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încercările de germanisare a 
Dalmației au produsu o puternică 
mișcare în contra loru între po- 
porațiunea croată a acelei pro
vincii austriace, — mișcare, ale 
cărei urmări potii fi de o deose
bită însemnătate pentru viitdrea 
grupare a popdrelortt monarchiei 
ndstre și pentru politica ei in
ternă.

încă în ședința dela 19 Augustu 
a dietei dalmatine s’a pututu vede, 
care e disposițiunea representan- 
țiloru poporului croată față cu 
tendințele de germanisare, cu mă
surile luate de guvernatorii și de 
procuratară cu scopu d’a se pune 
orecare stavilă în comunicațiunea 
spirituală a Croațiloru dalmatinu 
cu poporațiunea serbescă din Bos
nia și Erțegovina.

In acea ședință deputății croați 
au supusă unei critici forte severe 
tendința regimului austriacul de a 
germanisa autoritățile, deși mini- 
steriulu promisese nu de multă 
timpii, că li-se va face dreptate 
Croațiloru, decretându-se limba 
croată ca limbă oficială. Au cri
ticată de asemenea forte aspru 
censura politică, care detrage 4ia_ 
reloru croate debitulu poștală pen
tru provinciile ocupate.

„Vreu se ne separe de Sera- 
jevo — strigă deputatulu Bian- 
chini — de frații noștri. Vreu se 
rupă legătura, ce ne unia pe noi 
Croații chiar și pe timpulă semi- 
lunei cu Bosnia și Erțegovina. 
Acesta-i unu despotismă de celu 
mai reu felă, în contra căruia 
protesteză aci în celă mai hotă- 
rîtă modă“.

Deputății croați au și decla
rată, că ceră unirea Dalmației cu 
Croația, pentrucă națiunile cele 
mici, îngrijate de esistența loră, 
trebue se se unescă, pentru ca se 
nu fiă înfrânte de puterea celui 
mai tare. Croații din Dalmația 
cjise deputatulă Klaic—formeză o 
singură națiune cu Croații din 

Croația și interesele cele mai vi
tale pretindă, case se unescă; ’a- 
cesta-i celă dintâiu punctă din 
programulă clubului deputațiloră 
croați.

Va înțelege ori-cine, că o unire 
a Dalmației cu Croația e de na
tură a produce schimbări însem
nate în monarchiă, fiindu în de- 
favorulă Slaviloră din nordulă 
Austriei, der în favorulă Slaviloră 
din sudulă monarchiei. Cehii simtă 
fdrte bine pericululă ce se nasce 
pentru ei și prin cjiarele loră s’au 
și declarată în contra acestei uniri. 
De altă parte unirea celoră doue 
provincii croate voră întări ele- 
mentulă croată, și efectulă acestei 
uniri ar pute fi o schimbare esen
țială în politica și în situațiunea 
internă a jumătății ostice a mo
narchiei.

De ce natură ar pute fi acestă 
schimbare, nu mai e nevoiă să o 
schițămă; destulă e ceea ce ne 
spună deputății croați dalmatinl, 
că e vorba de asigurarea esisten- 
ței celui slabă în contra celui tare, 
și Croații uniți de sigură că nu 
slabi voră fi față cu stăpânirea un- 
gurescă.

Unirea Dalmației cu Croația 
e lucru hotărîtă de maioritatea 
dietei dalmatine, care e croată. 
O telegramă de ac|I ne împărtă- 
șesce, că maioritatea șl-a publicat 
programulă, în care cere alipirea 
Dalmației la Croția.

E greu de prevccțutu, decă se 
va realisa acestă programă, în 
contra căruia Slavii din Austria 
au destule cuvinte de a se declara. 
Unu resultatu însă lupta acesta 
de sigură va ave, decă cabinetulă 
Taaffe voesce sinceră se aducă la 
îndeplinire egala îndreptățire na
țională, și acestă resultată nu pdte 
fi nefavorabilă Croațiloră dal
matinl.

Vorba e, că naționalitățile din 
Austria luptă voinicesce în contra 
orl-cărei supremații, căutându se’șl 
asigure esistența loră națională, 

prin egală îndreptățire reală, er nu 
fictivă. Der noi naționalitățile de 
dinedee ce facemă?Și anume noi 
Românii ce tacemă, ca se ne asi- 
gurămă esistența ndstră națională 
față cu atacurile dușmaniloră 
asupra limbei și naționalității 
ndstre ?

Ori-ce Română cu inima cu
rată va trebui se mărturisescă, că 
spre rușinea ndstră pre puțină fa- 
cemă!

zozzsr
Sinibolulă Serbiei mari.

Corespondentul^ din Belgrade aid 
unei foi rusescl împărtășesce acesteia ur- 
mătorele interesante amărunte :

Precum se scie, în amintirea serbă
rii dela Kossovo s’a creată în Serbia 
und nou ordinii sârbesed: „St. Lazard.u 
Acesta e destinatd numai pentru dom
nitorii de naționalitate serbescă, prin ur
mare asupra lui au dreptuld — cjice co
respondentul — numai regele Alesan- 
dru aid Serbiei și principele Niculaeald 
Muntenegrului. Acestd ordind constă 
dintr’o stea, atârnată de und lănțișord, 
care e.formatd din însemnele smălțuite 
și împreunate ale Bosniei, Erțegovinei, 
Bănatului și ale celorlalte teritorii, ce se 
țineau de vechiulă imperiu serbescă. 
Ideia marei Serbii îșl are așa dâră sim- 
boluld ei.

Puterea lumâscă a Papii.
„Independance Belge“ anunță din 

Roma următârele asupra tractărilord, ce 
le-ar fi începutd Austro-Ungaria în in- 
teresuld papismului de o parte cu amân
doi aii ații ei și de altă parte cu Vati- 
canuld:

Austro-Ungaria tractâză asupra pro- 
ectului d’a se stabili und modus vivendi 
între Italia și papismd, așa că Papii sâ 
i-se dea aparința esterioră a suveranității 
lumescl, fără a jigni integritatea regatu
lui Italiei. Cestiunea ar fi să se resolve 
astfeld: Afară de Vaticand și de pala
tele papale, ce i-s’au lăsată Papii prin 
legea garanțiilord cu atributele deplinei 
suveranități, guvernuld regelui Umberto 
să pună o corabiă de răsboiu sub ordi- 

nuld Papii, care să staționeze permanent 
în Civita-Vecchia și să porte steguld pa
pală. Afară de aceea Papa să aibă drep
tuld să ceră orl-când pentru folosința sa 
personală und trend de cale ferată, care 
de asemenea să stea sub scutuld stâgului 
papală și pretutindenea, unde ar vrea să 
îld dirigeze Papa, să se bucure de drep
tuld de exteritorialitate. Astfeld i-s’ar face 
cu putință Papii să părăsescă Vaticanulă 
când ar vrea și să se ducă la Castel- 
Gandolfo ori la Civita-Vecchia, ca să se 
îmbarce pentru străinătate, fără să tre
buie să renunțe la drepturile suverane, de 
care se bucură acum între zidurile Vati
canului. Afară de acesta să i-se mai 
facă papismului unele concesiuni, spre 
a i-se asigura bisericii catolice o mai 
mare participare la viâța publică și anu
me să i-se asigure und dreptd de con- 
trold în instrucțiunea publică.

Tractările suntd conduse din Viena 
prin Berlind, unde esistă înclinare pen
tru planuld acesta, spre a se stabili o 
mai mare apropiere între cele două state 
amice : Austro-Ungaria și Italia. In Va
ticand tractările suntd conduse de car- 
dinalulă Hohenlohe. Curia papală încă 
nu dice pănă acum nici „da“ nici „bau, 
spre a nu se lega mai dinainte; der cei 
cari represintă causa curiei faed preten- 
țiunl, care ușord ard putea să strice 
totd.

înarmările Italiei.
„Corr. de l’Est“ anunță din Roma, 

că la trecerea regelui Umberto prin 
strîmtdrea de Messina, cu ocasiunea că
lătoriei ce a întreprins’o în dilele acestea 
prin Italia, s’a dispusă construirea de 
forturi nouă înarmate cu tunuri mari. 
In acelașd timpd corpuld aid șâselea de 
armată, aid cărui stată majoră se află 
în Bologna, se aprovisionăză cu mari 
cantități de conserve de carne și cu alte 
provisiunl de mâncare; er liniile căilord 
ferate adriatice se legă nemijlocită cu 
căile ferate austriace, asigurându-se ast
feld mobilisarea în acelașd timpd și pro- 
cederea unitară a armatelord aliate.

Situațiunea în Creta.
In Creta domnesce în aparență liniște, 

după-ce răsvrătitorii s’au supusă. „Frank
furter Zeitung“ comunică cererile ce
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Capitliilu alu XVII-lea 
și celu de pe urmă din partea a Vl-a a 
^Memoriului 1-1 lui Iosif ii Sterca Șuluțiu, 

care se va publica mai târdiu.
(Urmare.)

In Viena am stată 8 dile. Nu fuse- 
semd de 36 de ani în Viena, din vara 
anului 1848, când intreprinserămă mai 
mulțl inși din Pesta o escursiune de fra- 
ternisare.

Abia am recunoscut’o.
„Aulau cea vestită, unde la anulă 

1848 s’au petrecută atâtea lucruri me
morabile, unde renumitulă profesord 
Fester îșl ținea cuvântările sale revolu
ționare cătră tinerime, a dispărută și în 
loculă ei s’a ridicată und mărețd paiață.

In Viena ne-amd întâlnită cu fiia 
mea Alexandra și cu bărbatuld ei Dr. 
Octaviană Russu, cari îndată după căsă- 
toriă întreprinseră o călătoriă cătră 
Italia.

A opta di am plecată la Karlsbad. 
Pe drumd am făcută cunoscință cu und 

advocată din Viena, care mergea să-și 
cerceteze nevasta în Karlsbad.

Era ună tînârd forte simpatică și 
inteligentă. Una, două — numai ce ne 
pomenimd, că politisămd. Eld s’a mi
rată forte, că noi Ardelenii cunoscemd 
atâtd de bine tâte fasele, prin care trec 
dânșii, și că ne interesămd de luptele 
lord, pe când ei abia au o ideiă clară 
despre stările de lucruri de aici.

— Nu mă temă — (fise —ca lupta 
înverșunată dintre Slavii și Germanii 
austriacl să pună capătă vieții naționale 
a unuia din aceste două poporă. Ambele 
au destule titluri la esistința națională. 
Se va găsi und modus vivendi. Mă temă 
însă fărte tare, că inter duos litigantes 
tertius gaudebit. Jidovii întrebuințâză oca
siunea și ocupă tote terenele economice 
și comerciale. Ne-au copleșită deja ast
feld, încâtd nu mai este o singură între
prindere, de dai Domne, ca să nu fiă în 
mânile lord. Noi Austriacii nu le mai 
putemd resista.

— Nu cumva voițî să-i germanisațl? 
îld întrebai eu, șl-apoi îi istorisii cele 
audite dela advocatuld maghiară.

— Ferit’a Dumnezeu, striga eld, cu 
o groză învederată. Vai de nâmuld un- 
guresed, decă ei ar primi pe Jidovi în 
nemuld lord. Intr’o sută de ani amd 
vede nu Jidovi maghiarisațl, ci Maghiari 
jidovițl, o națiă din care totd caracteruld 
ar dispăre și țâra s’ar preface într’o 
Iudeiă. Noi Germanii amd protesta din 
tote puterile și amd respinge und aseme
nea amestecă de sânge, prin care s’ar 
infecta și degenera rasa germană.

Deodată observă o mare mișcare în 
cupeu. Toți se apropiă de ferâstră.

— Ce este? întrebaiu eu.
— Te facă atentă, domnule, îmi dise 

eld, ne apropiemd de Pilsen, unde se 
prepară cea mai bună bere din totă 
lumea. Trenuld se opresce două minute, 
ca să potă bâ călătorii bere.

Toți se dau josd din cupeu, toți se 
apropiă de mâsa încărcată din apropierea 
șinei. Am băută și eu, ca să mă răco- 
resed nițeld, era teribilă căldură.

— Dâr d-ta, d-nule consilieră, nu 
did nimied? mă întrâbă advocatuld. Aș- 
teptd observările d-tale despre berea cu 
renumele europând.

— Eu ce să died, răspunsuld meu 
e fdrte simplu: Pănă când în țâra mea 
se face vind bund, n’o să bâu lături.

Und hohotd generală a urmată a- 
cestord cuvinte, apoi îmi observară toți 
din t<5te părțile: „Ferice de celă ce pote 
bea vinii bunii și eftind; la noi numai 
cei bogațl potă să’șl permită und ase- 
mineă lucsd.u

De cătră seră am ajunsă la Karls
bad : Europa în miniatură. Ți-se părea 
ca și când nu te-ai afla într’und locă de 
cură, ci că ai fi la o esposițiă, unde o- 
menii și-au dată întâlnire, spre a se în
trece unii pe alții în lucsd, în desfătări 
și alte vanități.

Impresiunea, ce-am primit’o în acea 
sâră în Karlsbad, pe lângă tătă frumu- 
seța, ba potă dice grandeța lui, era und 
ce bizard. Acelă amestecă de limbi și 
omeni, la totd pasuld altă limbă, ba la 
totd pasuld câte trei-patru limbi, se 
lovâu de urechile tale. Majoritatea o fă- 
câu Nemții din Germania și mai alesă 
Prusienii.

Minunată cjice Alesandri: „Latina 
ginte e regină între-ale lumei ginte marî.“ 
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Grecii din Creta le-au îmânată Sultanului 
prin guvernatorului insulei, Șakir-pașa: 

1) Naternarea financiară a insulei;
2) Reorganisarea gendarmeriei; 3) Orga- 
nisarea judecătoriilorii; 4) Revisiunea 
procedurei civile și penale; 5) Disolvarea 
parlamentului cretanii și alegeri nouă;
6) Declararea de nevalabile a tuturoră 
decisiuniloră parlamentului din urmă; 7) 
La hotărîrile parlamentului să decidă 
simpla maioritate fără deosebire între 
Creștini și Musulmani; 8) Drepta împăr
țire a oficiiloră între Creștini și Turci;
9) Cedarea veniturilor!! vamale și a dă- 
riloră pe timbru la cassa Cretei ; 10) în
ființarea unei bănci agricole; 11) O sub- 
vențiune din cassa împărătescă turcescă 
pentru regularea finanțelorii cretane; 12) 
Amnestiă generală pentru Creștini; 13) 
Urmărirea penală a tuturorii criminali- 
loră turci; 14) Despăgubire amăsurată 
pentru devastările la care au fostă espuși 
Creștinii din partea Turciloră. Tractările 
pentru înțelegere să se facă în Cauea și 
nu în Constantinopolă, și anume asupra 
tuturoră cereriloră la ună Io2ă, er nu 
numai asupra unoră singuratice cereri. 
La ședințele comisiunei cretane, care 
va tracta asupra puncteloră de mai susă 
cu comisarii turci, să nu ia parte nici 
membri de-ai maiorității creștine a ul
timului parlamentă, nici locuitori turci.

Precum se vede, Grecii totă numai 
la ola loră tragă jarulă. De aceea 
nu pote mira soirea ce vine din Cons- 
tantinopole, că Sultanulă a respinsă ce
rerile loră și că situația în Creta s’a a- 
gravată din nou. Se spune însă, că tru
pele turcescl ocupă posițiunl avantagiose, 
care le facă cu putință a întâmpina ori 
ce ventualitate.

SCIRULE PILEI.
Oaspeți din România. Intre escursio- 

niștii sosiți Luni dela Sinaia în Brașovă 
au fostă și d-lă C. Nacu, fostă ministru 
în România, și pictorulă d-lă C. Stăn- 
cescu, fostă directoră generală ală tea- 
treloră în România. D-lă I. Bibicescu, 
directorulă „Telegrafului Românău din 
BucurescI, venindă dela Vâlcele cu d-na 
Bibicescu, s’a oprită pentru câte-va dile 
în Brașovă.

***
D-lîi Gavrilu Trifu, victimă a perse- 

cuțiunei ungurescl, a plecată la noulă 
său postă în Sabadka, unde nu va mai 
aucli graiulă dulce românescă, decâtă 
p6te forte rară. Drumă bună îi dorimă 
și fiă sigură, că iubirea nostră îlă înso- 
țesce și în loculă deportațiunei.

** *
Judecătorii defraudatorii. Secțiunea 

penală a tribunalului din Pesta a ordo
nată cercetare penală pentru defrandare 
în contra judelui dela tabla reg. Edmund 
K. Senatulă disciplinară ală tablei r. a 

și suspendată din postă pe judele Ed
mund K., care făcea parte din senatul civil. 
In timpulă din urmă s’au pornită mai 
multe esecuțiunl în contra judelui, ba 
acum de curendă s’a declarată chiar fa
lită. Cercetarea penală s’a pornită în 
contra lui, fiindcă ună libelă cu 700 fi. 
dela cassa de economii, predată lui spre 
păstrare, l’a amanetată la unii din cre
ditorii săi.

Jude dela curtea de apelă de- 
fraudantă! Der să nu uitămă, că 
trăimă sub „moralulă“ sistemă de gu
vernare tiszaistă.

** *
Căzută, Președintele Kulturegyletu- 

lui ardelenă, fîșpanulă Gabriel Bethlen, 
ducendu-se Ia venătăre, a cădută de pe 
o stâncă și s’a rănită greu.

* * *
Certă 'n familiă. Reuniunea de con- 

strucțiuni de case a miciloră industriași 
din Pesta a ținută la 25 Augustă n. o 
adunare generală estraordinară pentru 
alegerea nouiloră funcționari. Comitetulă 
reuniunei nu putu raporta despre acti
vitatea lui și propuse alegerea unei co- 
misiunl pentru revisuirea registreloră. 
Atunci se ridică o larmă cumplită, în 
timpulă căreia președintele demisiona. 
Se alese ună președinte după verstă, care 
critică aspru administrarea fostului pre
ședinte. Urmă o păruială strașnică, er 
comisarulă poliției disolvă adunarea.

Treburi ungurescl! Ori cum dicea 
„Budap. Tgbltt“: fără scandală niinică 
nu se pote face între „patrioțl“.

** *
Schimbare in mersulîi trenuriloru. Tre

nurile mixte Nr. 317 și 318, ce circulau 
între Brașovă și Predelă, cu diua de 
16 (28) Augustă înceteză de a mai 
circula.

** *
Falsificatori de bani. In Clușiu s’a 

descoperită o bandă de falsificatori de 
bani, care se pare a fi forte întinsă. Un 
țărână streină adecă se duse la căldăra- 
rulă (arămarulă) Andrasovsky și comandă 
la elă ună drugă de imprimată. Arăma
rulă bănui lucrulă, îasciință poliția și 
țăranulă mărturisi, că în atelierulu unui 
faură din Clușiu suntă gata o pressă și 
materialulă necesară pentru fabricarea 
monedeloră de 1 fi. și că numai drugulă 
de imprimată lipsesce. Mașina avea să 
fiă dusă la Sepsi-SângeorgI, unde falsifi
catorii aveusă’ncepă cu fabricarea. Banda 
întregă a fostă arestată.

* A *
Cadavru de copilu. In Clușiu a fostă 

scosă din Someșă acum câteva dile ca- 
davrulă unui copilă. Cercetarea medicală 
a constatată, că copilulă a fostă aruncat 
viu în Someșă și e probabilă, că însăși 
mumă-sa l’a aruncată. Cercetarea ur- 
meză.

** *

Sinucidere. In Clușiu s’au sinucisă 
soția unui agentă de asigurare, anume 
Elisabeta Szendrei, și iubitulă ei sergen- 
tulă majoră Anton Ekkert, cea din- 
tâiu prin înveninare , celă de ală 
doilea prin spendurare. Femeia avea 
să se înfățișeze în acea di în afacerea 
procesului ei de despărțire la preotă.

*
* #

Inșelâtoriă. Jidovulă din Brăila Io- 
sef Braunstein a ridicată dela o casă de 
bancă din Viena la 21 Augustă n., pe 
temeiulă unei asignațiunî de bancă falsifi
cate, suma de 3000 fi. și a dispărută cu 
banii.

Sn memoria lui Bărnutu.>
Discursul#, Beverendissimului Domnii A lim- 
plu Barboloviciu, vicariu alu Silvaniei, 
ținuta la parastasulii lui Bărnuțu, in 

14 Iulie a. c.
„A cădută pe fața părintelui seu, 
și plângendă l’a sărutată pe elă".

Iao. c. 50 v. 1.

(Urmare și fine.)
Insă este nemurire pe acestă pă

mentă, pentru-că faptele cele bune, cele 
mari suntă nemuritore, prin urmare și 
memoria omeniloră virtuoși, mari și în- 
frumsețațl cu sciință și credință, rămâne 
ca ună fără luminătoră înaintea omeni- 
mei pe deosebitele cariere ale vieții, prin 
sciința și virtuțile depuse în opurile loră, 
și prin esemplulă vieții. Seu nu-i ne
muritore memoria lui Cicerone, Seneca, 
Catone, Homeră, Horațiu și alții prin 
clasicitatea opuriloră loră? Nu-i nemu
ritori Cristofor Columb, Newton, Hum- 
bold, prin descoperirile loră ? Seu cine 
ar cuteza a dice, că a murită memoria 
unui Vasiliu celă mare, Gregoriu cuven- 
tătOrulă de Dumnedeu, Ioană gură de 
aură, cari prin opurile loră au întărită și 
cimentată fundamentulă sfintei nostre re- 
ligiunl, și opurile loră și astădl suntă 
totă atâtea isvăre limpedl, pentru celă 
însetată de adevărata credință ? ! Seu nu 
trăesce și adl ună Rafaelă, care prin 
penelulă său storce și adl admirațiu- 
nea lumei și e modelulă artei de pic
tură?! Seu ce putere va șterge numele 
și memoria archiereiloră : Inocențiu Clain, 
Gregoriu Maioră, Ioană Bobă, Ales. Șu- 
luță din inimile și sufletele fiiloră bise- 
ricei și națiunei române ?

Mâna timpului li-a înscrisă numele 
loră în sacrariulă inimiloră nostre, er 
ceea-ce susține și apără mâna timpului, 
nu este putere dușmană pe pămentă ca 
să o potă dărîma.

Der să descindemă într’ună cercă 
mai ângustă ală vieții sociale și famili
are, și vomă esperia cu bucuriă sufle- 
tâscă nemurirea numeloră, a memoriei și 
a fapteloră în cariera tuturora profesiu- 
niloră esercitate prin omenime și a tu
turora legăturiloră sociale și familiare. 
Seu more teologulă și jurisconsultulă 

celă bună ? Au nu și-lă închipuescă 
discipulii deja cărunți șecjendă pe cate
dră și gustândă din gura lui cuvintele 
înțelepciunei virtuții și adevăruriloră 
eterne? Nu-inemuritoră mediculă, care 
scote din gura nemilosei morțl pâ ’ tată 
și mamă, ală căroră așternută durerosă 
îlă scaldă în lacrimile întristărei surce
lele eșite din inima părintescă? Seu 
more preotulă , cere dela sfântulă altară 
și dela înălțimea amvonului aprinde lu
mina credinței și semănă învățătura ade
vărului eternă în sufletulă și inima tur
mei sale credinciose, er sămenătura cre
dinței o fecundeză prin rouă esemplului 
vieții sale cuviose și prin faptele 
pline de iubire părintescă șterge lacri
mile orfaniloră și mângâie pe cei năcă
jiți? Nu more docențele celă conscien- 
țiosă, care’șl împlinesce chemarea față 
de poporulă însetată da lumină cu totă 
acurateța; seu de câte ori n’amă audită 
noi pe bătrânii noștri cărunți suspinândă : 
„ml-aducă aminte, că am învățată rugă
ciunile și cartea dela cutare dascălă, 
„fiă-i țărina ușorău; acestă „fiă-i țărina 
ușoră“ e monumentă neperitoră ridicată 
în sacrariulă inimei!

Nemuritoră este numele advocatu
lui, carele apără dreptatea și moșia bie
tului țăratiă câștigată prin sudorea cruntă 
a iobăgiei. Nu more memoria diregăto- 
rului, fiă administrativă, fiă judecăto- 
rescu, care’șl are consciința din misiu
nea sa, și fiindă convinsă că nu popo- 
porulă e pentru dirigătoră, ci diregătorul 
pentru poporă; conduce nava adminis- 
trațiunei publice cătră portulă destina- 
țiunei sale, adecă fericirea poporului, și 
administreză justiția spre învingerea ade
vărului și a dreptății. Nemuritoră e nu
mele architectului seu industriașului, care 
aducândă la perfecțiune profesiunea sa, 
răpesce spre admirațiune prin opulă său 
pe privitori și vestesce mărirea lui Dum
nedeu pe pămentă.

Nemuritoră eȘ numele pruncului, care 
prin ascultare și supunere fiescă îndul- 
cesce vieța părințiloră, și în locă să le 
storcă lacrimile — cum facă cei mai 
mulțl — le alină durerile, le mângăiă 
năcazurile și devină proptea bătrânețe- 
loră adânci.

Nemuritoră e și junele și juna, cari 
prin virtutea castității și florea crinului 
nevinovăției sufletescl și trupeșei, în con
tra brumei veștejitore a înșelăciuniloră 
spiritului celui corupt ală secuiului nos
tru, stau neatinși, păstrându’șl verguria și 
curățenia inimei nemaculată și fără pri
hană.

Nemuritoră e numele bărbatului și 
ală muierei, care legătura cea sfântă a 
credinței căsătoricescl o apără nevătă
mată în contra tentațuniloră lumei stri
cate. Nemuritoră e din generațiune în 
generațiune numele părintelui, care’șl 
ocârmuesce cu înțelepciune familia, și cu

Intr’adevără! când vedemă o grupă 
de FrancesI, Italieni ori Spanioli, mi-se 
umplea sufletulă de bucuriă.

Eleganța loră în umbletă, în îmbră
căminte, în gesticulațiuni, în vorbire ; vioi
ciunea și t6tă ființa loră, naturală, ne
silită, limba loră dulce și frumosă, îți 
însuflă încredere și simpatiă.

Când am văcjută poporulă din jură, 
ună soiu de omeni, mai alesă femeile 
câtă se păte de urîte, mi-au venită aminte 
Rotițele ' unui raportoră, care venise în 
anulă 1876 cu ocasiunea petrecerei îm
păratului aici în Sibiiu, cu scopă de a 
Taporta despre cele văzute. Elă 4^ce 
între altele :

„Am văcfută fete de Română, atâtă 
de frumose, încâtă două asemenea frum- 
sețl ară fi în stare, ca se facă o1 cetate 
germană renumită“.

Observă din capulă locului, că or
dinea și curățenia ce domnesce în Karls
bad e esemplară; er moralitatea mai pe 
susă de tote, cum asemenea rară se pote 
vede.

Abia am așteptată diua următdre, 
jea să-mi începă escursiunile în munții 
Karlsbadului, atâtă de sărbătoriți.

Dimineța la 6 ore am începută cura 
la fântâna „Muhlbrun“, unde erau deja 
vre-o 600 omeni, în ordine militară, doi 
cu doi alăturea; căci în Karlsbad — 
vecjl Domne! egalitatea se observă strict#: 
prințulă, boierulă, burghesulă și țăranulă 
au să mergă alăturea și unulă după 
altulă, sub durata curei, astfelă precum 
au pornită de dimineță.

Vorbă să fiă! Domnulă e domnă, 
și în raiu și în iadă. Care va să dică: 
Domnii îșl trimiteau pe servitori, ca să 
umble d’arândulă cu tine, marșulă ega
lității, și să le aducă apă de cură; pănă 
atunci, ei priveau prin monoclu publi- 
culă încântată de spiritul# egalității.

îndată după cură am pornită la 
brădetă. Altă pădure acolo nu este.

Care-mi fu mirarea, când mă vădui 
într’o pădure estinsă, 2000jugăre, sădită 
de mână de omă, încrucișată de aleurl, 
curățită ca o grădină și provedută cu 
restaurațiunl, unde întotdeuna se află 
câte ună musicantă, apoi cântăreți po
porani, felă de felă de jocuri și o mul
țime de băutori de bere, petrecedu-șl 
acolo.

Acestă sgomotă, amestecată cu vue- 
tulă ce străbate din cetate, din învăl- 
mășala atâtoră mii de omeni, cu sune- 
tulă bandeloră de musică, militare și 
civile, din Austria și Germania, te face 
adesea nervosă.

Ințelegă, că ună cetățenă, care în
tr’ună ană abia odată are ocasiune vre-o 
câteva săptămâni d’a eși la „largă", d’a 
respira aeră liberă și necoruptă, și care 
ceva mai frumosă n’a vădută, să rămână 
încântată; der eu am rămasă rece ca 
plumbulă.

Nu acești codri îi doresce sufletulă 
meu, când caută desfătare în măreța 
natură, ori singurătatea, alungată fiindă 
de valurile vieții; oh nu ! aceștia suntă 
o palidă imitațiune a marelui templu ală 
naturei, unde la totă pasulă trebue să 
admiri mâna creatorului.

In acești codri lipsesce corulă ar- 
moniosă ală pasăriloră, lipsesce vulturulă, 
care despică aerulă, lipsesce versulă me- 
lodiosă ală buciumului și fluerulă păs- 
toriloră, lipsesce murmurulă rîului de 
argintă, care curge în josă, lipsesce ve- 
getațiunea înbelșugată, lipsesce aroma și 

nectarulă, lipsesce isvorulă divină, lip
sesce c|îna munțiloră, lipsesce totulă, ce 
face pe omulă, care portă altarulă acelei 
mari creațiunl în sînulă său, să esclame : 
Mărire Ție Dumnedeule!

Și încă ce mai lipsesce? întrebă pe 
venătorulă de AlpI, care înțelege vocea 
tainică a naturei, fi elă îți va spune că: 
lipsescă giganții seculari, pilaștrii subli
mului templu, decâtă care mai maestaticl 
nici celă mai cutezătoră penală n’a zu
grăvită, — unde domnesce o tăcere săr- 
bătorescă, unde te cuprinde ună sfântă 
fioră și ți-se pare, că în ijorl de cji și 
în amurgulă serei au<jl ună suspină 
duiosă, purtată de valurile mării, șop- 
tindă versuri misteriose din altă lume. 
Ți-se pare, că audl în depărtare o me- 
lodiă cerescă, apropiindu-se de tine, pe 
aripile zefirului, apoi depărtându-se eră 
totă mai tare . . . păn’ce se perde în 
. . . infinită.

Acesta-i. rugăciunea Alpiloră.
(Va urma).
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abnegațiune de sine îi dă crescere reli- 
giosă-morală și intelectuală, amâsurată 
posițiunei ce o ocupă în viața socială. 
Nu more maiqa, care, lăpâdândă lucsulQ 
și moda cea schimbăciosă și învenină- 
tore de sufletă și inimă, nu’șl cercă fe
ricirea în lumea mare, în petreceri și 
baluri sgomotose, ci în jurulă familiei 
sale; ale căreia mărgele suntă pruncii, 
și’șl află singură desfătare întru a resădi 
sămânța virtuții în inima și sufletele a- 
celora; carea fundă pătrunsă de subli
mitatea misiunei sale, nu voiesce a fi ca 
cele mai multe femei numai damă, ci 
mamă, adecă nu muierea lumei, ci mama 
casei; memoria și numele, acestoră
femei și maico e nemuritorii.

Nemuritorii e economulîi și pluga- 
rulîi celă diliginte, care moșia sa răscum
părată prin sângele și sudorea moșilorîi 
și strămoșilorîi nu-o pradă, ci sciindă, 
că nu-i a sa, ci a familiei sale, o lasă 
neștirbită pruncilor^, nepoțiloră și stră- 
nepoțiloră săi. Oh! de amă avea mulțl 
atari plugari nemuritori!!

Seu care satii e acela, care să nu fi 
avută în trecută în trepta poporului ță
rână bărbați și femei înțelepte, distinse 
prin pietate, virtute și laboriositate, ale 
cărora fapte și adl răsună pe buzele po
porului, ca totă atâtea esemple demne 
de imitată.? Seu de câteori n’amă vădută 
strălucindu virtuțile eredite dela părinți 
seu moși în prunci, nepoți și strănepoți!

Seu adl în acostă sărbătore, ce ni-a 
coadunată pe noi în acestă sfântă locă, 
ca să înălțămă sacrificiu neciuntată dela 
S. altariu, cătră tronulă atotputernicului 
Dumnedeu? Au nu simțulă pietății, de
votamentului și venerațiunei păstrate în 
sacrariulă inimei flăcărui Română față 
de numele, memoria și sufletulă lui Si- 
meonă Bărnuță! ? Deci cuteză a susține 
susă și tare, că Simeonă Bărnuță n’a 
murită, pentru că n’a murită memoria, 
nu faptele, nu sufletulă lui, nu, căci elă 
adl sărbătoresce dimpreună cu noi, e 
aici în mijloculă nostru; er în ceriu se 
rogă părintelui poporeloră pentru sfânta 
nostră religiune, dulcea nostră națiune și 
patriă.

După învățătura sfintei nostre bise
rici este o împărtășire a credinței între 
sufletele nostre și ale coloră scumpi ai 
noștri repausațl, deci ne-am coadunată 
în giurulă acestui sfântă altariu, de o 
parte ca să ne rugămă pentru eternulă 
repausă ală sufletului neuitatului nostru 
frate Simeonă Bărnuță, ca să ne reîno- 
imă legăturile sufletului și ale inimei 
cu sufletulă densului; er de altă parte 
să reînprospătămă în sufletulă și inima 
nostră virtuțile cele înalte ale densului, 
pentrucă densulă a strălucită în sciință 
virtute, spirită sacrificătoră și laboriosi
tate.

Și cu dreptă cuvântă ! Căci noi Ro
mânii punemă icone în bisericile nostre, 
ca privindă cu ochii trupului spre acelea, 
prin impresiunea făcută asupra spiritului 
și simțăminteloră nostre, să se oglindeze 
în sufletele și inima nostră virtuțile înalte 
ale sfințiloră și acturiloră sfinte repre- 
sentate prin acelea icone, ca totă atâtea 
modele demne de imitată. Asemenea 
scimă din istoria poporeloră și religiuni- 
loră, că fiecare religiune seu națiune a 
avută bărbați, cărora datorindu-le pro- 
gresulă și înflorirea sa, în semnă de re- 
cunoscință le păstreză iconele seu por
tretele în institute publice, în musee și 
în localitățile familiiloră, ca prin privirea 
acelora să se reînprospeteze în memoria 
generațiunei presente virtuțile bărbațiloră 
mari, pe cari îi representeză iconele, și 
să se imprime și răsădâscă în inima și 
sufletulă loră și mai vârtosă ală genera
țiunei celei tinere sămânța virtuțiloră 
înalte profesate prin acei bărbați; pen
trucă numai acelă poporă se pote avânta 
la cutare gradă al culture!, și pote cu
prinde locă între popdrele Europei civi- 
lisate, și acela va avea viitoră, care’șl 
prețuesce trecutulă său și pe bărbații 
providențiali, cari i-au condusă destinele, 
i-au întemeiată, presentele și i-au croită 
vii to rulă.

Și poporulă română în genere și în 
deosebi celă din Sălagiu, ca celă ce 
voesce a cuprinde locă în concertulă 
poporeloră civilisate, și-a îndeplini ună 
operată de regenerare în sînulă socie
tății omenescl, menite lui de Provedință, 
urmândă esemplulă altoră popore îna
intate pe cariera culturei și a civilisa- 
țiunei, — în diua de astădl în semnă 
de recunoscință pentru lumina sciinței 
și a virtuțiloră înalte revărsate de cătră 
Simeoă Bărnuță, peste orisonulă bisericei 
și națiunei române; reîmprospetându-și 
înaintea ochiloră sufletului icona lui cea 
măreță împodobită cu laurulă sciinței și 
ală virtuțiloră nemuritore, — îșl depune 
înaintea umbrei lui chiarificate tributulă 
cultului, ală iubirei și venerațiunei pie; 
și-și reînprospătă în sufletulă și inima 
sa. virtuțile lui cele înalte lăsate nouă 
de scumpă moștenire în opurile sale; și 
sămânța înțelepciunei și a virtuțiloră lui 
se va sili a-o răsădi și în inima și sufle
tulă sucrescinței celei tinere din genera- 
țiune în generațiune.

Voi frațiloră români din Bocșa ro
mână, cari puteți fi mândri că din sînulă 
vostru a răsărită lucefărulă Simeonă 
Bărnuță, ce și adl strălucesce pentru 
celă însetată de sciință și virtute, peste 
orisonulă bisericei și națiunei române ; 
voi fii națiunei române, bărbați, femei, 
juni și prunci închipuiți-vă înaintea su
fletului vostru icona nemuritorului Simeon 
Bărnuță, și virtuțile cu cari e încununată 
acea icdnă măreță: adecă iubirea sciinței, 
moralității, a spiritului sacrificatoră, a 
muncei seu laboriosității, a temperanței 
seu cumpătului, — întipăriți-le precum 
în înimele vostre, așa și într’ale prunci- 
loră voștri, pentrucă numai acestea vir
tuți vă-voră aduce la înflorire pe voi, 
familiile vostre, sătulă vostru și națiunea 
nostră, acestea vă voră face numele ne- 
muritoră încă pe acestă pământă, er din
colo de mormântă vă voră câștiga cu
nuna fericirei cerescl.

Er repausatulă nostru confrate Simeon 
Bărnuță, căruia, afară de monumentulă 
ridicată prin mâni omenescl în acestă 
sfântă locă, adl i-amă ridicată toți câți 
suntemă totă atâtea monumente nepe i- 
tore clădite din simțămintele pie în sa
crariulă inimeloră nostre, și i-amă împle
tită din rugăciunile nostre legate prin 
lacrămile iubirei cunună scumpă a ne- 
murirei numelui pe acestă pământă, — 
se’i dicemă, că pănă în <jLa cea mare a 
județului, când erășl ne vomă vede și 
va primi din mâna Judecătorului celui 
dreptă, a lui Christosă, cununa mărirei 
cerescl, — să-i fiă țărîna mormântului 
ușoră și memoria neuitată! Amină.

Remasu bunii.
Oerândă serviciulă, care-lă ocupă, 

depărtarea mea din Sălagiu, unde am 
lucrată ani 19 pe terenulă învățământu
lui poporală, prin aceste rânduri îmi iau 
rămasă bună dela brava învățătorime și 
preoțime selăgiană, cu care împreună am 
luerată pe terenulă cultivărei poporului, 
și dela toți aceia, cari în decursulă aces
tei lungi serie de ani m’au onorat cu pre- 
țiosa loră afecțiune pretinescă și dela 
carl, din causa scurțimei timpului și te
ritoriului vastă nu’ml potă lua rămasă bun, 
decâtă pe acestă cale.

Zelau, 24 Augustă 1889.
Gavrilu Trifu,

prof. ord. prep, și vice-președintele 
„Reuniunei înveț. rom. Selag.“

Mulțămită publică mărinimoșiloru con
tribuitori

pentru edificarea bisericei române din Deșiu.
1.) Escelenția Sa Domnulă Dr. lonă 

Vancea, Metropolită 50 fl. v. a. 2.) Dom
nii: Constantin Papfalvi, preposită 5 fi., 
3.) I. M. Moldovană, canonică 10 fl., 4.) 
Alesandru Micu, canonică 5 fl., 5.) Dr. 
I. Rațiu, canonică 3 fl., 6) E. Vlasa 2 fl., 
7) Dr. Grama, canonică 3 fl., 8) Ludo- 
vică Osato, advocată 2 fl., 9) Sim. Popă 
Mateiu, canonică 5 fl, 10) Ios. Hossu, cano
nică 1 fl. toți din Blașiu; colectantă 
d. advocată din Deșiu Gabrielă Mânu. 
11) Teodoră Nicolau din Brașovă 1 fl. 
sosiți la adresa lui P. Mureșianu. 12) 
Floriană Cocianu, advocată în Cehă 5. fl. 

Demetriu Suciu, advocată în Cehă 1 fl. 
prin d. Dr. Mihali, președintele comite
tului de încassare.
Deșiu, la 28 Augustă 1889.

prin Petru Mureșianu, 
cassară.

T. P. Domol, cărora li s’au trimisă 
liste de subscriere, suntă rugați a ni le 
retrimite cu ofertele încassate câtă de 
curândă.

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

Pesta, 27 Augustă. Șahulă Per- 
siei a sosită aseră aci, fiindă pri
mită de arhiducele Iosifă, de mi
niștri și de generali. Conductulă 
până la hotelă a fostă forte im- 
posantă, la vr’o 100,000 de omeni 
au salutată pe Șahulă cu strigăte 
puternice.

Berlinu, 27 Augustă. Impera- 
tulă a conferită arhiducelui Fran- 
ciscă Eerdinand ordinulă vulturu
lui negru.

Petersbugfi, 27 Augustă. Ple
carea împăratului și a împărătesei 
a fostă amânată cu câteva cj.ile 
din causa îmbolnăvirei marelui 
principe Vladimiră.

Copenhaga, 27 Augustă. Se vor- 
besce, că Țarulă în călătoria sa 
în Germania va fi însoțită de ma
rele principe succesoră ală tro
nului.

Berlinu, 27 Augustă. Foile ofi- 
ciose se provdcă la reorganisarea 

I armatei francese și pledeză pentru 
sporirea puteriloră combatante 
germane. Se vorbesce, că se voră 
cere credite militare forte mari.

BucurescT, 27 Augustă. „Tele- 
grafulă Română^ anunța din Sofia, 
ca agitațiunea rusofilă în favorea 
prințului Leuchtenburg, ginerele 
principelui Muntenegrului, e în 
crescere.

Varșovia, 28 Augustă. Soirea 
lui „Pester Lloyd“ : Ună numără 
de 28 supuși austriacl au primită 
ordină sâ'părăsescă neîntârziată Var
șovia și teritoriulu rusii.

Praga, 28 Augustă. Reuniunea 
academică boemă „Besen“ a fostă 
disolvată de autoritate, din causă 
că a trimisă o dalegațiune la con- 
gresulă studențiloră din Parisă.

Zara, 28 Augustă. „Narodny 
List“ publică programulă maiori- 
tății dietei Dalmatine, care cere 
alipirea Dalmației la Croația.

Berlinu, 28 Augustă. „Kreuz- 
zeitung“ publică soiri despre urniri 
de trupe rusescl înainte.

Parish, 28 Augustă. Ministrulă 
de interne a ordonată printr’o cer- 
culară confidențială cătră funcțio
narii poștali, să confisce tote scri
sorile și circularele lui Boulanger. 
Circulara ministrului a ajunsă cu 
tâte astea în publicitate prin abu- 
sulă funcționariloră.

DIVERSE.
0 statistică a Londrei. Din urmă- 

tdrele date îșl pdte face cineva o ideiă 
despre mărimea capitalei engleze. In 
Londra totă la 4 minute se întâmplă o 
nascere așa, că la fiă-care două ore se 
vină 30 de nascerl. Totă în acelașă 
timpă îșl dau sufletulă 20 persone. Ună 
cjiară, care ar vrea să publice tote ca
șurile de morte și de nascere, ar trebui 
să jertfescă în fiecare di coldne întregi 
spre scopulă acesta. Lungimea tut'uroră 
ulițeloră Londrei, face peste 7000milurI 
engleze. Dâcă ai vre să umbli prin ele 
prin tote, chiar decă ai merge pe cji 20 
milurl engleze, adecă 4 milurl geografice, 
cam 29 ohilometri — totuși țl-ar trebui 
ună ană întregă. Spre stempărarea fo
niei Londra întrebuințeză pe fiecare ană 
500,000 boi, 2 milione ol, 200,000 viței, 
8 mii. galițe, 500 mii. funțl pesce, totă 
atâtea scoici, 200,000 animale țestdse, 
raci etc. Căruia nu i-s’ar părea destulă 

atâta, îi vomă spune, că afară de aces
tea se mai consumă mai multe milidne 
tone (â 20 măjl) conserve de pesce, can
tități enorme de pome și legume de tot 
felulă, și 50 mil. bushel (â 35.2 litri) grâu. 
Aceste bagatele se mână pe gâtă în jos 
cu 200 mii. pătrare de bere, 10 mii. 
pătare ramă și 50 milione pătrare de 
vinuri.

Fetițele mici în China. Încă și acum 
mai există în China datina înfricoșată, 
că mulțl părinți, când li-se nască fetițe 
le aruncă și le înecă în rîulă celă mai 
de aprdpe ca să se scape de ele, cu 
deosebire în Fokia și Chekiamg. Vice
regele d’acolo a dată o ordinațiune în 
cnntra acestei datine, pedepsindă pe fiă- 
cine, care nu va urma-o, cu 60 bâte și 
exilare pe ună ană de dile.

Unii prându uriașii. Duminecă s’a 
dată în Parisă ună prâudă, la care co
muna a învitată pe toți primarii Franciei. 
De față au fostă 13,000 primari. In sala 
de industriă din câmpurile eliseice s’a 
întinsă o „măsuță“ pentru 15,000 per
sone. Pentru președintele republicei, mi
niștri și alte persone distinse s’a întoc
mită o mesă de ondre pe o ridicătură 
de doi metri; în nemijlocită apropiere 
de acâsta era mesa diariștiloră; la ban
chetă s’au folosită 80,000 farfurii, care 
puse una peste alta ar fi întrecută cu 
înălțimea mai de multe ori înălțimea 
turnului Eifel. Mai departe s’au între
buințată 50,000 furcuțe, 20,000 cuțite, 
16,000 linguri, 15,000 lingurițe pentru 
ceaiu și 52,000 pahare. Servițiulă îlă în
deplineau 1000 hotelieri, 75 bucătari,, 
și 10 ajutători pregăteu bucatele. S’au 
consumată 2800 litrisupă, 3,000 kilogr. 
pesce, 2500 kg. mușchi, 1200 curcani 
și 800 rațe. In fine s’au băută 27,000 
butelii vină, 4000 apă minerală și 3000 
cu apă de ghiață.

Atentatulu din Roma. Am fostă îm
părtășită, că în Roma, pe piața Colonna, 
s’a comisă ună atentată cu o bombă. ^Ca 
bănuită, de a fi utorulă atentatului, a fost 
arestată anarhistulă Frattini. Acestă a- 
restare a pusă pe autorități pe urma 
unui grupă anarhistă forte mare, necu
noscută pănă acum și numită cerculă 
„della revolta“.

Necrologu. Michael Gross, comer
ciantă în Brașovă, a încetată din vi- 
eță, Marți în 27 Augustă a. m., în vârstă 
de 85 ani. Imormântarea se va face în 
29 Augustă d. a. în cimiterulă ev. conf. 
augsb.

Cursul» gBieței BSrașovu 
din 28 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.44
Argintă românescă - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.42 9.45
Lire turcescl - - - jj 10.68 10.74
Imperiali - - - - n 9.68 n 9.74
Galbinl n 5.56 5.60
Scris, fonc. „Albina116IJ/0 n 102.- —. —

n r n 5°/o n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - . n 122.50 123.50
Mărci germane - - n 58.— 58.25

Cursulti la bursa de Viena 
din 27 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n ------ 99.no
Renta de hârtiă 5"/0 - - - - . . 94,55
Imprumutulă căiloră ferate ungare - _ ._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (l-mă emisiune) - - 100._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112,_
Bonuri rurale ungare 104.70
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104,70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - _ 104.70
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.70
Bonuri croato-slavone - - - - . 105.__
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .................................. 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - _ 130,_
Renta de hârtiă austriacă - . - . 83.45 
Renta de argintă austriacă - - . . 84.30 
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
LosurI din 1860 ------- 129.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.__
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5,34
Napoleon-d’orI....................................... 9)53
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.22 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.30

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE 
referitore la prescrierea dărei.

Aflându-se conspectele prescrierei dă
rei pentru ac6stă ană la subscrisul^ oficiu 
și esecutându-se deja în tabelele acestui 
oficiu prescrierea tuturoră soiurilor!! de 
dare, se provocă toți dăjdierii, ca, spre 
scopulă inducerei dărei și aruncului lorii 
comunală pentru acestă ană în libelele

loră de dare, să se presenteze celă multă 
pănă în 15 Noemvrie a. c. la subscrisulă 
oficiu.

Brașovă, 1889.
OflciHlu ie ta orîșcneseD.

BIGRAND HOTEL DACIA I
41. Boulevard St Michel. Paris.
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institutu de credită și de economii
ZFlliala, Brașovu.Amaneteza mărfuri

cu interese de 6 pănă la 7°'1°
în sensulfi regulamentelor! ei referitore,— primește 
mărfuri spre îmagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.
Information! mai de aprope se polii lua 

Silnică în biroulti institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

Am onore a anunța onorabileloru Domne prin acesta, 
că stabilimentulu de tapițeriă ce l’am avută de mai mulțl ani 
în strada Scheilord Nr. 118, îlu voiu continua din cțiua de as- 
tăc|I sub firma

WILHELMINA ZIMMERMANN
în noulu locală din strada Vămei ±2_

Pentru a corespunde tuturoră așteptăriloră ’mî-am mă
rită stabilimentulă meu cu totă felulă de articole din ramura 
lucrăriloră femeescl.

Esprimândă onorabileloră Dbmne adenca mea mulțumită 
pentru încrederea, ce mi-o au arătată pănă acum, me reco
mandă și pentru viitoră concursului Domniei-loră binevoitoră. 
Brașovu, în 28 Augustă 1889. Cu totă stima

147,3—1 Wilhelmina Zimmermann.

W“ Cea mai lăcută apa minerala.

Apa minerală
de

prin celei mai bogatu conținută de acidu carbonică și 
celu mai curată acidă alcalicu — făcendu țj—
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
apetitu, În contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentu ca beu- 
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendă proprietatea, ca gustulă ei plăcută și ră
coritori se se menție mai multă timpă.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de „ZRepât“-în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și altt conținutului ei estraordinaru de 
bogatu În acid.VL cetr’toozm.io’ă. — principialminte 
natrivLixn. ele adcld carhomcu ccza- 

—întrece nu numai tbte apele minerale 
de felulft acesta din Austro-Ungaria, ci ji^ multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

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

Depositulii principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Sta,d.a Teatrului RSTo. 312109,24-18

\

8,18—15

«i

^“TSTT. J!
Pe basa studiului meu specială (ceea ce potă documenta ( 

printr’ună atestată de cătră Balet-maestru ală operei reg. ung.), 
facă onor, publică cunoscută, că în acestă sesonă voiu des
chide cu 1 Septemvre în sala dela ZBâteliă. ZEu-TopstSCOLADEDANTtJ

5 5
unde pe școlarii mei îi voiu învăța după cea mai nouă și cea 
mai bună metodă danțurile cele mai moderne.

Honor ar ulu pentru cursulu de trei luni e de 12 fl. v. a. 
înscrieri se facă cjilnică în locuința mea Sub-Buciumă 

(Rosenanger) No. 583.
Pentru o câtă mai numerbsă cercetare se rogă cu tbtă stima

Franz Fiedler,
145.2—2 pxofesoră cLe da-ntU cLi/plom-at-â..

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS. 
Ocasiune unici pentru visitatorii români! 

A SE AORESA s

Xx
X Hotelierii românii. Bucătăriă română-francesă. X

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potfi cum
păra în tutungeria I. fâs’oss, și în 
librăria l&iculae Cliu*cu.

Turnătoria de ferii și fabrica de mașini a lui SCHLICK.
S001BȚATȘ l'E ALȚII LV BUDAPESTA

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

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini de semenattt în brazdă ..II ALA DAS"

ale lui Sclxliols:.

w Mașini ie semMă sare îniprășiie srămțele. *w
Pluguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unii fierți, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scdte mustii sfecleloru, sferîmători de porumbii (cucuruz ă), 
mori pentru sfărîmatu, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părți aparținătore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna îndepositu.—Prețurile cele mai eftine.—Condițiuni de plată favorabile. 
Prețura-curente Ia cerere gratis și franco.

Observare. Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loru mușterii, că deși amă mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 
în Budapesta VI, Podmaniczkygasse No. 17, în etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, VI., Aeussere Waitzuerstrasse Nr. 1696—99, to
tuși susținemă în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl ună birou în orașă, în localitatea de mai susă, unde vomă ținea ună deposită din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă.

Direcția turnătoriei ie fern și a fabricei ie mașini a ini SCHLICK — societate pe acții.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


