în timpulă edificărei unei 
biserici atâtă de scumpe, de unde mai 
puteamă storce, pe lângă ce storcă ese- 
cutorii în tote dilele, și vre-nnă salară 
învățătorescă de vr’o 2—3 sute fi.? Am 
făcută, cu totă năcazulă și lipsa, salarul 
de 150 fl. v. a. cu care salară s’a des
chisă concursă, și nici în 1884, nici în 
1885.! nici în 1886 n’a competată nimeni, 
er eu am fostă silită prin ordinulă off. 
protopp. de datto 17 Octomvre Nr. 
732/84, 6 Octomvre Nr. 659, 1 Octom
vre Nr. 652 să țină prelegeri, deși une
ori bolnavă. In 1887 cu multă rugă
minte am înduplecată pe învățătorulu 
Rotară din Beșa de a ocupa postulă de 
învățătoră la scola nostră. In 1888 n’a 
competată nimeni și eu am fostă silită 
sub forte grele împrejurări, fiindă toc
mai în driculă lucrului bisericei, tatălă 

meu bolnavă în pată, să ocupă er pos
tulă îndatorându-mă off. protopp. prin 
ordinulă său de datto. 13 Octomvre Nr. 
742. Nu am umblată după învăiătoriă, 
der nu am putută lăsa să mi-se închidă 
școla și să-mi rămână poporulă în în- 
tunerecă. Aș fi bună bucurosă să vie 
ună învățătoră harnică, căci am eu des
tulă de lucru și cu preoția și cu năcasu- 
rile mele. Eu câtă timpă am funcțio
nată ca învățătoră, ml-am dată silința ca 
să scotă din tinerimea nostră apucătu
rile ruginite erecfite dela bătrâni și, ca 
Moise în pustiă, să-mi crescă ună po
poră alesă. îmi voiu da silința acum 
după ce am isprăvită cu biserica a forma 
ună salară câtă de bună, vorba pe câtă 
ne este în puterea nostră, ca să avemă 
și învățătoră harnică, și atunci voiu 
vede ce va mai ave cineva de cârtită 
în contra mea.

(Va urma.)

Literatură.
La librăria „Concordiau din Năsăudă 

se află de vendare opulă: „Helveția și 
Wilhelm Tell“ de dr. A. P. Alexi, carele 
trateză despre întemeiarea republicei hel- 
vețiane, apoi despre desvoltarea istorică 
a acesteia precum și despre starea ei ac
tuală. Trateză despre bucata dramatică 
a lui F. Schiller, Wilhelm Tell, care este 
adjustată și cu o chartă a celoră trei 
cantone, în cari se petrecă scenele din 
drama Wilhelm Tell. — Opulă costă 
60 cr. (1-50 lei) și se mai află în depo- 
sită la librăria Nic. I. Ciurcu, Brașovă, 
W. Kraflft în Sibiiu și „Auroraw in 
Gherla.

„Meseriașul!! Românii“ este singu- 
rulă diară menită pentru încuragiarea 
meseriiloră la Românii de dincoce. Acestă 
diară apare în Brașovă de 2 ori pe lună 
în mărime de câte o colă și costă pe anulă 
întregă numai 1 fl. 20 cr., pe 3 luni 
30 cr. ; pentru România pe 3 luni 1 francă, 
pe ană 4 franci, țliarulu este redac
tată de d-lă Bartolomeiu Baiulescu, preșe
dintele Reuniunei pentru sprijinirea me- 
seriașiloră români în Brașovă, și apare 
aprope de 4 ani. Ouprinsulă bogată și 
forte variată alu acestui diară l’amă 
arătată cetitoriloră noștri la diverse oca- 
siunl prin reproducerea sumarului di- 
ferițiloră numeri, dintre cari celă mai 
nou (12) dela 15(27) Iunie are sumarulă 
următoră:

Exposiția din Parisă. — InvențiunI 
nouă pe terenulă electro-technică. — 
Modificarea tarifului autonomă pentru 
vămile României. — Foița „Meseriașu
lui Română [Arte îngropate). — Mai am 
ună singură doră [poesiă], de M. Emi- 
nescu. — ScirI economice și industriale ; 
Fehurite pentru meseriași; Multe și mă
runte; Diverse; Recepte folositore; Glume. 
[Fiă-care din aceste rubrici permanente 
constă dintr’o colecțiune de interesante 
scirl, povoțe etc.) In partea ultimă se află 
Concursă, Avisă, Târgurile etc.

Cu 1 Iulie st. v. acestă diară des
chide ună nou abonamentă c i prețurile 
arătate mai susă [pe 3 luni 30 cr., pentru 
România 1 francă).

Ordinea examenelorîi publice
dela gimnastului română gr.-or. din Bradu.

Examenele comisionale și cele pu
blice, precum și încheierea anului șco- 
lastică 1888/89, se voră ține în modulă 
următoră :

In 23 Iunie se voră ține esamenele 
comisionale cu clasele gimnasiale; in 26 
Iunie, examenele publice cu clasele nor
male; în 27 Iunie cu clasele gimnasiale; 
■in 28 Iunie gimnastică și cântări și în 
29 Iunie „Te Deum“, cetirea clasifica- 
țiuniloră, împărțirea premiiloră și a tes- 
timoniiloră, precum și publicarea condi- 
țiuniloră de primire pe anulă școlastică 
viitoră 1889/90.

Convocare.
Adunarea generală a despărțămân

tului VII, Abpudă, ală „Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului,: românău, în sensulă 
conclusului aduS’ă în ședința sa din 12/24 
Iunie a. ci, se convocă pe Dumineca din 
16/28 Iulie 1889 la 1 oră p. m. în co
muna Buciumă-Șasa în ■' localulă școlei 
române, er la casă de timpă frumosă 
și neploiosă sub'\Betunald'1.

La acestă adunare se învită toți 
membrii despărțământului, precum și toți 
sprijinitorii literaturei și culturei popo
rului română a lua parte.

Agendele adunărei voră fi: 1. Ra- 
portulă comitetului despre activitatea sa. 
2. Raportulă cassarului. 3. Alegerea co- 
misiunei pentru înscrierea de membrii 
noi ordinari și ajutători și încassarea 
taxeloră restante. 4. Stabilirea bugetului. 
5. Ținerea disertațiuniloră. 6. Propuneri. 
7. Defigerea locului pentru viitorea adu
nare generală, și 8. încheierea.

Domnii cari dorescă a ține vre-o di- 
sertațiune suntă rugați ca celă multă 
pănă în 13/25 Iulie să se insinue la di- 
reotorulă despărțământului.

Oferibaia, în 18/30 Iunie 1889.
Pentru comitetulă despărțământului : 
Ioanu Danciu, I. Todeșiu,

directorii. secretarii.

Convocatorii!.
Avemă onore a convoca adunarea 

generală a înființândei ^reuniuni de fe
mei din Clușiu și giură pe Joi 11 Iuliu 
st. n. la 3 ore. d. a. în localitatea ca- 
sinei române din Clușiu pentru modifi
carea unoră paragraf! din statutele vo
tate, cu adausulă, că de astădată voră 
decide cei presențl fără considerare la 
numără.

Din ședința comitetului int. ținută 
în 23 Iuniu 1889.
Ana Papp-Lemeny, Basiliu Podobă,

președintă int. secret, int.

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

Praga, 3 Iulie. In alegerile pen
tru dieta boemă, ce suntă cunos
cute pană acuma, Cehii bătrâni au 
pierdută în comunele rurale 21 de 
mandate, pe cari le-au câștigată 
Cehii tineri.

Bruxeîa, 3 Iulie. Ambasadorulu 
Franciei Bouree va fi, cum se Țice, 
rechiămatu din causa uneltiriloru 
sale boulangiste.

Londra, 3 Iulie. Șahulu Persiei 
a primitu corpulu diplomatică în 
presența primului ministru Salis
bury.

Christiania, 3 Iulie. Ministeriulfi 
Sverdrup a demisionată.

Zică, 3 Iulie — 101 salve de 
tună au anunțată ungerea Regelui 
Alexandru ală Serbiei. Prima te
legramă de felicitare a sosită dela 
ambasadorulă Hengelmuller din 
Belgradu, care a esprimată feli
citările monarchului Austro-Un- 
gariei.

Cetinie, 3 Iulie. Cu ocasia ser
bării maiorenității prințului moș- 
tenitoră muntenegreană, celă care 
a ținută vorbirea fes ci vă a cjish 
că dorește și așteptă ca ideia unei 
mari Serbii' să afle în prințulu moște
nitorii unu constanții și neobosita apă
rătorii. Prințulă moștenitorii a de
pusă jurămentulă de supunere că
tră prințulă domnitoră, cătră țeră, 
biserica ortodoxă și cătră Țarulă.

DIVERSE.
Barba regelui Umberto. 0 aventură 

curiosă, scrie ună corespondentă din 
Roma, i-s’a întâmplată regelui Umberto 
cu ocasiunea călătoriei sale la Berlină. 
Regele, căruia îi cresce tare barba, amâ
nase raderea pe diua de plecare. Băr- 
bierulă regelui sta gata, der acesta atâta 
era de ocupată cu afacerile de stată, cu 
primirea de corporațiunl politice și al
tele, încâtă nu-i râmase de locă timpă 
ca sâ se radă. Trebuindă să plece, se 
mângâia cu speranța, că se va pute rade 
la vr’o stațiune undeva. Der de unde? 
prețutindenea avea să primescă depu- 
tațiunl și să asculte cuvântări. Regelui 
nu’i rămase alta, decâtă să oprescă tre- 
nulă într’o vale retrasă, pe calea Gott- 
hard, încunjurată de munți uriași cari 
în modulă acesta au fostă martorii unui 
actă atâtă de însemnată.

Ex-regele spaniolă Amadeu, bărbatulă 
principesei Letiția,'a căpătată ună băiată 
care față de părinții proprii stă într’o 
relațiune de rudeniă de totă oiudată. Fi

ind-că tatălă și mama sr.ntă unchiu și 
nepotă, așa este strănepotulă tatălui său 
și vâră ală mamei sale.

Necrologu.
Veronica Vicașiu n. Mustea, ca soțiă, 

cu fii săi Valeriu și Iuliu; Ioană Vicașiu, 
parochă gr. cat. în Hidigă și protopopă 
ca tată; Augustină Vicașiu, preotă cu 
soția sa Victoria. Emiliu Vicașiu, preotă 
cu soția Eleonora, ca frați; Michailă 
Popă, cu familia, Michailă Vicașiu, cu 
fam., Ioniță Badescu, Samuilă Bădescu, 
cu soția ; Susana Aciu, Georgiu Ungură, 
preotă cu familia sa, Maria Muște, cu 
soțulă Teodoră Popă, protopopă, și fa
milia, Ignațiu Suru cu familia, Cristina 
Muște, cu familia, și Iuliana Mustea, ca 
unchi și mătușl; Alimpiu, Iuliu, Augus
tină și Elena Moldovană, Angelica, 
Marița, Aurelia și Letiția Vicașiu, ca 
nepoți; Ioană Moldovană, preotă, Victoră 
Rusu, profesoră, Vasiliu Cristea, preotă 
cu soția, Ioană Popiliu, preotă cu soția, 
Aureliu urianu, cu soția, Maria Cosma, 
cu soțulă Andreiu Cosma, direct, silv., 
Nina Farago , notăresă cu soțulă ca 
cumnațl; Ioană P. Popă, protopopă cu 
familia, Vasiliu Popă, notară, cu familia 
ca cuscri, și alțl nenumărațl consângeni 
și cunoscuți cu inima înfrântă de durere 
aducă la cunoscintă, cumcă: credinciosulă 
loră soță, tată, iubitulă fiu, frate, nepotă, 
unchiu, cumnată și cuscru:

Alesandru M. Vicașiu, 
fostă preotă în Stîrciu, după ună morbă 
de inimă de câteva cjh0, provădută cu 
S. Sacraminte ale muribundiloră în anulă 
ală 36 ală vie ei, ală 13-a preoției și că
sătoriei sale fericite, în 25 Iuniu st. n. 
a. c. la 4 ore după amedl șl-a dată 
nobilulă său sufletă în mânile Creato
rului.

In adormitulă în Domnulă familia 
a perdută florea sa, și preoțimea pe ună 
confrate sinceră, iubitoră și zelosă în 
viia Domnului, er poporulă pe modelulă 
adevăratului părinte sufletescă.

Osămintele-i recite după celebrarea 
St. Liturgii și săvîrșirea ceremonieloră 
funebrale, în 27 Iuniu la 2 ore d. m. se 
voră așeefa în cimiterulă bisericei gr. 
cat. din Stîrciu.

Dată Stîrciu, la 26 Iuniu 1889.
Fiă-i răsplata lui fericirea cerescă!

Dintre tote organele, cari compună 
corpulă omenescă, cele mai importante 
suntă fără îndoială stomachulă și cana- 
lulă intestinală. De aceea este con
sultă, ca la cea mai mică bolnăvire a 
acestoră organe să aibă fiecine ună me
dicamentă la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture boia. 
Ună asemenea medicamentă probată este 
de decenii în totă Austro-Ungaria cu
noscutul ă și plăcutulă „Balsamu de vityă 
ală lui Dr. Rosa“ din farmacia lui B. 
Fragner în Praga și de căpătată în tote 
farmaciile mai mari.

Ctarsutâ 8»âețeâ aBrașovA
din 3 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump.
Argintă românescă 
Napoleon-d’orI - - 
Lire turcescl - - 
Imperiali - -
GalbinI
Scris, fonc. „Albina“6u/0 

n r- II 5°/0
Ruble rusescl - - .
Discontulă - - - -

9.39 Vend. 9.42
n 9.36 îi 9.40
n 9.38 n 9.41

n 10.60 10.65
n 9.60 11 9.65
n 5.58 ii 5.62
n 102.— n —.—
n 98.59 !1 99.—
h 121.— it 122.—
6*/2 -8% pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 2 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0.............................110.40
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostă ungare (3-a emis’une) - - 111.75 
Bonuri rurale ungare ----- 104.85 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.85
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.85
Bonuri cu cl. de sortare - - _ - 104.85
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.85
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Renta de argintă austriacă - - - . 84.65
Renta de aură austriacă.................... 109.75
LosurI din 1860 ------- 140._
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.05
Napoleon-d’orI................................... 9.42‘/2
Mărci 100 împ. germane - - . - 58.12‘/2
Londra 10 Livres6terlinge - - - - 118.85

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Instftntn Se ereflitu și fle economii 
filiala Erașovu

ESCOMPTEZA RIMESSE BUNE
ni

acdrdâ împrumuturi cambi
ale CU Gy2%--7°/o’cari pelângă 
o reducere corespuncțetore a 
sumei cambiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu Șl de 
mai multe ori prolong!.

Informa  faini mai de aprope se 
potu lua cfanicu în biroulu insti
tutului, piață. No. 90 deda 8—2 
ore d. a. 87,5

>
> )>>> >>>

Olt OOITABat 

care a practicată deja în con
tabilitatea duplă și care cunosce 
limba română se caută pentru 
România. Ofertele împreună cu 
atestatele de cualificațiune se 
se adreseze la firma „RHEIN, 
SCHEESER & COMP.“ la AZUGA 
(România). ios,3—2

Numere singuratice 
e din „Gazeta Transilvanieia 
Q ă 5 cr. se potu cumpăra în 
A tutungeria I. Gross, și în li- 
| brăria Nicolae Ciurcu.

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentru

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

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

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore se d^vedesce ca forte folositorii îu contra tuturoru. greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniioril, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
meiliramentu «le casă poporalii.

Sticla, mare costă 1 £1., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

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

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în liârtiă grosă albastră, care portă în lungulu ei inscripția : Dr. Kosa’s Le
bens-Balsam 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 legală.

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

XDep0si.t-u.l-i3. prin-cipal-u. al-&. prod-ixcetoml-vj-i

Ba Fragner,
Farmacia „Zum schwafzen Adleru

Prag 205—3.
In Budapesta s la farmacia I. von Tordk.
T6te farmaciile din BrnșovA, precum și tote farmaciile mai mari diu mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

W Cea mai plăcută apăminerală.
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Apa minerală

carbonicii și
abstracțiune

prin celu mai bogatu conținutu de acidu 
celu mai CUratli acidu alcalicu—făcendu 
de eminenta ei valbre medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentfi ca bău
tura obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendii proprietatea, ca gustulu ei plăcutu și ră
coritorii se se menție mai multu timpu.

Dupe opiniunea autorităților!! competente Apa mi
nerală de —în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în aoid-ti carbonicii—principialminte 
xia/trivirn. de a,oid.-u_ caibonicil ccn- 
cexitratiCL—întrece nu numai tfite apele minerale 
de felulu acesta din ÂUStro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpetatu la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principală
G. GIESEL, Brașovu,

Stada Teatr clIvlx ZSTo. 312

1

TotQ do acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Fraga 

(IPra,g-er ’U’niversal-ZZaiiBsal'be) 
unu medicamentfl sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscuta 

în contra tuturoru inflamațiunilora, rânitorii și umflăturilora.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

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

In cntiore â 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De orcce alifia de casă universală de Praga se imiteză 
forte desfi, făcu pe fiecine atenta, ca singura numai ia mine 
se preparâză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbinfi, în cari

se pune, surită înfășurate în liârtiă roșia pe care s’află tipărită în 9 lîmbi esplicați- 
unea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari sunta prove- 
dute cu marca fabricei de mai susa.

Balsamu pentru audu.
(G-elxSr-Salsaxrx)

Cela mâi probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamenta 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 1 fi. 

58,26—6
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1 EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS.

8 Ocasiune unică ueiiiru Fisitatorii români!
2 a SE ADRESA 8

g
0I GRAND HOTEL DACIA g

0 41. Boulevard St. Michel. Paris.
P Hotelierii românii. Bucătăria română-francesă. 2
0)KWKXxotomaoiomoipmooom^o3^
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Apă minerală forte plăcută pentru vinii.

c

THOMAS, SCHEESER & GALTZ

PRAV1LIĂ DE FERErEE
în

Avemă ondrea a încunosciința on. publică, că am cum
părată prăvălia de ferăriă a d-loră E. & M. Gunther din locă 
și că vomă continua acestă afacere sub firma 

THOMAS, SCHEESER & GALTZ.
T6tă nisuința nostră va fi îndreptată într’acolo, ca de

positulu nostru de mărfuri, precumă: vase și obiecte de bucă- 
tăriă, unelte, ferecaturi pentru zidiri și mobile, ferii- brutu și table 
de feru, sobe precum și alte articole de ferăriă se le avemă tot- 
deuna forte bine asortate, ca astfelă și pre lângă ună serviciu
bună să putemu satisface în tOte privințele încrederea ce ni © 
s’a dată. U

Rugându-ne pentru câtă mai numerbsă clientelă 'âemnămu T 
cu înaltă stimă

Thomas, Scheeser & Galtz. S

©

110.3—2
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Ccncursu.
Pentru ocuparea postului de alu II-lea învețătorâ la șcbla con

fesională gr. cath. din Telciu prin acesta se escrie concursu ps^iă 
în 31 Augustă a. C. cu salariu anuală de 200 fl. V. a.

Doritorii de a ocupa acestă postă au a-șl susterne documentele 
recerute conformă legii, pănă la termiuulă susă indicată senatului 
scol, confesională gr. cat. din Telciu.

Președinte:
Gregoriu Popu.

112,1—1

Notară:
Samuilu Berende, 

învățătorii conf. gr. cath.

Avistd-lort abonați!
Domnii, ce se aborîeză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și să arate și posta ultimă.
Totodată facpmu cunoscută tuturora D-loru abonați, că mai 

avemu din anii trecut! numeri pentru comple'ctarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans“.
Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda

tului postalu și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulb, nostru până acuma.
Tipografia A. MUREȘ IANU, Brașov u.^


