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Brașovu, 25 Noemvre st. v.
Mai de multe-ori ni-s’a întâm

plată sâ aucjimu, când la adresa 
nostră de-adreptulu, când la adresa 
unora, ori altora dintre corespon
denții noștri, dându-se sfaturi din 
partea unoru organe, ori membri 
singuratici din cleră, ca se nu ne 
mai amestecămă „în afacerile al- 
tora‘‘, cu alte cuvinte: sS-i lăsămu 
pe ei în pace și se nu mai cri- 
ticămu scăderile ivite pe târemulu 
școlarii, ori bisericescu, căci acesta 
este treba Consistoriului, care scie 
se aplaneze lucrurile și fără a mai 
face gură mare prin gazete.

După principiulO acesta, pe 
câtă de naivu, pe atâta de ridi- 
culii, ar urma, ca pressa numai 
decâtă se se absțină dela ori-ce 
critică seribsă, căci decă afacerile 
școlare și bisericescl suntă treba 
Consistorieloră și numai lorii li-se 
cuvine a se ocupa cu ele, atunci 
și afacerile judecătoresc! suntu 
treba ministerieloră de justițiă, 
cele militare suntu treba minis- 
terieloru de răsboiu, cele adminis
trative suntti treba autoritățiloru 
administrative, și așa mai departe, 
căci nici într’o țâră nu se află 
vre-o instituțiune publică, care 
se nu fia pusă sub îngrijirea cuiva; 
cu tâte acestea însă, acești îngri
jitori responsabili ai bunurilorti 
publice nicăiri nu suntu scutiți 
de sub controlulu pressei.

Cum se pâte deră, ca tocmai 
din sînulu clerului românescă să 
se audă pretenții atâtă de ridicule, 
ca noi să nu ne amestecămii „în 
afacerile altora“?

Decă unu organu națională 
s’ar amesteca pentru esemplu în 
cestiunile curată dogmatice ale 
bisericei, atunci am mai înțelege să 
i-se (țică, s’a amestecată „în 
afacerile altora“, căci acesta este 
o cestiune, care-i privesce mai 
multă pe preoți.

Der decă noi ne amestecăm înces

tiunile privitâre la instituțiunile 
nâstre naționale, precum este 
șcâla și biserica, deși acestea stau 
sub îngrijirea și răspunderea au- 
toritățiloră nâstre școlare și bise
ricesc!, este absurdă a 4i°e> °ă 
ne-amă amesteca „în afacerile al
tora?1

Acestea nu suntă „afacerile 
altora“, ci suntă afacerile nâstre 
ale tuturora, suntă bunurile nâs
tre naționale, ală cărora proprie
tară nu este numai clerulă, ci 
este națiunea întregă, este massa 
poporului, er clerulă figureză mai 
multă numai ca îngrijitoru și ad- 
ministratoră ală acestoră bunuri 
naționale.

Noi nu vorbimă aici de dem
nitatea ordului, ci vorbimă de con
ducere, de partea administrativă 
a chiămărei clerului nostru. In a- 
cestă privință raportulu în care se 
află clerulă nostru față cu popo
rală său, este raportulă funcționa
rului față cu proprietarulă.

Precum proprietarulă are drep- 
tulă de a controla activitatea func
ționarului său și a-i cere socotela 
pentru isprăvile făcute, așa are 
și poporală dreptulă de-a controla 
activitatea clerului său și a-i cere 
socotela.

Astfelă stândă lucrulă, ar 
trebui să fiă cineva cu totulă or
bită de patima unei domnir! ar
bitrare și absolutistice pentru ca 
să nu recunoscă, că ună organă 
națională ca ală nostru, a căruia 
misiune este de-a apăra bunurile 
poporului și de a promova intere
sele naționale pe tâte terenele, nu 
numai că are dreptulă, der este 
și datoră a controla activitatea 
clerului nostru și în cașuri de 
lipsă a-lă trage la răspundere îna
intea marelui foră ală opiniunei 
publice.

Nu mai e lipsă s’o spunemă, 
că decă prin sbiciuirea scăderiloru 
noi împlinimă o datorință, și încă 

o datorință din cele mai sânte, nu 
mai puțină îșl împlinescă o dato
rință națională și toți acei cores
pondenți ai noștri, cari prin ra
porturi consciențiâse ne aducă 
la cunoscință aceste scăderi.

De aceea amu privită și vomă 
privi totdeuna ca o procedere din 
cele mai condamnabile urmărirea 
corespondențiloră leali și conscien- 
țioși cu scopulă de a-i terorisa. 
Corespondenții , prin descoperi
rea fidelă a scăderiloră, îșî îm
plinescă o datorință, pe care ar 
trebui să și-o împlinescă totă Ho
rn ânulă cărturară și pentru care 
ei merită, nu urmărire și terori- 
sare, ci stimă și recunoscință din 
partea tuturora âmeniloră iubitori 
de adevără și dreptate.

CRONICA POLITICI.
— 25 Noemvre (7 Dec.)

— Lui „Kreuzzeitungu i-se anunță 
din Viena, că din însărcinarea Maj. Sale, 
archiducele Leopold a călătorită săptă
mâna treoută la Constantinopolu la Sul- 
tanulii ou soopă de a-i împrăsoia toce 
acele îngrijiri, ce au născută neîncredere 
în SultanulQ față cu tendințele politicei 
orientale a Austro-Ungariei. După opi
nia cercuriloră politice rusescl, călătoria 
achiducelui Leopold nu va provoca nici 
o schimbare în politica Turciei.

— Față de călătoriile lui Giers în 
străinătate, corespondentul^ din Peters
burg ală diarului „Nord“, cfice c& 
întrâgă Rusia ele au produsă o generală 
mulțumire și suntă privite, ca ună eve- 
nimentă norocită în politica Rusiei. Vi- 
sita flotei francese la Kronstadt a năs
cută 6re cari îngrijiri în publiculă euro- 
până față ou susținerea păcei. De aoeea 
Rusia a aflată de bine a trimite pe 
Giers în străinătate pentru a lămuri si- 
tuațiunea. Ministrulă președinte italiană 
a inițiată întâlnirea dela Monza și fiind
că Giers nu avea nimică de a asounde, 
bucurosă s’a învoită să satisfaoă ourio- 
sității bărbațiloră de stată din tripla 

alianță. Pasulă dela Monza l’a îndemnat 
pe Giers să mergă și la Parisă, unde să 
vină în atingere cu bărbații de stată 
franoesl, ceea oe nu va contribui decâtă 
la binele acestoră două state, fiiudă-oă 
cu ocasia aoestei visite s’a lămurită ceea 
ce era mai înainte nehotărîtă. Visita lui 
Giers în Parisă dă mare importanță și 
deolarațiiloră de paoe oe le-a făcută elă 
înaintea bărbațiloră de stată germană.

— Cu privire la Rusia, România și 
tripla alianță, 4iarulă francesă „l’Eolairu 
aduoe următdrea oonvorbire, ce se cjioe, 
oă a avut’o ună importantă omă de 
stată rusă cu corespondentulă numitului 
(fiară, în călătoria sa dela Reni Ia Bu- 
curesol. Politioianulă rusă cfise> „pentru 
România este o neferioire, oă are pe 
tronă ună suverană germană, oare este 
ună „agentă“ ală împăratului Germaniei, 
tocmai așa oum principele de Coburg 
este ună agentă ală Austriei. Prevăcjen- 
du-se ună răsboiu ou Rusia, Austria a 
promisă României și Bulgariei mari răs
plătiri. Bulgaria, adecă, se va proolama 
de independentă și dela principată se va 
ridica la rangulă de regată și i-se va 
ceda chiar și Dobrogea. României i-s’a 
promisă întrâgă Basarabia. E fârte pro
babilă, cfise mai departe politioianulă 
rusă, că îndată la isbuonirea răsboiului 
Austro-Ungaria va ooupa Serbia, lucru 
pentru care va trebui să ia din armatele 
ei celă puțină 100,000 soldați. Suntă 
convinsă, că Rusia este în stare de a 
înfrunta singură în modă viotoriosă în
treita alianță."

Cestiunea papală,
De când cu disoursulă lui Zallinger 

în dieta austriacă, care a provocată răs- 
punsulă categorioă ală ministrului Kal- 
noky, cestiunea papală este discutată ou 
multă focă în camera italiană. Răspun- 
sulă ministrului Kalnoky, pe care l’am 
comunicată și noi în resumată în unulă 
din numerii treouțl ai foiei ndstre, n’a 
pre mulțămită pe Italieni. Ministrulă pre
ședinte italiană, di Rudini, a și fostă in
terpelată în oausă de deputății italianl

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Novelă deVillielm Hauff; trad.de Cornel Scurtu.
Cetindă sorisârea, tinărulă credea, că 

visâză din nou, elă se uita cu neîncre
dere împrejură, că ore nu cumva fanta
sia l’a amăgită, și că trăesce într’o lume 
de visuri; der obiectele din giurulă său, 
foișorulă binecunoscuta, banoa, arborii, 
oastelulă din depărtare: tote stau ca și 
mai înainte, elă era deci deșteptă, nu 
visa. Și ore aceste rânuurl esistau în 
adevără, nu erau ună chipă ală fanta
siei sale? „P6te voescă să facă o glumă 
ou mine?u se întreba lînărulă; „da, de 
siguri: tAte vină dela Iosefa; ore nu 
cumva și vedenia aoeea va fi fostă nu
mai o mască ?“

Infășurândă 'rășl hârtia, simți ine- 
lulă, care fusese ascunsă în epistolă. Ilă 
scose cu curiositate și privindu-lă, deveni 
palidă. Nu, acesta celă puțină nu era o 
amăgire, era același inelă, pe care-lă dă
duse fetei în aoea nâpte, când îșl luase 
dela ea rămasă bună pentru totdeuna.

Ori câtă de aplicată era elă în pri
mula momenta să credă în lucruri su

pranaturale, totuși idea, oă are ună semnă 
dela iubita ființă și că acesta e aprdpe 
de densulă, îlă încântă atâtă de multă, 
încâtă nu se mai gândea la cuvintele 
din epistolă; elă nu se îndoia nici ună 
momentă, că o va găsi, duse inelulă la 
busele sale, eși apoi repede din foișoră 
și privirile sale umblau prin tâte locu
rile din grădină, ca să afle pe scumpa 
sa ființă. Der elă căută înzadară ; întrebă 
pe lucrătorii din grădină, pe servitorii 
din castelă, că nu cumva au văzută vre-o 
străină? Ei răspunseră, că n’au văcfiită 
nimică. Abătută și neoapabilă de nici o 
gândire, veni elă la masă; înzadară 
căuta Faldner motivulă, de oe privirile 
sale suntă atâtă de tulburate, înzadară 
îlă întrebă Iosefa, că ore e încă de erl 
atâtă de posomorită. — „Mi-s’a întâm
plată ceva“, răspunse elă, „ceea ce tre- 
bue să o numescă o minune, decă nu 
s’ar ridica rațiunea mea în contra cre
dinței deșerte.u

29.
Incidentulă acesta ciudată și cuvin

tele din sorisore, pe cari le cetise de 
deci de ori pe di, îlă făcură pe tînărulă 
Froben cu totulă melancolică. începu 
să se gândoscă, că e ore cu putință, ca 

ființe supranaturale să între în vieța mu- 
ritoriloră. De câte-orl nu rise elă de 
aoei fantastici, cari credeau, ca într’o 
evangeliă, în vedenii, în vestitori din alta 
lume, în genii protectori, cari înoungiură 
pe omeni. De câte-orl nu le arăta elă 
loră chiar și imposibilitatea psichică a 
credinței, că ființe fără trupă pară visi- 
bile, că facă cutare sâu cutare lucru. 
Der aceea ce i-s’a întâmplată lui, cum 
putea elă ore să o tălmăoescă? Adese
ori îșl lua hotărîrea, să uite totulă, să 
nu se mai gândescă de looă la aceste, 
și în momentulă următoră să chinuia, 
fiindoă amintirile îi steteau ârășl viu îna
intea ochiloră săi; mai lămurită ca ori 
când i-se păreau lui erășl trăsurile feței 
ei, elă dor le văcluse când s’a întorsă 
ea lângă colțulă acela; elă văcfiise gura 
ei fragedă, obrajii aceia trandafirii, acea 
bărbiă și acelă gâtă delicată.

Elă soăse tabloulă său, asămănâ 
trăsură de trăsură, aooperi cu mâna oohii 
și fruntea damei, și era fața frumăsă a 
fetei, ce privea prin semi-masca!

Elă se dusese în diminâța următăre 
erășl în foișoră, pentru-că Iosefa era 
prea multă ooupată, încâtă să se potă 
întreține cu dânsulă. Elă ceti și în de- 

cursulă cetirei se ooupa într’una cu idea 
că va veni ea 6re. Arșița dela ameacfi 
îlă ameți, numai cu greu se pută ține 
a fi deșteptă; elă cetea cu zelă și cu 
încordare, der pe încetulă pe încetulă ’i 
se lăsa oapulă înapoi, oartea ’i căcfii din 
mână și adormi.

Aprope cam în aoelașl timpă, ca erl 
se deșteptă, dăr nu văcju nicăiri nici o 
ființă cu vălulă verde, îi veni să zîm- 
bâsoă oum de a așteptat’o, se scula 
tristă și nemulțămită, pentru oa să mer
gă în castelă. Atunci văcfu lângă sine o 
batistă albă, pe oare nu-șl aduoea a- 
minte să o fi pusă aoolo, elă o privî 
mai cu deamăruntulă și observă, oă e 
una din batistele acelea, pe cari trebuia 
să le cdse fata și pe oare o puse bine 
oa pe o relioviă. „Să fiă aoâsta din nou 
ună semnă ?“ Elă desfăcu și oăutâ, oă 
ore nu suntă asounse oâte-va șiruri a- 
oolo ? — Era gâlă, dâr într’ună oolță 
ală cârpei descoperi totuși câte-va litere, 
cari erau ousute ca numele său: frumosă 
stetea aoolo cuvintele aceste: Pentru tot- 
d£una\ „Așadâră totă a fostă aici!“ es- 
olamâ tînărulă supărată. „Și am trebuită 
să dormă toomai atunci când a fostă ea 
aici ? De ce-mi dă ea ună nou semnă ? 

trad.de
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antiolerioall. Rudini a răspunsă în modă 
liniștitoră, d6r ou tâte astea combatanții 
săi nu suntă de locă mulțumiți ou de
clarațiile lui și ale lui Kalnoky.

In răspunsulă, oe l’a dată marohisulă 
di Rudini în ședința dela 22 Noemvre 
v. cjise, că nu înțelege în ce chipă a 
putută fi pusă erășl în disousiune în ca
mera italiană cestiunea puterii temporale 
a Papei, oare se părea mortă și îngro
pată de multă timpă. Puterea temporală 
a Papei, cjise di Rudini, a oăcjută de 
când trupele francese au părăsită Roma, 
ba chiar înainte de aoțiunea militară a 
Italiei. Diplomației deci nu-i mai rămâne, 
deoâtă să resolve problema raporturiloră 
papalității ou oatolicismulă și statele ca
tolice.

Luorulă mai de căpetenia, oontinuâ 
marohisulă di Rudini, era atitudinea 
Franoiei și a Austriei. Francia, care era 
angajată într’o luptă titanioă nu putea să 
se intereseze pre multă și să se ocupe 
cu cestiunea papală. Atitudinea Austriei 
însă a fostă totdâuna decisivă și sinceră 
amicală, cum o probâză acesta și 
raportulă lui Minghetti delegatulă ita
liană la Viena. Austria a declarată, că 
este firmă hotărîtă a nu se amesteca în 
acâstă cestiune și nici nu va oferi bu- 
Dele ei serviții.

Când legea dela 13 Maiu 1871, <Ș.ise 
mai departe Rudini, s’a comunicată di- 
feriteloră cabinete, situația Italiei ar fi 
fostă una din cele mai grave, dâcă gu
vernele străine ar fi ridicată obiectiunl; 
er decă din potrivă ele ar fi aprobat’o, 
cestiunea papală ar fi luată ună carao- 
teră internațională. In oasulă acesta Aus
tria ărășl avea o specială însemnătate; 
ea a declarată, că păzindă prinoipiulă 
neintervenirei, nu pote să formuleze o 
adesiune legei garanțiiloră; astfelă Aus
tria a fostă cea dintâi, care voia să pro
clame caraoterulă inrernă ală legei ga 
ranțiiloră.

Rudini cp30 apoi, că privitoră la dis- 
cursulă lui Kalnoky, d-lă Oavalotti a 
omisă două puncte principale: oelă din- 
tâiu, declarația lui Kalnoky, că nu în
țelege să se ocupe de cestiune; ală doi
lea, că nu mai puțină nu înțelege să 
ofenseze sentimentele italiane.

De altmintrelea se scie fârte bine, 
oă decă unitatea Italiei ar fi amenințată, 
atunci Austria ou soldații săi ar fi ală
turea cu Italia.

Rudini a mai deolarată în ședința 
dela 5 Dec., că nu va suferi niciodată 
amesteoulă puteriloră străine în afecerile 
interne ale statului.

La declarația aoesta deputatulă Ca- 
valotti a răspunsă, oă se simte fericită 
audindu-o, regretă însă, oă în parlamen- 
tulă italiană se prețuescă pre multă ali- 
ații, pe cândă alte țerl suntă mai puțină 
ourtenitâre față ou Italia.

SOIRILE QILEL
— 25 Noem. (7 Decern.)

Dieta ungară, după oum spună foile 
din Budapesta, se redesohide acjl 7 De- 
oemvre n.

* * *
Delegațiunile s’au închisă Joia tre- 

oută la 2 âre d. a. când s’a ținută ul
tima ședință.

* * *
ț Ex-împSratulîi Don Pedro, după cum 

anunță o telegramă din Parish, a mu
rită aoolo, Vineri spre Sâmbătă nâptea 
la 12 âre și 40. m. Don Pedro de Aloan- 
tara din ramura Burboniloră albi, înru
dită fârte aprâpe ou casa Portugaliei, 
s’a născută la 20 Noemvre (2 Deoemvre) 
1825. Don Pedro fostulh împărată ală 
Brasiliei a guvernată acâstă monarchiă 
ou multă prudență. Din oausă oă fiica 
și ginerele său contesa și oontele d’Eu 
s’au încungiurată de-o oamarilă, oare a 
provooată mari nemulțumiri, au contri
buită să sohimbe forma de guvernament 
a Brasiliei. Detronată și esilată fiindă 
Don Pedro trăia o vieță retrasă în Fran- 
oia, der era multă respeotată și adeseori 
înoungiurată de sincere simpatii pentru 
iubirea oe-a arătat’o pururea față ou 
soiințele și artele frumâse. In timpulă 
din urmă, din inoidentulă răsbunării ge
neralului Fonseoa, era vorba de restau
rarea lui în fruntea statului. Don Pedro 
a suferită multă de pioiore. Elă a mu
rită în etate de 66 ani.

* * *
Influenza in Budapesta. Sciri sosite 

din Budapesta spună, oă influenza bân
tuie și în Budapesta. In spitalulă Rokus 
suntă instalați deja mai mulțl indivicjl 
infectați de aceBtă bâlă.

* « *
Ministru duelantîi. Se telegrafieză din 

Atena, că în 4 1. o. ministrulă de ma
rină grecescă a avută ună duelă cu pis- 
tolulă. Oontrarulă ministrului a fosu de
putatulă Boubouli, ofițeră de marină de 
rangă înaltă. S’a schimbată câte trei 
glonțe, der n’a rămasă rănită nici u- 
nulă. *

* *
„Femeile nostre“ va fi titlulă unui 

volumă, care va apăre în curendă la 
Buouresol și va conțină schițe literare 
despre soriitârele și artistele române mai 
ounoscute. Femeile de care se va ocupa 
volumulă suntă : Matilda Poni, Veronioa 
Miole, Aristița Romanesou, Iulia Haș- 
dău, Luoreția Suoiu, Smara, Elisa Mus
tea, Eoonomă, Ana Ciupagea eto. Vo
lumulă negreșită va oferi o lectură in
teresantă; de aceea va fi bine primită 
de oătră cei ce se intereseză de progre- 
sulă nostru literară.

** *
Publiciștii românii premiată în străi

nătate. Foile din Parish spună, că d lă 
Gh. Bengesou, ministrulă plenipoten- 
țiară română la Bruxella a primită dela 
academia francesă o medaliă de 
aură și ună premiu de 500 lei pentru 
luorările sale literare. D-lă Bengescu a 
obținută aoestă premiu pentru volumulă 
ală lV-lea ală lucrărei sale „Bibliografia 
opuriloră lui Voltaire" pentru ală cărui 
I volumă a primită suntă trei ani ună 
altă premiu de 2000 lei.

** *
Emigrări din Dobrogea. Foia bucu- 

resciană „Rumănischer Lloyd" aduoe 
soirea, că vre-o 600 Tătari din Dobro
gea și-ar fi părăsită loouințele, refugiân- 
du-se la Constantinopolă. Causa se dice 
că este ună falsă sgomotă de răsboiu, 
ce s’ar fi răspândită cu rea intenția 
printre nisce individl interesați a cum
păra averile mobile și imobile ale Tă- 
tariloră.

** *
Nobil noi. Foile! din Budapesta în- 

registreză soirea, oă Maj. Sa monarchulă, 
la propunerea ministrului, a dată titlu 
de nobilă frațiloră Burchard Konrad și 
Gustav.

** *
„Buna oredință“ este titlulă unui 

nou diară de 4b ce-a apărută dJ0l0 a- 
oestea în Buouresol.

♦
* #

Sir Drumond Wolf, ministrulă pleni
potențiarii ală Engliterei în Buouresol, 
după cum anunță foile de dincolo, a 
fostă recomandată oa ministru plenipo- 
tențiară la Roma.

* * *
Spioni condamnați. In 28 Noemvre 

n. s’a sfîrșită prooesulh spionilorh ru- 
sescl Popper tatălă și fiulă. Pertractarea 
n’a fostă publică. Bernhard Popper, de 
70 de ani, negustoră de profesiune din 
Lukawitz în Boemi a, a fostă oon dam
nată la l1/, ană închisâre, er Riohard 
Popper, fiulă, în etate de 27 de ani, la 
doi ani închisore.

Inaugurarea școlei de fetițe din 
Șimleu.

Selagiu, 4 Decemvre n. 1891.
Domnule Redactor! Erlîn 3 Deoem

vre n. c. s’a săvîrșită cu mare solemni
tate inaugurarea șcâlei de fetițe din Șim
leu, ală căreia decursă dați-ml voia d-le 
Redactoră, să lă descriu în oolonele 
scumpei nâstre „Gazete". înainte de ce 
a-șl înșira însă decursulă solemnitățiloră, 
aflu cu cale a face o mică revistă asu
pra istoricului acestei șcâle române.

Prea este ounosoută, că bravele fe
mei române din Sălagiu, cedând curentu
lui culturală ală secuiului lumineloră, în 
anulă 1881 s’au însuflețită pentru ideia 
de a se întruni într’o reuniune numită: 

„Reuniunea femeiloră române din Să- 
lagiu" ; acestă reuniune, deși cam ane- 
voiosă, căci „totă începutulh este greu" 
din ană în ană și dilnioă a progresată, 
încâtă la 7 ani, grațiă demnului băr
bat ală Sălagiului, d-lă Andreiu Cosma, 
— și-a văzută cu multă bucuriă realisată 
unulă din mărețele ei scopuri, căci șcâla 
de fetiță multă dorită s’a și deschisă sub 
direcțiunea d-lui Andreiu Cosma și snb 
conduoerea dâmnei învățătâre Maria 
Lăpușteană m. Lazară, absolventă a șoo- 
lei pedagogice din Clușiu, care îșl îm- 
plinesoe chiămarea sa cu multă zelă, 
nelăsândă nimioă de dorită.

„Reuniunea femeiloră române" des- 
chitjendă aoâsta șcâlă, și-a înohiriată o 
casă, care să Bervâscă ca sală de propu
nere și cuartiră învățătârei. La trei ani 
după deschiderea școlei de fetițe, adecă 
acjl. avemă mângâierea sufletăscă de a 
ne făli cu o frumosă casă, pe păreții 
căreia ou mari litere stă scrisă: „Șcâlă 
de fete" ; acâsta s’a cumpărată cu pre
țuia de 2300 fl. și e așecfată într’ună 
loch de frunte, în nemijlocită apropiere 
de piâța Șimleului. Acesta este meritul 
d-lui Andreiu Cosma și ală oâtorva emi- 
nențl bărbați ai Sălagiului. Nu va pută 
scrie nimeni istoria Sălagiului, istoria a- 
cestei șcâle de fetițe, fără a nu pune în 
loculh celă mai de frunte numele bravu
lui bărbath română d-lă Andreiu Cosma, 
ală căruia nume este atâtă de strînsă 
unită cu acâsta șcâlă română, și cu tâte 
celelalte aședeminte culturale, cum: „Reu
niunea femeilor române dinSălagiu", „Reu
niunea învățătoriloră români" din acestă 
județh, „Despărțămentula ală XI. ală 
Asociațiunei transilvane14, „Silvania", in- 
stitută de credită și economii din Șim- 
lău și altele. Der lasă altuia mai com
petentă și mai aprigă la condeiu, să des
crie meritele acestui mare bărbată ală 
nostru și ale oeloralalțl adevărațl români 
și fiii ai Sălagiului, oa: d-nii George 
Popă de BăsăscI, vicarulă Barbolovici, 
părintele protopopă Teodoră Popă din 
Ortelecă, G. Serbu, Dr. Nichita, Cocianu, 
părintele protopopă Ooroianu, părintele 
Pătoașă, G. Filepă, advocată ș. a., cari 
formeză mândra pleiadă de atjl a Româ
nismului puternică din classica Silvaniă.

Să începă deci cu descrierea solem
nitățiloră săvârșite cu prilejulă inaugu
rării numitei șcâle. Dimineța la 9 âre 
părintele vioară Alimpiu Barboloviol din 
Șimleu, fiindă și de altfelă sărbătâre, a 
săvîrșită s. liturgiă, asistată și de preo- 
tulh Bălibanu, fiindă de față ună fru- 
mosh publică inteligentă din looă, pre- 
oum și alțl credincioși de pe la sate.

După săvîrșirea s. liturgil, amă mers 
cu toții dela s. biserică la înaugurânda 
șcâlă de fete, unde Rvds. d-nă Alimpiu 
Barbolovici, asistată de părintele A. Vi- 
cașiu din Hidigă și de preotulă A. Bă-

Pentru ce repețesce cuvintele aceste 
triste, cari și atunci și erl m’au făcută 
nenorocită ?“

Și astăcjl întreba pe servitori dea- 
rendulă, oă âre n’a fostă în grădină o 
persână străină? Ei negară unanimă, și 
bătrânulă grădinară c|ise, oă de trei âre 
n’a fostă nimeni în grădină, decâtă dom- 
na casei.

„Și oum era ea îmbrăoată ?" întrebă 
Froben, surprinsă într’ună modă ciudată. 
„Ah d-le, mă întrebi prea multă,“ răs
punse bătrânulă, „ea era îmbrăoată în 
haine elegante, der aoesta nu o 
potă descrie; când trecu pe lângă mine 
dede din capă în modă amioală și 4ise: 
„„Bună c|iua Iaoobe !"“

Froben trase pe bătrânulă la o 
parte: „Te conjură", șopti elă, nu „pur
ta ună vălă verde ? Nu avea nisce 
oohelarl mari și vercjl?“

Bătrânulă îlă privea cu neîncredere 
și dândă din capă cji30 : «Nisce ochelari 
negri ? Se pârte domna oohelarl negri ? 
Ei, Dumne4eule, unde te gândescl D-ta, 
ea are ochi atâtă de negri, ca și o că- 
priâră, și să porte pe nașă nisoe oohe
larl, cu respectă fiă 4isQj nisce oohelarl 

mari și negri, oa cum pârtă femeile bă
trâne, oând mergă în biserică, oa să sune 
mai frumosă când cântă? Nu d-le, tre- 
bue să-ți alungi din capă astfelă de idei 
rele; și nu o lua în nume de rău, pu- 
ne-țl o pălăriă în capă, pe aoesta arșiță, 
căci poți căpăta insolațiune."

Astfelă vorbi bătrânulă și se duse 
mai departe dândă din capă, celoralalți 
servitori le făcu semnă și punendă de- 
getulă arătătoră la frunte,le dete să în- 
țelegă, că domnului ospe nu-i prea stau 
bine lucrurile în orerl. Nici acum nu veni 
Froben la altă resultată, decâtă că pur
tarea acelei fete, pe care o iubea atâtă 
de ferbinte, nu o pâte înțelege și joculă 
acesta enigmatică cu durerea sa, ou do- 
rulă său, îlă preocupa atâtă de multă, 
încâtă îi soăpau din vedere multe, ce 
altă-dată i-ar fi trasă atențiunea. Iosefa 
veni la masă cu ochii roșii de plânsă ; 
baronulh era rău dispusă și monotonă, 
și părea, că șl vărsă foculă, ce-i zăcea 
la inimă, prin câte-o înjurătură asupra 
buoătăriei celei rele a căsei. Nefericita 
femeiă răbda tâte în tăcere, ea arunoa 
din când în când câte-o privire fugitivă 
asupra lui Froben, ca și când ar căuta 

ajutoră și mângăere; ah, ea nu observa, 
cum bărbatulă ei spiona aceste priviri, 
cum fruntea sa se colora mai tare în 
roșu, când întâlnea ochii ei pe drumulă 
acesta. Pe dinaintea oohiloră lui Fro- 
ben treceau tote aceste, ca nisce lucruri 
obicinuite; elă nu-șl dădu măcară oste- 
nelă, să întrebe pe Iosefa despre causa 
acestei înfuriărl. Elă nu observa, că ea 
e mai reservată față de elă în presența 
baronului Faldner; elă atribuia indispo- 
siția acesta ooupațiunei obicinuite a a- 
micului său, care în dilele următâre îlă 
sili să mergă pe moșiă, prin pădure și 
prin câmpuri, și să petrecă aprâpe tim
pul întreg cu măsurări și calcule. într’o 
dimineță însă, oând Faldner îlă aștepta 
deja gata de plecare, pretexta o mică 
indisposițiune, pentru ca să scape de a- 
ceste esoursiunl neplăcute pe câmpă; 
când însă elă aminti, că trebue să-i mai 
cetâscă ceva Iosefei, totuși ar fi trebu
ită să-i bată la ochi, oă Faldner strigă 
supărată : „Nu, să nu mai cetâscă nimich, 
nimioă. Tâte lucrurile mergă de ună 
timpă încâce anapoda. Ce folosă amă 
de acolo, decă ea are în oapă astfelă de 
idei din romane, după cum am observată 

deja. Cetesoe singură pentru tine, dragă 
Froben, și nu-mi lua în nume de rău, 
deoă-i dau altă direcțiune femeei mele. 
După dejună, Iosefa, vei merge în gră
dină, acolo să scoți verdețuri, după a- 
ceea fii atâtă de bune să te duci la preo
tulă, ești de multă datâre cu o visită." 
picendă aoeste, ’șl luâ biciușoa de că
lărită și plecă.

— „Ce va să 4ică aoesta? Oe are 
astă4l?“ întreba Froben uimită, pe tî- 
năra femeiă, care abia îșl putea înăbuși 
lacrimile.

— „O, elă e ca totdeuna", răspunse 
ea, fără ca să-lă privâscă „Presența 
d-tale l’a scosă câtva timpă din văga- 
șulă său obicinuită ; d-ta ve4l oă elă e 
acum ca și mai înainte."

— „Dâr, pentru Dumne4eu“, strigă 
elă supărată „trimite o servitâre în gră
dină !“

— „Nu potă", 4ise ea resolută, 
„trebue să vădă însă-mi; elă voesce 
astfeliu."

— „Și visita la preotulă ?“
— „Trebue să o facă. D-ta ai au- 

4it0, oă trebue să o faoh; să lăsămă a- 
cestea... Dâr d-ta", continua Iosefa, „d-ta, 
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libană, a înoepută săvîrșirea ceremonie- 
loră sacre, rostindă cu multă elocință și 
cunoscuta-i oratoriă o prea frumâsă vor
bire în oare a accentuat soopulă adună
rii și scopulă șoolei din punotă de ve
dere religiosă și naționala; er mai târ- 
4iu seoretarulă „Reuniunei femeiloră 
române sălăgene", d-lă Andreiu Gosma, 
rosti discursulă de inaugurare a șoolei 
de fete rugată fiindă spre acăsta da că- 
tră d-na presidentă a „Reuniunei", Clara 
Maniu n. Coroianu.

La săvîrșirea oeremonieloră sacre și 
la rostirea discursuriloră au fosta de 
față d-nele: Clara Maniu n. Coroianu, 
presidentă Reuniunei, Maria Cosma n. 
Dragoșă, vioe-presidentă, Niohita din Z&- 
lau, Orosă și Marcușă, Lazară și văd. 
Lăpușteană din Șimleu, văd. Vicașă, d na 
Vicașă din Hidigă, Roșea și altele, pe 
cari mi-a fostă cu neputință a mi-le 
însămna; apoi d-rele: Aurelia Cosma, 
Sabina Maniu din Șimleu, Eugenia Ni- 
chita din Zălau și altele precum și tâte 
elevele șoolei române în numără de 
aprdpe 30; apoi afară de oeioe au func
ționată înțr’ună modă seu altulă, au mai 
fostă de față d-nii : Dr. Nichita, Maniu 
advocată, Marcușă, Drd. Maniu, Lazară, 
protopopulă Roșea, pictorulă Brană, Dia- 
mandi ș. a., apoi mulțime de țărani și 
țărance și de pe la sate chiar, sămnă, 
că este desvoltată și în țărănime oon- 
sciința națională și sciu oe însămnătate 
are o șcâlă de fete română.

Mai însemnă, că din partea autori
tății civile din orașă a luată parte pri- 
marulă Șimleului, d. Gencsy, precum și in- 
spertorulă școlară ală comitat. Sălagiu, 
d. Kerekes.

După săvârșirea ceremoniiloră sacre, 
ne-amă depărtată, întrunindu-ne, oare la 
ospitala mesă a Sfinției Sale Părintelui 
Vioară, care la oeea a d-lui Andreiu 
Cosma și I. Maniu.

Termină de-ocamdată cu ouvintele 
frumose ale d-lui Andreiu Cosma: „...tu, 
femeiă, poți fi ună sâre și ferice de tine, 
decă într’adevără ești ună sore; er voi, 
bărbațiloră, priviți în femeile vostre lu
mina sârelui vostru, oe începe a luci 
totă mai splendidă pe oerulă adese aco
perită cu nori ală poporului română, re- 
vărsândă oultură, fericire, bucuriă și 
firma speranță în viitoră strălucită."

A. B.

Dela Cenadulu-ungurescu.
In ceatiunea scandalurilor^ 

dela CianadulU ungurescâ, despre 
care s’a făcută atâta svonfi în 
pressa română dela noi, suntemfi 
rugați a da locu următorului ra
portă, pe care-lă primimfl dela 11 
locuitori români din acea comună:

On. D-le Redactoră ! In foia „Tri

amioulă meu, îmi pari de câteva di'.o ' 
schimbată nu mai -iriți așa da veselă, 
așa de intimt ca mai înainte. Ore nu’țl 
mai plaoe aid? Ore bărbatulă meu, seu 
chiar eu, să fiu oncea indisposițiunei 
d-tale ?“

Froben se simți* perplesă; elă era 
p’aci să-i mărturisesoă amicei sale în
tâmplările ciudate din grădină, dârideia, 
să se espună înaintea tinerei femei, îlă 
reținu.

— „D-ta soi", cp30 0lă, în dilele 
din urmă am primită epistole din S. Și 
decă apară' indispusă, apoi numai epis
tolele singure portă vina."

Ea-lă privi ou îndoielă; părea, că 
ună răspunsă se ivesce pe buzele efo> 
dâr cetindă în privirile amicului o lipsă 
de încredere și simțindu-se prin pcesța. 
ofensată, se convulsionară bunele ei și 
dădură răspunsulă înapoi; ea trim tă
cută clopoțelulă, porunci camerierei ei, 
să-i aduoă pălăria și umbrela și pleoâ 
apoi în grădină la lucru, fără ca să-lă 
învite să o urmeze.

Când tînărulă, după câteva ore, se 
coborî asemenea în grădină și întrebă 
de Iosefa, i-se spuse, că s’a dusă la preo- 
tulă. Elă se duse în foișoră și se puse

buna" Nr. 233 din a. c., în resortulă 
cronicei se spune, oă trimisulă oomisară 
consistorială părintele protopopă Moise 
Bocșianu, oare a ignorată legea, fu în
chidă în cocina poroiloră din ooolulă 
șoolei prin locuitorii români din comuna 
Cianadului-unguresoă, în (jiua alegerii 
de învățătoră. In Nr. 237 se rectifică, 
că nu protopopulă, ci părintele asesoră 
consistorială Ioană Oioră a fostă în
chisă în ooteță. In fine în Nr. 252 se 
publică estrase scurte atâtă din plânso- 
rea lui Vasiliu Marianuță și consoții, 
câtă și din raportulă D-lui asesoră con
sistorială Ioană Ciâră. Mai tare ne sur
prinde transorisulă vioe-oomitelui și ra
portulă pretorelui oătră vioe-oomitele. 
Gluma ventilată prin cjiare> deși cu acte 
ofioiâse, s’a prea îngroșată, — e rîndulă 
nostru ală Româniloră din Cenadulă- 
ungurescă, a intra în acțiune, a des- 
orie onoratului publică adevărulă pură 
și a demasca pe oei vinovațl.

Paoea a domnită în comuna nâstră 
și înțelegerea oea bună, că Românii sunt 
omeni blâncjl, ușoră de conduși la totă 
ce e bună și salutară; — dâr acestă paoe 
nu cu oca8iunea alegerei de învățătoră 
s’a tulburată, ci ea dateză mai de multă.

In comuna Cenadulă-ungurescă lo- 
ouiescă Români, Sârbi și Unguri; tră- 
iesoă toți la olaltă în bună armoniă. 
Românii însă se distingă prin aoeea, că 
înainteză materialmente pe 4i 00 merge. 
Singuratici, Românii înțr’ună intervală de 
17 ani, s’au îmbogățită ou peste 1000 ju- 
găre cat. de pământă. In acestă intervală 
au despăgubită pe coreligionarii Sârbi 
din biserica și șoâla comună cu 12,000 
fi. Au renoită biserioa cu 3200 fi. Au 
renoită ambele șoâle ou 1200 fi. Au zi
dită o sală de învățământă cu 1000 fi. 
Au cumpărată o oasă și ună întravilană 
golă cu 820 fi. Au cumpărată 100 ju- 
găre cat. pământă ou 17,000 pentru bise 
rică. Au dăruită pentru seminariulă 
din Aradă 600 fi., și adl — deși 
înainte de asta cu 17 ani comuna nos- 
tră biserioescă abia a dispusă de ună 
fondă de 600 fi. — are ună fondă cu
rată de peste 50,000 fi.

Și la acestă înaintare gigantică a 
Româniloră, notarulă comunală Iosifă 
Hegedus nu se uita cu ochi buni; a în
cepută a urî pe gazde, ou deosebire 
pe acei fruntași, cari erau și suntă de
votați învățătorului nostru Ambrosiu 
Coste, oarele ni-a fostă și este oondu- 
oătoră în tâte afaoerile uâstre bisericesol 
școlare și fundaționall. Din contră, iu- 
besoe pe aceia, cari suntă contrarii a- 
cestora, abunăoră pe preotul i Ierosimă 
Luțai, pe judele oomunală Georgiu Unou, 
pe juratulă Petru Luțai, pe epitropulă 
primară Ștefană Pantea și pe Terenție 
Luțiai, pe oarl îi vomă face cunosouțl 
onoratului publioă oetitoru mai la vale.

josă vâonindu-i inima. Astăc}! îșl pro
pusese, ca să nu dârmă. „Totuși vreu 
să vădă", (ji30 0ld în sine, „că âre ființa 

?.esta, care mă înconjură în modă atâtă 
de misteriosă, are încă ună ală treilea 
semnă pentru mine ? Mă voiu faoe, că 
ațipescă și, pe vieța mea, deoă va veni 
erășl, o voiu prinde și-mă voiu uita de 
ce natură este ea."

Elă ceti, pănă la umiec}!; apoi se 
puse josă și închise ochii. Adese-orI voia 
să-lă apuce somnulă, der așteptarea, ne
liniștea și voința sa tare, îlă ținură deș
teptă. Să fi șecjută culcată ca la o ju
mătate de oră, când frunzele foișorului 
fâșăiră. Elă desohise puțină ochii și văcju 
o’im două mâni albe desfacă cu precau- 
țbjn.? crengile, de sigură pentru oă se 
ofere o privelisoe cătră celă ce durmia. 
Apoi scârțăiră în nisipă pași lini, de 
totă lini. Elfi se uita pe ascunsă spre 
Intrarea foișorului și inima părea, că-i 
plesnesce de o nerăbdare plină de bu
curiă, oând văcju o fată cu o manta și 
pălăriă negră, cu vălulă verde dată în- 
dărătă, er masca era legată peste partea 
superiâră a feței ei frumose.

(Va urma.)

Suntemă siliți a face o descriere 
cam lungă, oă numai așa suntemă în 
posițiune a informa pe onoratulă pu
blioă oetitoră despre adevărata stare a 
lucruriloră din comuna nâstră, unde întru 
adevără s’ar pute 4i00, că adl domnesoe 
anarohia. (Va urma.)

Literatură.
Prospectă de abonamente la 

„Nopți de ernă“ 
novele pentru poporu.

In restimpă de câțiva ani amă pu
blicată prin diferite foi literare unele 
„novele poporale". Soopulă meu a fostă 
desvoltarea gustului de cetită la popo- 
rulă nostru.

Ca unulă, ce amă trăită în mijlo- 
oulă aoestui poporă, amă observată nă- 
casurile, obiceiurile, dorințele și frămân
tările, prin cari trece elă ; acestea obser
vații le-amă pusă în novelele mele, ce 
doriamă să ajungă âr la aoestă iubită 
poporă, — pe care inteligența românesoă 
dătâre este a-lă deștepta și conduce pe 
calea binelui și a frumosului.

Acum, sub titlulă „Nopți de drnă- 
voescă a aduna unele din acestea novele, 
a le pune lângă altele nepublioate încă, 
în o broșură separată, ca astfelă mai 
ușoră să ml ajungă soopulă susă a- 
mintită.

Eșirea acestei broșuri de sub țipară 
însă numai așa se pote realisa, dâcă O- 
noratulă publioă românesoă mă va spri- 
gini și Jva lăți în poporă acâstă carte.

Prețuia de abonamentă ală „Nopți- 
lorii, de drnău e 1 fi. v. a., pentru abo
nați cu porto poștală cu totă, se va 
tipări cu ortografia fonetică și va da o 
carte de celă puțină 15 cole de țipară 
formată 8°.

PentrU a mă pută orienta relativă 
la numărulă esemplareloră, rogă cu totă 
respectulă pe aoei ce voescă a ave a- 
ceste novele să binevoiâscă a retrimite 
cola subscrisă său a mă avisa prin co- 
respondință celă multă pănă în 1-ma 
Ianuarie st. n. 1892 cu adresa în Mu- 
răș-Gheșia (M.-Gezse) posta: M.-Ludas, 
pe mine, seu pe d-lă Andreiu Todorană 
proprietarulă tipografiei „Aurora" în 
(SzamoBujvâr) Gherla.

Eu din parte-mi promită, oă îndată 
ce voiu dispune de nrulă recerută de 
abonențl, acesta lucrare va fi sub presă 
și se ve distribui acelora, cari îmi voră 
trimite seu mie seu d-lui Todorană din 
Gherla prețulă mai susă amintită — încă 
înainte de a se tipări — luoru oare la 
vremea sa se va face ounoscută pe cale 
cfiaristică.

Aoeloră dintre On. abonați, cari 
numai se voră insinua, der nu voră tri
mite înainte prețuia de abonamentă, li-se 
va speda opulă cu rambursă. In modulă 
acesta însă va costa cu 36—46 cr, spe
sele postai! mai multă. Domnii colectanțl 
voră primi totă ală 5-lea esemplară 
gratis.

MwrSș-Gheșia, 20 Noemvre 1891.
George Simn.

ULTIME SCIR1.
BucurescT, 6 Decemvre. „Tim 

pulfl“ de acfi scrie: D-lu Lascaru 
Catargiu a fostu chiămatu ac|I la 
palatO, în urma demisiunei ofi
ciale a cabinetului Florescu. Com
punerea ministeriului din partea 
d-lui Lascarii Catargiu nu va în
tâmpina nici o dificultate în for
marea lui și va fi forte repede con
stituită cu elemente conservatdre.

DIVERSE.
Sfârșitulu unui bală. — In timpulă 

răboiului franoo-spaniolă din anii dela 
1808 pănă la 1814, generalulă D’Espana 
dădu ordină unui croitoră din Berga, 
(Catalonia) să pregătescă pănă la ună 
anumită timpă ună însemnată numără 
de uniforme. Croitorulă răspunse însă 
că nu pote da gata uniformele pănă la 
terminulă fixată, pentru că dise dânsulă, 
nu pâte găsi destule ousătorese. Espana 
anunță după aceea ună mare bală pen
tru o anumită di. Sosindă sera de bală, 
mai tdte dămnele din orașă se aflau în 
sala de bală. De odată sala fu încun- 
jurață de soldați, cari întrândă în sală, 
sepulsară pe bărbați și declarară dom- 

neloră înmărmurite, că nu potă părăsi 
casa mai înainte de ce voră fi cusută 
numărulă neoesară de uniforme. îndată 
după aoeea sosi croitorulă cu âmenii săi, 
cari purtau pe umerii lorăbuoățile croite 
pentru uniforme, și după cinol minute 
tâte dâmnele în looă să danseze, erau 
ocupate ou cusutulă. Astfelă timpă de 
trei dile, hrănindu-se numai ou pâne și 
apă, ele trebuiră, în plină toaletă de 
bală, să țină aculă în mână

6,1?. Gr.-)

Căușele pleșuviși. D-lă N. e fârte 
pleșuvă și spune amioiloră săi în urmă- 
torulă modă oausapleșuviei sale: „Aoâsta 
e ună lucru fârte simplu! Când eram 
tînără și femea mea mă trăgea pe sfâră, 
îmi smulgeamă părulă, și oând începuiu 
eu să tragă pe sforă pe nevastă-mea, 
atunci îmi smulse părulă din capă!"

0 familia otrăvită cu ciuperci. Joia 
treoută familia șefului de stațiă din Feu- 
garolles (Franoia) se dusese să culâgă 
ciuperol de pe oâmpă, cari au fostă mân- 
oate la masa de sără. In timpulă nopții, 
întregei familii îi venise rău, atunol 
șefulă stației trimise imediată după ună 
doctoră. A doua Ji, ciuperoile fiindă 
oonstatate ca veninâse, medioulă ordonă 
vomitive. Cu tâte îngrijirile date, o fe
tiță de vre-o șe9e ani încetă din vieță, 
a doua 41 0r Sâmbătă de asemenea a 
încetată din vieță ună băiată de doi- 
spre-4eoe ani. Tatălă, muma și o altă 
fată în etate de șâse spre-4ece ani suntă 
într’o stare desnădăjduită. Doctorulă a 
declarată, că numai Dumne4eu îi păte 
scăpa, făoândă vre-o minune.

Cea mai grea femeiă. In orașulă 
Traubring din Bavaria a murită 4H010 
acestea dâmna Trobstl, oare abia a fost 
de 41 de ani, și deja îșl câștigă renu- 
mele europenă, că dânsa e cea mai grea 
femeiă pe întregă continentulă nostru. 
In primăvera anului 1890 a trasă în 
cumpănă 4 măjl 30 de funțl, er puțină 
înainte de a muri a trasă 5 măjl întregi. 
Mai interesantă este, că manile, piciârele, 
și capulă acestei puternice femei au fostă 
într’o măsură de grăsime de totă nor
mală. Imormântarea ei a fostă împreu
nată cu greutăți, întru-câtă din etagiu 
sioriulă a trebuită să fiă lăsată în josă 
pe soândurl, âr de josă pănă la carulă 
funebru a trebuită să fiă transportată 
pe rotile, din causă că âmenii nu puteau 
birui cu puterea loră aoâstă greutate. 
Răposata s’a bucurată în Traubring de 
o stimă mare și pănă la morte ea a 
fostă totă sănătâsă.

Carsnlu g»8eteS Brașov»
din 7 Decemvre st. n. 1891.

'ancnote românescl Cump. 9.26 Vând. 9.30
Argintă romănescă - M 9.20 9.25
Uapoleon-d’orl - - n 9.32 tt .—
Lire turcescl - - n —.— n

i— i
Imperiali - - - » n .— n
Salbinl .... n 5.50 ti 5.58
Scris, fonc. „Albina" 6u/0 101.— n

n „ „ 5% ti 99.50 ti —
Stable rusescl - • . n 112.— n 114.- -
idărcl germane • - 57.50 ti 58.—
Oiscontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

(Balsamil de vieță alii lui Dr. Rosa.) 
Dintre tâte organele, cari compună in- 
teriorulă corpului omenesoă, cele mai 
importante suntă fără îndoială stoma- 
chulă și canalulă intestineloră. Pentru 
aceea este consultă, oa la cea mai mică 
oolnăvire a acestoră organe să aibă fie
cine ună medicamentă la îndemână, care 
după o scurtă întrebuințare să delăture 
bâla. Ună asemenea medicamentă pro
bată este „Balsamulă de vieță alu lui 
Dr. Rosa- cunosoută și fârte plăcută 
de decenii în întrâgă Austro-Ungaria, se 
prepară în farmacia lui B. Fragner, 
Praga și se capătă în tâte farmaciile 
mai mari.
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Cnrsulu la bursa din Viena
din 5 Decemvre a. c. 1891

Renta de aură 4°/0 104.—
Renta de hârtiă 5°/0 . - - - 100.95
împrumutul^ căilorii ferate ungare -

aură - - - - - 116.80
dto argintă . » « . . 97.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.50 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (8-a emisiune) - • —.—

Bonuri rurale ungare ..... 90.20
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.25 
Losurile pentru regularea Tisei și So-

ghedmului 129 25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 91.65
Renta de argintă austriacă .... 91.35
Renta de aură austriacă......... 1C8.25
LosurI din 1860   136.25
Acțiunile băncei austro-ungare - ■ 1003.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.50
Acțiunile băncei de credită austr . • 275.10
Galbeni împărătesei- • - 5.60
Napoleon-d’orI................................... 9.35—
Mărci 100 imp. germane - - 57 92
Londra 10 Livres sterlings 117.90

Mr. 14327 721,1—1

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoseința publică, oum 

că pe temeiulă planuriloră economiei fo- 
restierale pentru anii 1890 pănă la 1892 
aprobate de înaltulă ministeriu reg. un. 
de agricultură, comuna orășendscă Bra
șovă în UDgaria (Transilvania) inten- 
ționeză de a vinde per trunchiu pe cale

de oferte din următorele reviere respec
tive părți de pădure mai joșii amintitele 
cantități de lemne și anume :

In revierulă orășenescă din cerculă 
Satulungă 25823 metri cubici lemne de 
fagă; în revierulă orășenesoă din Cer- 
nată 4720-8 metri cubici lemne de fagă ; 
în revierulă orășenescă Zizină și anume : 
în primulă despărțămentă pentru tăiată 
4350 metri cubici lemne fagă ; și 2017 
metri cubici lemne de bradă. In ală 
doilea despărțămentă pentru tăiată 8489 
metri cubici lemne de fagă și 9274 metri 
cubici lemne de bradă; în revierulă 
Szâraz Timiș 31037 metri cubiol lemne 
de bradă.

Condițiunile de oferte și aoele con
tractuale se află la oficiulă orășenescă 
forestierală în Brașovă în deoursulă 
dreloră oficidse spre esaminare din par
tea flăcărui.

Oferenții au de a’șl asoerne ofertele 
provăcjute cu ună timbru de 50 cr. celă 
multă pănă în 14 Ianuarie 1892 înainte 
de prândă la 11 dre primarului orașului 
Brașovă, amintindă în oferte în litere 
și oifre suma ce se oferă pentru fiăcare 
metru oubică. Ofertele au de a conține 
totdeodată și deehiarațiunea, oumcă ofe- 
rentului îi suntă cunoscute condițiunile 
de oferte și acele oontractuale, și că se 
supună loră necondiționată.

Ofertului are să se alăture ca vadiu 
5°/0 din prețulă massei de lemne oe 
se cumpără, amintindu-se totodată și nu
mele și locuința oferentului.

Deschiderea oferteloră va avă looă 
în 14 Ianuarie 1892 după prânză la 4 ore.

Brașovă, 26 Noemvre 1891.

698,11-10.

Univ. Med. '

Dr. Carol Flechtenmacher | 
dela 1 Decemvre st. n. 1891 s’a mutată cu locuința în

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu ! 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții) j
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela ll‘/2 pănă 
la 12% din di.

Totă de acolo se pote avea :

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE BH STOMÂGHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

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

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

măduitore să dovedesce ca fdrte folositoră în contra tuturoră greutățlloră de mistuire 
cârcei de stomachii, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloră etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
inedicanieiatu de casă poporală.

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

FIȚI ATENȚl!!!
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 
învălită 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 prov6$ute cu alăturata 
marcă a ; ubrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă s6 p6te procura numai în 

meposît-u.l-CL jpxixxdjpal-ijt. al-îî. pxod.ncetoxv3.1ia.i

IS- Fspagsiei*,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ 

Prag 205—3.
In Budapesta: ia farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovd, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

uarchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de viâță.

Alifia de casă universală de Praga 
(Frâg-ei Vniveisal-HaTissalbe) 

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 
în contra tuturoru inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloră.

Acesta se ’ntrebuințâză cu succesii sigură la inflamațiuni. la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumor ea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întărituri se vindecă în timpulu celii mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

Ixx cutiore ă, 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚII

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

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

Balsamu pentru audu.
(G-eh-fli-Balsam)

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

603,26—15

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. . .
luni. . ,
anu .

66

Pe
Pe
Pe

3
6

12

Pe
Pe
Pe

trei
șese 
unu

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

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anii...........................................................2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anii......................................................... 8 franci,
șese luni...............................................4 franci,
trei luni.................................. .2 franci.

fi. -
fi. —

50
cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Admmîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Sosirea si plocarea imorllm îi Brasovu.
I. Plecarea trenurilortl:

I. Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixte : 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerate (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după ametjl.
Trenulă de persone : 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste AradO): 10 dre 24 minute sera.

2. Dela Brașovă la Bucuresci:

Trenulii accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de ametjl.
Trenulii accelerată: 2 <5re 19 minute după amedl.

3. Dela Brașovă Ia Zernesci:

Trenulii mixtă: 5 dre 45 minute dimindța.
Trenulă mixtă : 2 ore 58 minute după amedl.

Dela Brașovă la Sân-Georgiu.
I

Trenulă mixtă : 8 dre 30 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă: 2 dre 10 minute după amecjl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulii accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amecjl. 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovă:

Trenulă accelerată : 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute sdra.

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Trenulă mixtă : 9 ore 24 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 6 dre 44 minute sdra.

Trenulă mixtă: 8 dre 30 minute înainte de ametjl.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 minute după amddl.

Dela 4 Sân-Georgiu la Brașovă.

Tipografia A. MUREȘIANLT, Brașovă


