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Brașovu, 16 Maiu st. v.
Speranțele, ce se puneau în 

partea de dincolo de Laita a mo- 
narchiei în pactulă încheiată la 
Viena pentru împăciuirea Cehiloră 
și Germaniloru din Boemia, suntă 
sguduite.

Gfreșela cea mare a fostă, că 
guvernulu austriacă n’a consultată 
la facerea pactului de împăciuire 
și pe conducătorii partidului Ce- 
hiloră tineri.

A crezută adecă guvernulâ, că 
e de ajunsă, decă va consulta nu
mai pe conducătorii partidului Ce
hiloru bătrâni. N’a vrută să țină 
semă de Cehii tineri, cari acți for- 
meză în Boemia ună factoră pu
ternică, ba amă pute (țice decisivă, 
pentru-că în elă se concentreză 
aspirațiunile poporului cehă.

Astăcjî nu se mai îndoescă nici 
conducătorii Cehiloră bătrâni, că 
prin politica loră de a face con
cesiuni în paguba poporului cehă 
’și-au perdută multă din puterea 
loră și că suntă în periculă , de 
a’și perde cu totulă tăremulă de 
acțiune, decă nu-și voră acomoda 
acțiunea loră politică amăsurată 
aspirațiuniloră poporului, care sunt 
cu totă căldura îmbrățișate de con
ducătorii Cehiloră tineri.

De aceea nu e mirare, decă 
în urma asaltului ce l’au dată de
putății partidului Cehiloră tineri 
asupra pactului, înșiși deputății 
partidului Cehiloră bătrâni au fostă 
puși în greua posițiune de a cere 
chiar ei înșiși modificări în pactă.

„Politik“, organulă Cehiloră 
bătrâni, își dă silința a justifica 
atitudinea acestora, cjicendă, că a 
corege proiectele guvernului nu 
însemneză a’și călca cuventulă și 
că prin urmare e corectă punc- 
tulă de vedere ală Cehiloră bă
trâni, că adecă proiectele guver
nului trebuescă amendate.

„Narodni Listy“, organulă Ce
hiloră tineri, constată cu mulță-

FOILETONULtî „GAZ. TRANS.“
(5)

Paulii Sudram.
Novelă, de II. Tharau, trad. lib. de Tixlia.

Dânsa avea dreptate. Sorele s’apropia 
de apunere după munții de nori auriți. Ro- 
șața lui se lățise departe pește întregulă 
orisontă vestică. O ultimă radă se mai 
oglinda încă pe giamurile ferestriloră 
dela casele, ce erau situate aprăpe de 
țărmură.

Vaporulă despica valurile spumegose 
c’o gravitate maiestatică. In 
se vedeau întunecăsele vârfuri 
nurile bisericiloră. Celă multă 
potă să ajungă în Maienza.

Domnișdrei Elmira îi palpita inima. 
Nu mai era timpă de perdută. Se apro
pia deci de grupă. Margareta tocmai 
schimba câteva cuvinte cu mica Elve
țiană. Sudram se sculase, și se uita peste 
gloriosulă vestă. Ea se închină dicândă: 

suntemă cunos-

depărtare 
dela tur- 
într’o 6ră

u

„Eu credă, că noi 
cute vechi, domnișoră Sudram; permi- 
teți-ml sâ vâ salută de atare!

Doi ochi uimiți se îndreptară asupra 
ei, și apoi își schimbară espresiunea. 
Trebue, că o amintire se deștepta în 
ea. Ea părea, că voiesce sâ răspundă, 

mire, că în momentulă celu greu 
ală periculului, ce amenință re- 
gatulă Boemiei și pe poporulu 
cehu prin disposițiunile ce se cu
prindă în pactu, întrega pressă 
cehă e inspirată de unu spirită 
unanimă, anume de convingerea, 
că e cu neputință se se primescă 
punctuațiunile pactului. Amen- 
doue partidele naționale s’au unită 
pentru a apera cele mai sfinte 
drepturi și ondrea amenințată a 
poporului cehă.

Gruvernulă, adusă fiindă în si- 
tuațiunea neplăcută de a vede 
amenințată de ună mare flască 
opera sa de împăciuire a naționa- 
litățiloră din Boemia, pare că se 
gândesce la disolvarea dietei bo
eme chiar cu risiculă de a fi re- 
sultatulă noueloră alegeri în fav6- 
rea Cehiloră tineri.

Nu mai încape îndoială că, 
decă și sesiunea dietei boeme, ce 
se c|ice, că va fi convocată după 
terminarea lucrăriloră delegațiu- 
niloră, nu va ave resultată favora
bilă pactului și decă guvernulă 
ar disolva-o, din nouele alegeri 
voră eși Cehii tineri și mai tari 
și atunci se va găsi regimulă în 
fața unei diete, care va cere nu 
numai introducerea limb ei cehe 
ca limbă oficială la t<5te autorită
țile din districtele cehice și alte 
concesiuni de felulă acesta pe tote 
terenele, der va cere și încorona
rea monarchului ca rege ală Boe
miei.

In casulă acesta se va schimba 
situațiunea, punendu-se în discu- 
siune și raporturile create de sis- 
temulă dualistică.

Cumcă aci au 
rile, nu mai pote 
momentulă când 
loră tineri ar reuși se dea o altă 
direcțiune destineloră Boemiei.

Regimulă maghiară, care se 
crede atâtă de asigurată prin pac
tulă dualisticu, încâtă își permite

I

s’ajungă lucru- 
fi îndoelă, din 

parti dulă Cehi-

e

când din colțulă celalaltă ală corăbiei 
se aucli răsunândă puternică o veselă 
melodiă populară ce o întonau junii băr
bați. Totulă se liniști. Margareta se duse 
repede la tată-său.

„O, tată !“ esclamâ ea, „ce minunată 
acesta !“

Stăteau lângă olaltă, tată și fiică, ca
și când plăcerea numai atunci ar pute 
fi deplină, când ei o potă împărtăși în cea 
mai mare apropiere.

Cânteculă îlă sfîrși de astădată o 
puternică voce de baritonă.

Pe bordă era o tăcere aprope de- 
săvîrșită, când surprinșii ascultători ad
mirau pe junele cântăreță. Unii pentru 
întâia-oră audiră acestă poesiă, ce părea 
purtată pe aripele inspirațiunei. Espre- 
siunea variată, ce cântărețulă scia să o 
aplice singuraticeloră strofe, era de ună 
efectă nedescriptibilă.

După ce ultimulă tonă încetă, câteva 
minute domni o liniște neconturbată, 
care vorbia cu multă mai mare elooință, 
decâtă sgomotosulă aplausă ală întregei 
societăți de pe vaporă.

In ținuta liniștită a lui Paul Sudram 
încă s’a observată o mișcare. O admi- 
rațiune cu multă mai viuă strălucia însă 

a persecuta și nedreptăți 4ece mi- 
lidne de Nemaghiari, va ave atunci 
s6 țină peptă și cu poporulă cehă, 
care ori ce s’ar cjloe este unu 
factoră puternica nu numai 
Boemia, ci și în monarchiă.

în

Raporturile șerb o-bulgare.
Lui „Timesu i-se scrie, că metropo- 

litulft. Mihaiulu lucră cu mare activitate 
în interesulQ reginei Natalia și în filele 
acestea metropolitulă a conferitQ cu re
gele Milană, cercândfi sâ’lii înduplece ca 
sâ se învoiască, ca fiu-său regele sâ se 
întelnescă mai deșii ou mamă-sa. Re
gele MilanG însă a declarată, că elă pri- 
mesce bucurosă propuneri de felulii a- 
cesta, dâr pe lângă condiția, ca Regina 
să iesă din Serbia și numai la anumite 
timpuri să visiteze pe fiulă său. După 
„Times“ însă nu e probabilă, că Regina 
va primi condițiunile acestea. Regenții 
au cercată totulă ca să storcă concesiuni 
dela Regele.

Totă din acelă isvoră primesce „Ti- 
mes“ informațiunea, că în Belgrade au 
făcută forte rea impresiă documentele 
comunicate în cartea verde a Italiei, pe 
cari ministrulă Orispi le-a presentată gu
vernului italiană. Pănă acum în Serbia 
se credea, că politica regatului serbescă 
va fi sprijinită de Italia, cu atâtă mai 
vertosă, că Italia numai număroseloră 
revoluțiunl pote să’șl mulțămescă unita
tea sa de astăcpî. Dela publicarea do- 
cumenteloră cărții verdi însă Serbii și-au 
pierdută totă entusiasmulă față de Italia, 
cu atâtă mai vertosă, că Crispi în ulti- 
mulă său discursă a vorbită cu multă 
respectă despre politica orientală a con
telui Kalnoky, accentuândă, că se ală
tură pe deplină la politica lui. Politicii 
șerbi, dice mai departe „Times“, se vede 
că și-au uitată, că de faptă Italia nu 
pote sprijini o politică aventuriosă, mai 
alesă din momentulă când a intrată în 
alianța triplă.

Ce privesce pe Bulgaria, „Times“ 
cfice, că cercurile panslaviste începă a 

din ochii Margaretei. Densa strînse bra- 
țulă tatălui său.

„Eu credă“, cjis6 ea hnă, „că e toc
mai acela, care mai înainte ne adusese 
scaunele 1“

„Se pdte“, fu răspunsulă, — „și de 
ar pute fi ou putință a pătrunde prin 
mulțimea de omeni, i-așl adresa ună cu
vântă de mulțămită pentru acestă plă
cere musicală; der pote ’ml va succede 
mai târejiu acesta. Totuși, vedl tu șirulă 
de lumini ce se zărescă la țărmă ? Noi 
suntemă deja în Maienza.u

Deodată se stârni o mișcare prin 
mulțimea, care se grăbia la debarcarea 
vaporului, ce ajunsese la țîntă. Giaman- 
tanele și paltonele fură luate la înde
mână; membrii unei familii, ori ai so
cietății călătăre se adunară cu toții în 
jurulă celui mai de frunte dintre el.

In momentulă acesta păși în calea 
fetiței ună tînără. Ea se uită cu aten
țiune la mișcata față a tînărului cântă
reță.

Ore cunosce-lă-va și tatălă ei? Acum 
era ultima și cea mai bună ocasiune a-i 
esprima ună cuvântă de recunoscință și 
mulțămită, pentru ce ea era cu multă 
mai sfiiciosă.

recunosce de necorectă politica obser
vată de Rusia față de Bulgaria. Tati- 
sev, ună diplomată în retragere, nu de 
multă a tipărită o soriere volantă, în 
care pretinde, ca Rusia să recunoscă in
dependența Bulgariei și integritatea ei 
cu hotarăle prevădute în pactulă dela 
San-Stefano, presupunând^, că între oele 
două state se va efeotui o convențiă mi
litară. „Timesu apoi adauge, că Rușii 
n’ară șovăi a sacrifica prietini a Serbiloră, 
decă ar sci sigură, că voră pută ajunge 
la bune resultate cu Bulgaria.

Carnot în Montpellier.
Președintele republicei francese de 

câteva cjile călătoresce prin părțile su
dice ale Franoiei. Elă a mersă și în 
Montpellier la aniversarea fundărei de 
600 de ani a universității francese de- 
acolo. De față erau o mulțime de profe
sori dela universitățile din streinătate 
și din Francia ca representanțl ai cor- 
puriloră didactice. Carnot era însoțită 
și de ministrulă de culte și amândoi mi
niștri au ținută vorbiri ocasionale. In 
vorbirea lui, Carnot nu s’a ocupată cu 
înalta politică, der a accentuată cu atât 
mai multă progresulă, munca paclnică 
și binecuvântările culturei. Elă a reflec
tată cu multă însuflețire la multilaterala 
activitate, ce-o desvoltă Republica pe 
terenulă învățământului publică și mai 
alesă pe tărâmulă desvoltărei culturale 
a poporului, activitate, care deja a ajuns 
la resultate neașteptate. Vorbirea lui 
Carnot a prâmărită ideile păcii și ale 
progresului prin cea ce a înălțată nes
pusă caracterulă civilisatorică ală festi
vității.

O împrejurare însă a dată nascere 
unui interesă deosebită. Când adecă a 
plecată Carnot din ParisO, toți miniștri 
erau de față pe peronulă gărei și între 
ei și ambasadorulă rusesc Mohrenheim, 
lucru, oare acum s’a întâmplată prima- 
oră. împrejurarea acesta a produsă o 
viă discuțiă și o deosebită interesare în 
cercurile diplomațiloră.

Țariilii și procesulîî lui Panița.
O telegramă din Petersburg asigură, 

că Țarulă are de gândă să distingă în

Cu gândulO de a merge înainte, ea se 
uita după tatălîi ei, ca sâ-i aducă aminte 
de

lui

propunerea lui.
„Margareta!“ șoptiră bubele tînăru- 

ca într’ună felă de estasă.
Tocmai în clipa aceea corabia se 

opri la portă. După O ultimă și grab
nică îmbulcjelă, pistrița societate se îm- 
prăș’ ia în amurgulă întunecosă ală serii.

V.
că la o asemenea partiă 
să mă apuci mai multă! 
tote plăcerile. De optă 
putută fuma nici o țigară 

er berea nu’ml priesce, pentru 

n’Ți jură, 
de vânată n’o 
Aici înceteză 
dile n’am mai 
în liniște,
că tu uiol-odată nu-mi lași timpii de a 
o bea în liniște. Intr’adevSrQ, decă nu 
mi-ai fi fostă favoritulă meu și n’așl ave 
bunătatea inimei, de care nu mă voiu 
pute desbrăca nicl-odată a-șl pleca la 
momentă și te-așl lăsa în voia sorții 
tale.u

„Dute, decă vrei, eu și singură îmi 
voiu isprăvi trebile. Precum observă eu 
însă tu totă vei rămâne. Decă- așa este 
spune-mi odată pentru totdâuna păsurile 
tale și nu începe fiă-care di cu nouă impu
tări, precum se obiclnuesce în biserica 
englesă „unde se caută mai multe obiec- 
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modă deosebită pe personele oficiale, 
despre care se <Șice, că suntă compro
mise în piocesulă Panița. Pe Sinovjev, 
șefulă secțiunei din ministeriulă de es- 
terne pentru părțile asiatice, și pe Hi- 
trovo, îi va decora cu cele mai înalte or
dine rusescl. Pe Sinovjev se c}ice că-lă 
va trimite chiar ca ambasadorii în Oon- 
stantinopolă în loculii lui Nelidov, care 
va fi trimisă la Londra, seu în casulă 
celă mai rău va fi numită cu rangă de 
ministru adiată ală lui Giers în aface
rile esterne.
Prin Budapesta și Agraină la Constantinopolu.

O telegramă din Belgradă aduce o 
scire sensațională. E vorba de rehabi- 
litarea generalului Cernajev, care intră 
erășl în serviciulă armatei rusescl. Cer
curile guvernamentale din Belgradă au 
primită cu mare bucuriă soirea acesta 
și multi dintre miniștri și persanele dis
tinse au trimisă telegrame de felicitare 
generalului. Cernajev a câștigată grația 
Țarului șl-a lui Dragomirov prin ună 
raportă adresată Țarului, în care cere 
o politică rusescă în Orientă, ba prin 
generalulă Fadejev a făcută și propu
neri în sensulă acesta. Cernajev a mai 
accentuată, că calea Rusiei la Constan- 
tinopolă duce prin Budapesta și Agramă, 
fiindcă, cpse Cernajev, „aici Maghiarii 
suntă aceia, cari au înstrăinată pe Slavi 
prin forță dela ideia unității cu marele 
poporă rusescă".

In contra estraseloră matriculare. Epis- 
copulă din Neusohl a adresată cătră 
cleră o pastorală în afacerea estraseloră 
matriculare la botezuri din căsătorii micste. 
Fiindă afacerea presentată spre resolvare 
la scaunulă papală, episcopulă învită 
clerulă, ca pănă atunci să nu dea preo- 
țiloră protestanți estrase matriculare ofi
ciale, ci să le facă numai arătare după 
formularulă stabilită în conferința epis- 
copescă, er de altă parte prin predici 
de pe amvonă să sfătuescă pe credincioși 
a se feri de căsătorii mioste.♦ * *

*) Intârcliațfi, din causa lipsei de spațiu.
— Red.

Prafulii fără fumfi. Ministerulă co
mună de răsboiu a ordonată să se facă 
la trupe încercări, în stilă mare, cu pra- 
fulă fără fumă, după-ce încercările din 
arsenalulă de artileriă din Viena și în 
șcâla de împușcată dela Bruck lângă 
Leitha și în alte părți au dată resultate 
favorabile. Spre scopulă acesta s’a dis
pusă ca la fiecare din cele 15 corpuri 
de armată să fiă provăcjută ună regi- 
mentă cu câte. 30,000 oartușe cu prafă 
fără fumă și cu ună ore-care numără 
de țălurl nouă de pușcă. Aceste încer
cări voră începe încurândă. Delegațiu- 
niloră li-se va cere ună credită mai mare 
pentru fabricarea prafului fără fumă și a 
nouăloră cartușe.

Bevisuirea regulărei granițelor^ dintre 
Austro-Ungaria și România. Generalulă 
Pencovici și locot.-colonelă Grosea, dele
gați români au plecată la Viena, pen- 
tru-ca împreună cu delegații austro-un- 
garl să stabilescă programulă comisiunei 
micste, privitoră la revisuirea regulării 
granițeloră dintre România și Austro- 
Ungaria.

* * *
Atacați de Ciangăi. Ni-se împărtă- 

șesce din Turcheșă, că într’una din 
nopțile trecute, între orele 12 — 1, mai 
mai mulțl Ciangăi au ruptă stoborele 
și porțile locuitoriloră români dela bise
rica vechiă, ba au atacată chiar în casă pe 
unii, așa de esemplu pe George Hogia, 
care numai cu mare greutate a scăpată 
cu vieță, apărându-se cu cuțitulă. Ne 
mirămă, că oficiulă solgăbirăescă pănă 
adi nici o măsură n’a luată de a desco
peri și a prinde pe făptuitori. Ii atra- 
gemă deocamdată atențiunea.

* * *
Grindină. Din comitatulă Barșă se 

raporteză, că secerișulă în comunele 
O-și Uj-Bars,Kis- și Nagy-Koszmaly și 
Tolmacs a fostă nimicită de grindină. 
Se anunță, că a bătută grindina și pe 
la Aradă și Neoplanta; aci paguba e în
semnată. Grindina a fostă așa de multă 
și desă, încâtă a trebuită să o adune cu 
lopata.

* * *
Adunarea gen. a despărțământului 

VIII (Abrudă) ală „Associațiunei Tran
silvane, ce se va ține a treia di de Ro- 
salii în Roșia montană, nu se va deș- 
chide la 1 oră p. m. precum s’a publi- j 
oată, ci la 10 6re a. m., er la 2 ore p. 1 
m. se va da ună prândă comună, la care 
toți participanții suntă invitați. Acesta 
ne rogă d-lă Ioană Danciu, directorulă 
despărțământului, a-o aduce la cunos- 
cința publioului.

* * *
Salonulă de stereoscopiă, aflătoră în 

casa Nr. 25 din Târgulă ifosului în piâță, 
e deschisă în fiecare di dela 5 ore după 
amedl pănă la 10 ăre sera. Erl a fostă 
espusă pentru ultima oră seria ântâia din 
tablourile stereoscopice , ce represintă 
esposiția din Parisă și care suntă admi
rabilă întocmite și vrednice de vădută. 
Cei cari n’au putută ave ocasiunea și 
plăcerea d’a visita esposiția din Parisă, 
în salonulă stereoscopică îșl voră potoli 
multă din dorulă rămasă în sufletulă 
loră, că n’au putută vede minunile dela 
esposițiunea parisiană,] căci în salonulă 
stereoscopică pare că aevea le vede.

** *
Omti. de omeniă. O calfă de lăcătușă, 

anume Martin Bernals, găsi, Vinerea 
trecută sera, în Pesta o geantă cu o 
sumă mare de bani, și o duse la poli
ția. Nu trecu multă și sosi la polițiă 

deputatulă dietală br. Fedor NicolicI, 
care făcu arătare, că pe drumă dela ho
telul „Regina Angliei“ pănă la gară a per- 
dută geanta cu 50,000 fi. Aci afla, spre bu
curia lui, că geanta s’a găsită. Deputa
tulă îșl primi geanta cu banii și răsplăti 
pe lăcătușă cu 100 fi.

* *
Petrecere cu dare la semnă. Ca în 

toți anii, așa și în veră acesta corpulă 
oficerescă de aci va întocmi în casa de 
dare la semnă de sub Tâmpa petreceri 
cu dare la semnă, anume în 31 Maiu n., 
14 și 28 Iunie n., 12 și 26 Iulie n., 9 
și 16 Augustă n. Tote domnele și toți 
domnii, cari în erna trecută au fostă invi
tați la seratele oficeriloră, suntă rugați 
a visita aceste petreceri.

** *
Serate musicale in grădina dela „Po- 

mulu verde." Dumineca viitore, în 20 
Maiu (1 Iunie), fliua de Rusalii, capela 
orășenescă va da cea dintâiu serată mu- 
sicalăîn grădina hotelului „Pomulă verde" 
și va continua seratele acestea în fiecare 
Duminecă și Joi.

„Pro futuro“.
Sub titlulft acesta cetimu în 

„Pești Naplo“ dela 25 Maiu, între 
altele, următdrele:

...Putemă să ne încredemă în vii- 
torulă nostru, der să nu ne încredemă 
altora, căci avemă mulțl inimici. Acolo 
este Rusia cu milionele ei de soldați și 
cu intrigile ei neconsciențiâse; acolo 
suntă pismătăreții noștri în Viena, în 
Praga; acolo se însuflețesce tradiționala 
politică austriacă de trei vecurl cu ideia 
unui stată germană unitară, cu absolu- 
tismulă ei dinastică, și se pote provoca la 
cele mai înalte cercuri militare și la cor- 
pulă militară crescută în aoestă spirită; 
acolo suntă partidele naționale, pansla- 
viștii daco-romaniștii, omladiniștii și ul- 
traiștii croațl, cari cu toții ară nimici 
statulă maghiară și ară alipi singuraticele 
lui părți la statele din afară, ar frânge 
unitatea națiunei și o-ar supune bucăți 
de bucăți domniei arbitrare austriaco 
seu rusescl. De câtă tote acestea e mai 
primejdiosă nepăsarea bărbațiloră de 
stată maghiari, cari dintr’o politică oli- 
garchică familiară seu din vanitate in
dividuală și din pofta de domniă, seu 
din falsă lealitate jertfescă scopurile na
ționale și negligiază problemele de stată, 
percjândă astfelă timpulă scumpă ală 
păcei. Ei pentru o grațiă dela curte se 
pună în contrastă cu legile publice ale 
națiunei și cu opinia publică numindă 
acesta „curagiu morală"...

Lucrulă principală mai de lipsă e, 
ca de faptă să urmămă o politică na
țională, să avemă ună guvernă, care 
să’șl pună de țîntă nu strîmtorarea ideii

de stată națională maghiară și micșo
rarea ironică a tendințeloră naționale, 
ci liberarea puteriloră și continuarea și 
conducerea energică a lucrărei ce cons- 
titue statulă.

Totă oe conduce la unitatea națio
nală maghiară, și la stabilirea stratului 
maghiară trebue să apărămă și să 
folosimă ; totă oe strică unității naționale 
și oe slăbesce statulă maghiară, desbră- 
cându-lă de libertatea de a dispune 
elă de sine, să încungiurămă și să cură- 
țimă....

Trebue să vremă ună stată națio
nală în și prin constituția, cu desvol- 
tarea dreptului nostru publică, fiind-că 
nu e rău, decă Ungaria va ave mai multe 
drepturi si mai mare independință. E 
lipsă der de mărirea dreptului nostru 
publică aici acasă în libertatea cetățe- 
nescă și politică, pentru ca fiă-care clasă 
a națiunei să’șl iubescă patria maghiară, 
ca pe a sa. Să mijlocimă der unitatea 
de stată prin unitatea dreptului, cum 
și au mijlocită și alte state unitatea loră 
prin unitatea dreptului. Să creămă odată 
administrația statului maghiară și să 
reformămă radicală puterea esecutivă, 
principiile de dreptă, libertatea cetățe- 
nâsoăîn loculă omnipotenței ministeriale. 
Să ne gândimă la sprijinirea desvoltării 
publice naționale, în crescere, în sciință, 
în literatură, în arte, prin tendințe spre 
originalitate eliminândă imitațiile streine 
și domnia limbiloră streine.... Venereze 
pe Dumnefleu fiă-care după oredința sa. 
Se nu fiă armata streină și să fiă regele 
maghiarii.

Astfelă vremă noi să fiă statulă ma
ghiară și asta o vremă prin națiunea 
maghiară. Alții nu ne voră face acesta.

Multe mai vreu jupanii! Voru 
rămâne însă cu colicile maghiari- 
sării la inimă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
D. Sân-Mărtină, 20 Aprilie 1890.*)
Stimate D-le Redactoră ! In 28 Martie 

a. c. sub Nr. 61 a apărută în „Gazetă" o 
corespondență subscrisă de „Observ.", 
în care vorbindu-se despre scola dinTi- 
rimia-mare și Smigă din comitatulă a- 
cesta, între altele se impută Româniloră 
din D. Sân-Mărtină, că ei: „mw dispună 
încă de patru păreți, unde se li-se dea o 
instrucțiune națională. “

Oetindă și eu corespondința acesta, 
cu durere mi-amă făcută îndată obser
varea : nu dispunemă de patru păreți de 
scdlă, pentru-că nu suntemă în stare a’i 
pută cumpăra; și apoi d-lă „Observ", 
a rătăcută adevărulă, pentru-că deși D. 
Sân-Mărtinulă e reședința unui protopopă, 
totuși în Sân-Mărtină nu locuesce proto
popă, ci numai ună preotă, care e în
credințată prin forulă competinte cu ad
ministrarea.

țiunl, înainte de a se săvîrși actulă cu
nuniei."

Vorbitorulă era Lotar de Redner, 
cântărețulă piesei, ce făcuse așa mare 
impresiune asupra celoră din corabiă, pe 
când amiculă și totdeodată coetanulă 
său, Wolf de Favell, era lungită pe sofa, 
și’i însoția vorbele lui c’ună surisă și c’o 
manieră umoristică.

„Bravo!“ striga elă ! „Spune-mi, ce 
logică colegială a trebuită tu să asculți 
la spatele mele, din care să poți scote 
atâta înțelepciune precum am observată? 
După-ce m’am jertfităție, după-ce mi-am 
espusă cantitatea corpului unei păgubirl, 
și ca ună nebună, dintr’ună locă într’al- 
tulă am alergată cu tine, ceri încă să 
tacă fără de a-mî permite bareml ob
servarea, că eu nu mai potă suporta ase
menea disordinl. La ce rătăciri te duce iu
birea. Când ași fi cuprinsă vre-odată de 
caprițiulă unui asemenea morbă răută- 
oiosă, atunci esemplulă tău mi-ar fi de 
ajunsă, ca să mă sciu întoroe la ener- 
giosulă mijlocă contrară".

„Eu nu înțelegă de locă ce voescl 
tu", replica Lotar, fără a lua în consi
derare partea din urmă a vorbirei. „In-

tențiunea nostră a fostă, ca să nu ne 
acomodămă nici unui plană restrînsă 
în aceste scurte ferii, ci mai multă să 
ne lăsămă în voia întemplăriloră. Eu 
credă însă, că voiagiulă nostru a fostă 
destulă de frumosă. Heidelberg, Baden- 
Baden, Ulm, Friedrioshafen și acuma 
aici în Heiden, două mii și patru jsute 
de urme peste suprafața mărei, asta nu-i 
ceva de t6te Așteptă apoi pănă
te voiu conduce peste cele mai înalte 
vârfuri ale munțiloră din apropiere, pe 
„înaltulă Rin". De acolo vei vede pe 
bătrânul Săntis cu căciula-i de zăpadă, 
âr înaintea ta verdea pagiște și’n depăr
tare vânătulă laoă Boden ou plăcutele 
lui orașe și sate din jură."

Wolf c’o seriositate prefăcută as
culta pe prietinulă său, numărândă pe 
degete tdte observările lui.

„Opresce-te! “ strigă elă în urmă, 
„restulă ți’lă poți păstra ție. Mi-le în- 
chipuescă și eu, ba încă cu multă mai 
esactă. Dâcă tu numescl „întâmplare" 
principiulă ce ne-a condusă în călătoria 
de pănă aid, atunci mă mulțumescă de 
„întâmplarea" ta, care are basa într’o 
rochiă femeiască! Cre^I tu, că prin vre- 

nnă modă de amăgire mă vei mai pute 
înșela să urcă vârfulă unui munte ? 
Decă așa crecfl, te’nșell. Fă tu ce vrei, 
der eu mă aședă aci pe terassă armată 
cu o părech.e de sticle ou vină, căci 
voiu să’ml recâștigă tăria puteriloră per- 
dute. Tu sigură te vei ocupa de stu- 
diarea cărticeleloră de înscriere pela 
diferitele oteluri. Aici întrebata’i deja?"

„încă nu! Mi-a venită prâ pe ne
așteptate, dâr"......................................

Curândă după aceste amândoi ti
nerii se duseră în grădina otelului, după- 
ce s’au înounjurată de sticle pline. Lotar 
oâuta după ună bărbată înaltă ou barbă 
întunecată și după o tînără fetișoră, des
pre cari nu dobândise pănă aouma nici 
bareml resultatulă, că în ce parte au 
plecată. Despre sosirea loră însă nu se 
soia nimică nici aici, nici în otelulă ve- 
oină.

Mâhnită și abătută sorbi apoi tînă- 
rulă bărbată din paharulă său, pe când 
tovarășulă lui privea cu plăcere la adân
cile lui trăsuri, și uitându-se indiferentă 
la cealaltă societate, se olătina mereu cu 
scaunulă.

Lotar era oonvinsă pe deplină, că 
în tînăra copilă elă a aflată originalulă 
statuei lui Paul Sudram, idealulă pro
prietară sale fantasii. Se înțelege, că la 
convingerea acâsta a venită abia în mo- 
menculă despărțirei, când copila stetea 
înaintea lui tocmai în posițiunea în care 
o reproduse artistulă, și stetea c’o neîn- 
doidsă siguritate. Pentru el deci numai un 
scopă esista, numai unulă, ce-i alunga 
tote celelalte gândiri, era scopulă de a 
o afla pe ea, pe tînăra fecioră ori și 
unde ar fi.

Wolf renunțase înoă de timpuriu la 
propusulă, ca în dimineța următâre să 
se despărțescă denesocotitulă său prietin.

Lotar nici că se gândia la somnă. 
Marginile înguste ale otelului îi păreau 
nesuferite, cu atâtă mai vârtosă, că nu 
mai pute spera la aparința streiniloră. 
Se decise deci, ca la lumina lunei, ce 
lumina ca sorele cjilei, să facă o preum
blare în liberă, spre a-șl mai stîmpăra 
agitațiunea.

Elă de multă cunosoea calea ce 
duce la ună pișcă, într’o depărtare de o 
jumătate de oră de Haiden. Intr’aoolo 
deci îșl îndrepta pașii săi.
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On. RedacțiunI numai întru atâta au făcut 
neplăcută impresiune asupră’ml, întru 
câtă am văzuta, că d-lă „Observ." re- 
tace adevârulă curată și On. Redacțiune 
e rău informată; deră fiindfl advârata, 
că patru păreți de școlă nu avemă, așă 
fi lăsată pe d-lă „Observ." casă se bu- 1 
cure de meritele câștigate prin negrirea I 
Româniloru din D. Sân-Mărtină.

Insă acum în interesulă adevărului, 
nu’lă pota lăsa, pentru-că On. Redac
țiune, fiindă sedusă de d-lă „Observ"., 
în art. de fonda Nr. 65 ală „Gazetei'1 din 2 
Aprilie, directe bănuesce pe protopopule, 
recte părintele Macaveiu cu „nepăsare11; 
apoi în Nr. 74 cu „indiferentismă". Deră 
spre orientarea On. RedacțiunI și a on. 
publicG cetitorB, deși causa nu este de 
așa natură, încâtă să se facă polemiă în 
cjiarele publice, deră, fiind-că d-lă „Ob
serv.11 cu voia a voita să provoce, mă 
văda îndemnata, în urma dechiarațiunei 
părintelui Macaveiu din Nr. 74, ca cre- 
dinciosa ala bisericei gr. cat. din D. 
Sân-Mărtina a da următorele deslușiri:

Cela care cunosce miseria, ce a 
fosta în D. Sân-Mărtina, nu pote bănui 
pe Români, și în specie pe părintele Ma
caveiu cu „nepăsare11 și „indiferentismau. 
Și decă totuși o face, săverșesce o ne
dreptate strigătâre la cer. On. Redacțiune 
în articulula său de fonda amintita nu 
pe Români, ci numai pe părintele Ma
caveiu îla vinuesce cu „nepăsare11 și 
„inidferentismă". Aici trebue să susțiu, 
că d-la „Observ.u sub Români fără patru 
păreți de școlă numai pe părintele Ma
caveiu l’a înțelesă, și astfela On. Redac
țiune a fosta sedusă prin d-la „Observ.11 
care urmăresce scopuri ascunse.

E drepta, că în D. Sân-Mărtina este 
șcdlă de stata, șcâlă civilă de fete și 
„Kisdedovo", deră tote aceste, pănă acj.1 
din niol uua Româna și Româncuță n’a 
putută face bareml o sdranță de Ma
ghiara, ci din contră, cu urechile mele 
am aurita și auda în tate dilele pe co
pilașii români vorbinda cu copii de Un
gurii românesce, și ore pentru ce ? pen
tru că părintele Macaveiu cu purtarea 
sa morală neatacabila și creștinescă, nu 
numai în copilașii și în copilele române, 
ci și pe cei de etate mai înaintată i-a 
sciuta însufleți și a nutri în ei româ- 
nisma.

Școlei de stata și scdlei de fete ’i 
s’a pusa basele încă în anula 1870— 
1871 și din 1872 acelea pănă adl esistă, 
va să dică s’au pus basele atunci când păr. 
Macaveiu era studenta în Brașovă prin 
a 6—7 classă gimnasială, apoi în 1879, 
când a venita părintele Macaveiu în 
D--Sân-Mărtină, aici n’a găsită nici o 
scolă română, pentru că nici n’a fosta. 
Der nu numai că n’a festa scolă ro
mână , însă n’a fosta și nu este 
nici pământă (teritoriu) unde s’ar pute 
edifica patru păreți de șcdlă.

Ca să se pdtă cumpăra în D.-Sân- 
Mărtina una teritoriu (interna), pe care 
să se edifice o școlă corăspun4&t6re și 
în loca potrivita, s’ar cere numai pen
tru loca minimum 1500—2000 fi., apoi 
pentru edificare 3—4000 fi., în scurta, 
ca să putema avă scolă română, am ave 
lipsă de 5—6000 fl.; apoi după miișorele 
acestea ar urma salarisarea învățătoru
lui. Der ce să facema, dâcă nu avemă 
nimica? Și apoi nu s’a putută cere aju

tora, pentru că deja ne-amă fosta folo
sita de un astfela de favora, drepta deră 
neaverea și lipsa acesta nu se pote im
puta părintelui Macaveiu de „nepăsare" 
și de „indiferentismă". Să nu se pre
tindă dela preoți să facă, câta trece 
peste marginea puterilora loră.

Forte multe se pretindă dela preoți, 
deră nu-șl ia nimenea ostenela să se 
cugete, că ore cum și din ce ? Și eu nu 
am cetită încă niolodată, că d-la „Observ." 
seu alții ara fi eșita în publicitate cu 
vre-unfi articola, în care să ne arate, că 
se intereseză încâtva și de ameliorarea 
sorții preoțilora noștri, pe lângă tdte că 
cu toții scima, că preoții noștri trebue 
să absolveze gimnasiula, să maturiseze 
și să absolve teologia, și după una stu
diu îndelungata de 16 ani: ca drâptă 
remunerare primescB — cu puține escep- 
țiunl — câte o parochiă de 20 jugăre 
ala cărei venita anuala summa, summa- 
rum să se ridice la 200 fi., pe când ună 
pandura pretoriala, care n’a studiata ni
mica, nu scie nimica, și dela care nici 
nu se pretinde nimica, are una salarfi 
anuala de 400 fl.

Am cjish mai susă, că în anula 1879, 
când a venita părintele Macaveiu în D. 
Sân.-Mărtina n’a aflata nici școlă, nici 
loch de școlă; deră afară de acesta n’a 
aflata nici casă parochială, n’a aflata 
casă cantorală, ci a aflata o disordine 
și 8, di opta jugăre de pământă, din ala 
cărora venita, maximum 50 fl. pe ana, 
avea să se susțină dânsulă la orașfi în 
capitala comitatului, și încă corăspundă- 
tora posițiunei ce ocupa. La acesta va 
cjice d-la „Observ.", că a fosta casă pa
rochială, eu însă clicii, că a fosta o ruină 
parochială acoperită cu pae, în care 
numai atunci nu ploua, când din întâm
plare nu era ploiă.

Ce-a făcuta părintele Macaveiu după 
venirea sa în D. Sân.-Mărtina? După ce 
d-la „Observ." nu vre să sciă și să re- 
cunoscă, în interesulă adevărului să’ml 
permită a’i spune: a edificata o casă pa
rochială frumosă, care a costată comunei 
bisericescl peste 2500 fl., a oâștigată casă 
cantorală, a înmulțită porțiunea canonică 
dela 8 jugăre la 32, și a adusa în co
muna bisericescă ordine. Acestea sunta 
lucruri ce nici d-lă „Observ." nu le pote 
nega, pentru-că se pota dovedi și cu 
foia funduară sub nr. 22.136 și 173 din 
Sân.-Mărtin. Aceluia sub ala cărui sucursa 
într’und timpă scurta de 10 ani s’au pu
tută face acestea, numai „nepăsare" și 
„indiferentisma" nu i-se pote atribui.

D-la „Observ." 4’°® corespon- 
dință: „pănă când astfela de puncte de- 
„bile vora veni la cunoscința locurilora 
„competente" etc. Eu sunt convinsa, 
asta s’o scie „Observ.", că locurile com
petente de multa sciu, că D. Sân.-Mărti- 
nula în privința românismului nu e chiar 
așa puncta debila, cum îla scie D-Sa, și 
sciu și aceea, că copiii și copilele române 
se instrueză prin părintele Macaveiu din 
religiune, prin urmare nu sunta lăsațl 
în soirea lui Dumne4eu, în fine sciu, că 
neființa a patru păreți de școlă nu de
vine din „nepăsarea" și „indiferentimul" 
părintelui Macaveiu, ci din lipsa mijlo- 
celoră.

înainte de a’ml încheia deslușirile 
acestea observeza că nu sciu cine e d la 
„Observ." și nici nu doresca să’la sciu, 
deră totuși îla roga, ca pe viitora să 

robia, deveninda astfelfl robula suferin
ței sale.

Da, Wolf a avuta dreptate, când a 
constatata, că teoria originei este unica 
cheiă a problemei multorfl naturi ome
nescl. Wolf....

Der nu s’audfl 6re sgomote de pași 
înălțându-se în susă? Să fi renunțat sin- 
cerula său pretina la liniște, și în în
grijirea lui față de ela să fi plecata a-lă 
urmări ?

Lotar fu pătrunsa de consciința, că 
ela în timpula din urmă a pricinuita 
atâtea neplăceri tovareșului său! „Și to
tuși nu", îșl 4is© elă, „decă nu mă înșâlă 
lumina lunei, pașii ce-i auda și figura 
ce o văda, nu e figura lui Wolf. E pote 
o aparință, p6te una câlâtoră întâr4iata, 
care trecendă peste muchia dealului șl-a 
îndreptată pașii cătră luncă".

Lotar tocmai suia când au4i de-o- 
dată pașii apropiindu-se, și 4&rî stătura, 
că-i stă față ’n față.

In liniștitele priviri ale străinului 
nu se pute ceti altceva, decâtfl o mare 
surprindere. (Va urma.) 

pășescă pe față și să se arate în cinstita 
personă, ca să sciu ce l’a putută în
demna să înnegrescă D. Sân.-Mărtinulă, 
și pe de noi și de toți străinii sti- 
matula nostru preota ? Prin acesta mă 
supună imparțialei judecări a on. pu
blica cetitora, și 4ică: „dixi et solvavi 
animam meam." *)

Suișula nu era greu, der cu t6te 
astea era destula de obositora pentru 
de a servi drepta recreare sufletului și 
corpului.

Ajunsa în vîrfula piscului, privitoru
lui i-se înfățișa una tablou fermecătoră. 
Ela îșl îndrepta privirea peste înaltele 
come ale munțilora, care se întindeau ca 
nisoe umbre adânci, și peste îndepărta
tul Iaca de-una luciu argintiu, apoi 
ârășl privia la vîrfurile munțilora aco- 
perițl de zăpadă. Totula era tăcuta și 
liniștita și totula străluci a într’o lumină 
atâta de curată. Nimica din încurca- 
tula tumulta ala mașinăriei omenescl, 
nimica din confusiunea neliniștei pămen- 
tescl, ci totula era par’că într’o aștep
tare paclnică, ca și când sărbătorita na
tură ar lumina chipula unui presenta 
nevăzuta.

In aceste măiestose regiuni îi apăru 
lui pentru întâia dră omula în deplina 
lui nimicniciă. Ela, care dintre fote ce
lelalte creaturi a fosta destinata, să fiă 
imaginea Creatorului universului a schim
bata aoestă imagine într’o frasă, și în 
loch de-a fi rege în acestă perfecțiune 
măreță, singura și de bunăvoiă îșl alese

Vasilie Zâhanfi,
__________ advocata.

MulUmită publică.
(Urmare.)

Comitetula parochiala subscrisa a- 
duce prin acesta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josh însemnați, cari au dăruita la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului.*)

Onoratulă Domnă Ioană Turcu, pro- 
tonotara ala comitatului Făgărașiu, prin 
lista nr. 209 a trimisa comitetului paro
chiala 151 florini 20 cr. v. a. dela urmă
torii domni: Georgiu Boera, proprietara
5 fl., Daniila de Grămoiu, viee-comite 3 
fl., Ioana Turcu, protonotară 3 fl., Ba- 
siliu Rațiu, vicara 1 fl., D-na Zinca Ro
mana 1 fl. Nicolau Cosgarea, căpitana 1 
fl. Mateiu Bursană 1 fl., Ioană Dejenară, 
cane. 1 fl., Georgiu Aisera, proprietara 
1 fl. Nicolau Toma, propr. 1 fl., Dr. Ni
colau Motoca 1 fl., Alesandru Pocola 1 
fl., Georgiu Oergedi 1 fl., D. Dobrota, 
comisară 1 fl., Din comuna Breaza 3 fl., 
Din comuna Booleana 2 fl. 50 cr., Iosif 
Poparadu 1 fl., Georgiu Ganea, primara
1 fl. și Mateiu Chiusdea, par. 1 fl. Suma 
30 fl. 50 cr.

Prin On. Domna Ștefana Necșa, pre
tară în Brană, s’au colectata dela Dnii: 
Ștefana Necșia, pretora 2 fl., George 
Babeșfl 1 fl., Acsente Moșoiu 1 fi., 
Ioana Rația 1 fl., Simiona Iancu- 
lescu, notara cercuala 1 fior., Nico
lau Mănoiu vice-notara 1 fl., George 
Pușcariu , parochă 1 florina, Moise 
Micu., preota 1 fl., Ioana 1. Mânecuța, 
col. 50 cr., și Fog... (nedescifrabila) 50 
cr., Ioana Vodă 1 fl., totala 11 fl.

Prin On. Domna Ioana Vlada, not. 
cerc. în Tohanula vechiu s’au colectata 
dela Domnii : Ioăna Vlada 1. fl., Ioana 
Berariu v. not. 1 fl., Nic. Grozea, corn.
2 fl. Avisaloea Strîmtu propr. 1 fl., I6nă 
Radu primara 50 cr. Eliseiu Stemes 50 
or., totala 6 fl.,

Prin On. Domna Aldimira Badiu 
notara în ZârnescI s’au colectată dela 
Domnii: Nicolau Garoiu, adv. 3 fl., Dr. 
Iancu Mețiană, propr. 2 fl., D-na Elena 
Mețiană 2 fl., D-na Maria N. Garoiu 2 
fl., D-nii Nicolau Penciu 1 fl., Tr. Me- 
țiana prot. 1 fl., Stanciu Garoiu 1 fl., 
Ioană T. Oomșa, comersante 1 fl., Aldi
mira Badiu 1 fl., totala 14 fl. v. a. D-la 
Simiona Ianculescu notara în Poiana Mă
rului 2 fl.

Prin Domnula Petru Dunca, notară 
în ȚiuțarI s’au colectată dela Domnii: 
Petru Dunca 1 fl., Nicolae Comănelea 
1 fl., Ioana Oiolană 50 cr., Ioană Ște
fana 50 cr., Ioană Gavrilescu 50 cr., G. 
Gramadă 50 cr. Moise Soornuca 50 cr., 
Gr. Paltineanu 40 cr., I. Neguliciu 40 cr., 
P. Danciu 30 cr., Z. Anghelă 30 cr. V. 
Strîmtu 20 cr. și I. Scârță 20 cr. totală
6 fl. 30 cr.

Prin Domnulă lacobă Oană, doc. 
în Părău s’au colectată dela Domnii: 
Davidă Oană 1 fl., Zosima Oană și Ia- 
coba Păcurară 1 fl. 60 cr., Mih. Donath 
1 fl., Iosifă Buta 50 cr., Georgiu Cerbu 
40 cr., lacobă Nană 30 cr. și George 
Șiulea 20 cr.; totală 7 fl. v. a.

(Va urma.)
Comitetulii parochială românii gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomein Baiulescu Nicolae Pilția

preș. notară

Amă dată loca acestei corespon
dențe, pentru-că ne vine dela una frun
tașă din D. Sân.-Mărtina. Faptele bune 
ale părintelui Macaveiu, despre cari vor- 
besce d-sa, cu bucuriă le luăma la cu- 
noscință, der nicl-decum nu înțelegemă 
indignațiunea, ce o arată d sa față cu 
corespondentulă „Observ.", care numai 
o datorință națională șl-a împlinită, când 
în termini forte obiectivi șl a arătata în
grijirea pentru sortea poporului română 
din D. St.-Mărtină, care — precum și 
d-lă Zăhană recunosce — față cu atâtea 
instituțiunl maghiarisătâre ale dușmanilor 
săi, nu pdte opune nici patru păreți ai 
unei scole românescl. Acesta fiinda faptă, 
nu se p6te flice, că corespondentulă 
„Observ." ar fi umblată să ne seducă 
pe noi prin informațiunl false și nici nu 
nu se pote învinui din acestă incidență 
ou nu sciu ce scopuri ascunse.

— Red.
*) On. domni, cari au primită liste de 

colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

Dare ele semă,-
Din Craiova au contribuită pentru 

șcăla română gr. or. din Olpretă urmă
torii Domni:

S. Mihălescu 5lei; G.Anagnostaohe
2 lei, I. Nicolescu 1 leu, F. Settelină 2 
lei, Em. Burbea 1 leu, N. N. 1 leu, So. 
C. Mateiescub lei, Const. G. Stravolca2 
lei, M. Străjanu 5 lei, A. Gheorghiu 3 
lei, Vincentz 4 lei,îl. Ilariană 1 leu, A. 
G. 1 leu, G. C. 2 lei, T. B. 1 leu, C. M. 
Urechiă 3 lei, I. Faură 5 lei, N. Vinti- 
lescu 5 lei, N. F. Sibiană 3 lei, S. Spi- 
neană 3 lei. D. Radovană 5 lei. N. N.
1 leu. Suma 61 lei. — Aceștia schim- 
bându-se în florini 27 s’au trimisă la 
adresa Reverenției Sale Domnului pro- 
topopă gr. or. Teodorii Hermann, ca in
spectară ală șcdlei confesionale, laDeșă 
(Dees), ibr 60 cr., cari au întrecută la 
schimbă, s’au adausă la porto poștală.

DIVERSE.
Miresa lui Stanley. Amă amintită 

deja, că Stanley se va căsători în cu- 
rândă cu Dorotea Tennant. In cailele 
trecute o reuniune de gimnastică a dată 
ună banchetă în Londonă în ondrea lui 
Stanley, la care a luată parte și mirâsa 
lui Stanley. Președintele banchetului, 
Burdett-Contis, ținendă ună toastă în 
ondrea lui Stanley a reflectata cu multă 
curtoasiă la miresa Ini. Stanley răspun- 
4endă i-a 4isă, că elă întâmpină cu multă 
bucuriă acestă evenimentă nou învieța 
sa. ț)iarele din Londra scriu, că Stan
ley s’a logotită cu d-șdra Tennant încă 
înainte de-a călători în Africa. In tată 
timpulă câtă a petrecută elă în Africa 
corăspundea desă cu miresa sa, așa că 
ori și de câte-orl putea să ajungă în 
Africa câte-o postă, Stanley tot-deuna 
primia câte-o scrisore. Despre relațiile 
mai intime dintre Stanley și d-șdra Ten
nant nu sciau decâtă numai doi-trei prie
tini ai lui Stanley.

DT ecrolog'-UL-
Subscrișii în numele loră propriu 

și ală tuturoră consângeniloră cu inima 
înfrântă de durere anunță mortea multă 
iubitului și neuitatului soță, tată, moșă, 
socru, frate și cumnată Michailii Nicoră, 
jude la tribunalulă regesoă din Sătmară. 
A adormită în Domnulă la 19 Maiu 
1890 în etate de 59 de ani. Astrucarea 
iubitului defunctă se va întâmpla în 21 
Maiu.

Sătmară, 20 Maiu 1890.
Francisca Probst soțiă, Emilia măr. 

Papii fiică, Cornelia, advocată fiulă, Ileana, 
Ioană, Corneliu nepoți, Iuliana ved. Phi- 
limonă, losef/na m. Antonescu surori, Ioană 
Papă, advocată ginere, Petru Cliirilescu 
protopresbiteră gr. or., Ștefană Anto
nescu preside la sedria orfanală, cumnațl.

Fiă-i țărina ușdră și memoria bine
cuvântată !

«Jeirsiaiu pieței Mrașovsi
din 28 Maiu st. n. 1890.

Bancnote românescl Oump. 9.32 Vând. 9.1
Arginta românescă - „ 9.25 M 9.28
Napoleon-d’orI - - - „ 9.32 n 9.35
Lire turcescl - - • „ 10.59 n 10.64
Imperial! .... „ 9.57 r 9.62
Galbin! . „ 5.45 n 5.50
Scris.fonc.nAlbinau6u/0 „ r —.—

n n n ^°/o n —.— » —.—
Ruble rusesc! - - • „ 131. fl 132.
Mărci germane - -
Discontulă 6-- 8% pe ană.

11

Cnrsulă la bursa de Viena
din 27 Maiu st. n. 1890.

Renta de aură 4% -........................ 103.70
Renta de hârtii 5% • - - - - - 99,75
Lmprumutuli c&ilorft ferate ungare -

aurii - 116.90
dto argintă........................ - 96.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate do
ostil ungare (3-a emisiune) - - 113.40 

Bonuri rurale ungare ..... 89.10
Bonuri croato-slavone ..... 1Q4,— 
Împrumutul^ cu premiulă unguresefi 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.—
Renta de hârtiă austriacă .... 89.10
Renta de argintă austriacă .... 89.90
Renta de aură austriacă........................109.50
LosurI din 1860 .......................... 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 966.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 342.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.25
Galbeni împărătesc!........................ - . 5.55
Napoleon-d’or!......................................... 9.35
Mărci 100 împ. germane .... 57.60
Londra 10 Livres sterlings .... 117.25

Editară și redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE

referitore la tacsarea dării ru mai josu 
însemnate.

Conformă §§. 16 și 18 ai art. de lege 
XLIV din 1883 se face prin acesta la 
toți cunoscută, că listele cu însemnarea 
măsurărei de dări mai josă numite, ce au 
sosită dela onor, direcțiune financiară 
reg. ung., se află espuse la subsemnatulă 
oficiu de dare orășenescă timpă de 8 
clile, adecă: dela 29 Maiu pănă inclusive 
5 Iunie a. c. dela 8—12 a. m. și dela 3— 5 
ore p. m. pentru a se putea uita în ele 
ori și cine și adecă:

1. Consemnarea repartiției dărei 
pentru pămentă conținendă pe toți pro
prietarii de pămentă.

2. Consemnările oonținătdre de darea 
pe chiriile de case și pe case după classă.

3. Consemnările de măsurarea dărei 
după venită I și II clasă, conținendă im
punerea de dare a servitoriloră supuși la 
dare, a calfeloră de meserii, a meseria- 
șiloră, cari lucră fără calfe, a diurniștiloră 
ș. c. 1. precum și impunerea de dare după 
clasa a Il-a a proprietariloră de case și 
de pămentă și a capitâliștiloră.

4. Consemnările de măsurare a dării 
după câștigă clasa a IV-a conținendă 
amploiații cu salariu anuală său cu sim
bria, precum si aceloră amploiațl de stată 
municipali, comunali și privați, servitori 
etc., cari capătă orecare indemnisațiune.

5. Consemnările de măsurare a dării 
adausului generală de dare pe venită, 
ce se vine după darea de casă și de pă
mentă.

6. Consemnările de măsurare, con
ținendă pe cei obligați la plata de dare 
după dobenda de capitaluri și rente.

Contra dăriloră impuse din aceste 
consemnări de măsurare potă așterne 
eventualele loră recurse la onor, magis
trată orășenescă, adresate cătră on. co- 
misiune administrativă pănă la termenile 
următore:

1. Acei contribuabili, cari deja în 
anulă trecută au fostă tacsațl cu una din 
mai susă numitele dări în timpă de 15 
cțile adecă pănă inel. 12 Iunie a. c.

2. Acei contribuabili însă, cari de 
prima oră apară tacsațl cu una din mai 
susă numitele dări pro anu 1890, în de-

cursă de 15 dile socotindu-se dela cj'ua 
în care s’a indusă în lista sa de dare 
respectivele loră datorii. Recursele ce 
voră intra în urma acestoră termine se 
voră refusa necondiționată ca întârdiate.

In fine se provocă toți contribua
bilii, ca să se presente fără amânare la 
oficiulă din locă cu listele loră de dare 
pentru anulă 1890, spre a li-se înregistra 
sumele susă numiteloră îndatoriri de dare.

Brașovu, 21 Maiu 1890.
Oficinlt de ta orăsenesco

LUSTRULU CELU MAI MARE!

s

afla la Administra-
330,2—2

1

In alien Traflken und Galanterie - Gesolif.ll.eu. 

ist das echta *

LE HCOBLON' 
kRÂ.NZublSiJIKS KAHKIX.AT VON

CAWLEY A HENRY

General-Depot: OTTO KANITZ & CO., WIEN.
332,26—1

cea

NEGRU CEMJMAHNCHISU!
Să produce întrebuințândă veritabilă și cu renume cunoscutulă

INDIGO-OEHLLACK WICHSE
care garantdză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui

Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn
lifereză. cu prețurile originale

Fabrica de postavuri fine 

SiegeMmhof 
în Brunn.

Pentru unu rendu de haine bărbătesc! 
de primăverii său verii 

este de ajunsă unu cuponu în lungime de 
3-10 mtr., cari facă 4 coți de Viena.

Uni cuponă din
lână veritabilă costă

B*  fi. 4.80 calitatea obicinuită.
W*  fl. 7.75 calitatea fină.
B*'  fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
B*  fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpătată în
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de aiuplo- 
iațî, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, lifernția esactă și 
întocmai după mostre se garantdză.

Mostre gratis si franco. 
268,40-26

J$

1 SE CAUTĂ DE INCHIRIATU2 0 TRĂSURĂ CU UNU CAL
care să comunice în filele de lucru 
si anume între 8 si 9 ore si 12 si
7 7 7 >

piață.
Deslușiri mai de aprope se potfi 

tiunea „Gazetei Transilvaniei".

ele două ori pe di
1 oră între gară și

SALON STEREOSCOPIC
Piață, Tergulu Rosului No. 25.

Ii-a seria a esposițiunei dela 
Parisft din anulă 1889 

dureză dela 28 pănă Ea 30 Maiu.
Este deschisă în fiecare fli dela 5 6re d. a. pănă la 10 ore 

sera—Prețulă de intrare 20 or.
Cu distinsă stimă

F. HERB.
A treia șerifi dela 31 Maiu pană la 2 Iunie.

sticluțe

IOHANTT PARGER
■Viena, I, ScAulerstrasse ZbTr. 7.

Mai departe se află acolo escelentulă :
LONDONER STIEFELLACK

(Zuao-ui. pexxtxvi. cisxxxe) 
care nu strică pelea și se pote spăla josă cu apă caldă, în 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIA PENTRU CONSERVATA PELEA
(XjecH.ex-Coxi.sexvrixTxxi.g's-Sa.lloe)

în cutidre de lemnă și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, iacă pentru auritu, pentru apretarea de pele, lacu pentru 
podini de cualitatea cea mai bună. 331,12—1
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2222222222222222222233ABONAMENTEGAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.Abonamente la numerele cu data de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană........................................................... 2
șese luni........................ , . . . . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

fl. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațaunea „Gazetei Transilvaniei/6

&
3.
n
9
ft %w. % e*-  
9<
ft ft
iU 
«9
9
*■<

A vist â-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s& 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de- 
pe fâșia sub care au primitu (țiarulil nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa;, 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemil cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.


