
.mea și
,. mare Nr. 22. 

nefrancate nu ae pri- 
. Manuscripte nu ee re- 

trimitu!
Birourile de annnciurî:

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
inserate mai primescu în Vie na 
Rudolfu Mosse, Haascnstcin & Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Hemdl, M.Dukes, A, Oppelik, J- Dan
neberg ; în Budapesta: 2. V. Gold- 
berger, Anton Mezei, Eckstein Bemai; 
în Frankfurt: G. L.Daube;ln Ham

burg: A. Steiner.
Prefulu inserțiunilon’i; oseriă 
gannondu pe o eolonă 6 cr. 
și 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Heclame pe pagina. IlI-n o 
seria 10 cr. v. a. s^u 30 bani.

LZZ.

Gazeta” ese în fiecare cji. 
namente neutru Austro-Ungaria: 
unu anu 12 fl., pe s^se limY 
6 fl., Pe trei luni 3 fl.

.entru România și străinătate: 
Pe unu anii 40 franol. pe șise 
luni 20 franci, po trei luni 

10 franol.
Se prenumără la t6to oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Atjonamenluln pentru Brasovu: 

la administratiuno, piațamare 
Nr. 22, etagiuliî I.: pe ună anii 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unii anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr, v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu. abonamentele câtu si 
inserțîunile sun tu a se plăti 

înainte.
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Brașovu, 23 Augusto v.
Cu visita împăratului Rusiei în 

Germania se încheia seria diferi- 
telorfi întelnirî de monarch! din 
anulu acesta.

Pe a Ți Mercur! a fostă anun
țată oficială visita Țarului în Pots
dam, și nu în capitala Germaniei.

Din cele ce se scriu în pressa 
germană și din telegramele ce se 
trimitu din Berlinu cu privire la 
acestă visită reese. că ea nu se 
face nic! din pre mare amicițiă, 
nici cu intențiunea d’a se regula 
între cei doi monarch! cestiunî po
litice, ci e o simplă visită făcută 
din datorința d’a-i întorce împăra
tului germanu visita ce i-a făcut’o 
Țarului în Petersburgu. Telegrame 
din Berlinu spunu, că chiar popo- 
rațiunea germană îi pregătesce Ța
rului o primire fârte rece.

De o primire căldurosă nici 
nu putea fi vorba, mai aleșii după 
tonulîi violentă alu cțiai'eloru. ger
mane și ruse, după visita împăra
tului germanu în Anglia, după 
sgomotele despre încercări d’a se 
încheia o alianță între Franci a și 
Rusia, după unele manifestațiunl 
de prietiniă franco-rusă, îndreptate 
în contra Germaniei, precum și 
după persecuțiunile Germaniloru 
în Rusia.

Câtă de reci au devenitu ra
porturile dintre Germania și Ru
sia, ne dovedesce și împrejurarea, 
că tocmai în ajunulu visitei Ța
rului în Germania «Țiamlri „Post“ 
află cu cale a Țice într’unu ar- 
ticulu, că decă acț! n’ar fi Rusia 
în lume, Francesii de multu s’aru 
fi împăcatu cu Germanii, pentru 
că atunci n’aru conta pe nici unu 
ajutorii, pe când din contră Rusia 
nu vrea amiciția nimănui și nici 
nu s’ar împăca cu nimenea.

In acelașu timpu coresponden- 
tulu din Petersburg alu cțiarului 
„Newyork Herald11 spune, că e 
împuternicitu a anunța, cumcă 
marele principe succesorii alu tro
nului rusu va face o visită în 

Parish și încă nu incognito, ci în 
modu oficioșii; ba succesoralii 
tronului Rusiei va primi chiar 
invitarea oficială a președintelui 
republicei Carnot, ca se locuiescă 
în palatulii din Elysee.

Sciindu-se câtu de încordate 
suntu raporturile și câtu de mare 
e ura dintre Frances! și Germani; 
ba mai ținendu-se semă de sgo
motele de deunăȚile despre planulii 
unei alianțe franco-ruse, îndreptate 
în contra triplei alianțe, negreșitu 
că soirea despre mergerea succe
sorului rusii la Parisu n’a pututu 
entusiasma pe Germani pentru vi
sita Țarului.

Discursulu tronului englezii.
Mesagiulă tronului, cu care s’a amâ

natei p ârlamentrulă englezii spune, că 
raporturile Angliei cu puterile esterne suntii 
cele mai cordiale, și Țce, că dela înce- 
putultt sesiunei nu s’a întâmplată nimicii, 
ce ar pute micșora firma speranță espri- 
mată atunci de regina, că pacea europenă 
se va susțină. Singura escepțiune despre 
mersulă paclnică ală evenimentelor^ a 
fostă încercarea Mahdiștiloră, d’a ocupa 
granița sudică a Egiptului, o încercare ce 
a fostă respinsă victorioșii.

Discursulă tronului amintesce apoi 
convenția pentru Samoa, care acum se află 
înaintea senatului Statelorii Unite spre 
aprobare.

La inițiativa reginei s’a învoită re
gele Belgiei, d’a convoca la tomnă o 
conferință a puteriloră europene în Bruxella, 
spre a chibzui asupra stării actuale a 
comerciului cu sclavi pe uscată și pe apă, 
și a se consulta asupra măsuriloră de 
lipsă pentru ușurarea râului, ce’lă sufere 
omenimea prin acestă comerțu.

Cu Francia s’a făcută o învoială, prin 
care se reguleză diferințele relative la 
granițele posesiuniloru ambeloră puteri în 
Africa vestică. Cu Francia și cu Germa
nia s’a încheiată o nouă convențiune poștală 
și telegrafică.

Creditele votate de parlamentă, pentru 
sporirea mîjloceloră maritime de apărare a 

imperiului, voră permite supușiloră, sâ’șl 
vatjă de întreprinderile loră industriale 
cu mai mare perspectivă de pace.

Discursulă tronului arată crescerea fiu- 
năstărei pe tăremulu economicii și comerci
ală, care a mersă mână în mână cu 
suprimarea, încetulă cu ’ncetulă a disor- 
dinei în Irlanda, și închei ă 4ic^ndh, că 
pretutindenea se vâdă semne îmbucurătăre 
despre crescerea progresivă a bunăstărei 
ca fructă ală încrederei ce se redeș
teptă.

înarmările din Serbia și Bulgaria.
Cu tdte asigurările date de guver- 

nulă sârbă celui bulgară, că concentră
rile de trupe nu se facă în vederea unui 
atacă ală Serbiei asupra Bulgariei, ci se 
facă pentru deprinderea în arme, a re- 
serviștiloră și pentru facerea listeloră 
classeloră destoinice de a purta arme, 
ceea ce se negligease, — totuși guver- 
nulă bulgară în neîncrederea sa face și 
elă aceleșl pregătiri militare. Pe când 
Serbia concentreză în Nișă trupe nume
rose, pe atunci Bulgaria concentreză 
trupe în Zaribrodă, în fața Nișului. Afară 
de acesta, fortăreța sârbescă Kladova 
dela Dunăre a fostă înarmată din nou 
ou 50 de mortiere și cu tunuri mari, 
adăpostindu-se acolo și ună mare parcă 
de artileriă. Turcia încă n’are încredere 
în aceste înarmări ale Serbiei și de 
aceea i-a dată a înțelege, că ună atacă 
asupra Bulgariei, care face parte din 
imperiulă turcescă, l’ar considera ca ună 
atacă asupra Turciei.

Se vede treba, că agenții Rusiei lu- 
cretjă, ca sâ provoce încurcături generale, 
făcându-se începutulă printr’o nouă încăe- 
rare între Serbia și Bulgaria.

Manevrele din Galiția.
„Budapester Tagblattu publică ună 

-articolă în frunte, în care se ocupă cu 
manevrele militare din Galiția, ce se 
facă în luna acesta. Foia din Pesta gă- 
sesce, că suntă importante aceste mane
vre, din punctă de vedere ală situațiu- 
nei europene internaționale; pentru-că Gra
liția va flteatrul principal de râsboiuîn lupta 
ce mai curându ori mai târdiu se va 
purta în contra Rusiei. In vederea aces

tui râsboiu, G-aliția e perfectă provâcjută 
cu căi ferate strategice și nici ună corpă 
de armată nu se pote lăuda, că se află 
într'o stare atâtă de gata de râsboiu, ca 
corpulă I din Cracovia și ală II din Lem- 
bergă,precu mnicl o provinciă din lume nu 
are mai dese garnisone militare ca Ga
liția, așa că se p6te cjice, că fiă-care urmă 
pătrată de pământă e pregătită și întoc
mită pentru râsboiu.

Manevrele, ce se țină acum pe acest 
teritoriudeștâptă deci celă mai viu inte
resă, fiindă că ele suntă o probă gene
rală de râsboiu. Aceste manevre se facă 
în presența Maiestății Sale monarchului. 
Atașatul militară rusă dela ambasada rusă 
din Viena nu e invitată să asiste la mane
vre. Cu tote astea e fără’ndoielă, <jice foia 
din Pesta, că guvernulă rusă va ave acolo 
raportori secrețl.

Unirea Dalmației cu Croația.
„Agramer Zeitung‘c publică 

unii articulu privitorii la progra- 
mulu maiorității dietei dalmatine, 
prin care se cere unirea Dalma
ției cu Croația. Intre altele se c|ice 
în articulfi:

Partida națională croată din Dalma
ția ar trebui mai ântâiu să pipăie pul- 
sulă în Ungaria și să se prefacă într’o 
adevărată partidă „maghiaronă“. Numai 
când se va forma în Dalmația o partidă 
cu simțăminte sincere și bine cumpănite 
pentru dreptulă de stată ungaro-croată, 
numai când Ungaria prin unirea adevă
rată a Dalmației cu corona St. Ștefană 
va ave să aștepte o întărire a elemen- 
teloră fidele imperiului și nu o slăbire : 
numai atunci va pute fi luată în seriosă 
precumpăniră cestiunea unirei Dalmației 
cu Ungaria. Câți-va Iosipovici, Khuen- 
Hedervary și Rauch le-ar fi Dalmatini- 
loră fdrte de folosă și necesari... Pre
cum stă adl lucrulă, partida națională 
croată din Dalmația pare a fi încă fdrte 
departe de calea cea dreptă. Domnii 
încă n’au ajunsă acolo, să libereze scă- 
leie și oficiile loră de Germani și Ita
lieni, șr cu tote astea simtă deja trebu
ința, d’a se pune în contrastă cu Aus
tria și cu Ungaria și pe lângă aceea a

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

„Austria iu 1888a,
(L’Autriclie en 1888),

este titlulă unui volumu apărută în 
Parisă și datorită penei locotenentă-co- 
lonelului din armata francesă Hennebert, 
Despre acestă publicare scrisă într’ună 
stilă viu, cu multă claritate și cu multă 
cunoscință a referințeloră de astădl ale 
monarchiei Austro-Ungare, voimă sâvor- 
bimă ceva ac|i cetitoriloră noștri.

Scrierea întregă este împărțită în 6 
capitole, dintre cari celă dintâiu întitu
lată „Pagină de istoriă“ (Page d’histoire) 
ne dă o repede privire asupra geografiei 
și istoriei Austriei, Ală 2-lea capitolă : 
„Douâ-decI de ani de regimă dualistă" 
este destulă de interesantă prin arătarea 
genesei acestui regimu și prin caracte- 
risarea celoră două personage mai prin
cipale, cari au contribuită mai multă la 
stabilirea dualismului: contele de Eeust 
și Iuliu Andrassy.

Deși scopulă acestui articolă nu este 
de a face o dare-de-semă completă asu
pra scrierei oficerului franceză, ci prin- 

cipalulă scopă este de a arăta, ce scie, 
ce crede și cum îi judecă acestă Fran
ceză pe Unguri, cu tote acestea credă, 
că nu e tocmai de prisosă a reda după 
acestă autoră, măcar portretulă contelui 
Andrassy :(j

„Magnată din nascere, dice autorulă, 
d-lă Andrassy luase, precum se scie, 
parte activă la nașcerea revoluțiunei 
din 1848. Ambasadoră ală lui Kossuth 
la Constantinopole, apoi condamnată la 
morte in contumaciam, se refugiase — 
pentru a scăpa de spândurătore — la 
Parisă. Acolo în timpă de mai mulțl 
ani dusese o viață pe picioră mare și 
puse în uimire lumea elegantă pari- 
siană prin mustățile sale ungurescl, ae- 
rulă sâu măreță și bogatulă sâu pâră, 
pe care-lă împodobia forte bine aureola 
proscripțiunei".

„Amnestiată de suveranulă sâu, re
intrată în grațiă, devenită prim-ministru 
și cancelară ală Ungariei, elă nu mai 
păstrase nimică din aerulă de republi
cană de altă-dată; nimică în elă nu mai 
amintea apucăturile vechiului amică ală 
lui Kossuth“.

Apoi câteva rânduri mai josă auto
rulă urmeză:

„Ținuta sa, mersulă sâu, privirea sa, 
impasibilitatea fisionomiei sale, totulă 
în elă pară a arăta, că marile afaceri 
ale vieții națiuniloră suntă vânătorea, 
joculă, sportulă, femeile, caii, teatrulă și 
clubulă".

Am ținută a aduce portretulă comi
telui Andrassy, așa precum ni-lă pre- 
sintă autorulă, căci numitulă conte? a 
jucată și față cu Românii transilvăneni 
ună rolă destulă de însemnată, der tot
odată și fatală.

Și ca sâ încheiămă cu repedea ana- 
lisare a acestui capitolă, vomă mai face 
o citațiă, din care se p6te vede modulă 
cum oficerulă francesă apreciază efectele 
dualismului în „Translaitaniau:

„Celoră cinci milione de Maghiari, 
cari populeză Ungaria, li s’au dată pe 
mână 6 milione de Slovaci, Sârbi, Sla
voni și CroațI și mai multă de trei și 
jumâtate milione de Români; der acești 
10 milidne de omeni respingă cu mândriă 
supremația Maghiarilorău.

Lăsândă la o parte capitolulă IU, 

care tracteză despre poporele monarchiei 
de dincolo de Laita, venimă la cap. 
IV întitulată „Translaitaniau, și pe care 
noi după posiția nostră geografică amă 
trebui sâ-lă întitulămă „Gislaithania“.

Autorulă trece în revistă tote po- 
pârele Translaitaniei, silindu-se a zu
grăvi cu colori, câtă se pote de vii ca
racterele fiă-cărui poporă, care locuiesce 
acestă parte a monarchiei, și caută a 
arăta aptitudinele și a vorbi de aspira- 
țiunile celoră aprope 15 milione de su
flete, cari suntă guvernate adl de guver
nulă din Poșta.

Pe Ungurii dela putere îi presintă 
în altă lumină, er nu precum s’au obici
nuită Francesii sâ-i vadă pănă acum și 
precum d-na Edmond Adam îi presența 
mai ierl-alalta-ierl cu ocasiunea călătoriei 
sale la Peșta.

Despre partida dela putere locot.- 
col. Hennebert d.ice:

„ ... în acestă Ungariă, despre 
care noi ne-amă făcută atâta timpă o 
ideiă falsă, este unu partidă așa disii li
berală, care tiraniseză într’ună modă in- 
sultătoră pe omenii liberi; . . .“
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declara și elementul .
unii răsboiu fără coo. . Sărbiloră,*
fără aliațl, ună răsboiu, care se mai și 
înăspresce prin aceea, că e îndreptată 
chiar și în contra curiei romane, în con
siderarea liturgiei vechi slave. In prin
cipiu, acestă programă e indirectă și o 
declarare de răsboiu partidei na
ționale din Oroația-Slavonia, căci pro- 
gramulă Dalmatiniloră se pune lămurită și 
pe punctulă de stadiu ală partidei opo- 
siționale a lui Barcici în dieta ndstră.

Partida maghiaronă din Croa
ția adecă se teme, precum dă- a 
înțelege însăși „ Agramer Zeitung“, 
că prin unirea Dalmației cu Croa
ția se întăresce oposițiunea croată, 
care destule cple amare i-ar face 
ei și guvernului ungurescu, așa 
că nu și-aru mai pute juca men
drele, ca pănă acum.

SCIRILE DILEI.
Consistoriulu metropolitanii din Sibiiu. 

Duminecă la 11 ore a. m., precum spune 
„Tel. Rcm.“, s’a întrunită consistoriulă 
metropolitană pentru resolvirea mai mul
tora agende.

* * *
Chirotonire. Duminecă dimineța s’a 

chirotonită întru presbiteră clericulă ab
solută Vasilie Născu, alesă parochă în 
Bârladă, protopresb. Bistriței, și s’a chi
rotonită întru diaconă clericulă absolută 
George Babeșii, alesă capelană în Soho- 
dolă, tractulă Branului.

* * *
Teatru românii in Brașovă. Ni-se scrie 

că în cjil0!0 acestea va sosi în Brașovă 
d-lă I. lonescu din BucurescI, care e pre 
bine cunoscută publicului brașovenă, 
ca să dea vr’o două representațiuni 
teatrale în sala hotelului Nr. 1.

* * *
Loculă din poiană ală Sorei Purcă- 

rea n. Ursoiu e oferită comunei Brașovă 
spre cumpărare. Pertractarea se va face 
în ședința dela 9 Octomvre a represen- 
tanței comunale.

* **
Cală furată. In noptea de 2 spre 3 

Septemvre n. i-s’a furată stuparului 
Achimă Benia dela pășune lângă Bârsă 
ună cală de doi ani (roibă). Hoțulă pănă 
adl n’a fostă aflată.

* * *
Bolnavi de ochi au fostă primiți în 

spitalulă pentru băle de ochi r. ung. 
din Brașovă în cursulă lunei lui August 
st. n. 25 inși, er 36 au fostă liberați ca 
lecuițl; rămaseră la finea lui Augustă 22 
bolnavi de ochi în tratare. Operațiuni 
la ochi s’au făcută 10, între cari 6 ope- 
ruțiuni pentru delăturarea albeței.

** *
Filoxera. Constatându-se esistența 

filoxerei, prin ordinațiune ministerială

.•.J. x a _ j oprire următorele comune 
din comitatulă Ooșiocnei: Chetișă, Fildu 
de mijlocă, Huedină, Cutieșă, Bichelată, 
Fărașă, Almașă și Jebucă.

** *
Oficiu poștală nou. La gara Chiraleșă 

de pe linia Mureșă-Ludoșă-Bistrița se 
deșchide dela 6 Septemvre n. ună ofi
ciu poștală, ală cărui cercă de distribu
ire îlă formeză comunele Arcalia, Chira
leșă, Șiriora, Țigău și Sâniacobă.

** *
Nouă demonstrații antidinastice. La 

21 Septemvre n. împlinesce Kossuth 
versta de 87 de ani. Cu acestă oca- 
siune se voră face erășl sărbărl în Pesta, 
precum spune „Budap. Tgbltt.“ Comite- 
tulă esecutivă ală serbării lui Kossuth 
dela 25 Augustă voesce, în unire cu ju
nimea universitară, să întocmescă ună 
mare banchetă și serată cu danță. Ro- 
lulă conducătoră îlă va ave junimea uni
versitară.

** *
Esploatarea mineloră de aură din Ar- 

delă. Tribunalulă comercială din Pesta 
a ordonată înprotocolarea „primei socie
tăți pe acții“ pentru esploatarea mine
loră de aură din Ardelă. Societatea a 
dobândită fără nici o datoriă proprieta
tea funduară montană, situată lângă 
Boița, a societății de mine Rudolfi și a 
băișaguriloră Vale, Mika, Danielis unite 
cu Rudolfi. Pe bas a expertisei specia- 
liștiloră germani, cari au constatată că 
exploatarea acestoră mine se renteză, se 
împărtășescă la acestă întreprindere Reu
niunea de bancă din Viena și Banca din 
Dresda. Se cjice, că acțiile societății se 
află în mâni tari și încă nu voră ajunge 
pe piețe.

* £ *
Inundare. Se scrie din Cernăuți, că 

în urma ploiloră neîntrerupte de mai 
multe cjile, Prutulă a inundată totală 
partea de josă a orașului. Din provinciă 
au sosită scirl, cari spună, că Cernăuțulă 
încă a eșită. Suceava a crescută așa de 
multă, încâtă împedecă comunicația. Cir
culația poștei între Viznitz-Kutty și Bos- 
toki e întreruptă. Apa cresce în oon- 
tinuu.

* * *
Trenulă accelerații dintre Bucurescl- 

Fredelu. Cu începere dela 24 Augustă 
mersulă trenului 28 de pe linia Bucu- 
rescI-Predelă va fi schimbată astfelă, ca 
să fiă în legătură cu trenulă accelerată, 
care va începe să circule pe linia ungară. 
Trenulă de Predelă va ajunge în capi
tală la 10 și 40 sera în locă de 9 și 30, 
spune „Naționalulă“

* * *
lubileulă (jiarului „N. fr. Presse“. In 

1 Septemvre n. diarulă „N. fr. Presse" 
din Viena șl-a serbată jubileulă de 25 
de ani ală esistenței sale. Redacția făcu 
cu astă ocasiă o fundațiune de 6000 fi. 

pentru scopuri umanitare și întemeia 
afară de aceea și ună fondă de pensiune 
pentru lucrătorii ei.

* * *
Avisă școlarii însoțită de regulamen- 

tulă disciplinară e o brușurică apărută 
în librăria N. Ciurcu din locă, în care 
se cuprinde esplicarea numeriloră de 
clasificațiune la școlele primare și de re- 
petițiă, regulele principale asupra ordi- 
nei și disciplinei școlare, apoi tabele îm
părțite după luni, în care se însemnă 
notele, ce le-a obținută școlarulă la di
feritele studii în cursulă fiă-cărei luni, 
și observările, ce le are de făcută învă- 
țătorulă. Avândă fiă-care școlară ună 
asemenea avisă, părinții suntă puși în 
posițiă a sci cum înveță copii lord la 
șcălă și cum se portă, precum și a con
trola decă învățătorii le-au negligeată 
seu nu copii. Broșurelele suntă de re
comandată pentru orl-ce șoolă primară 
și de repetițiă; 1000 esemplare costă 
3 fi. 50 cr.

Dela adunarea generala a Associaținnei.
Făgărașu, 31 Angustă.

Spre completarea raportului meu 
vină a vă împărtăși ceva mai pe largă 
despre decursulă banchetului, concer
tului și a balului, ce le-au arangiată 
comitetulă Româniloră FăgăreșenI cu 
prilegiulă adunării generale a Associa- 
țiunei.

In cjiua întâiu, după prima ședință, 
la 2 bre p. m. s’a începută banchetulă 
dată în sala spațiosă a otelului Lauritsch 
la care au luată parte vre-o 140 de 
persone, între cari vr-o 20 de domne și 
domnișore. La masa din frunte ședeau 
președintele cu membrii comitetului, apoi 
d-lă fișpană ală Făgărașului Michailă 
Horvath și d-lă primară ală orașului 
Făgărașă d-lă Keresztenyi, d-lă George 
Popă de Băsesclj d-lă vioară Basiliu 
Rațiu ș. a.

Venindă rândulă toasteloră s’a re- 
dicată mai întâiu d-lă președinte G. 
Barițiu și a băută în sănătatea Majestății 
Sale a monarchului nostru sub ală căruia 
scută s’a înființată și Associațiunea nostră. 
Cei de față au ascultată acestă toastă 
stândă, er când d-lă Barițiu a termi
nată au eruptă în strigări repețite de 
„să trăiască“.

Ală doilea toastă l’a redicată mem- 
brulă comitetului, d-lă protopopă Hannia 
pentru dspele de față, d-lă fișpană Mi- 
hailă Horvath. D-sa a vorbită mai multă 
decâtă se obiclnuesce a se vorbi la ase
meni toasturi de curtoasiă.

D-lă fișpană Mihailu Horvath, răs- 
pundendă, a ținută ună toastă pentru 
Kulturegyletulă românescă, cum numea 
d-sa Associațiunea, și pentru președintele 
lui. D-lă fișpană a atinsă cestiunl, ce 
nu se țineau de obiectă, luândă în apă
rare pretinsulă „liberalismă“ ală guver

nului, care n’ar pune nici o p. n 
voltării în cultură a rasseloră ce trăieS 
în acâstă patriă. A vorbită mai departe 
d-lă fișpană de „lățirea culturei“ cjicend. ' 
că la aoesta deopotrivă cu Kulturegy- 
leturile ungurescl nisuesce și „Kultur
egyletulă d-vostră“ (adecă Associațiu
nea) și a accentuată că cu câtă se va lăți 
mai multă cultura (care cultură, nu 
a spusă) cu atâtă cetățenii se voră alipi 
mai multă de patriă și de guvernă. Celă 
mai mare dușmană ală patriei și ală 
statului, adause d-sa, este necultura. De 
aceea trebuie să o combatemă ou toții, 
„fără deosebire de rassă și de limbă“ și 
la acesta campania în contra neculturei 
și a nesciinței invită și Kulturegyletulă 
română.

Toastulă d-lui fișpană a surprinsă 
neplăcută pe auditori pentru cuprinsulă 
lui IJechivocă și mai alesă pentru alu- 
siunea la pretinsa nisuință comună cu 
Kulturegyleturile....

Dlă asesoră consistorială Zacha/ria 
Boiu a vorbită apoi pentru orașulă Fă
gărașă și pentru primarulă orașului, er 
d-lă primară Keresztenyi în limba ma
ghiară pentru locuitorii comitatului Fă
gărașă și pentru fișpanulă Horvâth.

După aceea a toastată d-lă Dr. 
Aurel Hfureșianu. Ilustritatea Sa d-lă 
fișpană — dise d-sa — a accentuată că 
este o datoriă patriotică de a combate 
necultura, care e dușmana patriei și a 
statului. De acesta credință e și vor- 
bitorulă, suntă toți cari s’au adunată 
aici. Der necultura nu se pote combate, 
decâtă numai îmbrățișândă adevărata 
cultură, care nu este o cultură specifică 
a unuia, ci este a tuturoră, este cultura 
lumei, ce’șl serbeză tocmai acum victo
riile sale în apusă pe câmpulă lui Marte, 
este cultura pentru care au luptată Fran- 
cesii, Germanii, Americanii și Elvețienii 
și pentru care s’au luptată și se luptă și 
Românii. Acestă cultură pretinde, ca fie
care poporă să se desvolte liberă și ne- 
împedecată cu ajutorulă limbei, ală da- 
tineloră și ală obiceiuriloră sale, cum li 
le-au dată Dumnedeu ; ea pentru noi 
pote fi numai o cultură românescă și 
erășl românescă.

De aceea cei ce voiescă a im
pune altora o cultură unilatelară, săvâr- 
șescă ună actă de necultură, pe care cu 
toții datori suntemă a-o combate. Decă 
d-lă fișpană, ca cmă cultă ce este, a în- 
țelesă astfelă nisuințele nostre și scopul 
ce trebue să-lă urmărimă împreună, toți 
locuitorii patriei, atunci — dise d-lă Mu- 
reșianu — ne alăturămă din totă sufle- 
tulă la dorința d-sale, ca să sosescă cu 
o oră mai curândă împărăția acestei cul
turi, care singură pbte uni pe Română 
cu Ungură, pe Germană cu Slavă, spre 
binele și fericirea patriei și a statului.

Acestă toastă a fostă adeseori în
treruptă de aplause sgomotose și a fost

Apoi ceva mai departe: „Și acesta 
se petrece în liniște în fața Europei, în 
cei din urmă ani ai secolului ală nouă- 
spre-decelea“ !

Și acum vine ună pasagiu, în care 
se resumă judecata ce acestă militară 
și-a făcută despre Ungurii dela putere, 
și care pasagiu de-lă, va ceti cumva vre- 
ună kulturegyletistă, suntemă siguri că 
multe nopți de veghere patriotică va ave:

„Ne înșelămă forte, în Francia, pe 
sema acestoră Unguri atâtă de pitorescă 
și elegantă îmbrăcațl. Ideile loră poli
tice nu suntă de locă așa precum le 
credemă noi; ci ne-au fostă presentațl 
sub colorea unoră omeni însuflețiți de 
simțăminte liberale, gata a-șl da sân
gele pentru triumfulă ideiloră demo
cratice “.

„Totulă este legendă“.
„Acești cavaleriscl husari nu suntă, 

din potrivă, decâtă campionii unei aris
tocrații nesățiose. . . . Maghiarii suntă 
mai puțină decâtă orl-cine republicani, 
precum s’au încercată unii a ne face să 
credemă; ei suntă alternativă Iacobinii 
seu autoritari, democrațl seu feudali, to

tulă cu o adâncă convingere, după inte- 
resulă momentului. «•

Ear câte-va șiruri mai departe se 
dice :

„Clasele dirigente nu respiră, decâtă 
ună spirită domnitoră și pretensiile loră 
suntă fără margini. Scopulă ce-lă urmă- 
rescă este aservirea rassei slave și ro
mâne, ceea ce voescă, este a maghiarisa 
trei milibne și jum. de Români și cinci 
milione două-sute-de-mii de Slavi; ceea 
ce viseză este a impune la totă lumea 
întrebuințarea limbei, ce o vorbesce mi
noritatea !“

„Visă nebunescă, fiindcă Slavii și 
Românii suntă în majoritate în acestă 
regată....“

Pretutindeni în cursulă acestei scri
eri, care cuprinde la 250 pag., unde este 
vorba de Maghiari, autorulă îșî dă si
lința a-i presenta fără acelă nimbă de 
poporă liberală, gata a-șl da viața pen
tru „libertate, care lumineză lumea.“ 
„Pseudo-liberall“ este unulă din epi
tetele cele mai moderate, cu cari „bunii“ 
noștri compatrioțl suntă onorați. Este 
de asemenea caracteristică ceea-ce spune 

autorulă în cursulă scrierei, când dice că 
este regretabilă, că nepoții lui Kossuth 
nu suntă astădl la putere, căci atunci 
s’ară strige forte iute legenda liberalis
mului ungurescă și întrega Europă ar 
trebui s6 fiă cuprinsă de uimire la ve
derea manifestațiunei maghiarismului.

Autorulă, venindă apoi la noi Ro
mânii, în cele câteva pagine, ce li le con
sacră laudă calitățile poporului nostru 
tenace, plină de vitalitate și legată cu 
sinceritate de tradițiunile sale. Cundsce 
bine autorulă tote procederile adminis
trației ungurescl; scie totă așa de bine, 
că guvernulă ungurescă ne opresce să 
deșchidemă școle cu proprii noștri bani 
și nu se pote mira îndestulă, cum prin 
legea electorală, care se aplică escepțională 
numai în Transilvania Ungurii au putut 
merge pănă acolo, ca o națiune de aprope 
trei și jumătate milione să potă trimite 
la Pesta abia 2—3 deputațl.

Autorulă dice mai departe, că din
tre tote națiunile date pe mâna nesăți- 
osei minorități ungurescl, nici una nu se 
opune așa de multă și nu este așa de 
refractară maghiarisațiunei, ca cea româ

nescă ; nici una nu resistă cu mai multă 
vigore efecteloră presiunei administra
tive ; nici una nu sufere cu mai multă 
constanță sfuerințele, pe cari ună învin- 
gătoră n’ar îndrăsnl să le impună unui 
învinsă, cu tote că Ungurii n’au vărsată 
sânge ca să aservescă pe Români și a- 
cestă aservire nu i-a costată nici măcar 
câtă i-a costată pe învinșii dela Custozza 
cucerirea Veneției !

Cu aoesta am arătată pe scurtă pă
rerile autorului scrierei „Austria în 1888“ 
asupra Maghiariloră, care în multe părți 
se folosesce de ună limbagiu forte as
pru , ce nu se pote reproduce,

Nu putemă însă să încheiămă fără 
a reproduce încă câteva cuvinte din susă 
numita scriere cari ar trebui să sune ca 
ună memento la urechile orl-cărui cetă- 
țenă maghiară:

„Violența și opresiunea suntă mij- 
loce de acțiune în genarală sterpe, ade- 
se-orl periculose, și producă efecte 
opuse celoră visate de autorii loră.“

G. G. T.



GAZE'jl zi . 190—1889.
ga masă cu „să trăiescăw

oastată d-lă profesorii Ionă 
,sc. 1 comitetulă arangiatoră.

și d-lă iicolau Șerbanu pentru ilus-
trulă președinte ală Asociațiunei.

Seria toasteloră s’a încheiată prin- 
tr’ună toasta umoristică ală d-lui Ionii 
Popa, redactorulă „Calicului1*, care făcu 
unele glume bine nimerite luându-șl ca 
temă cepa, ce se cultivă mai alesă în 
ținutulă Făgărașului.

Banchetulă s’a terminată pe la orele 
6 sera. (V* urina).

„Corespondența Gaz. Trans“.
Turda. 2 Septemvre 1889

Stimate domnule Redactoră ! Pre
cum ați anunțată în prețiosulă (fiară, ce’lă 
redigiațl, în 26 Augustă st. n. s’a ținută 
petrecerea de vâră în Turda, ală cărei 
venită e destinată pentru societatea de 
lectură a femeiloră române din Turda și 
jură. Sublimă și măreță fiindă scopulă 
petrecerei susă menționate, am parti
cipată și eu, deși relative din mare de
părtare, ca decă nu materialminte, ba- 
reml moralminte să contribuimă câtuși 
de puțină la reușită.

Sera după 7 <5re imediată întrega 
junime în frunte cu președintele petre
cerei d-lă Iuliu Vlăduțiu se afla în sala 
de danță, carea, laudă comitetului, a 
fostă forte'frumosă împodobită și des
tulă de spațidsă, așteptândă aci cu doră 
sosirea publicului, care din causa tim
pului ploiosă numai după 8 ore s’a adu
nată, când apoi s’a și începută danțulă 
cu frumosulă jocă românescă „Ardelena.11 
Jocuri mari s’au danțată 6, la cari am 
numărată peste 50 părechl. Oostumulă 
națională a fost bine representat. In pausă 
s’au danțată și jocurile istorice „Călușa- 
rulău și „Bătutau. Sălta inima plină de 
bucuriă în fiă-care tînără, fără deosebire 
de secsă, vădându-se în loculă atâtă de 
multă dorită. Vialitate cetemă de pe 
fețele bătrâniloră, cari grupați în jurulă 
juăătoriloră cu sete îșl pășceu ochii a- 
supra loră.

Cu ună cuvântă vialitatea, carea este 
sufletulă unei conveniri de felulă acesta, 
a caracterisată petrecerea dela începută 
pănă la diua albă.

T6tă buna disposițiă, totă vialitatea, 
publicului participante însă este meritulă 
comitetului și în speciă ală braveloră fa
milii române din Turda: Dr. Rațiu, Vlăduțiu 
și celelalte, a căror nobilă intențiune, afa
bilitate și dragoste merită mai multă aten
țiune din partea publicului română din ju
rulă Turdei, care putea să se presinte în 
numără mai mare.

Escursiunea la Cheia Turdei proiec
tată cu ocasiunea petrecerei, durere, nu 
s’a putută face din causa timpului nefa
vorabilă, care pote a fostă causa prin
cipală, de cei din jură nu s’au presentată. 
Sperămă însă, că la petrecerea din anulă 
viitoră, despre carea ne place a crede, 
că va fi, publiculă din jurulă Turdei 
ajutată de împrejurări se va presenta 
câtă mai numerosă, și atunci ferbintea 
dorință de a vedea Cheia Turdei încă 
se va realisa.

In fine primescă pre stimabilele fa
milii : Dr. Rațiu, Vlăduțiu, Mesaroșiu și 
Moldovană mulțămită pentru buna pri
mire manifestată față de junimea, carea 
totdeuna va fi la înălțimea chemărei sale.

V. A. P.
Intr’o altă corespondență totă din 

Turda ni-se spune, că petrecerea a fostă 
în adevără românescă și demnă de totă 
lauda. S’au concentrată acolo o mulțime 
de tineri de bună speranță, dela diferite 
facultăți, au fostă multe familii stimate 
cu ale loră drăgălașe copile. „Meritulă 
pentru reușita petrecerei e ală d-lui Vlă- 
duță. Am vădută acolo — dice cores
pondentul — pe bine meritații d-nl Dr. 
I. Rațiu cu stimata familiă, a d-lui D. 
St. Șuluță și alțl, cari mai țină stindar- 
dulă în mână aci în inima țârii, unde 
așa mare necesitate se simția, ca din când 
în când să ne mai întrunimă, să mai 
arătamă la streini, că mai trăimă ! Cos- 
tumulă națională a încântată și pe stre
ini și a fostă bine representată și pur
tată de drăgălașe domnișore. Pe când la 
alte petreceri sala e pre încăpătore, la 
petrecerea acâsta numai încăpeu păre- 
chile la joculă „Romanei11; „Călușarulău 
și „Bătuta11 aă fostă jucate de 9 tineri, 
între multe aplause.“

Corespondentulă își esprimă dorința 

să se repețescă acestă felă de petreceri 
și în anii următori, și încheiă astfelă: 
„Noi Românii multe putemă face, numai 
să voimău.

Iclodulu-mare 24 Augustă.
Pentru completarea raportului făcută 

și dată prețuitei „Gazete11 despre adu
narea și petrecerea despărțământului Se- 
lăgiană (XI.) și a „reuniunei femeiloră 
sălăgiene11, vină și eu a mai adauge unele, 
carl din causa grabei, și de sigură nu 
cu intențiune s’au intrelasată.

Frumăsa și instructiva disertațiune 
a d-lui A. Cosma, fostă secretară ală 
despărțământului, s’a cetită în ședința 
despărțământului înainte de amecfi. Din 
raportulă publicată în prețuita „Gazetă11 
nu apare, cumcă ședința s’a continuată 
și după amecfi totă în biserica din Tres- 
nea, unde s’a cetită pre nimerita diser
tațiune a d-lui preotă din Ciumerna, Va- 
leriu Papiriu Popă, despre „Cultura Ro- 
mâniloră în raportă cu meseriașii11.

Tânărul ă preotă și-a desvoltată forte 
bine tema, aprețieză forte objectivă re
ferințele nostre industriali și resoneză cu 
multă temeiu asupra cestiuniloră temei. 
Intru adevără bine s’a clisă, „că nu numai 
școla, ci și viața face pe omă.“ Zelulă 
nobilă și bogată între împregiurărl ma
teriale slabe, cum e esemplulă preotului 
Valeriu P. Papiriu, merită și trebue să 
atragă totdeuna atențiunea și reflexiunea 
părintescă și binevoitore a superiorită- 
țiloră bisericescl. Publiculă numerosă a 
ascultată cu mare mulțumire cetirea di- 
sertațiunei, care era și bună, der și ce
tită în ună tonă respicată și oratorică. 
Temele se voră tipări. Așa a decisă co- 
mitetulă și adunarea.

încă una să nu uită. BanchetulH a 
fostă dată la casa ospitalului preotă 
Labo, căruia i-au fostă întru tote spre 
nespusă ajutoră comitetulă compusă din 
preoții și inteligenții din apropiare, a- 
vândă de secretară pe zelosulă preotă 
din Ciumerna, V. P. Popă. Tacâmurile 
au fostă procurate nouă, vre-o 15 du- 
zine. Și totuși, pe lângă totă bunătatea 
mâncăriloră și a arangiărei, prețulă pen
tru personale participante a fostă de totă 
eftinu, 1 fi. Așa e și așa trebue să fiă 
Românulă față de Română!

Toastele, se înțelege, au fostă potri
vite și dătătăre de spirită.

Să nu uită, vicarulă A. Barbalo- 
viciu a toastată și pentru vice-președintele 
Gavrilă Trifu în modă forte emoționată, 
Replica a fostă totă atâtă de emoționată 
asigurândă pe d-lă presidentă și pe ro- 
mânimea selăgiană, că va rămânea pen
tru totdeuna Română ! deși sortea l’a 
despărțită trupesce prin distanță imensă 
de ei, aruncându-lă cu totulă între streini.

Veridicus.

Literatură.
Familia din Oradea-mare, Nr. 34 

dela 20 Augustă v. are următorulă su
mară: „Veronica Micle 1850—1889 cu 
portretulă. „Lacă-oglindă11, poesiă de Ve
ronica Micle.u „Crăiasa dinelor11, poveste 
de I. Popă-Reteganulă. „Ce-i iubirea?11 
posiă de I. M. Rățișorenă. „Limbistica 
comparativă asupra rădăcinei: cad11, de 
Dr. At. M. Maiorescu. „Fantoma păcii 
eterne în desvoltarea sa istorică11, schiță 
istorică culturală (încheiere) de A. Sa- 
lonă :„Ce e grosolană și ce e curteneță?u 
după Aug. Kotzebue de Aurel C. Domșa. 
Societate pentru fondă de teatru român. 
Programa adunării generale a societății 
pentru crearea fondului de teatru român, 
ce se va ține în Caransebeșă la 17/29 și 
18/30 Septemvre 1889. Literatură și 
arte. Teatru și musică. Biserică și scolă. 
Ce e nou ? Modă. Higienă. Poșta Re- 
dacțiunii. Călindarulă săptemânei.

Amiculu familiei din Gherla, Nr. 16 
dela 15 Augustă are următorulă sumară: 
Constantină Morariu Andrieviciu11, fostă 
profesoră ord. de teologiă morală la in- 
stitutulă teologică din Cernăuți, 1835—■ 
1875 (urmare). „ Vinou, poesiă de V. B. 
Muntenescu. „Două stele11, poesiă de 
Georgiu Simu. „Cuvântare11 rostită de 
prof. Alexiu Viciu cu ocasiunea desvăli- 
rei monumentului lui Ioană F. Negruțiu, 
fostă canonică-lectoră în capitululă gr. 
cat. din Blașiu. Diverse. Glume.

Pedagoguld romât. , ..
trebuințele învățătoriloră. Apare odată 
pe lună în Reșița, cu conlucrarea mai 
multoră învățători și amici ai acestora. 
Redactoră loanii Simu. Nr. 2. dela 1 
Augustă, anulă IV, are următorulă su
mară : Cătră p. t. învățători și părinți.
— Influința asupra plăsmuiri embrionu
lui omenescă. — ReflecsiunI. — Proce
dură metodică în instrucțiunea istorică.
— Din vieța învățătoriloră și școlară: 
Martiră modernă (Traiană Hență, bio
grafie cu portretă și facsimile). Aduna
rea generală—Bibliografiie. Cutiuța poș
tei. Pedagogulă română.

Dare de semă și mulțămită publică.
La tombola împreunată cu balulă 

arangiată cu ocasiunea adunării gene
rale a Reuniunei femeiloru române Selă- 
gene, la 6 Augustă în Trăsnea, în favo- 
rea școlei române de fetițe din Șimleulă- 
Silvaniei susținută de cătră numita Re
uniune, au donată diverse obiecte și 
manufacturi următorele domne, d-șore și 
domni:

1. Din Zelău: Dr. Ioană Nechita, 
advocată: 1 albumă, 1 tăieriu de pdme 
și 1 tipsiă de zahară. Sabina Maniu: 1 
învălitore de talse. Cornelia Maniu: 1 
învălitore de talse. Clara Maniu: 1 za- 
harniță. Emilia Popă n. Mărcușiu: 1 
ținătore de epistole, 1 ținătore de ace 
și ună obiectă de lucsă. Alesandru 
Dragomiră: 1 ținătore de cenușe și 
ună domino. Camila Popă Drago
miră : 1 ținătore de parfumă. Eugenia 
Nechita: 2 talse de pocale cu flori, 1 
ornată la sfeșnice de mesă, 1 ținătore de 
epistole. 2. Din Trăsnea: Veronica Popă 
n. Labo; 1 pocală și 1 șorță. Aureliu 
Popă: 1 violină */8. Ana Gogu învăță
toresă : 6 șervete. Susana Romitană : 1 
ștergariu. Nastasia Romitană ună șter- 
gariu. Dochia Labo: 3 șervete, Nas- 
tasia Blasiu 1 ștergariu. Palaghia Labo 
1 ștergariu de pocale. Maria Dociu 1 
ștergariu, Oniția Zurco 1 ștergariu. Ma
ria Blasiu Zinovi 1 ștergariu. Doca Labo 
1 ștergariu. Oniția Selagiană 1 ștergară 
Palaghia Popă : ună ștergariu. £ Ma
ria Andeiesiu 1 ștergariu și Oniția 
Blasiu 1 ștergariu. Din Șimleulă-Silva- 
niei : Andreiu Cosma 1 ținătore de chei, 
Maria Lăpusteană, învățătoresă la școla 
de fete a Reuniunei 1 pomeranță. Fran
cisca Mărcușiu 1 ramă de portretă. 
Mariâra Orosă de Feher-egyhâz 1 învă- 
litore'de castane.4. Din Buciumi: Elena 
Macsimă, învățătoresă 3 șervete. Ioană 
Negreană preotă 1 esempl. S. Scriptură.. 
5. Din Bogdna; Ana Marincașiu, preo
tesă 2 ștergare. Ana Labo, învățăto
resă 3 șervete. 6. Din S. Georgiu de 
Meseșiu: Letițiă Treoca : 1 talsă de po
cale și 1 ținătore pe perină . 7. Din
Agrișiu; Ana Moldovană, preotesă 1 ți- 
nătore de cătrănițe. 8. Din Paușia: Pau
lina Curea 3 șervete. Iustina Păușiană, 
învățătoresă 3 șervete. 9. Din Ungurașă : 
Irina Giurițiană 1 ținătore de bilete, 1 
șervetă. 10. Din Ciumărna: Veronica 
Popă-Papiriu, preotesă: 2 ștergare. 12. 
Din Iclodu-mare : Iuliana Popă-Papiriu, 
protopopesă: 1 talsă de pome, Rosalia 
Popă-Papiriu 1 ținătore de bumbacă. 
Eugenia Popu-Papiriu: 1 ținătore de
chei.

12. Din Nireșiu : Rosalia Marincașiu : 
1. ștergară. 13. Din Vaida-haza: Maria 
Bădescu învățătoresă : 3 șervete. 14. 
Din Stîna: Veronica Olariu: 1 taciă de 
ornată. 15. Din Fuzes-St.-Petru: Rosalia 
Roșea protopopesă : 3 șervete, 1 ștergară. 
16. Din Fiizes-St.-Petru Aurelia Roșea : 
1 tavă. 17. Din Bănișioră: Stefania Popă :
1 ștergară : 3 șervete. 18. Din Oizeră : 
Cornelia Popă : 1 ștergară. 19. DinSîgu: 
Cornelia Venteră : 1 ștergară. 20. Co
riștii dela Hotoană: 1 blidă de tinută 
păme, 2 pocale de flori, 1 buteliă mică 
de stilcă, 1 ținătore de aprinjore și de 
cenușă de sugărl. Teodoră Medanu în- 
vățătoră, 1 ținătore de sugarete. Vasiliu 
Pătcașiu preotă, 1 carte „Icona sufle
tului11. 21. Din Babția: Letița Simonca,
2 ștergare, 1 corfă de bilete. 22. Din 
Bogdandă: Rosalia Mircea, 6 șervete. 
23. Din St. Măriă: Maria Morariu, 1 
ștergară. 24. Ddmna Lâzâr Fereczne 1 
tablou „Curtea de Argeșău.

In sera balului au suprasolvită: Prea 
On. domni: Alesandru Lemeni protop. 
în Borșia, 1 fl. Ioană Serbu preotă în 
Siciu, 1 fl. Ioană Farago notară în 
Dragu, 1 fl. Iuliana Papiriu protopopesă 
în Iclodu mare, 1 fl. Varga Sandor pre
tore în Zelau, 1 fl. Mâk Jânos învățătoră 
frobeliană, 20 cr.

Venitulă întregă ală tombolei, ală bi- 
leteloră de bală și ală losuriloră vândute 
au fostă224 fl. 13 cr. din care subtra. 
gendu-se spesele de 106 fl. 45 cr. a ră
masă venită curată de 117 fl. 58 cr. v. a. 
cari s’au și administrată de cătră M. on.

în Șimleu. Pri- 
mQț a espresiunea celei
mai sincere mu r..-m toți acei on. d-nl, 
d.dmne, d-șore, cari atâtă moralminte, câtă 
și materialminte ni-au sprijinită întru 
realisarea scopului nostru.

Dată în Tresnea, la 28 Augustă o. 
n. 1889.

ComitetulH arangiatorii.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta.)

Jaroslau, 4 Septemvre. Maies
tatea Sa a soaitu la orele 10y2 și 
se duse la' cartierulti principalii din 
Pawlosiow. La vorbirea mareșalu
lui țerii răspunse Maiestatea Sa, 
că binele Galiției, ai cărei repre- 
sentanți intervină totdeuna gata 
de a aduce jertfe pentru posițiunea 
de mare putere a imperiului, îi 
zace la inimă; regretă viu, că mai 
aleșii o sten el ele agricultoriloru nu 
suntu răsplătite cu mai mare bine
cuvântare.

Berlinu, 4 Septemvre. „Nordd. 
Allg. Ztg.“ declară, căîmperatulu 
a refusatu de multu desființarea 
mesuriloru represive cu pașapdrtele 
la granița francesă, deci nu e nici 
o perspectivă d’a se schimba mă
surile luate.

Strassburgîi, 4 Septemvre. Pre
ședintele supremii alu Alsației a 
espulsatu trei supuși francesl din 
cerculu Markirch, cari făceu agi- 
tățiunl dușmane Germaniei între 
lucrători.

Atena, 4 Septemvre. Situațiunea 
în Creta ia o întărcere paclnică.

Londra, 4 Septemvre. Greviștii 
suntu în număru de 180,000.

Liverpool^, 4 Septemvre. Intre 
lucrători a isbucnitu de asemenea 
grevă.

Sighișora, 4 Septemvre. Con
tesa Koloman Bethlen născută 
Bertha Maurer s’a împușcată, pro
babilă că aflându-se în stare de 
escitare nervăsă.

Necrologu. Martin Lang, fabricantă 
de postavă, a încetată din vieță Dumi
necă în 1 Septemvre n. în verstă de 65 
de ani. înmormântarea s’a făcută adl 
Marți în 3 Septemvre n. în Gimiteriulă 
ev. conf. augsb.

Cursul ii pieței Urașuwu
din 4 Septrmvre st. n. 1889.

Bancnote românesc! C ump. 9.42 Vend. 9.45
Argintă românescă - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’ori - - - n 9.44 M 9.47
Lire turcescl - - - n 10.70 D 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
Galbini n 5.54 H 5.59
Scris, fonc. „Albina116% n 102.— n —,_

n n >1 5°/o H 98.59 99.—
Ruble rusesc! - - . n 122.— » 125.—
Mărci germane - - M 58.— 58.25

Cursulă la bursa de Viena
din 3 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 40/l) -.................... 99.44
Renta de hârtiă5% - - - - . . 94.60
împrumutul! căilor! ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emi/une) - - 112.40 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70 
Bonuri rurale Banat!-Timiș! - - - 104.70 
Losuri din 1860 ------- 133._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.  
Galbeni împărătesei- ------ 5 34
Napoleon-d’ori - -- -- -- - 947
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.20
Londra 10 Livres sterlinge - - - . 119.35

Pentru stomachă stricată, indiges- 
tiune și pentru acele nenumărate bole, 
cari provină din causa conturbării orga- 
neloră de nutrire, se probeză ca ună 
medicamentă escelentă „Balsamulii de 
vidță ală lui Dr. Rosau din farmacia lui 
B. Fragner în Praga; acesta este de că
pătată aprOpe în tote farmaciile mai 
mari.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Ajutoru 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-Balsam46.
Acesta balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore se dovedesce ca fdrte folositoră în contra tuturoră greutățllorii de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitd, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acesto balsamu acum uuă sigură și dovedită 
medicamentă de casă poporalii.

Sticla, mare costă, 1 fl.„ 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 hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’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.

@
0r. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă se pote procura numai în 

ZDeposi'tm.l'A prizicipal-iA al-ix prod.-cucetorw.l-u.i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru

Prag 205-3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torok.
T6te farmaciile din Brașovil, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

DESCHIDEREA UNUI STABIL1ENTU DE TAPITF • c
Am onbre a anunța onorabileloru Dbmne prin acesta, 

că stabilimentul! de tapițeriă ce l’am avută de mai mulțl ani 
în strada Scheiloru Nr. 118, îlă voiu continua din cjiua. de as- 
tăcți sub firma

WILHELMINA ZIMMERMANN
în noulă locală din strada Vămei HSTo. ±2_

Pentru a corespunde tuturoră așteptăriloră îni-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, mă reco
mandă și pentru viitoră concursului Domniei-loră binevoitoră. 
Brașovil, în 28 Augustă 1889. Cu totă stima

147,3-3 Wilhelmina Zimmermann.
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Totă de acolo se pdte avea:
Alifia de casă universală de Fraga

(Fiarei ■U'n.i’versa.l-SSa-cLssa.lloc)
unu medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloră.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelorîî cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tumorea glanduleloră Emfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile. 
umflături, întăritori se vindecă în timpulu celă mai scurtă; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

Ixi cutibre â, 25 si 35 or.
FIȚI ATENȚ1!

De 6rcce alifia de casă universală de Praga se imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metalti galbină, în cari

A,3/?.

se pune, suntă înfășurate în hârtia roșii pe care s’află tipărită în 9 limbi esplicați- 
nnea cum s6 se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(CS-elxor-IE alsazxx)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111.

58,26—10

.1

pentru

POSESORII DE l’IAM Iiî.
Unu tehnicii de pianuri, care a lucrată în cele mai mari 

și renumite stabilimente pentru construirea de pianuri din 
Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprinsă 
cu cele mai noue invențiuni și îmbunătățiri la mehanismulă 
pianuriloră cu onbre se recomandă pentru reconstruiri, pentru 
îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi de totă 
soiulu. .

Asemenea accordeză în modulă cell! mai exactă ori-ce 
instrumentă.

Iohann Strobel m
TTlița, SclxeilorSa. XTo. 136. A\

„ALBINA"5 
institut! de credit! și de economii 

ZETilieila, Erasovâ.

Amanetezâ mărfuri 
cu interese de 6 până la 7°|0 

în sensulu regulamentelor^ ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriul! ei și locuri pentru depositare.

Informațiuni mai de aprope se pot! lua 
Silnic! în biroul! institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

I 
I

W* Cea mai plăcută apă minerală. "W
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Apa minerală
de

prin celă mai bogată conținută carbonică și
abstracțiune

o
CD
S»

K^M> ■
' i de acidă 

celu mai curată acidă alcălicu—fâcendă 
de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de^ 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bd-| 
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentă ca bău-ds 
tură obicinuită de tăte celelalte ape de asemenea na-xș 
tură, avendu proprietatea, ca gustulu ei plăcută și re- $ 
coritoru se se menție mai multă timpă.

După opiniunea autoritățiloră competente Apa mi- jg 
î-f?&nerală de „ZE2©pa,t“—în urma norocosei ei compo-& 
fbsițiuni chemice și ală conținutului ei estraordinară de| 
B^bogatU în a,cid.Th. carbonicu—principialminte $ 
Sinatri-CLXXi d.e acidAn. car'bozAicvL ccn-j 

cezi/tratTUL—întrece nu numai tăte apele mineralei 
S|de felulă acesta din Austro-Ungarîa, ci și multe dini 
feOcele mai renumite ape minerale din Străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai marl, far-1 
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la« 

1$ 109,24-20

i/j

I

Depositulu principală
G. GIESEL, Brașovil,

Stada Teatr cilwL ISTc. 312 Jț/

J
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Apa minerală forte plăcută pentru vinii.
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i GRAND HOTEL DACIA |
0 41. Boulevard St. Michel. Paris. 0

Hotelieră românu. „Buc at aria română-francesâ. W
X 104,25—19 X

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS. 

Ocasinne unica nentro visitatorii români! 
SE AOIRESA ; ^3® !

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

lămurită și să arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans“.

Rugăm! pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponul! manda
tului postaiu și numerii de pe fășia sub care au primit! cliarul! nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.,,
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


