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„GAZETA TRANSILVANIEI**.
Cn f Ianuarie 1S®8 st. vechin 

se deschide nou iibonamentii, la care în- 
Vltămă pe toți amicii șl sprijinitorii folei nostre.

Prețului abonamentului5
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

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

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe unii 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

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

Aiministraținflea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 19 Decemvre st. v.
„Dațî pentru Kișdedovo!" ră

sună afli prin tdta țera ungurescă 
și ardelenescă și va răsuna și mai 
tare și și mai desti de mâne în
colo, în care cfi (1 Ianuarie 1892) 
întră în vigăre noua lege, care a 
fostu tăcută pentru „asimilarea" 
copiilorâ dela 3—6 ani.

„Dațî pentru Kișdedovo!" se 
aude adi strigându și pe stradele 
comunei române selăgiene, Zal
nocu. Jidano-maghiarii din ceata 
lui Szapary-Apponyi-Iranyi- Ugron 
au de gând se „remagliiariseze" 
acestă comună, căci prea li-se pare 
valahă, aflându-se între 800 de lo
cuitori români abia 60 de poro- 
dițe din neamulu lui Levi și alfl 
lui Arpadu; au de gându a co
mite astfel!! da atentată grăznică 
la vieța națională a Româniloru 
din Zalnocu și totuși nu se sfiescu 
a âmbla chiar prin casele loru, 
spre a cere pentru Kișdedovo, ce 
voiescu se lu înființeze acolo.

Corespondentulă nostru, care 
ne raporteză despre acesta adauge; 
mulțămită Domnului, suntă cam 
puțini slabi de aceia, cari se-și dea 

erei țarii pentru scopurile de ma- 
ghiarisare !

Ear noi flicemu: hară Dom
nului, că au fostă neasemănată 
mai mulți aceia, cari indignin- 
du-se în consciința loră românescă 
au dată afara din casele loră pe 
obraznicii colectanțl în favorea 
Kișdedovului.

Ca mâne se voru pomeni lo
cuitorii din Zalnocă cu candidații 
diferiți din cerculu loră electorală, 
cari le voră cere se le dea votulă 
la viitorele alegeri dietale. Nu 
cumva îi voră primi pe aceștia 
mai politicosu și mai gata de ser
vire, decâtu pe feții maghiarisa- 
toriloră dela Kișdedovo?

Doră bravii alegători români 
din Zalnocu și din tdte comunele 
române, cari o pățescu și o voră 
păți-o ca Zalnoculă, nu-șl voră 
perde mințile, ca să deosebescă 
pacostea de cei ce au adus’o pe 
capulă loră!

Și 6re pacostea Kișdedovuri- 
loru cine au adus’o decă nu „pa- 
trioții" înflăcărați din ceta lui 
Szapary-Csaky, a lui Apponyi. 
Iranyi-Ugron ș. a. ? Nu se putea 
aduce legea, care întră în vigore 
cu cjiua de mâne, decă nu ’șl dă
deau mâna toți acești corifei, cari 
alergă ca nisce căpiați după uto
pia m aghi ari sări i ?

A da der voturi pentru candi
dații unguri, fiă de ori ce partidă 
și de ori ce colăre, ar fi mai mult 
de câtă a da pentru Kișdedovurile 
menite să înstrăineze copii dela 
sinulă mameloră loră, ar fi a re
munera pe aceia, cari le-au scosă 
la ivelă.

Acesta să și-o însemne fiă-care 
alegătoră română, ca se scie ce 
se răspundă acelora, cari voru în- 
drăsni a i cere se mărgă la urnă 
și să voteze pentru ei, călcândă 
asttelă în piciore hotărîrile ndstre 
naționale și credința, ce o dato- 
resce elă nemului său asuprită și 
prigonită!

înainte de alegeri.
Comitetulă alegătoriloră români din 

oomitatulă Timișului de partida națio
nală română a ținută o ședință în Timi- 
șdra la 25 Decemvre n. La însărcinarea 
comitetului, biuroulă adreseză ună Apelu, 
subscrisă de președintele P. Rotariu și 
de secretariulă I. V. Baroianu, cătră 
alegătorii români, membrii ai partidului 
naționalii română din oomitatulă Timi
șului, în care se dice, că în vederea 
apropiatelor!! alegeri comitetulii îșl ține 
de datonnță a aduoe aminte alegătorilor!! 
români de hotărîrile conferenței națio
nale din Sibiiu, recomandând!! cu totti 
adinsulă respeotarea rigurâsă a acelor!! 
hotărîrl. Aceste hotărîrl le respectăm!!, 
efice apelul!!: decă nu luămă parte în 
nici o formă la mișcările și agitațiunile 
partidelor!! neromâne; dâoă nu partici- 
pămil cu votulă nostru la nici o even
tuală alegere; dăcă nu ne legăm!! nici 
într’o formă,Șniol pentru acum, nici pentru 
viitorii în folosul!!, seu pentru sprijinirea 
vre-unei partide neromâne și decă vomă 
aștepta în liniște pănă oând conferența 
generală a partidei naționale române 
se va pronunța de nou asupra ținutei 
politice, ce va recomanda națiunei nos
tre să observe atâta față cu viitdrele 
alegeri, câtă și pentru durata întregului 
ciclu dietaltl de cinci ani, oe urmâză.

*
Caracteristică este, ceea oe răspunde 

diarulă din locă „Kronstădter Zeitung" 
unui cetitoră ală său, care vorbindă des
pre atitudinea Sașiloră la viitdrele ale
geri pune întrebarea : Szapary ori Ap
ponyi ?; adecă pentru cari candidați să 
voteze Sașii, pentru ai unuia, ori pen
tru ai celuilaltă ? Pentru candidații lui 
Apponyi nu potă vota, căci trebue să le 
fiă groză de politica lui națională, er 
pentru candidații lui Szapary erășl nu, 
pentru-că suntă octroațl.

La acesta răspunde redacțiunea foii 
numite, <j'c®ndă: Sașii au totă oausa de 
a dori și de a contribui oa ministeriulă 
Szapary să rămână la cârmă. Câtă pen
tru candidați, Sașii unde suntă în ma
joritate nu voră lăsa să li se ootroeze.

Credemă și noi, oă nu, dâcă Sașii 

voră pune candidați totă ca contele 
Andreiu Bethlen, care s’a alesă la Her
mann. L’au octoată, s’a ootroată, ori a 
fostă ootroată ?

*
Disposiția între proprietarii maghiari 

din Ardeală este favorabilă contelui 
Apponyi. După cum ni-se comunică din 
Câmpiă, acolo domnesoe între Maghiari 
convingerea, că la viitorele alegeri, Ap
ponyi va isbuti cu candidații săi în oele 
mai multe cercuri din Ardeală.

CRONICA POLITICA.
— 19 (31) Decemvrie

— țliarulă rusescă din Petersburg 
„Novoie Vremiau disoută situațiunea par
lamentară din ambele jumătăți ale mo- 
narchiei cjicendă, că disolvarea parlamen
tului maghiară apare oa o trăsătură 
tipică, care semnalâză în de ajunsă si- 
tuațiunea parlamentară originală din mo- 
narohiă. Nu esistă niol o garanță, oă 
nouele alegeri voră aduoe resultatulă do
rită de guvernă. Fiindă parlamentul^ 
maghiară reounoscută de necapabilă de 
cătră actualulă guvernă pentru o activi
tate legislatorioă, oontele Taaffe face 
încordări desperate, pentru de a-șl asi
gura o maioritate parlamentară în câtva 
puternică, adresându-se oătră Germanii 
liberali, pe cari oâroă a-i câștigă prin 
numirea oontelui Kuenburg oa ministru 
fără portofoliu. Nu e însă nici o garanțiă, 
că guvernulă în urma acestei apropiărl, 
va pută înjgheba o maioritate puternică. 
Starea lucruriloră va fi totă atâtă de 
încurcată, ca și mai înainte. Germanii 
liberali, împreună ou Polonii, nu voră 
pută dispune mai multă decâtă de 167 
voturi, între 353 membrii ai Reichs- 
rathului și oele 20 de voturi oe le lip- 
sesou abia le voră pută oăpăta dela oon- 
servativl. Germanii liberali suntă în 
contra ori cărei uniri cu consevativii, 
ăr contelui Taaffe nui rămâne altceva, 
decâtă să se deoidă său pentru Germanii 
liberali său pentru oonservativl. Dăr 
după alcătuirea aotuală a Reichsrathului 
se pdte presupune, că va fi disolvată, oa 
și parlamentulă maghiar, ca pe ună „parla
mentă necapabilă pentru o activitate 
seridsă parlamentară2 * * * * * * * * * * * 14.

(2)

Diplomatul^ din Gorgonzola.
Noielă de Antoniu Ghislanzoni.

— „Ascultă-mi istoria pănă la sfîr-
șită. Iți poți închipui, că îndată ce am
eșită din spitală am grăbită spre Gor
gonzola, să vădă pe Ifigenia, să i aruncă
în față ingratitudinea și să-i ceră sămă
de întreruperea oorespondenței. Am pă
șită în casa lui Lanfranconi pe la 9 ore... 
Tremuramă, asudamă... și mai mi-se ru
pea inima. Năvălescă în anticameră: ni- 
mene. Ca și cum întrăgă casa ar fi mu
rită. Incepă să strigă în tonă durdui- 
toră: cine este aiol? Giorgione! Anas
tasia! — Tăoere adâncă. Peste câteva
momente se presentară două persone,
ună bărbată și o femeiă, cu mutre de
adevărațl sclavi. — „Aici e d-lă Lan
franconi ?“ am întrebată. Mă priviră din
crescetă pănă ’n talpe. — „Voesoă să 
vorbescă cu d-lă Lanfranconi!" repetaiu. 
Atunci îmi răspunse servitorea: „D-lă 
președinte este ocupată ou vorbirea ce 
va ave s’o țină la inaugurarea societății

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ demooratioe italiano-latine și nu oredă 
să permită a fi conturbată de ună os- 
tașă." — Președinte! gândiu în mine.... 
Ddră d-lă Lanfranconi și-a sohimbată 
locuința!... Intr’adevără aceștia nu suntă 
vechii servitori. Pe masa antecamerei 
vădă o mulțime de «fiare Ș’ de scrieri 
volante politioe... Dâră ună fabricantă 
de cașcavală nu pote fi fundatorulă unui 
clubă politică! După oe mi-se deștep
tase în minte aceste cugete, ușa salei se 
deschise și păși în anteoameră ună 
domnă îmbrăoată în vestminte negre, ou 
cravată albă și mănuși albe. In gaura 
nasturelui străluoia o mare cocardă tri
cotară, subsidră avea o mulțime de acte, 
er în mână ținea patru, eeu cinci «fiare. 
In primula momenta credeamă, că am 
înaintea mea pe ună ministru, ori consi
lieră de stată. Cei doi servitori se ple
cară adâncă. La începută șovăiam... mi
rată și ou atențiă îlă priviiu. Intr’ade- 
vără elă era, fabricantulă de cașoavală! 
D-lă Lanfranconi se părea puțină oam 
deprimată, oând mă privi, der îndată se 
reculese, făcu o față seridsă și cfiae:

— „D-le Eugenio, forte mă buoură, 

oă te potă vede în bună sănătate. Se 
vede, oă cariera militară ți-a făcută bine! 
Bravă copilă! Cu ce-țl potă servi?"

— „Cu ce-mi poți servi ?“ strigaiu, 
neputându-ml învinge mâhnirea. — „Ou 
ce-mi poți servi ? ? Ce felă de întrebare 
e aoesta ? Am venită să vădă pe Ifi
genia, să-i aducă aminte ei și d-tale de 
sfântu-ve jurământă; să-mi câștigă oea 
din urmă răsplată, 1a care credă că am 
dreptă după atâtea suferințe și jertfe."

— „Răsplată!" replioâ d-lă Lanfran- 
eoni „Bravulă meu amică, nu se cuvine 
a vorbi de răsplată aceluia, oare s’a lup
tată pentru oausa comună. D-ta ai prinsă 
arma, oa să liberezi patria; patria e li
berată, etă răsplata d-tale!“

— „Dăr Ifigenia și promisiunile?"
— „Dragulă meu, timpurile (și asta 

n’o <fi°a numai eu) s’au sohimbată. Răs- 
boiulă de-o jumătate de ană și luptele 
politice au renăscută Europa. Evenimen
tele s’au urmată așa de repede, încâtă 
atjl nu se pote soi, oe se va întâmpla 
mâne. Dragulă meu, eu îți sfătuesoă să 
renunți la Ifigenia. Fata mea.... mai multă 

nu pdte fi a d-tale. Mâna ei e făgăduită 
altuia."

— „La cuvintele aoesteamânia mea nu 
mai cunosoea hotară. Am eruptă în ame
nințări atâtă de violente și forțate, în- 
oâtă fabrioantulă de oașcavală de odinioră 
— a lemnită. Ifigenia îmi aucfi vocea și 
grăbi în antecameră; îndată oe mă privi, 
se făou palidă, începu să tremure și în 
zadară se silia să vorbescă.—„Ifigenia" 
i-am grăită cu voce slabă „dreptă să fiă, 
ce-am aucfită de pe buzele tatălui tău? 
Tu să fi primită amorulă altui bărbată, 
câteva luni după-oe mi-ai jurată, că-mi 
vei fi soțiă?" — Vedeam, că în inima 
bietei copile se petrece o luptă grozavă, 
oe se oglinda în ochii ei înfrioațl."

— „Eugenio" cfise ea *n fine „vo
ința mea nu e liberă; nu dispună de- 
oâtă de inima mea, der de mâni nu".

„La cuvintele aceste ea erupse în 
plânsă amară. D-lă Laufranconi vădendă 
acâsta îșl contrase sprinoenele și ou ges
turi de adevărată președinte făcu semnă 
Ifigeniei să se depărteze. Scena acâsta 
mai multă mă ameți, decâtă mă întrista. 
După ce m’am reculesă am observată,
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— „Agenoe de Constatinopole" scrie 
unii important^ artioolii privitorii la a- 
lianța Turciei cu yre una dintre puteri. 
Unele cjiare streine, cjice „Agenoe de Con- 
stantinopole" au ventilate cestiunea, oă 
ar fi în interesulă Turciei a se alătura 
la una, său alta dintre puteri. Așa o 
fâiă rusescă ar dori, dâoă pe Turoia ar 
lega-o de Rusia o alianță neînfrântă și 
totă-odată s’ar alia și cu Franoia. Ba 
suntă unele foi, cari susțină, că între 
Turcia și cele două puteri amintite s’a 
și întâmplată o apropiere. AdI însă e 
constatată, că politioa guvernului oto
mană este îndreptată în direcția susți
nerii buneloră raporturi cu tote puterile 
europene și se facă destulă îndatoririlor 
internaționale fără de-a vătăma pe vre
una dintre puteri. Aoestă politică impar
țială leală și neutrală i va fi Turciei tot- 
deuna dătătâre de măsură.

SOIRILE QÎLEI.
— 19 (31) Decemvre.

t Dimitrie Cioflecfi, veteranulă pro- 
fesoră dela șoâlele primare române din 
iocă, a răposată astătjl- Inregistrândă a- 
câstă durerdsă scire, facemă cunoscută, 
că după cum ni-se asigură, răposatulă a 
lăsată pentru soopurl culturale românescl 
o fundațiune de 12,000 fi.

* * *
In memoria lui Miron Costin. Cetimă 

în „Românulă" dela 30 Octomvre: ErI 
s’a făcută în Iași aniversarea a doi se- 
coli dela mârtea istoricului și poetului 
nostru Miron Costin. Delegația studenți- 
loră din Buouresol a depusă o coronă 
prea frumâsă. Mai întâiu între 9 — 10 s’a 
ofioiată ună serviciu divină la Metropo- 
liă. După acâsta dela 10—11 panachidă 
religiosă în amintirea lui Miron Costin, 
totă la Metropoliă. Apoi studenții din 
BucurescI și o delegațiă ja studențiloră 
din Iași, împreună ou ună publică nu- 
mărosă, avendă în capă o musică mili
tară, au făcută o procesiuna dela Me
tropoliă la statue. D. G. Langa, prima- 
rulă Iașiloră luâ cuventulă, urândă bu- 
nă-venire studențiloră bucurescenl. După 
acesta vorbiră doi studentl, arătândă și 
glorifioândă memoria nemuritorului nos
tru istorică Miron Costin. Studenții au 
fostă primiți fârte bine de administrația 
comunală din Iași.

* • *
Numiri in diplomația României. Cetimă 

în cjiarele dedincolo oă Dl Rosetti-Solescu, 
ministru plenipotențiară la Belgradă este 
numită în aceeași calitate la Atena, în 
looulă d-lui Olănesou. D-lă 1. Djuvara 
este numită ministru în Belgradă. D-lă 
C. Sordony, ex-deputată este numită 
prim-seoretară ală legațiunei din Roma 
și detașată provisoriu oa șefă de cabi- 
netă ală ministrului de externe. D-lă T. 

Ghioa, actuală atașată pe lângă legațiu- 
nea din Parisă este numită secretară ol. 
II ală legațiunei din Constantinopolă. 
D-lă Carol Mitilineu, este numită seore- 
tară ol. ii ală legațiunei din Atena. D-lă 
M. M. Păcleanu, aotuală atașată ol. II 
în ministeriulă de esterne, este numită 
atașată ol. I pe lângă legațiunea din 
Parisă.

** *
Ministrulii instrucțiuneî publice din Ru

sia a făcută ună proieotă de lege, prin 
oare întroduoe în programulă șoâleloră 
primare urbane învățământulă meserie- 
loră. La fiăcare școlă urbană se va a- 
nexa ateliere de cismăriă, croitoriă, dul- 
gheriă, rotăriă și mai târdiu ferăriă, în 
cari școlarii voră învăța una din aceste 
meserii, după alegerea părințiloră lord, 
seu după indicarea directorului șcâlei. 
Oheltuelile de întreținerea ateliereloră 
voră fi acoperite prin vinderea obiecte- 
loră fabricate de școlari, er resturile su- 
meloră trebuitâre voră fi date de minis- 
trulă instruoțiunei publice.

* **
Nenorocire. Se scrie din Făgărașă, 

oă în cjiua primă a Crăciunului bisericei 
apusene s’a întâmplată o mare nenoro
cire la oasa dulgherului Friderio Laur. 
După ame$ă la trei âre veni la oasa lui 
femeia vecinului său Ioană Zahariă și 
a începută să se jâoe cu băiatulă de 
ună ană ală lui Laur. Pentru mai mare 
distraoțiă luâ de pe părete ună revol- 
veră și începu să facă jocă copilului 
trăgândă oocoșulă revolverului. De două 
ori a trasă, er a treia âră se aucji o de
tunătură și ună glonță întră tocmai prin 
fruntea băiatului. Laur dormia der au- 
tjindă sgomotulă se tredi îndată și fără 
de-a pierde timpă a alergată după me
dică. OrI-ce silințe însă au fostă zadar
nice, căci băiatulă muri sera la 9 âre.

* « *
Despărțire ierarchioă. „Lum." spune, 

oă în procesulă de despărțire ierarohică 
între Românii și Sârbii din Ciaoova, sen
tința tribunalului regescă, prin care Ro
mânii fuseră de totă respinși, fu schim
bată prin hotărîrea tablei reg., care nu 
numai enunță de lucru firescă despăr
țirea Româniloră de Sârbi, ci mai și 
Btatori apriată în prinoipiu, oă averea 
întregă a comunității bisericescl este a 
se împărți între membri gr. or. români 
și sârbi din acea oomună.

4< *
0 rugare. Din partea societății de 

lectură a teologiloră din Blașiu suntemă 
rugați a .da Jocă următâreloră rânduri: 
Avândă lipsă mare de bani pentru aco
perirea speseloră, ce le are sooietatea 
nâstră „Inooențiu M. Claină" ou tipări
rea părții aii a opului „Epistole cătră ună 
preotă tînără", venimă a ruga înoă-odată 
și încă pentru ultima-oră pe toți aoei P. 

T. domni oarl, abonândă partea I. din 
opulă amintită, pănă acum încă nu ni-au 
trimisă prețulă, să binevoiesca a ni-lă 
trimite în timpulă celă mai scurtă. — 
Totă pe acâstă cale rugămă respectuosă 
și pe toți acei P. T. domni, oarl pri- 
mindă liste de prenumerațiune la partea 
a Il-a a „Epistoleloră" și pănă aoum 
înoă nu ni-le-au retrimisă, să binevoiâsoă 
a grăbi cu retrimiterea loră, ca să ne 
putemă orienta cu privire la numărulă 
esemplareloră, ce suntă a se tipări. — 
Pentru soo. „Inooențiu M. Claină" a 
teologiloră din Blașiu: Teodoră Vandoră, 
președ. soc.; Ioană Țiucu, secret, soc.

** £
Musica regimentului 82 de infanterii, 

va da o serată mâne seră în sala dela 
Redoute, din inoidentulă anului nou. In- 
ceputulă la 8 âre sera. Prețulă de in
trare 30 or.

** *
Influenza graseză totă așa de multă 

în deosebitele puncte ale țării. In Pesta 
mulțimea bolnaviloră e fârte mare, spi
talele suntă pline.—Din Sâtorlja-Ujhely se 
scrie, oă și acolo graseză influenza în 
modă îngrijitoră, ;mai alesă oă ea de 
multeorl degenereză în aprindere de plă
mâni. — In Nitra pe lângă influenză 
graseză și difterita și bubatulă, oare 
pustiesce în măsură mare. — In Aradă 
unde difterita face grozave pustiiri 
între băețl, e lățită și influenza în mă
sură mare. — In Viena influenza erășl e 
în cresoere, — La noi în Brașovă ca
șurile de influenză suntă aoum mai rari, 
oa mai înainte ou oâteva cjile- Asemenea 
și tifusulă.

* A *
Trachoma în armată. Comanda cor

pului IV de armată a înounosoiințată 
pe ministrulă de honvetjl br. Fejervâry 
oă între fioiorii numitului oorpă graseză 
în mare măsură băla de ochi numită 
trachoma. Ministrulă a dată ordină, oă 
spre împiedecarea lățirei și stîrpirea a- 
cestei bâle, să se întrebuințeze tâte mă
surile neoesare.

* * *
Vaporii cufundata. Lui „N. Fr. Presse" 

’i-8e telegrafiez^ din Belgrad, că vapo- 
rulă „Ruston" s’a cufundată la Cukario.

* ** <
Complotii în contra Țarului. Din Lon

dra sosesce soirea, că poliția rusescă a 
desooperită o nouă oonjurațiune în con
tra Țarului și a aotualei forme de gu
vernare . Poliția rusesoă a deținută 
mulțl studențl ruși și poloni. Guvernulă 
a luată măsuri fârte aspre la granița 
germană și austriaoă, fiindcă se crede, 
că conjurațiunea vine de dinatară.

Din comîtatulu Uniedorei.
— 25 Deoemvre n. 1891.

(Instalarea noului fișpană. Congre- 
gațiunea estraordinară dela 21 și 22 De
cemvre n. c.) Preoum se soie, fișpa- 
nulă George Pogâny, după ună servioiu 
de 16 ani ca fișpană ală acestui comi- 
tată, în luna acesta a fostă înloouită 
prin George Szentkereszti, proprietară 
în Hususău, de lângă Blașiu.

Instalarea noului fișpană s’a întâm
plată Luni, în 21 Decemvre n. în sala 
oea mare a comitatului. Noulă fișpană 
a sosită la Deva încă în 20 Deoemvre 
la 6 ore p. m. La Șibotă, (prima sta
țiune pe teritoruiă comitatului nostru) 
a fostă primită de oătră vice șpanulă 
Coloman Barcsay, solgăbirăii și fisolgă- 
birăii, notarii și judii comunali din ju- 
rulă Șibotului. La gara dela Orăștiă, a 
fostă salutată de primarulă din Orăștiă 
și de câțiva amploiațl din apropiere, eră 
la stațiunea din Simeria, șefulă gărei, 
vestitulă maghiarisatoră, italianulă Ivan 
Paule, i-a predată prin ună copilașă o 
frumâsă cunună.

La gara din Deva, br. Szentkereszti 
a fostă bineventată de protonotarulă co
mitatului, Arthur Hollaki, fiindă de față 
mulțime de amploiațl și curioși. La so
sirea noului fișpană, casele Maghiariloră 
guvernamentali, ale Armeniloră și ale 
Jidaniloră erau împodobite cu stindarde 
ungurescl, er unii au și iluminată; în
suflețire mare însă nu se putea observa 
nioăirl. Astfelă, primirea noului fișpană 
nu se pâte d*ce> c& ar fostă prea 
splendidă, ci mai multă ofioiâsă.

Țăranii și peste totă poporulă ro
mână dela sate, au lipsită cu totulă dela 
acea primire.

Totă în fliua aoeea săra la 6 âre 
membrii români ai congregațiunei au 
ținută o conferență, în care după des- 
baterl seriâse și obiective, s’a deoisă, oa 
ei, oa membrii români ai oongregațiunii, 
află neoesară a participa și ei la actulă 
instalării și acolo să dea espresiune do- 
rințeloră și pretensiuniloră nâstre, basate 
pe legile esistente. Și anumită s’a de
oisă, a aduce pe cale privată la ounos- 
cința noului fișpană, oă membrii români 
așteptă, ca vorbirea lui de instalare se 
se pronunțe și în limba română, seu celă 
puțină, ca ooaținutulă aoelei vorbiri să 
se spună și românesoe. S’a decisă mai 
departe, oă totă pe acea oale să fiă a- 
visată noulă fișpană și despre aceea, oă 
la casă deoă dorința membriloră români 
nu se va lua în considerare, unulă dintre 
membrii români va fi neoesitată a pro
pune în decursulă instalării respectarea 
limbei române.

Conferență a mai deoisă, oa ou o- 
oasiunea instalării, unulă din membrii 
români să țină o cuvântare noului fiș-

că toți s’au depărtată și m’au lăsată sin
gură, ca pe-ună oâne, ca pe-ună oer- 
șitoră."

— „Și tu te-ai dusă?! Și în looă 
de-a te fi folosită de obicinuitele apu
cături ale amoresațiloră, cu cari de co
mună poți câștiga astfelă de lupte, te-ai 
depărtată din Gorgonzola și ți-ai tân- 
guită suferințele la stelele oerului! Tu 
ești frioosă, ca ună ostașă. Voi militarii 
sunteți toți croițl din același aluată! 
Pe câmpulă de răsboiu vă luptați oa 
nisce lei, dâr față ou o femeiă, ori ou 
ună cetățenă sunteți blâncjl și tremurați 
oa mieii.u

— „Ce voesol, durerea prea mare 
te faoe adeseori nătărău. Intr’adevără 
m’am depărtată din oasa lui Lanfran- 
ooni și am plămădită în creerii mei pla
nuri desperate. Dâr ou tâte astea n’am 
fostă capabilă să părăsesoă ținutulă, oi 
oa ună smintită pribegiamă pe stradele 
cele mai părăsite, mergeam afară la 
oâmpă și-apoi erășl mă apropiam de casa 
miresii mele, dâră voiu vedâ-o, dâră mă 
voiu întâlni ou ea, seu dâră voiu primi 
din parte-i vre-o insoiințare seoretă. Din 
întâmplare m’am întâlnită ou cameriera 

Ifigeniei, care m’a salutată afabilă și 
mi-a povestită, că d-lă Lanfranconi a 
huiduit’o dela casă după 20 ani de ser- 
vițiu. „Oh, îți jură, că nu elă e de vină la 
aoăsta", 4*se ea cu oohl plângători „nu 
elă a comisă acestă nedreptate, oi acei 
doi mișei patentați, oarl l’au prinsă în 
lațulă loră, și oarl la urmă i-lă voră și 
nimici. Inchipuesoe-țl, că atâtea prostii 
i-au băgată în oapă; într’atâta l’au ne
bunită cu vorbele loră, înoâtă aoum nici 
o bucată de lemnă nu cutâză să pună 
pe fooă fără de-a nu oere efatulă loră. 
Decă ai soi d-ta, câtă a plânsă biata 
domnișâră! Ea nu pâte suferi acele două 
mutre galbene de napi și tatălă ei pre
tinde să-și alegă pe unulă oa bărbată.“ 
Aceste și altele le-am aucjită dela femeia 
bătrână. Nu puțină mângăere mi-a în
tinsă consoiința, că Ifigenia s’a gândită 
la mine ohiar și în absența mea. Der 
cum s’o potă eu vedâ din nou? Cum 
să potă învinge oposiția tatălui ei ? Cu 
ce obrază să pășesoă de nou jîn casa 
unde m’au primită așa de dură și reoe 
și unde a trebuită să suferă o dejosire 
din cele mai mari? Gândulă acesta mă 
muncesce de multe cpl0, aoesta e năoa- 

zulă în contra căruia nu aflu lâoă."
— „Medicamentulă e aflată, iubitulă 

meu Eugenio*1.
— „Ce spui?"
— „Spună, că mâne vei întră în casa 

lui Lanfranconi; îți spună, oă Ifigenia 
peste trei c|fl0 erășl va fi mirâsa ta și 
oă peste o lună vomă faoe nunta".

Oohii lui Eugenio sohinteiau. Eu 
i-am vorbită în tonulă celui convinsă și 
sufietulă lui tînără să deschise de nou 
speranței oră.

— „Dâr cum, în oe modă sperezl, 8ă 
ajungemă la țintă?"

— „Asta nu e de lipsă s’o sci; în 
timpă ce ți-ai povestită Odysea, eu am 
studiată puterea armată a dușmanului și 
m’am cugetată asupra planului de bă- 
taiă. Crede-ml amice, că învingerea e 
a nâstră. Trebue să ne luptăm ou un omă 
slabă de minte și ou doi mișei..., Oh, eu 
fârte bine ounosoă pe acești domni. In 
revoluția dela 1848 erau cu miile de fe- 
lulă loră, nu e mirare, diîcă și răsboiulă 
din 1859 a scosă la ivelă atâția. Ast
felă de lingăi, în âra pericolului fugă 
și se ascundă, dâr în olipa învingerii, 
apară cete întregi pe câmpulă de luptă 

coperită ou cadavre, să se împărtășăscă 
de miseriile învinșiloră și de gloria învin- 
gătoriloră. Și sci tu pe ce căi îșl a- 
jungă ei soopulă? Unulă îmbracă masoa 
martiriului, conspiratorului a emigratului 
de odiniâră, a prisonieriloră politioă, ce- 
lalat vorbesce în tonă înalt; vestesoe li- 
beralitate și astfelă amețesoă poporulă 
oredulă. Crecjl tu Eugenio, că oei doi 
âmenl, cu cari avemă noi de lucru, să 
țină de acestă soiu de dobitâoe? O, der 
’ți jură, că i vomă demasca. Ar fi pă- 
cată a lăsa, oa Ifigenia ta, să ajungă în 
mânile aoestoră blăstămațl. “

Eugenio ’ml strînse mâna. I-am pi
curată speranță și bucuria în inimă și 
oa să nu-i dau timpă a oădâ erășl în 
desperarea lui, m’am oferită îndată a 
mă duoe ou elă în Gorgonzola și a-lă re- 
conduoe în brațele miresei sale. Puteam 
eu să reoomandă oeva mai bună unui 
tînără amoresată de 25 ani oare ou 
puțină mai ’nainte se ocupa ou gân
duri de sinucidere ? Peste o âră am ple- 
oată în Gorgonzola.

(Va urma.) 
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pană, în care să arete, că ce impresiune 
a făcută aeupra Româniloră denumirea 
noului fișpană și care este convicți
unea, dorința și pretensiunea Românilor 
din comitatulă Hunedorei față de aotulft 
de denumire și de instalare. De oratorii 
s’a designată destinsulă protopopă gr. 
or. din Bradă, d-lă Vasilie Demiană, cu 
acea îndrumare, ca în cuvântarea sa să 
se folosescă de terminii cei mai leali și 
•obiectivi.

In fine, oonferența a deoisă, ca la 
casă, când Românii ar fi atacați pe ne
drepții în congregațiuna, să respingă 
tâte atacurile cu bărbățiă și demnitate.

Pe când membrii români se con
sultau asupra ținutei, ce aveau să ia în 
4iua următore, noulă fișpană a fostă o- 
norată ou conductă de torțe și cu mar
șuri și oiardașurl unguresci, esecutate de 
mu8ica militară a regimentului românescă 
64 din Orăștie, adusă la Deva anume pen
tru acâstă paradă.

Cuventulă de bineventare l’a ținută 
tînărulă advocată Dr. Bela Farkas. Ora- 
torulă, voindă a arăta, ce bărbați mari 
maghiari s’au năsout în acesta comitată, 
a amintită între alții pe Ioană Corvi- 
nulă (sic!), pe prinoipele Barosai și alții.

Dela noulă,. fișpană, oonductulă s’a 
dusă la fostulă fișpană George Pogâny, 
de sigură, ca să-lă mângăe, că după ună 
serviciu publioă de 54 de ani, a trebuit 
să cedeze loculă altuis, „Ia propria sa 
cerere", cade bună voiă... Așa s’a ter
minată preziua instalării.

La 21 Deoemvre, la 10 ore a. m., 
sala cea mare din casele comitatului 
era plină de lume. Din oei 516 mem
bri, voră fi fostă de față 300, ceialalțl 
au fostă parte ospețl din oomitatulă Tîr- 
navei miol, cari au venită ou noulă fiș
pană, parte membri, cari s’au amestecat 
între membrii oongregațiunei ca privitori. 
Galeriile erau ooupate de dame, de am- 
ploiațl r., preoți și tînărî de pe la șod- 
lele din locă.

Viceșpanulă Coloman Barcsai, salu- 
tândă pe cei întruniți, mulțumi celorO 
ce l’au felicitată pentru re’nsănătoșiare, 
deschise adunarea estraordinară și pro
puse, ca să se alegă o deputațiune mai 
numărosă, care să învite pe noulă fișpan 
la aotulă de instalare.

Intrândă în sală, noulă fișpană este 
întimpinată ou „âljen“-url, apoi protono- 
tarulă cetesce actulă de denumire și ia 
jurământulă ofioiosă.

Urmâză erășl „âljen“-url, după oarl 
ooupândă scaunulă presidială noulă fiș
pană îșl ține cuventulă de instalare.

In vorbirea - programă , noulă 
fișpană mai ’nainte de tâte face elo- 
giurl antecesoriloră săi și-și esprimă te
merea, că puterile sale nu voră fi atâtă 
de mari, oa să le potă fi demnă urmașă. 
Arată apoi, că nu este străină în comi- 
tatulă Hunedârei, căci are proprietăți și 
în aoestă comitată și că s’a ocupată se- 
rio8ă de administrațiune, publicândă câte
va tractate ou privire la administrațiune. 
Promite, oă în oficiulă său va esecuta 
cu rigâre legile sancționate, că va con
trola cu imparțialitate lucrările subalter- 
niloră săi și va pretinde, oa funoționarii 
administrativi să aibă mâni ourate și banii 
publici să se manipuleze ou sorupulosi- 
tate. Promite mai departe, oă ca fișpană 
va asoulta tote plânsorile juste și va 
respecta tdte pretensiunile și drepturile 
fiă-oărui cetățână, de orice naționalitate 
său confesiune ar fi.

După aoestea, fișpanulă spuse cu 
emfasă, că acâstă patriă au oucerit’o stră
moșii săi, (adecă Maghiarii) cu sânge de 
Maghiară, de aoeea elă considera acesta, 
pămentă esclusivu ca pămăntă maghiarii. 
Dreptă aoeea, declară susă și tare, oă 
.câtă timpii va ocupa scaunulă de fișpană, 
va persecuta cu neîndurare pe toți inimicii 
„ideii de stătu maghiară" ! In finerâgă 
pe subalternii săi și pe membrii congre- 
gațiunei, oa în grâua sa lucrare să-i dea 
totă posibilulă ajutoră.

Se înțelege de sine, oă la partea 
aoeea a cuvântării, în oare se faoe amin
tire de „cuoerirea" patriei și persecuta

rea „inimiciloră ideii de stată maghiară", 
Ungurii au eruptă în esolamărl de bu- 
oună și „âljenurl“ sgomotâse.

Văcjendă Românii, că fișpanulă nu 
are gândă să țină contă de justa și le
gala dorință și pretensiune a Români- 
loră, se ridica membrulă Franciscă Hossu 
Longină, oa amăsurată hotărîrei confe- 
renței de erl, să câră și să pretindă res- 
peotarea limbei române. Abia pronunță 
însă câteva cuvinte și Maghiarii și să
riră iritați, protestândă și strigândă din 
răsputeri, că nu voră să-lă asculte.

In mijloculă sgomotului cumplită, nu 
se aucjia aoum nici vocea fișpanului. 
Franciscă Hossu Longină vădândă aoestă 
iritațiune fanatică și observândă și ges
turile amenințătdre ale fișpanului, s’a 
pusă erășl la looulă său.

După oe s’a făcută erășl liniște, a 
urmată bineventarea funoționariloră ad
ministrativi, prin protonotarulă Arthur 
Hollaki, oare a asigurată pe fișpanulă, 
în numele funoționariloră administrativi, 
oă pănă când va guverna în sensulă le- 
giloră patriei, va afla sprigină la funo
ționarii administrativi.

_________ (V a urma.)

Concertulu D-rei Irena de Brenner
berg, ală gentilei și modestei nâstre vir
tuose brașovence, care avu locă Marți 
sera în sala otelului Centrală, a întru
nită ună numărosă publică, care ou sim
patia și cu multă interesă a urmărită 
jooulă artistei, care în sourtă timpă a 
sciută să storoă admirațiunea lumei mu- 
sioale. Programulă ei frumosă l’a ese- 
cutată ou ounosouta-i măiestriă și tonu- 
nurile ce le sootea din vidră, precum și 
technica ei admirabilă, răpi și de astă- 
dată pe publică, care a aplaudat’o fre
netică. Domnii profes. Binder (tenor.) 
și R. Lassel (aoompaniatorulă la piană) 
au contribuită puternioă la suocesulă 
ooncertului. O mioă împrejurare a al
terată încâtva efeotulă primeloră două 
piese din programă. Etă cum se esplioă 
acesta regretabilă împrejurare în scri- 
sorea ce urmâză :

On. Redacțiune! In ooncertulă de 
erl ală fiicei mele, Irena de Brennerberg, 
a fostă mai alesă numărulă primă din 
programă, Beethoven concertă D dur 
pentru violină, prin aoeea alterată, oă 
deși eu mă rugasem pentru ună piană 
bună și bine acordată, mi-s’a dată totuși 
ună instrumentă, care nu avea acordarea 
normală, ci era acordată cu o jumătate de 
tonu mai susă. Acâsta a fostă oausa, oă 
fiioa mea a fostă silită să-și acordeze 
violina în tonă multă mai înaltă, în oare 
aoordare prea înaltă, cordele cu tdte si
lințele, n’au putută fi susținute și mereu 
se slăbeau, ceea oe va înțelege fiă-care 
ounosoătoră de musică, ca ună lucru na
turală. Acestă neajunsă făcu de lipsă, oa 
să se depărteze pianulă prea susă acor
dată înainte de ală treilea numără din 
programă și să se înlocuiesoă printr’u- 
nulă mai corăspuncjătoră aoordării nor
male, care din întâmplare se afla în 
odaia de alăturea.

Aceste șiruri, oredându-le necesare 
pentru lămurirea și rectificarea oontur- 
bării ce s’a ivită în urma acesta în de- 
cursulă concertului de ieri, vă rogă a le 
primi în prețuitulă D-Vostră (fiară.

Brașovu, 30 Deoemvre 1891.
Cu distinsă stimă: 

Francisofi de Brennerberg.

La starea învățământului în Munții 
apuseni.

Abrudă, 27 Deoemvre n. 1891, 
(Urmare).

Să revină acum asupra întâmpină- 
riloră. Voiu înoepe ou întâmpinarea ve
nerabilului parochă losifă Ciura din Bu- 
cium-șâsa, publioată în nr. 257 ală „Gaz. 
Trans."

’Ml servesce spre deosebită mulțu
mire a declara, că după informațiunile 
mai prospete, oe le am, răspunsulă d lui 
parochă Ciura îlă reounosoă de adevărată 
în tote punctele sale. Dâr pe lângă tote 
astea, oele oomunioate de mine stau ne- 
olintite, căol deși din întâmplare, dâr 
totuși este adevărată, oă protopopulă 
oând a visitată școla, pe învățătoră nu 

l’a aflată la postulă său; de-asemenea 
este adevărată, oă au fostă esousațl și 
prunci de aoeia, ai oăroră părinți au re
clamată, oa prunoii loră să nu fiă es
ousațl; că înainte de sinodulă traotuală 
nu a esistată nici o deoisiune a senatu
lui șoolastioă și respective a ouratoratului 
bisericescă din Bucium-șiesa de a înfi
ința ună ală doilea postă de învățătoră. 
Soirea îmbuourătdre împărtășită în pri
vința acesta de d-lă losifă Ciura, și-a 
făcută efeotulă său plăcută asupra tu
turora.

Cu totului altoum stămă cu întâm
pinarea d-lui învățătoră Munteanu, pu
blioată în nr. 259 ală „Gazetei". D-lă 
Munteanu, de oând e în Buoium-șâsa, 
nu am aucfită să fi jsămănată niol ună 
sîmbure de pădureță ; pădureții din gră
dina școlei suntă sămănațl de Ioană P. 
Reteganulă. D-lă Munteanu în an. 1889 
a împărțită din grădina șcdlei altoi la 
poporă, și încă fără soirea și învoirea 
prealabilă a senatului șoolastioă, dâr a- 
oei altoi n’au fostă nobilitațl de d-sa, oi 
de d-lă Reteganulă. E dreptă, oă în a- 
nulă curentă a fostă premiată pentru 
8ucoese în pomologiă : pentru oă, durere, 
în toți munții apuseni nu s’a aflată ună 
ală doilea învățătoră conourentă. Așa- 
dâr frații greoo-orientall stau și mai rău, 
decâtă noi. Der aducă-șl aminte d-lă 
Munteanu, că în 1890, ou ocasiu- 
nea adunării generali a despărțămân
tului VII ală Asooiuțiunei, ținută în 
Roșia, ’i s’a spusă verde în față, în ple- 
nulă ședinței, că nu d-sa a nobilitată 
altoii, nici a sămănată pădureții, și din 
aoesta causă atunci premiulă nici nu ’i 
s’a dată. Pentru ce nu a combătută in- 
veotivele acele, fiindcă erau presențl 
mulțl bărbați, cari aveau cunoscințe a- 
ourate despre starea luorului ? E dreptă, 
oă grădina șcdlei e mioă, dâr pentru 
șcâlă de pomi e suficientă; âr pentru a 
se instrua băieții în arangiarea pomilorO, 
cimiteriulă din Bucium-șâsa e fârte aco
modată. Umplându-se acesta cu pomi, 
s’ar mai mări și frumsețea cimiteriului 
și s’ar crea și ună anumită venită pen
tru biserică.

E mirare, cum de învățătorii se 
însuflețescă așa de puțină pentru pomo
logiă, încâtă în altă looă nu s’a făcută 
pănă aoum chiar nimică. Mă miră cu 
atâtă mai multă, căci soiu pe unii preoți, 
cari au o adevărată pasiune în ramulă 
aoesta. Așa, să tacă de alții, d-nulă pa
rochă locală Alesandru Ciura posede 
ună numără forte frumosă de altoi no
bilitațl cu mâna-i propriă. D-sa de multă 
se ocupă ou nobilitarea și împarte în 
totă tâmna și primăvera esemplare fru- 
mose și în numără însemnată amiciloră 
și poporeniloră săi. Cine a fostă peste 
vâră la biserica unită din Abrudă și să 
nu va fi fostă încântată de minunata gră
dină de trandafiri din ourtea biserioei ! 
Totă soiuri de oele mai nobile și mai 
esoelente, plantați și nobilitațl de mâna 
părintelui Ciura! Cu t6te aoestea învă- 
țătorulă dorme, niol însa-șl frumseța 
trandafiriloră deîa ferâstra sa nu-lă potă 
înteți să se ocupe și d-sa ou nobili
tarea.

Pentru intețirea și deșteptarea zelu
lui în învățători, după părerea mea, mai 
acomodate suntă: controlările stricte, 
ținerile în evidență și lauda, ori desa- 
probarea după merită. Dâcă d-lă pro
topopă, umblândă în comună cu ori și 
oe ooasiune, s’ar interesa și ar dori să 
vâdă cu ochii, să numere esemplarele 
nobilitate, să se informeze, că oe s’a 
alesă cu cele din trecută ; dâcă cu oca- 
siunl de acestea ar mai duce ou sine în 
grădina de pomologiă și pe unii dintre 
membrii senatului scolastioă ; dâoă des
pre cele esperiate ar faoe raporturi în 
ședințele sinodali, în presența represen- 
tanțiloră comuneloră și a învățătoriloră, 
lăudândă ou numele pe oei diligențl și 
reprobândă pe cei negligențl, sunt si
gură, oă pe asta oale în oâțIVa ani amă 
ajunge departe.

(Va urma.)

Telegramele „Gaz. Trims.“
(Serviciulă biuroului de cor. din Pesta.)

Berii nu, 31 Deoemvre. Foile 
din Bavaria aducfi soirea sensa- 
țională, că între relațiunile cur- 
țiloru din Berlină și Munchen s’ar 
fi ivită o încordare.

Parisii, 31 Deoemvre. Senatulă 
ratifică definitivă rămânerea taxei 
de 6 franci asupra vamei pe făină 
pănă la finea lui Maiu.

BucurescT, 31 Deoemvre. Intre 
grupulă constituționalilor lui Carp 
și între partidulu conservatoră s’a 
făcută o fusiune, care a avută de 
urmare o remaniarea a cabinetu
lui. D. D. Carp, Ghermani și Mar
ghiloman au întrată în acestă ca- 
binetă. Prin urmare reaultatulu 
alegeriloru pare asigurată.

Budapesta, 31 Decemvre.........
Copii cei mici a-i îngropătorului 
Beringer, lăsați fără pază, s’au 
înecată în fumulu din odaiă.*)

CUNUNIA. D-10 Anchedimu Sioldea, 
locotenentă, se va oununa ou domnișâra 
Elena N. Câmpeanu în 10 Ianuarie n. 
1892 în biserica greoo-catolică din Eli- 
sabetopole. — Dorimă ferioire tinerii 
părechL

DIVERSE.
Ce să bea în parlamentulu francesu. 

Ori de câte ori să uroă în camera fran- 
oesă vre-ună oratoră pe tribună, alârgă 
imediată ună servitoră, care pune ună 
pahară înaintea vorbitorului. Președin
tele camerei, Floquet, bea sirupă căldi- 
oelă; mai nainte bea cafea nâgră. Mi
niștrii Freycinet și Constans nu beau 
nimică pe tribună; miniștrii Ribot, Bour
geois și Iuliu Roche beau cafea zaha
risită; Fallieres, Barbey, Develle și vioe- 
secretarulă de stată Etienne, beau apă 
ou zahără; ministrulă de finance Rouvier 
bea oitronadă în apă gazosă (soda); mi
nistrulă lucrăriloră, publice, Guyot bea 
vină de Marsala ou apă. Olemenoeau 
bea de regulă apă gazâsă, dâr oând stă 
mai multă pe tribună, oere două pahare: 
unulă ou apă gazosă, âr oelălaltă cu 
vină de Marsala. Cei mai mulțl beau 
apă ou zahară, între alții Casimir Perrier; 
fostulă președinte ală esposiției univer
sale Georges Berger, oonduoătorii uvrie- 
riloră,i.Vasly; Antide Boyer și Lafargue. 
Conducătorulă partidei olericale-monar- 
chiste, contele de Mun, și deputatulă 
boulangistă Laur, beau numai apă ga- 
zosă, Paul de Cassagnac bea limonadă 
ou apă gazăsă, Deroulede bea oognaoă 
ou apă. Deputății Brisson, Camille 
Pelletau, Looroy și Delafosse beau oog- 
naoă în apă cu zahară, Meline, fostulă 
președinte ală camerei, bea grog ferbinte, 
ohiar și vâra. Episoopulă Freppel, de 
nascere Elsațiană, oare a răposată în (fi
lele aoestea, avea obiceiulă de a bea 
bere.

*) Partea dintâiu a aoestei telegrame 
n’are înțelesă, din oausă, oă lipsesoă vreo 
două cuvinte. Biroulă de corespondență 
unguresoă din Pesta, dâcă ne trimite 
astfelă de telegrame puțină importante 
pentru noi, ar face bine, dâcă ni le-ar tri
mite oelă puțină esaote, ca să le putemă 
înțelege. Red.

iLiirsaîa pieței SSrașovu
din 31 Decemvre st, n. 1891.

fluncnote românesci Oump. 9 26 Vând. 9.31
irgintă rom&nescă „ 9.20 n 9.25
tfapoleon-d’orl - - „ 9.28 n 9.33
lire turcescl - - „ 10.58 n 10.63
Imperiali - - ■ „ 9.58 n 9 63
dalbinl - - - „ 5.45 n 5.50
Leris, fonc. „Albina" 6°/0 —.— n

n n n 5"/o n — n —.—
Ruble rusescl - - - n 112. H 113.50
ii ir ci germane - - 57.40 n 57.90
Diseontulă 6—8°/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Cursuln la bursa din Viena

din 30 Decemvre a. c. 1891
Bcnta de aurii 4t)/() - 107 10
Rsnta de hârtiă 5u/0 • 101 75
Imprumutulii căilord ferate ungare

aurii.................................... 117.40
dto argintii - £8.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungare [1-ma emisiune] - - 113 50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostil ungare [2-a emisunei] —,

Amorf isarea datoriei căilorti ferate de
ostil ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale-ungare ■ • - 90.90
Bonuri croato-slavone ■ 1C5.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - —.—
Imprumutulii cu premiulă ungurescii 130.— 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului 92 75
Galbeni împărătesei .... 5.58
Napoleon-d’orI - 9.35
Mărci 1U0 împ. germane - - 57 94
Londra 10 Livres sterlings 117.95

I

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilule universale" ale lui

I. PSERHOFER
merită cu totă dreptulu numirea din urmă, dedrece în faptă suntă forte multe bole, 
la cari aceste pilule a probată efectulu loru escelentă.

De mai multe decenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se voră afla 
la cari ară lipsi o mică provisiune din acestă medicamentă de casă escelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule ca me
dicamentă de ca.lă, cu deosebire în contra tuturoru suferințeloră, ce provină în urma 
relei mistuiri și constipații, precum: perturbarea în circulațiunea ferici, suferința 
de ileatu, slăbirea niațeloril, colica cu venturi, eongestiune la creeri, haoinorhoide 
(vîna de aură) ș. c. 1.

Prin proprietatea loră purificătore de sânge au cu deosebire bună efectă asupra 
aueiniei și asupra boleloră ce isvorescă din acesta, precum: gălbinare, dureri de 
capu nervdse ș. a. m. Aceste pilule purificătore de sânge lucrdză așa de ușoră, în
oată nu pricinuescă nici cele mai mici dureri și pentru aceea le pote folosi și cele 
mai slăbite persdne, chiar și copii fără nici o temere.

Aeeste pilule puriflcătdre <le sânge se prepară veritabile singură numai în 
farmacia „zum gold. Reichsapfel“ a lui I. Pserhofer, Singerstrnsse Nr. 15 la Viena, 
și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. Ună sulă cu 6 cutii costă 1 11. 05 cr., tri- 
mițendu-se nefrancată cu rambursă 1 11. 10 cr. Decă se trimite suma baniloră îna
inte. costă ună sulă cu pilule 1 11. 25 cr inclusive francare, 2 suluri 2 11. 30 cr., 
3 suluri 3 II. 35 cr., 4 suluri 4 11. 40 cr., 5 suluri 5 11. 20 cr., 10 suluri 9 11. 20 
cr. Mai puțină de ună sulă nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei loră celei mari, se imîteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume Pilule purillcătdro <le sânge 
ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă veritabile, a căroră instrucțiune pentru 
folosire este provădută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari pdrtă pe capaculu cutiei 
totă aceeași iscălitură în ,colore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestoră pilule mulțămescă 
pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bdle, lăsămă să urmeze 
aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebuințată odată aceste pilule, le 
recomandă mai departe.

Schlierbach 22 Octomvrie 1888.
Știm: D-lc : Subsemnatulu me rogii a-mi 

mai i r imite 4 suluri cu pilule purificătâre de 
sânge cari în adevăru suntu forte folositdre și 
escelente.

Cu distinsă stimă Ig. Neureiter, medicu.

Hrasche lângă Flodnik 12 Septemvrie 1887.
Stim. D-le : A fostu voința lui D-c|eu, că pi

lulele D v. au ajunau în mânile mele, și resul- 
tatulu dela acestea îlu atribui Dv : Me recisemu 
în patulu de jeusiă astielă încâtiî nu mai pu- 
tâmu lucra și așu fi sigură deja mortă, decă 
nu m-aru fi~ scăpatu minunatele Dv. pilule. 
D-c|eu so V6 binecuvinteso de mii de ori Am 
confiența, că pilule Dv. me vor ii face de totu 
sănătosâ, așa precum a folosită și altora.

Theresia Kniflc.

Recomandămii onor, publicu 
urmâtdrele articole prdspâtti 
sosite î
Nlarinntă (Aalfiscli).
Scrumbii <le Marea ostică. 
Scrumbii <Ie Ilunăre.
Sardine franțusesci.
Sardine rusesc! (în butoiașe). 
Sardelle.
Iiaclterdă I-a calitate (Iiapardonu). 
Măsline trile ști vollo (mari). 
Icre negre moi.
Untdelemnu finii.
Halva I-a calitate. 
Curmale I-a calitate. 
Ceai diferite calități. 
Bisquits pentru ceai.
Komu de Ananas șl Jamaica. 
CognaeA franțuscsciî. 
Champagne franțusescă. 
Mustaru franțusesctî.
Martine de Cîorz.
Cafele diferite calități, că tu si alte 
articole de băcănia cu prețuri mo
derate.

Ioanu Bucoiu & Fiiu,
725,2-2.

Wiener-Noustadt, 9 Decemvre 1887.
Știm. D-Ie : In numele mătușei mele de 60 

ani îți esprimfi cea mai căldurdsă mulțumire. 
Dânsa a suferita 5 ani do cataru la stomachu 
cronicu și do apă, Vieța îi ora unu chinu și so 
credea deja de pordută. Prin întâmplare a că-

pătatu o cutia cu eseelentelo Dv. Pilule purifî- 
catâro de sânge, și după o întrebuințare mai 
îndelungată s’a vindecatu.

Cu distinsă stimă Iosofa Weinzettel.

Eîchongraberamt bei Gfiihl, 27 Martie 1889.
Știm. D-lo : Subsemnatulu se rdgă a mai 

trimite 4 suluri cu pilulele Dv. în adevfiru fo- 
lositore și escelente. Nu potu întrolăsa fără ca 
se Vo esurimfi recunoscința mea în privința 
valdrei a acestoru pilule, și lo voi recomanda 
unde numai se va putea tuturoru suferincjiloru. 
Ve autorisezu, ca acâstă a mea mulțămită se 
o folosiți după placti și po cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Huhn.

Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. Schlesicn,
8 Oct. 1888. ~ 

Stim. D-le . Vo rogu a’ml trimite unu sulu 
cu 6 cutii din pilulele Dv. universale purificătâro 
de sânge. Numai minunatolorti Dv. pilule amu. 
se mulțam eseu, că amu scăpatu. do o suferință 
de stomachu, care m’a chinuită. 5 anî. Aceste 
pilule n’aro sâ’mi lipsescă nici-odată și esprimă. 
prin acesta mulțâmirea mea cea mai căldurdsă. 

Cu cea mai mare stimă Ana Zwickl.

Nr 16697—1891 ‘ 740,3-3

PUBLICAȚIUNE 
referitore la incassarea dărei pentru 

câni pro 1892.
De vreme ce, în sensulO ordinațiunei 

Ilustrităței Sale d-lui subcomite și con
siliero reg. Iuliu de Boli ddto Brașovtî 
în 3 Iunie a. c. Nru 6298 și în sensulă 
publicațiunei subscrisului magistrate din 
24 Iunie a. c. Nru 8167, disposițiunile 
noului statute pentru ținerea cânilorO, 
cari se estinde asupra quoteloră dărei 
pentru câni, întră în puterea de drepte 
cu 1 Ianuarie 1892, se aduce prin acesta 
la cunoseința publică, cumcă validitatea

statului de câni de facto valabile, espiră 
cu 31 Deoemvre a. c., procurându-se, 
începende cu 2 Ianuarie 1892, dela ofi- 
oiolatuld orășenesoe de dare mărcile pen
tru câni, cari suntfi valabile pro 1892.

Darea de câni, carea are să se plă- 
tăscă cu ocasiunea procurărei mărciloră 
pentru întregule ană pentru fiăcare câne, 
care a trecută peste etatea de 3 luni 
conține:

a) pentru fiăcare câne de luxă, care 
se ține numai pentru plăcere — între 
aceștia se subsumeză și ogarii și cânii 
de măcelari — suma de 8 fl.;

b) pentru fiecare câne de vânată, 
în casă când posesorulă cânelui este 
provecjută cu o cartă de vânată, 1 fl; la 
casă contrară însă : 8 fl. v. a.

c) pentru fieoare câne de casă me
nită pentru pază seu pentru fiecare oâne 
pentru oi 1 fl.

In intravilană este pentru fiăcare 
câne de casă seu de oi, în estravilană 
pentru 2 câni de casă seu pentru 2 
câni ținuți la o turmă, în fine pentru 
3 câni, cari se țină la turme aflătâre pe 
munți seu în păduri — de a se plăti 
1 fl.

Ca astfelă de câni suntă de a se 
considera numai acei câni, cari ser- 
vescă anume pentru paza casei seau a 
turmei, și cari nu aparțină speciei că- 
loră de luxă seu de vânată.

Fiecare câne de curte său turmă, 
care se află peste numărulă amintită 
prescrisă, este supusă dărei câniloră de 
luxă, 8 fl.

Cânii streiniloră se supună dărei nu
mai atunci, când streinii locuescă pe te- 
ritorulO orășeneseă mai multă decăiu 8 
flile.

Câni neprovăduțl cu mărcile vala
bile, se voră ucide, începândă cu 11 Ia
nuarie 1892, de cătră călău.

Se observă în fine, cumcă statutele 
ținerei câniloră se află la oficiulă oră- 
șenescă de dare și se potă procura per 
esemplară cu 10 cr.

Brașovu, 24 Decemvre 1892.

PUBLICAȚIU1TE.

Liqueur din plante de Alpi,
machu. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fi. 40 cr.

celă bună mijlocîîîn contra tu tur oru suferințeloru 
dill1 iUdllcH, rlieumatice: dureriloră la șirea spinării, junghiuri, is- 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de. capă, junghiuri la urechi etc., 
1 fl. 20 cr.

Fensifă imnfril ehi Dr- Romershsusen pentru întărirea și conser- Ubuilțd. ptJllLl U ULIII, varea vederei, în flacone originale ă 2 fl. 50 cr. și 
1 fl. 50 cr.

MinunatuSu balsamu englezescti i1 60 cr<
Dfofiiifî în nnntra tlieoî (Fiakerpulver) în contra catarului, răgușelei rid IUIII II! L llllca LUOUl etc. 1 cutiă 34 cr. cu trimiterea francată 6u cr. 
Franzbraiwtwem cu seu fără sare 1 sticlă 70 cr.

Balsam contra degerăturei cută ca celă mai sigură remediu con
tra suferințeloră de degerătură de totă felulă, precum și spre vindecarea raneloră 
fdrte învechite. 1 borcană 45 cr., cu trimiterea francată 65 cr.

Helso seu Gezundheîtssalz, tarului, la stomachă, precum în ge
nere în contra tuturoră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună

— mijlocft probată în contra umflă- 
) turei la gâtft 1 flaconă 40 cr.. cu

s s

Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are ă

pachetă 1 fl.
Balsamu în contra gușiloriî,

trimiterea francată 65 cr.
Feonfa do uîofn (Picăturile de Praga) în contra stomacului stricată, t .O Uu Itțd mistuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă

de casă escelentă. 1 flaconă 22 cr. 12 flaedne 2 fl.
Prafu în contra asudărei piceoreloru. tură asudatulă pi- 

cidreloru și mirosulă neplăcută conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă.

Qimiilii iii'"‘fiO*4oh ună medicamentă de casă forte cunoscută șiOUl/UIU"Opi LA WuyUI iull escelentă în contra catarului, răgușelei, tusei 
spagmodice etc. 1 sticluță 50 cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.

Pnmoda Tonnnrhinin de *• Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recu- lU! ltd Ud" I dllliu vllllilll noscută de medici ca celă mai bună mijlocă pen ■ 
tru crescutulă perului. Ună borcană elegantă adiustată 2 fl.

Dlno+rm isnivoPQ'lln de prof. Steudei,la rane din lovitură și împunsă, la 
r Ido irU-Uns VdI II U, totă felulă de bube rele și la umflături învechite, ce 

se spargă periodică la picidre, la degetă, la rănile și aprinderile de tîțe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Unu borcană 50 cr., cu 
trimiterea francată 75 cr

Sare universală purgativă de casă escelentă contra tutu
roră urmăriloră digestiunei stricate precum: durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachă, acrelă în gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet lfl. 

Afară de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile fracmacentice 
indigene și străine, anunțate prin tote diarele austro-ungare și la casă, când unele 
din aceste specii nu s’ar afla în deposită se voră procura la cerere promptă și ieftină. 

Trimiterile prin poște se efectuieză iute, decă se trimite prețulă înainte; co
mande mai mari și cu rambursă a prețului.
9. PSEISIIOFER, â'armaria ..zum goldencn l&eichs- 

apfel44 WIO, I., Sirigcrstrasse No. fflî».
Jr,.1-' Franco se efectuieză cele comandate numai decă se trimite mai nainte și 

resp. porto poștală, în casulă acesta spesele poștale suntă multă mai eftine, decâtă 
la trimiteri cu rambursă.

Ca veritabile simții a se privi numai acele pilule, a cărorfi ins- 
strucțiune este proveijutăcu iscălitura I Pserhofer, și cari portă pe capa
culu liăcărei cutii totu aceeași iscălitură în colore roșiă. 736,12—2.

la Servicuilfl de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteșci 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 
a presenta cererile D-loru în scrisu la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Bomâne, Serviciulu P. la Bucu
rești celu multu pănă la 15 Ianuarie 1892 st. 
tarea adresei D-loru 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloru 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actu de nascere.
4) Actu de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulu
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii 

adresa în scrisu seu verbală la Șefulu Serviciului 
ținere C. F. R., BucurescY, Calea Victoriei Nr. 124.

724—20.

nou cu ară- 
exactă și anexându documentele
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e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloru.
militară.

AvisU d-lorH abonați!

se vortî
de Intre-

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuine să 
binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitîî (jiaruhi nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtd și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Brașovu.


