
Reiacliuaea, Adminisiratiuiiea st 
Tițografla: 

BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
Boriaori nefraneate nu so pri 
meacu. Manus crip-8 nu eg re- 

trimiiu !
Birourile de mncnin: 

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primes cu în Viena 
Rudolf Alosse, Haasenstein & Vogler 
(Oio Maas), Heinrich Schaleh, Alois 
Herndl, Mtt)ukes, A.Oppelik,J■ Dan
neberg ; în Budapesta: A. 7 Gold- 
berger, AutonMezei, HchsteinDcmat; 
în Frankfurt: G. L, Daube; în Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inserțiuniloru: o seria 
^armondu pe o col6n& 6 cr. 
in 30 cr. timbru pentru o pu- 
blioare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina Hl-a o 
Beriă 10 cr. v. a. seu 30 bani.

XjII.

iese tn ticcire
Abonam?hîb jntiu Ausii j-Ungaria 
Pe unti anu 12 fl., pe șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate

Pe nnti anu 40 franci, pe șâse 
luni 20 franci, pe trei tuni 

10 franci.
Se prenumără, la tâte ofi. 
ciels poștale din intru și din 

afară, și la dd. coleotorl. 
Alonamentnln pentru Brașovn: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unu anu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ul ti. în 
casă: Pe unu anfl |2 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe troi luni 3 fl. 
Unu osemplaru 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
At Atu abonamentele câtv și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 145. Brașovii, Joi 29 Iunie (11 Iulie) 1889.

Din causa sfintei serbătorî de mâne, „Petru 
și Pavelu“, diaruld nu va apără până Vineri 
sera.

ZbTou. atenament-â.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu fi Bmlîe fi§S® stihi vecliiu 

se deschide twi abonMneiitii la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamenfuSuis
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

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

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

Abonamente la numerele cu data de
> Duminecă:

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

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

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

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

Alministrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovfi, 28 Iunie

Sentința tribunalului ungurescQ. 
din Sătmaru, publicată er!, a fos tu 
ca o rachetă, care străbătendu prin 
întunereculă nopții descopere o- 
chiului privitorii conturele întreg ei 
împrejurimi.

Vecjendu-se constrînși judecă
torii din Sătmaru în fața doveefi- 
loru coverșitdre de nevinovățiă de 
a achita pe multă calumniatulu 
„popă resvrătitoru" din Sisiescî, ei 
au adusă prin sentința lorii lumină 
în labirintulu uneltiriloră partidei 
dela putere.

Aceste uneltiri, fiindă îndrep
tate în contra limbei și naționali
tății române, țintescă a înăbuși 
consciința de dreptă și națională 
a poporului nostru.

Ce altă scopă ar pute ave gona 
pornită în contra aceloră bărbați 
ai noștri, cari cu pena ori cu cu- 
ventulă se nisuescă a redeștepta 

și a întări consciința de dreptă și 
consciința națională în sînulu po
porului română?

La ce alta ară pute ținti acu- 
sațiunile, insultele și calumniile 
necurmate, cu cari Țiaristica ad
versară împroșcă pe toți acești 
bărbați ai noștri ?

Procesulă din Sătmară ne-a 
adusă aminte și de ună altă pro
cesă politică, care este încă pen- 
dentă și s’a urzită totă în acelașu 
timpă, avendă acelașă isvoră care 
este: manifestarea consciinței de 
dreptă și naționale a poporului 
română cu ocasiunea alegeriloră 
dietale.

înțelegemă aici procesulă ge
neralului Doda, care nu este decât 
resultatulu unei țesături de intrigi 
și uneltiri, ce semenă multă cu 
cele din Sătmară, cari au fostă 
spulberate prin sențința de eri.

Cu fruntea ridicată pășise în 
mijloculu poporului generalulă 
Doda, spre a-șl împlini datoria 
ca alesă, ală lui. Ce altceva a 
făcută elă, decâtu că a apelată 
la consciința de dreptă și națio
nală a poporului română, arătându 
îndreptățirea lui de a esista în a- 
cestă stată ca poporă românescă, 
cu limbă și cultură românescă?

Ce a urmată după apelulă de.- 
putatului Doda adresată alegSto- 
riloră sei, scimă cu toții. VeȚut’am 
cum s’a redicată volbura acusa- 
țiuniloră și calumniiloră adversare 
asupra capului demnului conduce- 
toră ală Româniloră Caransebeșem.

Scrisu-sa că generalulă este ună 
„agitator daco-română"', cu aceeași, 
de nu cu mai mare patimă, decâtă 
s’a scrisă în contra „popii resvre- 
titoră dela Sisiescî“.

Der întrebămă acum, după ce 
într’ună colță ală vastului teremă 
de maghiarisare, s’a redicată per- 
deua și s’a dată pe față intriga, 
ura, minciuna și falsitatea siste
mului de prigonire, decă au avută 
și au vr’ună motivă justă aceia, 

cari strigă mereu în contra gene
ralului Doda?

Ne putemă face o ideă clară 
despre pornirea dușmănosă în 
contra generalului Doda, decă 
vomă ave în vedere, că ea s’a ur
zită cu acelașă scopă, ce l’au ur
mărită și maghiarisătorii din Săt
mară față cu manifestarea vieții 
naționale românesc! în acelepărțî 
și decă mai departe vomă ave în 
vedere, că pe când pretinsulă a- 
gitatoră din Sătmară a vorbită 
în calitate de alegătoru cătră po
poră, celalaltă a vorbită în cali
tate de deputată, care stă sub 
scutulă imunității.

Ce-a vorbită amă vScjută cu 
toții negru pe albă și tdtă lumea 
nepieocupată și cu simță de drep
tate a fostă uimită, că pentru așa 
ceva se pote trage în judecată 
un deputat de cătră un guvern, ce 
se Țice „liberală" și „constitu
țională".

Der aparatulă foiloră șoviniste 
lucra din răsputeri și opinia pu
blică, ce-o făceau între aderenții 
partidei dela putere, născu sentința 
condamnatore a curții cu jurați 
din Aradă dată în absența acusa- 
tului, sentință care înaintea unui 
tribunală ordinară nu s’ar fi pu
tută susține.

Dovadă casulă din Sătmară, 
unde tribiinalulă ordinară cu totă 
preocuparea sa și presiunea opi
niei publice maghiare a tre
buită se dea satisfacțiune drep
tății și unde, decă ar fi 
fostă chiămată erăși „opinia pu
blică" a celoră dela putere se se 
pronunțe prin jurați, cu greu s’ar 
fi putută dobendi acestă resultat.

Sentința dată er! în Sătmară 
uneltiriloră dușmănose n aționali- 
tății române, ne înfățișeză în lu
mină și mai mare uneltirile în con
tra generalului Doda, care n’are 
altă vină decâtă că-și iubescenea- 
mulă și a servită cu credință și 
vredniciă tronului și patriei.

Procesulă părintelui Lucaciu.
Caracteristice suntă raporturile 

ce le publică foile unguresc! desT. 
pre procesulă din Sătmaru. Sub 
titlulă „Procesulă unui preotă" agi - 
tatoră" se telegrafiază foiloră un
guresc! între altele:

„După cetirea actului de acusațiune 
s’a începută interogatoriul^ acusatului, 
care spre consternarea generală 
începe a vorbi românesce. Pre
ședintele îlă admoniază să vorbescă un- 
guresce, der acusatulă persistă în a vorbi 
numai românesce, și așa interogatoriul^ 
se continuă cu mijlocirea unui translatorii 
jud. La întrebarea, decă a înțelesă ac- 
tulii de acusare, răspunse acusatulă, că 
l’a înțelesă pe deplină, dedrece vorbesce 
tocmai așa de perfectă unguresce ca și 
românesce".

Despre ședința de Sâmbătă a 
tribunalului li-se telegrafiază foi
loră unguresc!:

„AdI, 6 Iulie, au fostă ascultați mar
torii, cari au depusă în favorea acusa
tului. Martorulă NicolaeLupană, preotă 
în Baia-spriă, dice, că scie unguresce, der 
voesce să răspundă numai în 
limba r o m â n ă, ceea ce ’i-se concedef!] 
în sensulă decisiunei de eri a tribuna
lului. In zelulă deposiției sale elă a pro
nunțată câteva cuvinte în limba maghiară, 
ceea-ce a produsă mare ilaritate. De- 
altmintrelea atâtă acestă martoră, câtă 
și Ioană Costină și Avramă Brebană, 
amândoi preoți gr. cat., au depusă pu
țină în favorea acusatului. La întreba
rea președintelui, decă vorbesce unguresce, 
martorulă următor AlexiuPopă, preotă ro
mână înBujac, a răspunsă : „M a gy ar u 1- 
nem tudok" [mare ilaritate]. Marto
rulă Ioană Popă, preotă gr. cat, a fostă 
numai scurtă timpă în adunarea din Tăuții 
de‘j susă. Nu pote spune der multe. 
Atanasiu Lupană, învățătoră în Baia 
de susă, vre asemenea să se folosescă 
de dreptulă, de a răspunde în limba ro
mână. N’a audită nimică agitatorică. 
Din contră vorbirea acusatului a fostă 
de natură conciliantă. Pertractarea s’a 
întreruptă la 12 ore."

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Desvelirea teului poetului Dim. Boliutineanu.
In diua de 25 curentă s’a făcută cu 

mare solemnitate inaugurarea desvălirei 
bustului poetului Dimitrie Bolintineanu, 
în comuna Bolintinulă-din-Vale (lângă 
BucurescI) . . .

In diua de 25 curentă, o mișcare, 
neobiclnuit^ domnia în comunele imprej- 
muitore Bolintinului-din-Vale.

Militarii și școlarii, autoritățile civile, 
toți arendașii și proprietarii se pregătiau 
să asiste la marea sărbătore a memoriei 
unui omă mare.

In adevără, la orele 10 de dimineță 
în fața curții bisericii, unde se află îmor- 
mântată poetulă, erau înșirați militarii 
companiei dela Domnesc! cu comandan- 
tulă loră, căpitanulă Turnavitu, împresu
rați de o mulțime imensă a săteniloră 
din diferite comune apropiate; și înlăun- 
trulă curții copiii și copilițele școleloră 
totu ale acelorași comune, în strae albe 
de sărbătore și cu eșarpe ori cu brâe 

tricolore, înșiruițl printre stâlpi îmbrăcațl 
în ramuri de teiu și stejară.

Biserica era numai verdeță; curtea 
o grădină plină de lume . . .

Tinerimea universitară era repre- 
sentată . . . țliaristica asemenea . . .

Ministeriulă instrucțiunii a fostă re- 
presentată prin d-lă Odobescu, membru 
ală academiei; și administrația prin pre
ședintele comitetului județiană și prin 
sub-prefectă însoțită de ajutorulă său.

După desvălire, d-lă prof. Demetrescu 
a rostită ună discursă, în care a resumată 
viața și operele lui Bolintineanu:

D-lă Odobescu a adusă omagii ma
relui caracteră și talentului poetului; er 
d-lă Rădulescu-Nigeră, în numele socie- 
tăței „Tinerimea Română", a rostită ur- 
mătorea poesiă, compusă de d-sa:

Lui Dimitrie Bolintineanu
la desvelirea bustului sSu.

Cum spre sore se înalță drăgălașa ciocârlie 
Ciripindu-i cântecă veselă de-admirarea 

cea mai vie,
Si cum sorele-i trimite rade : zîmbete 1 •

divine,

De se pare însă-șl densa, că împrăscie 
lumine:

Totă așa și noi spre tine amă grăbită a 
nostre păsuri

Și-ală tău chipă plină de lumină îlă 
mărescă voi >se glasuri. 

De pe fruntea-țl gânditore, adăpostă a 
mari idei,

Scapără și ne ’mpresoră ale geniului 
scântei!

Pe o marmoră eternă ai sculptată cu 
măiestrie

Mari idei și mari principii pentru vecuri 
ce-oră să fie;

Le-ai sculptată în mândre versuri, mai 
ușoră de amintită,

Și ’ntr’ală museloră graiu dulce, ce dreptă 
daltă ți-a servită.

Totă în marmoră ne-apare chipulă tău, 
pe care triste

SuferințI lăsat’au semne de-adânci gân
duri pesimiste,

Der decepția de omeni ce te-a roșă atâtă 
de multă

Nu-țl răpi simțirea ’naltă: Patria! subli- 
mu-țî cultă!

Mare în a ta vieță, mare ’n marmora 
cea rece

Vei privi d’aci cumtimpulă și cum omenii 
voră trece,

Omeni noi, aceleași patimi, contra căror’ 
, ai luptată.

Omeni vechi prin origină, nicl-odată de- 
’ndreptată.

Și cu tote acestea fost’au multe mari 
devotamente,

Oe-au rămasă ca o poveste, ori uitate 
monumente:

EliadI, BălcescI și Negri, Ghică, Cuza, — 
toți eroi

Ai măririi, ne-atârnării, astădl unde sun 
tețl voi ?

Oe-a rămasă în urma vostră dintr’o operă 
măreță ?

Totă ce lasă o furtună în pornirea-i în- 
drăzneță:

SfărmăturI de legi și drepturi, patimi 
greu de înfrânată,

Și-ai renascerei răsboinicl nu acesta au 
visată!

Intre-acei Titani ai Țării, cari facă ună 
cadru d’aură

Epocei măririi nostre, — ună adevărată 
tesaură

De simțiri și fapte ’nalte, nu de vorbe 
ce dispară,

Fost’ai tu, Bolintinene, nume astădl 
legendară;

Legendară printr’o virtute neschimbată 
cum o are
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șSCIRILE DUEL
Eminescu. După câtă află „Româ- 

nulă44, s’a ținută în Botoșani o adunare 
a admiratorilor^ lui Eminescu, în salo- 
nele redacțiunei diarului „Libertatea14. 
S’a constituită ună comitetă ad-hoc, care 
să aibă însărcinarea cu strângerea de 
fonduri, necesare pentru ridicarea unui 
bustă marelui poetă. Corespondentulă 
din Iași îi scrie „Românului14, că mai 
multe persone din acelă orașă au luată 
inițiativa de a bate o medaliă comemo
rativă în amintirea lui Eminescu. După 
cum adauge corespendentulă, medalia 
s’a comandată deja în streinătate. „La 
Revue de l’Orient14, ce apare în Buda
pesta, consacră în ultimu-i numără ună 
foiletonă întregă decedatului poetă 
Eminescu. „La Revue...44 între alte multe 
elogii, încheiă articolulă dicendă, că 
Eminescu a fostă unulă din cei mai 
mari poeți ai României.

* A
Ungurii și lăutarii români la Parish. 

De când cu succesele lăutariloră români 
la Parisă, raportorii unguri nu-șl mai 
potă stăpâni mănia și ura. Se scie că 
Anghelușă cu naiulă a luată premiulu 
întâiu la concursulă musiciloră streine, 
âr Crăciunescu premiulă ală doilea. Cu 
t6te astea etă ce scrie raportorulă foiei 
apponyiste „Budapester Tagblatt44 dela 
8 Iulie: „Ună succesă de ilaritate a se
cerată suflătorulă română cu naiulă. Ar- 
tistulă produse pe instrumentă efecte 
de totă caracteristice , care amintescă 
urletulă unui căne.a Er mai josă dice 
despre orchestra ungurescă, că „a pusă 
coronă musicei pitorescl" ! ! !

Urîte apucături din partea unui ra- 
portoră, mai alesă când cunoscute suntu 
de totă lumea succesele lăutariloră ro
mâni.

** *

*) O vomă publica într’unulă din 
numerii următori. — Red.

Petrecere bombardată cu petri. Sâm
băta trecută s’a dată în comuna Somuș- 
falău de lângă Clușă o petrecere ungu
rescă împreunată cu jocă. Petrecerea 
s’a dată sub patronagiulă baronului Io- 
sika Gabor și venitulă ei a fostă desti
nată pentru scbla ungurescă romano-ca- 
tolică de acolo. Când fu pe la medulă 
nopții, „Erd. Hirado14 scrie, că nisce ti
neri valachl începură să bombardeze pe
trecerea cu petri. O petră lovi pe o 
tînără fată dreptă în față, așa că numai 
decâtă îi săriră doi dinți; altă petră des
pica capulă unui tînără. Numai inter- 
venirea energică a solgăbirăului Hoszu 
Gyula, dice foia ungurescă, a împede- 
cată săvârșirea altoră nenorociri mai 
mari.

❖ *
încercări zadarnice kulturegylet-iste. 

Foile ungurescl spună, că intendența tea
trului ungurescă din Clușiu a hotărâtă, 
ca societatea acestui teatru se nu mai 
joce din anulă viitoră în Oradea-mare,

Rară când vine la putere omulă mică 
seu omulă mare;

Căci ajunsă ală țării sfetnică, în timpă 
bună de pescuită,

Ai rămasă, lăsândă puterea, totă săracă 
și totă cinstită!

Secularisarea este strânsă legată d’ală 
tău nume...

Rupt’ai lanțulă de ispite ce-țl punea 
o’ntregă lume.

Tot-d’una susă cu fruntea, tot-d’auna 
neschimbată,

De aceea lumea nostră așa lesne te-a 
uitată.

Adl cu sgomotă fruntea ’șl ’nalță spice 
gole vase gole, 

Și-așternutulă Icră de glorii trecătore, 
este mole;

Hu, cu fruntea ’mpovărată, sub idei și 
ună ideală,

Tu, ți-ai săvârșită viața pe pată rece în 
spitală.

Ca și ’n viață, după morte-ți, totă aceeași 
grea uitare:

Lupte sterpe, vorbe sterpe, nepăsare ne
păsare,

Er mormântu-țl o ruină și copii stri
cători 

ci în totă anulă în lunile Maiu și Iunie 
în Brașovă, în lunile Augustă și Sep- 
temvre în Sibiiu

* * *
Reformă financiară. La 1 Augustă n. 

intră în putere legea asupra reformei fi
nanciare seu mai bine disă legea căpă- 
tuirei a încă o mulțime de „patrioțl" 
flămâncll prin înființarea — deocamdată! 
— a 50 de direcțiuni financiare.

$

Contra modei in uniformă. Unii din
tre tinerii oficerl nu se mulțumescă cu 
uniforma loră militărâscă, ci ar voi să 
schimbe și acâstă uniformă a loră după 
modă. Astfelă d. e. în timpulă de față 
ei începură să porte bluse cu gulere 
peste măsură înalte, ghete apropo fără 
de călcâie, nasturii cusuțl fără regulă, 
chiar și pantalonii de vâră au o croitură 
deosebită și în contra regulei. Ministrulă 
comună de răsboiu însă, precum se vede, 
nu este amică ală modei în uniformă și 
în timpulă din urmă elă a dată o as
pră ordinațiune tuturoră comandeloră 
militare, pentru a-i constrânge pe domnii 
oficerl, ca să se țină strictă de uniforma 
prescrisă loră prin § 278 ală regulamen
tului pentru serviciulă militară.

* îj: #
Amăgire. „Sieb. Deutsch. Tgbltt44 e 

informată, că într’una din comunele no
ului decanată maghiară de conf. augs. 
din Țâra Bârsei, care comune s’au fostă 
despărțită de biserica săsâscă, s’au colec
tată bani pentru reuniunea ungurescă 
de sprijinire, înființată de aceste comune, 
dela familiile germane, dicândă că adună 
pentru reuniunea germană „Grustav 
Adolf44 !

* *
Convenția de comerciu română-elve- 

țiană. „Curierulă Financiară44 din Bucu- 
rescl scrie: Aflămu în modă positivă, că 
consiliulă de miniștri, discutândă decă 
convenția cu Elveția permite a se opri 
frauda cu mărfurile streine naționalisate 
în acea țâră, a găsită, că guvernulă ro
mână pote cere Elveției să împedece 
acestă trafică.

** •*
Inteligența română din Betlenft, în co- 

mitatulu Solnocă-Dobâca, învităla balulu 
filantropicii împreunată cu representați- 
une teatrală, ce se va arangia în sala 
casinei Duminecă în 28 Iuliu st. n. 1889 
în favorulă bisericei și școlei române gr. 
cat. locale. Prețulă întrărei: de o per- 
sonă 1 fi. 20 cr., er în familiă de per- 
sonă 1 fl. v. a. Inceputulă la 7 ore sera. 
On. Domni și Domne doritori a parti
cipa la balulă acesta, carl din cause ne- 
pendente de comitetulă arangiatoră, nu 
ar fi primită învitațiunl, suntă rugați a 
privi acestă învitațiune diaristică de pro- 
priă invitațiune și a participa la bală, 
să binevoiâscă atâtă din apropiere câtă 
și din depărtare. Suprasolvirile și ofer
tele marinimose se vcră primi cu mul-

Se jucau pe elă, de prețu-i fără preță, 
nesciutorl.

Dâr junimea — viitorulă, — ’șl amin- 
tesce adl de tine :

Ea te înțelege astădl omă de geniu, omă 
de bine.

Dâc’ai fostă uitată, de acuma nu vei 
mai avea ăștl sorți:

Gloria, de când e geniulă, sore este ală 
celoră morți!

Pe poetă și patriotulă, salutămă acum 
în tine, 

Chipu măreță și pildă vie ajertfirii pen
tru bine, 

Mare în a ta viață, mare ’n marmora 
cea rece, 

Noi vomă trece, totă va trece, tu și 
gloria-țl nu veți trece!

Apoi totă d-sa în numele comitetului, 
încredințândă bustulă d-lui primară Bo- 
lintineanu; serbarea se încheia în mijlo- 
culă etusiasmului tuturoră.

La orale 12 a urmată ună dejună 
la Bolintinulă din Deală, la care au luată 
parte toți asistenții și unde s’au ridicată 
cele mai entusiaste toasturi.

țămită și se voră chita pe cale cliaris- 
tică. — Comitetulă arangiatoră.

$ 4» -T-
Invitare la „petrecerea de vâră14, ce 

se va arangia în Dobra la 14 Iulie st. 
n. a. c. în grădina casinei în favorulă 
bibliotecei casinei. — Comitetulă aran
giatoră. Intrarea: de personă 50 cr. 
Inceputulă la 4 ore p. m. SuprasolvirI 
se primescă cu mulțămită și se voră 
chita pe cale diaristică.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Blașiu, 30 Iunie st. n. 1889.

Onorată Redacțiune! Adl, în 30 
Iunie st. n.,după cum s’a fostă anunțată 
și în diare, s’a desvălită cu mare solem
nitate monumeptulă ce s’a ridicată la 
mormentulă. neuitatului Canonică-lec- 
toră ală archidiecesei de Alba-Iulia, 
Ioană F. Negruțiu, r&posatâ. în 4 Decem- 
vre 1888.

Dimineța la orele 93/4 s’a celebrată 
s. liturgiă la biserica parochială gr. cat. 
dinlocă,la care a pontificată M. On D-nă 
administratoră protopopescă George Băr- 
bată asistată încă de doi preoți și ună 
lectoră.

După finirea s-tei liturgii, luândă 
preoții vestminte negre, în sunetulu clo- 
poteloră și cântându-se „Sânte Dumne
zeule!41, eșirămă cu toții în cimiterulă 
bisericei. Aci, înaintea monumentului 
pomposă lucrată din graniță prusescă și 
închisă cu gratii de fieră bătută, s’a pusă 
mesa cu parastasulă adusă pentru sufletulă 
răposatului.

. Publiculă era forte numărosă. Prin
tre cei-ce veniră să dea espresiune re- 
verinței loră față cu memoria scumpă a , 
marelui răposată, am vădută pe Rsmii d-nl 
canonici: Eliă Vlasa, Ioană M. Moldo- 
vană, Dr. Ioană Rață, Simeonă Popă 
Mateiu, Dr. Alexandru G-rama, apoi Rvd. 
d-nă Vasilie Popă, cauonică ală diece- 
sei de Gherla, M. O. D. Gregoriu Puș- 
cariu, protopopul ă Betleanului, întregă 
corpulă profesorală, multe dame, onora- 
țiorl din locă și jură, și mare mulțime 
de poporă și studențl, — cari toți cu- 
nosceau calitățile eminente, ce înfrumse- 
țară pe adormitulă în Domnulă Ioană 
Fekete Negruțiu.

Aici, înaintea pietrii, s’au cântată 
tote cântările îmormântării, după care a 
urmată sfințirea apei cea mică, și apoi 
stropirea monumentului, care portă in- 
scripțiunea :

I o annes 
Fekete 

Negruțiu 
Canonicus Lector 

27 Ian. 1817—1 Dec. 1888.
Er mai în josă, totă în limba la

tină :
Hoc pro gratitudine ab ejus est nepotibus 

erectum
Dignissimum autem praestat illius vita 

monumentuin.
Desupra platformei acesteia se află 

într’aurită simbolulă celoră trei virtuți: 
credința, speranța și iubirea.

Sfirșindu-se și sfințirea celui mai 
frumosă monumentă din cimiterulă pa
rochială, care cu tote apartinențele a 
costată o miiă florini, M. On. D-nă 
prof. gimn. Alexiu Viciu cu o voce emo
ționată ținu ună panegirică tare frumosă, 
în care mai reaminti odată luptele și os- 
tenelele, ce Canoniculă Negruțiu le puse 
pentru biserica sa, căreia a servită cu 
credință ună șiră neîntreruptă de ani, 
și pentru națiunea și poporulă său, pe 
care din inimă a dorită să’lă vâdă feri
cită, scăpată odată din multele năcazuri, 
ce dilnică îlă împresoră. Mărturisescă, 
că acestă vorbire a profesorului Viciu a 
făcută o impresiune adâncă în inimile 
ascultătorii or u, de pe ale „căroră fețe se 
reoglindia viua durere, ce o simtă pen
tru perderea acestui bărbată binemeritată. 
A fostă durerosă momentulă, când d-lă 
profesoră Viciu a citată șirele:

„Vărsa-voru suspine din sufletă 
sermanii,

„Căci Tu le-ai fostă tată în sfată 
și cuvântă ;

„Uda-voră seracii, uda-voră orfanii

„Cu lacrimi duiose frumosu-’țl 
mormântă,44 — 

căci într’adevără, aceste cuvinte ale ne
uitatului Andreiu Mureșianu atâtă de 
bine se nimerescă la adormitulă canonică, 
cum pote la nimeni altuia. Căci cine 
ore a purtată atâta grije de sărmanii lip
siți și de orfani ca Elă a cărui ușă era 
pururea deschisă pentru ei, și totdâuna 
era gata de a ,le întinde mână de aju
toră în lipse și suferințe.

La 1 oră d. a. în casele unuia din
tre nepoții, pe care i-a crescută răposa- 
tulă, se dede ună prândă (pomână) întru 
amintirea adormitului, la care au fostă 
invitați peste 60 persone.

Și acum voiu încheia acestă scurtă 
comunicare cu cuvintele d-lui Viciu, 
a cărui vorbire credă, că se va publica*)  : 

„Odihnesce-te în pace, suflete no
bilă ală neuitatului nostru părinte și Te 
rogă pentru înflorirea bisericei și nâmu- 
luiTău. Eternă fîă amintirea Ta!14

Aurelii I>.

Valea-Nârgăului, 3 Iulie 1889.
Domnule Redactoră! In dilele de 

29 și 30 Iunie a. c. s’a ținută exame- 
nulă de vâră cu școlarii dela școla fun- 
dațională cu 4 clase din B.-Prundft. In 
29 Iunie s’a ținută în ființa de față a 
inspectorului reg. de școle comitatensă 
Havas, âr în 30 în presența directorului 
fonduriloră din Năsăudu Ciocană.

Din capulă locului trebue să amin
tescă, că coloritulu examenului dela școla 
fundațională din ăstă, timpă diferea cu 
totulă de examenulă altoră ani de ma1 
’nainte.

Tricoloră „patriotică44 arborat pe edi- 
ficiulă școlei, cântări ungurescl, între
bări și răspunsuri ungurescl, declamărl 
ungurescl, la gimnastică comandă ungu- 
râscă, chină pe învățători și școlari era 
totă ce puteai vedâ și audi. Făimosa 
ordonanță a fișpanului comis, reg. Banffy 
din firu în pâră era pusă în aplicare.

Cu ună cuvântă, școlele susținute din 
averea nostră, astădl prin uneltirile duș- 
mănose ale puterniciloră dilei și-au pier
dută menirea, pentru cari au fostă ridi
cate. Nu-să mai multă școle naționale 
cu menirea de a cultiva mintea copii- 
loră și graiulă națională, ci mai multă 
laboratorie maghiarisătore și bătucitore 
de minte. Poruncile amenințătore ale 
fișpanului și inspectorului nl-o documen- 
tâză acâsta; atâta unguriă câtă se pro
pune în școle — chiar în contra legei 
din 1878 — nl-o arată și mai evidentă.

Că ne voră maghiarisa prin școli 
— după cum îi trage mintea — numi-e 
frică; dâr mi-e jale de timpulă scumpă 
ce-lă pierdă copilașii îmblătindă la pae 
gole 4 ani de dile. Mi-e milă de sâr- 
mânii învățători, că cunoscințele frumose 
adunate prin școle și muncă nu și-le 
potă pune în aplicare după ce celă mai 
multă timpă trebue să-lă petrâcă chi- 
nuindu-se cu școlarii, ca să-i învețe a 
ciripi unguresce, spre a’șl păstra pânea 
și a îndestuli pe „domnii44.

In ceea ce privesce răspunsurile 
școlariloră la examenă în tote clasele 
au fostă bune, dovadă că învățătorii 
și-au făcută datorința, și acestea nu nu
mai din ungurime, ci și din limba ma
ternă. Cântările au fostă corectă și cu 
multă armoniă esecutat'e, laudă învățăto
rului. Corectă au fostă esecutate și de 
prinderile gimnastice, numai durere, că 
■unguresce — în sensulă ordonanței lui 
Banffy. Grădina de pomărită, deși nu-i 
pre priinciosă pomăritului, era bine în
grijită.

Totă în 29 Iunie s’a ținută exame
nulă cu fetițele dela școla de stată și 
cu copiii dela școla comunală din B.-Tiha. 
La școla de stată, precum în trecută, 
totă astfelă și în anulă școlastică espirată 
elevele române au rămasă neinstruate 
în studiulă religiunei. Despre școla co
munală din B.-Tiha ne-aroă putută con
vinge cum, afară de puține escepțiunl 
3—4 elevi români — e susținută din
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sudore românescă pentru nisce venetici 
jidani venițl din totă lumea. Instrucția 
încă nu prea a progresată și astfelfl nimicii 
nu amfi pierde, decă pe viitorii acestă 
școlă n’ar mai esista, ba amă profita 
preste 700 fi. ce se scotă din spinarea 
contribuabililoră, și așa destulă de amă- 
rîțl și îmbrânciți de poveri.

înainte de a încheia însS, una așă 
recomanda și așă cere dela fiecare în
vățător ă românescă. Facă-șl datorința 
conformă legiloră — nu a ordonanțe- 
loră nelegale — numai nu cerce prin 
zelă abusivă — bine să fiu înțelesă, re- 
feritoră la învățarea limbei statului — 
de a câștiga grația mai mariloră. Căci 
căștigândă grația unuia — fiă astădl și 
puternică — perde inima mai multora.

— bârgăuanulu. —

Tămbălăulu la Kossuth.
Ună numără de vr’o 800 de Unguri, 

despre cari amă fostă comunicată că se 
ducă la esposiția din Parish, și că voră 
visita și pe Kossuth, au fostă deja la 
Turmă, unde se află fosta căpeteniă a 
revoluției. Ungurii suntă conduși de 
deputății oposiționall Helffy și Polonyi. 
Helfy a salutată pe Kossuth, er acesta 
a răspunsă, că s’ar întorce în patriă, vre 
să se întorcă, der numai sub condițiunea, 
ca Ungaria se fiă independentă ori celă 
puțină se fiă pe calea cea sigură a nisu- 
inței cătră independență.

In conversația sa cu Kossuth, Po
lonyi spuse, că coronă nu întrebă în cele 
mai grele crise pe partida independentă, 
ca și cum ar vre suveranulă să evite a 
veni în atingere cu acestă partidă, der 
acesta, e de mare influință asupra simți- 
bilității partidei și a lealității așteptate 
dela ea.

Kossuth răspunse : Unu politică pote 
numai folosi, der nu crea ocasiunea ce’i 
servesce pentru realisarea principieloră 
sale. Eu am făcută numai acesta. Prin- 
ci piele mele suntă cunoscute, scițl că eu 
mărturisescă ca principiu : două corone 
pe ună capă ducii acolo, că capulu nu este 
in stare se multămdscă interesele nici unei 
părți și numai interese familiare potă servi. 
Kossuth se provocă la Svedia, unde ună 
generală francesă șl-a pusă pe capă o 
coronă și a devenită cu trupă și sufletă 
Svediană, la autocrata Rusiă, a cărei 
familiă domnitore e cu totulă rusescă. 
Raportulu Habsbiirgiloră cătră Ungaria este 
fără esemplu in istoria lumii.

Vorbindă de maioritatea din cameră, 
dise, că ea are interese egoiste, că e a- 
lesă prin abusurl electorale ne mai au- 
clite, că nu urmeză principiiloră, ci unei 
persone, și că pericliteză constituția. A 
biciui imoralitatea și sistemulă ei e ună 
dreptă, ba chiar o datorință, și decă 
merită cineva biciulă, atunci îlă merită 
Tisza, merită a fi estradată, căci elă e 
ună renegată, pe tăremulă sacrificării 
dreptului a ajunsă pe unu plană piedișă, 
ca nici unulă dintre predecesorii săi.

S’a dată apoi ună banchetă. De- 
p’itatulă Helfy lăuda pe Kossuth, că a 
dusă la triumfă „cele mai frumose idei 
ale libertății omenescl“, căci lui are „să 
i-se mulțămescă“ desființarea iobăgiei, 
libertatea pressei și representanța popo
rului (?). Când Helfy dise, că Kossuth 
trăesce în inima, în iubirea și în rugă
ciunea unei națiuni și deci nu pote 6 e- 
silată, căci națiunea trăesce cu elă, Kos
suth începu să plângă.

Apoi vorbi idolulă. Visita Ungu- 
riloră la Parish, dice Kossuth, n’are ca-, 
racteră politică, ci scopulă ei este es- 
presiunea respectului pentru națiunea 
francesă, care din nou a dovedită su
premația spirituală și puterea ei de vieță 
neinvincibilă. Onorabilitatea ungurescă 
protestă contra aceloră insulte, prin care 
ună bărbată de stată susă pusă a ofen
sată națiunea francesă. Apoi se lăuda 
Kossuth cu ce a făcută elă. Der — dise 
elă — speranțele legate de liberarea ioba- 
giloru le-au distrusă marile emigrări în 
America și în România. Precupeția de 
voturi bântue în mare măsură mai alesă 

în ținuturile nemaghiare. Dările crescă 
repede și mâne-poimâne abia va mai fi 
obiectă de supusă dării. Deficitulă cresce 
mereu și isvorulă originală ală răului 
zace în sarcinile luate asupră-ne din da
toria de stată austriacă. Vorbindă de 
reforma administrației, dise că prefa
cerea ei în administrația de stată însem- 
neză estinderea puterii guvernului.

Mulțămi apoi pentru iubirea ce i-s’a 
dovedită și începu erășl să plângă, și cu 
elă împreună plângeu toți, Ciudată scenă, 
ea culmina în aceea, că damele ungu- 
roice îi sărutară lui Kossuth manile și 
hainele!

Primarulă din Turină încă luă parte 
la acestă tămbălău, la care s’a cântată 
cânteculă lui Kossuth și „Szozat". Pe 
Kossuth apoi l’au dusă în cară pe susă 
și carulă nu l’au trasă caii, ci ospeții 
unguri!

Literatură.
La librăria „Concordiau dinNăsăudă 

se află de vendare opulă: „Helvetia și 
Wilhelm Tell“ de Dr.’A. P. Alexi, carele 
trateză despre întemeiarearepublicei hel- 
vețiane, apoi despre desvoltarea istorică 
a acesteia, precum și despre starea ei ac
tuală. Trateză despre buoata dramatică 
a lui F. Schiller, „Wilhelm Tellu, 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. Oiurcu, Brașovă ; 
W. Krafft în Sibiiu și „Aurora/ în 
Gherla.

IxxcvLnoscîixițare-
Direcțiunea Seminariului tinerimei 

române gr.-cat. dela gimnasiulă din 
Blașiu aduce la cunoscința On. publică, 
care voesce în anulă scolastică venitoru 
1889/90 a-șl cresce fiii în Seminariulă 
numită, cumcă terminulă concursului de 
primire este 16 Augustă st. n., pănă la 
care di toți părinții doritori, ca fiii loră 
să fiă primiți în acelu Seminariu pe anulă 
venitoriu scolastică, voră ave a-și trimite 
concursele adresate Escelenției Sale Pre 
Sânțitului Metropolis în Blașiu, de unde 
apoi în timpulă celă mai scurtă li-se voră 
espeda resoluțiunile.

La concursulă celoru-ce nu au mai 
fostă în Seminariu, este de a se alătura 
și testimoniulă scolastică de pe classa 
absolvată în anulă scolastică espirată.

Condițiunile primirei suntă urmă- 
torele :

1. Pentru ună tinâră voră fi de a 
se plăti câte 10 fi. v. a. pe lună și așa 
pe ună ană scolastică 100 fl. v. a. Plă- 
tirea are se se întâmple cu tdtă punctua
litatea în două seu în patru rate antici- 
pande, ceea-ce părințiloră li-se aduce 
aminte cu tdtă seriositatea, căci altmin
trelea Direcțiunea în decursulă anului 
va fi silită a demite pe elevii, ai căroră 
părinți, tutori seu îngrijitori nu au solvită 
ratele la timpulă său.

2. Pentru unulă fiă-care tînără la 
începutulă anului este de a se solvi una 
tacsă de înscriere de 4 fl. v. a.

3. Fiă-care tînără are să aducă cu sine: 
a) 4 părechl de schimburi bune de pânză 
seu giolgiu. b) 4 năfrăml de posunariu 
și 2 la grumadî. c) 2 părechl de căl- 
țunî buni și 4 părechl peciorete, (fusecli, 
seu obdele).

4. Vestminte de pată: a) Ună stră- 
jacă (sacii pentru paie) la așternută de- 
desubtă. b) 3 fețe albe de pată, c) 2 
perinl și 4 fețe de perinl pistrițite. d) 
2 fețe albe de giolgiu de acoperită pa- 
tulă și ună țolă seu plapomă.

Atâtă vestmintele de pată, câtă și 
albiturile seu schimburile au să fiă de 
acasă însemnate cu numele respectivă, 
căci altmintrelea superioritatea institutului 
nu pote lua nici o respundere la casă 
când s’ar pierde.

5. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă trei ștergare și 2 piepteni, 
unulă rară și altulă desă, apoi ună cuțită, 
una furcuță, una lingură de pacfong, ună 
păhară și trei șervete.

6. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă și periă de vestminte și de 
curățită călțunii.

7. Părinții în decursulă anului sco
lastică să nu trimită fiiloră din semi- 
nară nici articoll de mâncare, decâtă 
pote la sărbătorile cele mari, fiindă în 
privința acesta de ajunsă provăduțl în 
institută, nici bani, ci lipsele de vest
minte, cărți și altele de genulă acesta 
să li le împlinescă pe calea superiorită- 
ței, ca așa să se evite orl-ce ocasiune la 

escese și transgresiuni de disciplină dau- 
năciose educațiunei și progresului în stu
dii. Condițiunea acesta li-se aduce cu 
deosebire aminte părințiloră, tutoriloră 
și îngrijitoriloră, căci altmintrelea în nu 
puține privințe superioritatea seminarială 
nu pote lua asupra sa nici o răspundere 
pentru elevii concrecjuțl îngrijirei sale, 
și urmările neobservărei confiițiunei a- 
cesteia părinții voră ave să și-le ascrie 
sie-șl.

Pentru suma de 100 fl. v. a. pe un 
ană scolastică tineriloră se va da urmă- 
torea provisiune:

1. locuință în etagiulă seminariului 
în sale mari sănătose, luminose, provă- 
dute cu tote supelectilele de lipsă și cu
rățite în fiecare di de două ori.

2. viptulă întregă regulată și în 
specie, în dile de dulce :

a) dejună: câte ună pătrară de litră 
de lapte caldă cu pâne.

5) prândă, trei piese și anume: supă 
de carne, carne cu sosu .și mâncare grosă 
cu carne seu friptură. Eră în Dumineci 
și sărbători pe lângă acestea și aluată.

c) cina, două piese, anume: supă de 
carne și mâncare grosă cu carne.

In fiile de postă, dimineța l/i litră 
lapte cu pâne, la prândă cu o piesă mai 
puțină, ca în dile de dulce, eră sera 
supă și mâncare grosă de legumi, brânză 
seu lapte.

3. Spălatulă întregă peste ană. Pen
tru întări tul ă schimburiloră însă se va 
plăti separată, și anume 3 fl. v. a. la în
ceputulă anului.

4. Luminatulă în totă timpulă re- 
cerută.

5. Incălditulă în timpă de ernă, în 
șalele de locuită, de durmită, în refec- 
toriu și în chilia morboșiloră.

6. Medică și medcină din apotecă 
seu de casă pentru cei morboșl și viptulă 
prescrisă de medică.

7. Instrucțiune în casă de lipsă prin 
individă eminențl.

După-ce din motive de higienă și 
curățăniă s’a adaptată pentru tinerime 
în edificiulă seminarială și o scaldă de 
apă caldă, așa ca fiă-care tînără să se 
potă folosi și de scaldă de câteva ori 
pe ană, după] disposițiunea Direcțiunei, 
fiă-care tînără va solvi la începutulă a- 
nului o taxă de 1 fl. v. a. pentru folosi
rea scaldei.

Părinții, cari ară dori, ca fiii loră 
să mânce la masa superioriloră semina- 
riall viptulă acestora, aceia voră ave 
de a solvi pentru ună tînără dela 14—16 
fl. v. a. după etate pe lună.]Viptul acesta 
constă din: a] la dejună cafea cu lapte, b] 
la amedl patru specii, în fiă-care di, afară 
de (flilele de postă, când suntă numai trei, 
c] sera două specii.

Fiă-care tînără va căpăta pe di pâne 
totă de o calitate și anume: dimineța 
100 grame, la amedl 300 grame și sera 
erășl 300 grame, cu totulă 700 grame 
pe di.

La casă când institutulă s’ară în- 
închide din dre-care causă pe timpă mai 
multă de o lună, părinții totuși voră fi 
obligați a solvi competința unei luni 
după închidere.

Atâtă tinerii, cari au fostă suscepuțl 
în institută 'încă în anii trecuțl, câtă și 
cei ce dorescă a fi suscepuțl acum mai 
ântâiu, voră ave să-și trimită suplicile 
pănă la terminulă indicată.

Cei ce nu voră trimite suplicile în 
scrisă nu voră fi luațl în considerare. 
Eră cei primiți voră ave de a se pre- 
senta pe 31 Augustă st. n. 1889 înain
tea Direcțiunei seminariale spre a fi vi- 
sitațl prin mediculă archidiecesană, când 
apoi cei ce nu voră fi deplină sănătoși, 
seu infectați cu morbă contagiosă, se 
voră dimite.

Blașiu, 4 Iuliu n. 1889.
Dr. Alesandru Grama,

dir. sem.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciulă biiroului de coresp. din Pesta)

Lembergîi, 10 Iulie. Foilorfl po
lone li-se raporteză din Radzivi- 
lov, că acolo au sositu mai multe 
batalione de vânători finlandezi 
pentru întărirea trupeloră dislocate 
în Volhinia.

Parisii, 10 Iulie. Camera a pri
mită legea militară cu tecstulă 
stabilită de senată. Ministrulă de 
marină a cjisu, că are de cugetă 
a pretinde 58 milidne, ca credite 
suplimentare pentru construirea de 
corăbii de resboiu noue.

DIVERSE.
Unu condamnatu, care sigurii cere 

mortea. La Anvers nu de multă a fostă 

condamnată la muncă silnică individulă 
Masquellier pentru că comisese ună omoră. 
Fiindu-i însă groză deînchisorea pe vieță, 
condamnatulă făcu o petițiă prin care 
cerea ministrului de justițiă, cu de astă- 
dată să se abată dela regulă și să’lă 
esecute, cu ghilotină ori glonță, ori și 
cum, numai să nu’lă țină pe veci. Acestă 
petițiă, scrisă pe ună tonă de pocăință 
și amară, făcu o așa impresiă în cercu
rile judiciare înalte, încâtă peste puțină 
timpă condamnatulă fu grațiată.

Cronica veriloru calde. In anulă 
627 d. Chr. a fostă o veră așa de căl- 
durosă, încâtă isvdrele au secată și ome
nii muriau de sete. In anulă 879 a fostă 
cu neputință ca omenii să lucreze pă- 
mentulu; cine s’a încercată s’o facă a- 
cesta, seu a fostă lovită de gută (dambla], 
seu a fostă omorîtă de arșița sorelui. In 
anulă 693 plantele au fostă opărite, așa 
ca și cum s’ar fi aflată într’un cuptoră. In 
anulă 1000 a fostă o veră atâtă de căl- 
durosă cu deosebire în Francia, încâtă 
rîurile au secată și pescii din ele împu- 
țindu-se au infectată aerulă și după a- 
cestă, infe ctare a aerului urmă ciuma. 
In 1132 a secată Rinulă. In 1152 pu
teai fierbe ouăle în țărină. In 1303 puteai 
trece cu piciorele peste Rină și Dunăre. 
In 1394 în totă Europa sămănăturile au fost 
nimicite de marea căldură. Totă aseme
nea veri căldurose au fostă și în anii 
1556, 1614, 1679, 1701. In 1715 din 
luna lui Martie încependă și pănă în 
Octomvre n’a ploată o singură dată în 
întregă Europa centrală, bucatele s’au 
topită pe câmpă, isvdrele au secată. 
Forte căldurose veri au fostă și în anii 
1724, 1746, 1756 și 1811. In 1815 căl
dura era de 40° Reaumur, așa că tea
trele au trebuită să se închidă.

Aniversarea descoperirei Americei. 
In Ispania deja de acum s’au înce
pută preparativele serbărei, ce au a se 
face la anulă 1892, a patra sută aniver
sare a descoperirii Americei. Voră fi 
invitate la acestă serbare tote poporele 
culte din lume. Cu acestă ocasiă se pu
blică concursă pentru cea mai bună lu
crare, care va descrie tote descoperirile 
maritime făcute dela 1492 încoce. Prima 
lucrare de acestă soiu va fi premiată cu 
30,000 franci, a doua cu 15,000 lei. Lu
crările potă să fiă scrise în limbile spa
niolă, portugeză, francesă, germană, en
gleză seu italiană.

©wrsulsa pieței ISa’așevis
din 10 Iulie st. n. 1889.

n r> n
Ruble rusescl - 
Discontulă - -

Bancnote românescl C 
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orl - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - .
GalbinI
Scris, fonc. „Albina116"/o

57o

umj>. 9.42 Vend. 9.44
9.38 » 9.40

11 9.44 n 9.47
n 10.60 n 10.65
n 9.60 11 9.65
n 5.59 n 5.62
n 102.— n —.—
ti 98.59 n 99.—
n 120.50 „ 121.50
6V2--8% pe ană.

Cursniâ la bursa de Vieua
din 9 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.85
Renta de hârtiă 5IJ/0 ------ 95.—
Imprumutulă căiloră ferate ungara - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostă ungare (3-a emio'une) - - 112.— 
Bonuri rurale ungare ----- 104.90 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.90
Bonuri croato-slavone ----- 105_
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.76
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.80
Renta de argintă austriacă - - - . 84.70
Renta de aură austriacă..................... 109.80
LosurI din 1860 ------- 141.26
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315,  
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.60 
Galbeni împărătesei................................ 6.64
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.46'/2
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.32'/2
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.40

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria de ferfi și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE ACȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Podmaniczkygasse 17.

GâRNITUM DE TEmATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJtJ (GOPEL). 
Pluguri patent, ale hă SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de semenatiî în brazdă „HAIADAS

ale ini ScLilîcl^.

w Mașini Se semenatiî care împrăștie Muntele. "W
Pluguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unii fieriî, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scbte mustii sfecleloru, sferîmători de porumbu (cucuruzii), 
mori pentru sfărîmatu’, mori pentru curățitii, mori pentru măcinată.

Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine.— Condițiuni de plată favorabile. 
PrețurB-cusreBute Ea cerere grains șâ fraraco.

Observare. Ne onorămfl a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amu mutată partea cea mai mare a birourilor^ nostre ce se aflau 
în Budapesta VI, Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulO. fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99, 
tuși susținemu în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unu birou în orașă, în localitatea de mai susă, unde vomă ținea unii depositii din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția «oriei ie feri și a fabricei ie mașini a lai SCHLICK—societate pe acții.

WF Cea mai plăcută apă minerală. 'W

8,18-11

ft jlâ

to-

0

Apropiândîi-se timpulu pentru 
reînoirea abonamentului pe atu III-lea 
cuartalu, resp. atu II-lea semestru, ru
gămu pe D-nii abonați ai foiei nostre, 
ca se binevoescă a trimite taxa clepre- 
numerațiune de cu vreme, spre a pîite 
încungiura întreruperea în espedarea 
foii, cle-orece pe creclitu foaia mi se 
trimite.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei"

Apă minerală forte plăcută pentru vinu.

Apa minerală

prin celu mai bogatu conținuta de acidu 
cela mai curată acidu alcalicu—făcendu 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bb- 
lelorii de rinichi și ale canaleiorâ urmului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulă ei plăcutu și ră
coritorii se se menție mai multa timpa.

După opiniunea autorităților^. competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și aia conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în aoid/Cl car’boxiicvL—principialminte 
na-tri-cim. d.e aoidAA carTooxxicCL ccn- 
cexitra/tiiL—întrece nu numai tote apele minerale 
de feluia acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

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

Depositulu principală
G. GIESEL, Brașoviî,

□tada Teatr cLlui 3STo. C312

carbonica și 
abstracțiune

109,24-4

ti f care a practicata deja în COU- 
labilitatea duplă și care cunosce 
limba română se caută pentru 

r România. Ofertele împreună cu 
v atestatele de cualificațiune să 
j se adreseze la firma „RHEIN, 
> SCHEESER & COMP." la AZUGA 
( (România). 108,3-3

</v\

ALBINA“
Institute de creditai și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista“ CU 3l/2%> ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „Albina" de 5° 
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potu căpăta 
la institutu după cursulu de cți.

Information! mai de apropo se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 bre d.

1i
i

Preparatele antiseptice
ale lui

IM GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentă, 
curățitoru, conservatorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
folosite pănă acuma spre acestu scopu, și none mijloce cu unii 
efectu însemnată antisepticii, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. șî ă I fi.
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutibră cu prafu de dinți ă 25 cr. șî ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principală la FRIEDRICH STENNER, farmacia la 
„LEULfj DE AURIF în Brașovu. 66
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d EXPOSITIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS. 6S EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS.

| OcasiunB unică pentru vîsitatorii români!
P fi SE ADRESA i| GRAND HOTEL DACIA
fir 41. Boulevard St. Michel. Paris.0
p Hotelierii românii.

IQg
3Bucătăria română-francesă.

104,25—G

A vist d-lort abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și se arate și posta ultimă.

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 cliarulu nostru până acuma.

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașovu.


