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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI/4
Cu I Octomvre 1887 st. v., se începe unii non 

aboiiamentft pe trilimiulfl Octomvre, Novembre și 
Decemvre la care învitămu pe toți onorații amic) și spri
jinitori ai foiei uostre.

Prețuln abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franoi
,, ș6se ,, 6 „ ,, ș6se ,, 20 „
„ unu anu 12 „ „ unu anu 40 „
Abonarea se p6te face mai ușoră și mai

repede prin mandate poștale.
Abonațiloru de păn’acum li-se recomandă 

a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită diarulă.

Domnii cari se voru abona din nou s& binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Brașovu, 26 Septemvre 1887.
Ca unit trăsnetil din senină ne venî urmă- 

t6rea împărtășire d<la unu economii română din 
Bistrița cu data 6 Octomvre 1887, căci cre- 
deamă, că afacerea cu brenele tricolore, ce s’au 
folosită de călușerii români la maialuhl din 
anulă trecută ală șcdleloră române din Bistrița, 
s’a îmormentată deja. D6r Aă ce ne scrie Ro- 
mânulă nostru din Bistrița:

„Causa cu brenele tricolore dela maialulă 
nostru încă nu s’a finită. Tabla reg. din Ter 
gulă Mureșului a nimicită sentința forului înteiu, 
dicendă că afacerea nu cade în competența tri
bunalului, și a transpus’o autoritățilorfl adminis
trative. Președintele comisiunei administrative 
Banffy-pașa ca nu cumva să-și p^rdă ceva din 
„meritele11 sale „patriotice11 a ordonată cercetare 
clin nou și căpitanulă de polițiă Koszegvâri ase
menea „patriotă“ și romanofagă mare, a luată 
de nou procesă-verbaltl și au fasionată toți că- 
lușerii dela maialil!**

„In (lilele acestea li s’a și cetită sentința 
sub Nr. 3328 ex 1887 și anume bravulă învă- 
țătoră Teofilu G. Grigorescu e judecată la o a- 
mendă în bani de 75 fl. v. a. și 10 (j'le arestu, 
protopopule Silași la 30 fl. amendă în bani, ăr 
ceilalți călușerl la câte o (Ji arestă și 3 fl. a- 
mendă.“

„Etă d4ră, d-le Redactorii, câtă de liberi 
snntemă sub constituțiunea ungurăscă!**

„Ba ce e mai multă, în săptămâna trecută 
o Româncă a fostu desbrficată (le breulii 
ei românescu de cfttrft voinicosulu Koszeg- 
Yliri. încă și mai multă ! Acesta <l Dltllltltu 
doi polițai la biserica roinânescii ca se 
desbrace’pe tote muierile, cari voru ave 
brene naționale românesc!. Polițaii și-au 
căutată însă altceva de lucru, pentru că de îm
plinea mandatulă lui Koszegvâri-Timur-Lenk-pașa 
ar fi fostă unu scandală ne mai pomenită.“

Ii este greu omului a se stăpâni, când vede 
atâta barbaria în procederea organeloră adminis
trative.

Despotica volniciă a celoră cari au puterea 
în mână a adusă lucrulă acolo, încâtă nu se mai 
scie ce e a(ji lege și ce e ertată său nu. Ba 
pașii întreprinșl de cătră căpitanulă poliției în 
Bistrița ne facă să ne îndoimă chiar despre aceea 
dăcă mai este ertată cetățdnului nemaghiară din 
acestă stată, poreclită constituțională, de a se 
îmbrăca precum îi e portulă și datina strămo- 
ș6scă.

Decă nu amu avă deplina încredere in ra- 
portorulă nostru și dăcă n’amă sci de ce e ca
pabilă să facă fișpanulu din Bistrița cu argații 
lui, amă crede că tdte câte ni s’au împărtășită 
mai susă suntă o simplă mistificare.

Să cercetămă afacerea mai de aprdpe.
La maialulă său mai bine (Jisil junialulu, 

ce l’au serbată școlarii români din Bistrița în 20 
Iunie 1886, s’au presentată și 13 tineri îmbră- 
cați în costumă națională ca Călușerl, spre a pro
duce joculă strămoșescă pentru delectarea privi- 
torilonl. Acești călușerl în fruntea cărora se afla 
ca vătafă bravulă învățătoră Grigorescu din Bis
trița, purtau toți brene îndatinate românescl, com
puse din colorile roșu - galbenă-venătă. Aceste 
brene suntă tocmai așa o parte integrantă a cos
tumului națională românescă, precum este cra
vata albă o parte integrantă a costumului băr- 
bătescă de salonă, așa că fără de aceste brâne 
costumulă rămâne necomplectată și ciungărită.

Polițaii lui Banffy au găsită că aceste brene 
ară aduce în primejdiă statulă ungurescă, său 
mai bine t^isu, s’au folosită de ocasiă spre a’șl 
arăta din nou iubirea, cu care stau să strivăscă 
nația românăscă, și de aceea au fostă confiscate, 
în urma arătării loră, aceste brene din ordinulă 
procurorului și depuse ca corpus delicti la tribu- 
naluiă din Bistrița.

Sentința tribunalului, care a condamnată pe 
învățători la 5 dile arestă și 20 fl. amendă, pe 
3 călușerl la câte 20 fl., și pe ceilalți la câte 
10 fl. amendă, a fostă apelată la tabla r. din 
Tergu-Mureșului. Tabla a declarată, că în casulă 
de față e vorba de o transgresiune contra unei 
ordinațiuni ministeriale, a căreia judecare cade 
în competința autorității administrative, ăr nu de 
delictulă prevăzută în § 36 ală art. de lege XL 
din 1879. Nu e dăr vorba de o lege, ci numai 
de o ordonanță.

Paragrafulă 36 ală numitei legi vorbesce 
numai de întrebuințarea în publică a stăguriloru 
său insemneloră oprite, „fiindă că servescă ca 
manifestare a tendințeloră dușmane statului și 
instituțiuniloră lui legale.“

In casulă de față însă nu e vorba nici de 
steagă, nici de însemne, căci o parte integrantă 
a portului națională ală unui poporă nu p6te 
fi considerată ca ună însemnă în sensulă legii 
amintite.

Dăr chiar să nu fiă așa, este înainte de tăte 
necesară ca, pentru a constata ună delictă său 
o contravenții!ne, să fiă dovedită răua intențiune 
a respectiviloră.

De o rea intențiune însă nu păte fi vorbă 
în casulă de față, mai ânteiu pentru că se trac- 
tăzâ de ună costumă poporală, care până acuma 
a fostă respectată de tăte guvernele, chiar și de 
celă absolutistică austriacă; ală doilea pentru că 
colorile roșu-galbenă-vânătă nu suntă colori stre
ine, ci figurăză ca câmpuri în marca Transilva
niei ; ală treilea nu potă fi streine, pentru că 
aceste colori au fostă folosite până mai eri la 
tăte ocasiunile festive, și chiar de Unguri la ale
geri, când au avută nevoiă a duce ia urnă pe 
alegătorii români cu steagulil română ardelenescu.

Dăcă brenele călușeriloră din Bistrița ară fi 
nisce însemne oprite, atunci ar trebui să se a- 
ducă și o lege, că cum să se îmbrace fie-care 
cetățănu, și se vede că aci vrăn să aducă lucru 
rile și pașalelele unguresc! din Bistrița, fiindă că 
alergă acum până și după femei ca să le ia bre
nele, lucru ne mai aurită nici între sălbaticii 
Asiei și Africei.

Dăcă Românii și Româncele demonstreză 
prin portulă și prin brenele loră românesc!, a- 
tunci acăstă demonstrația nu pdt.e privi decâtă 
sentimentulu loră națională, credința cătră limba, 
datinele și obiceiurile strămoșesc).

Și crede 6re polițaiulă din Bistrița cu tdtă 
haita lui Banffy, că ar fi cu putință ca prin 
pedepse în bani și cu arestări să facă pe Ro
mâni să-și lapede portulă și să îmbrace nădragi 
strîmți ungurescl?

Să ’nșăla amară despoții dela Bistrița. Ro- 
mânuliî nu e Jidovă. Și crucjimea procederei 

contra lui îlă va face să țină și mai multă la 
limba, portulă și datinele sale.

Câtă pentru judecata polițaiului din Bistrița, 
pe care cu tdtă hotărîrea Curții de apelă nu-lă 
credemă competentă a decide în acăstă afacere, 
nu găsimă destule cuvinte a o califica cum me
rită. Ajunge a o asămena cu sentința tribuna
lului din Bistrița, pentru ca să cunăscemă ten
dința ei de cea mai crudă și neumană prigonire, 
contra căreia protestămă cu tătă solemnitatea 
înaintea lumei civilisate !

In memoria lui Iacobă Mureșianu.
In cursulă dileloră de Sâmbătă până aijl, Redactorul 

„Gazetei Transilvaniei» a mai primit următărele telegrame 
și scrisori de condolență:

Alba-Iulia, 21 Septamvrie (3 Octomvre’).
Consolați-vă, căci tatălă vostru mai trăesce 

luptândă în scrierile sale pentru cultura și întă
rirea Româniloru. Axentie Severu

Bucuresci, 25 Septemvre țZ Oclomvre).
Impărtășescu, dimpreună cu toți bunii Ro

mâni, durerea vdstră pentru perderea neobositu
lui luptătoră, eminentului patriotă și excelentului 
părinte Iacobă Mureșianu.

Numai absența mea din orașă m’a împede- 
cată d’a-mi îndeplini datoria de condoleanță că
tră familia vdstră, în care : munca, românismulă, 
sciința și moralitatea suntă ereditare, ca în puține 
dăr clasice familii românescl.

Primesce dăr acuma, pră onorabile Domnule 
Mureșiane, espresiunea sentimenteloră mele de 
adencă părere de rău pentru acăstă nereparabilă 
perdere. Trecutulă relațiuniloru năstre Va fi 
garantulă sincerității mele.

Nimenea mai multă decâtă mine nu a spusă 
și nu va spune câtă de mari și prețiăse suntă 
serviciile ce a făcută românismului în genere 
„Gazeta de Transilvania*4, dela 1837 pănă as- 
tădl neîncetată. Redactorii ei, G. Barițiu și Iacobă 
Mureșianu, prin perseverența loră, prin suferințele 
loră, prin veghiările și labărea loră semiseculară 
potă să serve generațiuniloră tinere ca celă mai 
frumosă și vrednică de imitată modelă.

La 1850 Iacobă Mureșianu a redicată păna 
de redactorii ală „Gazetei**, pe care lanțurile des
potismului o doborîse din mâna lui Barițiu.

De astăzi înainte, acăstă grea și multă ono
rabilă sarcină îți revine domniei tale în totulh. 
Voiu să (jică că: provedința îți impune datoria 
ca, pe lângă ceea ce făceai cu atâta zelă și tactă, 
la „ Gazetă **, să înlocuiescl și pe venerabilulă 
d-tale părinte.

Dumne4eu să te console și să te întărăscă! 
Dumnezeu să console și să întărăscă pre toți ai 
domniei-tale ! Dumnezeu să dea, ca după o vieță 
totă atâtă de lungă și utilă ca a lui Iacobă Mu
reșianu, să ajungi a vedea realisată visulă și a- 
junsă ținta la care mergea elă și toți Românii 
cei mari.

Respectuăse salutări G. Missailu.

Asnieres, lângă ParisO, 23 Sept. (5 Oct.)
O lacrimă ferbinte depună pe mormântulă 

neprețuitului meu profesorii, strălucitului veterană 
ală românismului Iacobă Mureșianu.

Alexandru Ciurcu.

Nnșfalen, 19 Septemvre (1 Octomvre).
Vă rogă a primi espresiunea celei mai a- 

denci condolențe pentru perderea ireparabilă, ce 
sufeiiți D.-v6stră și întrăga Națiune română prin 
mărtea Ilustrului părinte, dascălă naționalistă șii 
mecenate Iacobă Mureșianu. loanu Bcteanu 

Preoții română.
Grâfenberg (Silesia), 24 Septemvre (6 Oct).

Ca totu Românulu de inimă simțescă și eu 
perderea iubitului vostru părinte, a neobositulu 
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muncitorii pentru totă ce a foștii bunii, frumoșii 
și românescâ. Primiți sincerile mele condolențe.

Dr. Hosanu.

Piatra, 23 Seplemvre (5 Octomvre)
Primiți condolențele mele. Augustinu

Berladă, 24 Septemvre (6 Octomvre).
Trimită sincere condolențe respectabilei fa

milii Mureșianu pentrn ireparabila perdere a ma
relui Românii și anteluptătoră alii culturei na
ționale IacobH Mureșianu, a cărui memoria e- 
ternti vi^ză neșt^rsă în inimile Româniloru.

Stefanu Neagoe, profesore.
Galați, 22 Septemvre (4 Octomvre.)

Impărtășimti durerea causată de decedarea 
părintelui vostru, marele și veclnicfl neuitatulu 
Iacobă Mureșianu. Alexandru, Pulcheria.

Aurelii, Radu.

Teaca, 24 Septemvre (6 Octomvre).
Românii din Teaca și giurii participă la a- 

denculâ doliu și la perderea ce a suferită româ- 
nismulă prin răposarea tatălui vostru Iacobu 
Mureșianu. Primiți sincerile ndstre coudolențe.

Gregoriu Viteazulu.

Ocna Deșiului, 21 Septemvre (3 Octomvre).
Primiți condolențele mele pentru marea per

dere a părintelui vostru și a neuitatului nostru 
învățătorii. Mafeiu Popii, preoții.

Slavii din Austria.
Slavii din Austria, 4'ce „Neue freie Presse», facil 

pe 4' ce merge totă mai multe preten(iunl din punctă 
de vedere naționalii și chiar eclesiastică.

Incâtă pentru pretențiunile naționale, ei cerii astăzi 
să li se înființeze și în Lubitania o universitate slavonă, 
ăr în ceea ce privesce cestiunea eclesiastică, după cum 
află »Ruskikurier“ din Moscva, leaderulă CehilorO, dr. 
Rieger, s’ar fi esprimală într’una din <ji!e cătră cores
pondentulă menționatului 4>ară rusă în modulă următorii • 

„îndată ce așă isbuti să găsescă uni) modus vivendi 
spre a pune ună capătă răsboiului dintre Slavi și Ger
mani, ml-așă îndrepta totă activitatea mea ea biserica ca
tolică cehă să stea în același raportă cu Roma, cum stau 
greco-catolicii, între cari suntă și Rușii-UnițI, și adecă 
să se introducă, ritulu bisericei orientale cu limba veche 
slavonă ca limbă oficială eclesiastică și ca preoții Cehi 
să se pătă căsători și să fiă părinți de famdiă**.

Corespondentulă observândă că poporulă ICehă ți- 
nândă multă la ritulă latină de astă4i, prin acestă re
formă s’ar putea provoca o mare desbinare, dr. Rieger 
a răspunsă:

»Nu mă temă. Poporulă va îmbrățișa cu bucuriă 
rilulQ orientală cu limba slavonă, căci aeăstă reformă 
religiOsă ar înălța fărle multă și nivelulă de cultură ală 
poporului Cehă.

•Liturgia slavă ar reîmprospăta la poporă spiritulă 
slavă, care a suferită multă sub influența cultului apu- 
sănă, ăr desființarea celbiatului ar constitui ună factoră 
principală pentru avăntulă națiunei cehe, oferindu-i mai 
multe elemente de cultură1*.

Din afară.
Oficidsa „Gazeta Germaniei de Nord“ cons

tată, că visita d-lui Crispi stabilește acordulQ de
plină a celoră duoi 6menl de stată, Bismarck și 

Crispi, în firma resoluțiune de a mențină pacea, 
de acordă cu Austria, pentru a evita pe câtă se 
p6te unu răsboiu europenii și a se apăra în co
munii, în casă de nevoia. Ac6stâ sarcină — <}ice 
organulu oficiosu alu cancelarului germanii — 
nu este subordonată nici unei cesliunl de amă
nunte pendinte, ddr ea este resultatulu intere- 
seloru generale ale celoru două popdre, cari, 
după stabilirea uuităței loru naționale, voiescîi să 
se devoteze îngrijiriloriî bunuriloru dobândite.

îndată după întrevederea ministrului italiană 
Crispi eu cancelarulu germană Bismarck, vine 
din Roma soirea telegrafică, că în Obok se adună 
oflcerl de Kazaci, pentru ca de acolo să mergă 
în Abisinia. Precum se vede, Rusia caută 
să’și răsbune pe Italia pentru alianța ei 
cu Germania și cu Austro-Ungaria, dândă aju
toră Abissiniei contra Italiei. Se scie că Italia se 
pregătesce să pedepsăscă pe AbissinienI pentru 
perderile ce le-au pricinuită Italieniloră în su
duia Egiptului. Pentru începerea acțiunei contra 
Abissinieniloră Italia pregătesce ună corpă de 
vr’o 30,000 de 6menl. Peste vr’o 14 <jile cor- 
pulă africană va fi formată gata în Neapole.

Articululă organului bismarckiană a produsă 
cea mai mare și mai plăcută sensațiune, h ându- 
se dreptu mărturii că alianța triplă germano- 
austro-italiană, în casă de resboiu e obligatore ne
condiționată pentru tote trei statele. T6te temerile 
de Francia și de Rusia au dispărutu, <)>ce 0 te- 
legramă din Berlină. Acum se spune pe față, 
că întrevederea neîmplinită a celoră doi împă
rați în Stettin stă în legătură cu călătoria lui 
Crispi. încordarea germano-rusă să fi fostă deja 
așa de mare, încâtu Bismarck a trebuită să lu
creze repede. In Parisu e temere, 4‘ce „Kreuz 
zeitung*1, că la acâstă alianță s’a alăturată și An
glia. așa că Francia și Rusia ară sta în fața unei 
alianțe cuadruple. De altmintrelea „Daily Tele- 
grapb“ tjice că Anglia p6te sprijini moralicesce 
aeăstă combinațiune, dăr din punctă de vedere 
militară nu păte intra în nici o alianță. Anglia 
trebue să se apere ea însăși, și nu va ataca pe 
nimenea, dăcă confiictulă nu o va atinge nemij
locită.

SCIR1LE PILEI.
Foia bugetară „Kolozsvar** a încremenită când a 

aflată că averea reuniunei pentru fonda de teatru ro
mână e de 44.700 fl. 44 er. Nu’i întră în capă că a- 
ceeașl societate română, (care a creată deja o mare a- 
vere pentru „reuniunea de cultură valahă», care în Si- 
b.iu a întemeiată o scălă superiOră «valahă* de fete, po
sede acum și o jumătate de sută de mii pentru ună 
teatru deosebită. — Are dreptate „Kolozsvar1* să nu-i 
intre in capă acăsta, și ne mirămă și noi, cum amă 
mai putută aduna atâta, după ce storșl până la măduvă 
suntemă de eseeutorii de dare ai guvernului și ai Kul- 
turegylelului? I)er bună e Dumne4eu!

—x—
Corespondentulă militară ală diarului englesă »Ti- 

mes«, în rapoitulă său despre manevrele dela Deva, 
4ice că afară de Tirolezi, Ungurii suntă „cei mai frumoși 
soldați**, cari cu pușca M nnlicher în mână voră fi fărle 
formidabili. Corespondentulă englesă se înșelă, decă 
crede, că ostașii cari au manevrată la Deva au loslă 
Unguri. Acei frumoși și formidabili soldați au fostă in 

minoritate preponderantă Români. Cum nu s’a găsită 
in rândurile ofieeriloră nici ună Română, care să-i co
munice Englesului acăsta? Are dreptate insă corespon- 
dentulu să spere, că acești frumoși și formidabili ostași 
nu voră fi dațl, in casă de răsboiu cu Rusia, pe măna 
unoră comandanți ca Mack (bătută la Ulm) ori ca Ggulai 
(Ungură bătută la Magenta), ori chiar Benedek (Ungură 
bătută la Koniggriitz.)

■—x—
După cum scrie făia ungurăscă „P. N.“, scrisârea 

fișpanului Talliăn, despre care făcurămă amintire in nu- 
mărulă de eri, se arată a fi autentică. Ministrulă de 
interne a pornită deja cercetare disciplinară ca să afle 
cum a ajunsă în publicitate acea scrisore. De ase
menea contele Szâchenyi Aladar s’a dusă la Kaposvar, 
ca să afle prin ce împrejurări a ajunsă scrisorea la cu- 
noscință publică. — ,Cinstită “ afacere!

—x —
• Kolozsvăr1* serie, că în 1 Octomvre n. c. la orele 

10L/a ună Valachă necunoscută a sărită asupra esecuto- 
rului r. dela judecătoria din Năsăudă, strigândă in gura 
mare, că nu se va odihni pănă nu lă va omorî. Esecu 
torulă se refugia in curtea unei case1 necunoseutulă voi 
să se arunce asupra lui, dăr ună sergentă de gendarmi 
alergă repede intru ajutoră și mântui pe esecutoră,

—x—
In luna lui Septemvre s’au dată din comitalulă 

Treiscauneloru 203 pașaporte pe câte ună ană și 15 
certificate pe câte 15 4'le. In comitatulă acesta se află 
cu totulă 9777 de orfani. In darea directă au incursă 
pe luna lui Septemvre 53 084 fl. 1 cr., mai multă că 
950 fl 63*/a cr. ca in Septemvre anulă trecută; in darea 
militară au incursă 2411 II., m.ii puțină cu 169 fl. 75 
cr. ca în Septemvre anulă trecută.

—x—
Bataiionulă 3 din Regimentulă 31 de infanteria a 

plecată din Sibiiu in Bosnia unde va sta în garnisonă 
în Foca.

—x—
Academia Română a uitată a trimite o adresă de 

condolență la Blașiu <ând murise unulă din cei mai e- 
minenti membrii ai ei, Timoteiu Cipariu, scrie > Bistrița1* 
din București. Membrii Academiei voiescă să repare a- 
cestă erore. D Manliu a propusă încheierea unui pro
cesă verbală cu următorulă cuprinsă: «Academia îșî a- 
rată adânca ei părere de rău că n’a fostă representată 
la înmormântarea lui Cipariu din causa lipsei in concediu 
a membriloră săi, și nici n’a putută celă puțină să trans
mită familiei prin scrisă mâhnirea ce a simțită prin a- 
cestă perdere.“

Intregă magistratulă cu primarulă cu totă din 
Bekes-Gyula a fostă suspendată din oficiu, din causa 
volniciiloră administrative. Așa intre altele se 4>ce, că 
de curândă căpitanulă poliției puse de se areslâ la fergă 
ună omă cinstită, ca cum ar fi fostă ună individă peri
culoși. Areslalulă stătu câteva cjile închisă, pănă ce în 
urma intervenitei judelui instructoră gendarmii au cerută 
dela polițiă liberarea lui. Poliția refusftndă, gendarmii 
l’aii liberată cu forța. Judele instructotă a descoperită 
că arestarea a ordonat’o căpitanulă poliției din causă 
că aeelă omă avea date compromițătăre contra șefului 
poliției și contra mai multoră funcționari orășenescl.

—x—
Statutele reuniunei femeiloră române din comita- 

tu ă Huniă'lăra au fostă aprobate de minisleră.
—x—

FOILETON U.

APĂRAREA TRANSILVANIEI
contra

ROMÂNIEI ALIATĂ CU RUSIA
(Urmare.)

In casulu alu 2-lea. împingerea inamicului spre 
Trei-Scaune. Aripa dreptă a grosului română va de
monstra energică pentru a sili pe apărătoră a-șl con 
centra forțele în direcțiune falsă. Ataculă principală se 
va esecuta de cătră aripa stângă a grosului română, de 
aceea și colăna dela Rucăru-Brană, cu totă inferioritatea 
comunicațiunei de acolo, este compusă așa tare și mai 
păte fi întărită din centru (3 diviejii) in modă conside
rabilă după ce va fi trecuta valulă munțiloră. Corpulă
1. străbătută la Sibiiu ține mereu contactulă cu inami- 
culfl în retragere, asigură teritorulă ocupată și se pune 
prin Făgărașă în legătură cu grosulă principală dela 
Brașovu. Atitudinea sa ulteriără va depinde dela direc
țiunea de retragere a grosului austro ungară, precum și 
dela gradulă de putere a grupei secundare inamice ce 
i-a stată în potrivă și pe care a respins’o.

Ca principiu trebue stabilită aci, că acestă corpă 
de armată (1-lă român) să nu se amăgăscă de locă de 
posibilitatea unei acțiuni asupra grosului austro ungară) 

din contră să caute a fi totdeuna în stare a susține, cu 
totă tăria, propria grupă principală (grosulă română) în 
momentele decisive. Să profite de linia interio-ă (mij
locia) dintre grosulă și grupa secundară inamică, fără a 
se lăsa să fiă sedusă de o retragere excentrică a aceș
tia din urmă, apucândă într’o direcțiă greșită.

Măsurile ce trebue luate de aperătoru pentru a împe- 
deca debușarea din munți a armatei române.

Fortificarea trecătoreloră; apărarea loră tenace, 
țintuirea adversarului câtă se pote mai multă timpă în 
sirîmtO'ile munțiloră și acăsta în scopă de a menține 
respândirea primitivă a furțeloră sale său mai bine 4isă 
în scopulă isolărei coloneloră sale, disfribuțiunea câtă se 
păte de economică a proprieloră forțe la punctele de o 
importanță secundară, ofensiva energică cu forte concen
trate contra coloneloră pornite în direcțiunile mai ame- 
nințătore.

In casulu I iu. Pentru apărarea frontului de Estă 
suntă chemate, în prima liniă, glotele secuesci I Brigadă 
de honvedl cu 2—3 Escadrăne și 2 Baterii (de 9 cm.) va 
fi detașată la Chezdi-Oșorheiu spre a da o resistență 
mai eficace glăleloră secuesci în apărarea frontului de 
Estă.

C'hezdi Oșorheitil se va țină cu orl-ce preță; colona 
română eșindă din strîmtărea Oituzului va fi preîntâm

pinată, pe câtă se pote, în modă ofensivă; înaintarea 
coldneloră inamice debușate din strîmtorile Uzului și 
Chimeșului va fi întârziată de cătră glătele sicuiescî. 
St. Georgiul este importantă, pentru-că retragerea even
tuală a trupeloră de apărare dela Estă spre grosulă lor 
ar deveni problematică, decă o colonă română ar ocupa 
acestă orașă. Ca principiu, de care trebue să fiă con
dusă acestă Brigadă, este ca ea să împedece pe Români 
a se introduce între ea și grosulă apărătorului.

Grosulă principală ală apărătorului va sta în 
preajma Brașovului. In fortificațiunile ce închidă trecă- 
lorele: Vama Buzăului (fața Cheii Crasna), Tabla butii 
( Verfulă lui Craiu) Șanțulă vechiu (Predeluță-Bratocea) 
și va împinge celă puțină <âte ună Batalionă spre a 
susțină detașamentele glăteloră de acolo și acăsta îndată 
ce trupele române se voră arăta în aceste puncte, ata- 
șându se acelui Batalionă și numărulă necesară de or
donanțe călări și pe câtă se va pută și câte 1 Bateriă 
de munte. Ună detașamentă de cavaleriă (2 Escadrăne) 
postată în Prejmeră va întrețină legătura cu detașamen
tele din strîmtorile munțiloră, precum și cu grupa dela 
Chezdi-Oșorheiu eclerândă și spre St Georgiu.

La Sudă-Estu de Brașovă pe șosâuua Predelului 
1 Brigadă de Honve4i cu ună Escadronă și 2 Baterii 
(de 9 cmtr.) va împedeca debușarea Româniloru din strîm- 
torea limișului, care trebue să fiă bine fortificată.
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Luni in 28 Septemvre (10 0 toinvre) și in tțilele 
de lucru urinătore representanța orașului Brașovă va 
ține adunare generală eslraordinară, in care va desbate 
preliminariulO veniturilor^ și cheltuelilord comunei oră
șenesc! Brașovă pentru anulă 1888.

—x —
Representanța orașului Fiume n’a vrută să trimetă 

nici ună delegată ca să asiste la desvălirea monumen
tului lui Deak in Pesta. Ungurii sunlă cătrăniți focă.

—x—
In Slîmnicu locuitorii au omorită cu ciomegele 1 

bou ală lui Martin Schieb, și câte o vacă a lui Dumitru 
Crețu și Todoră Popa, și apoi le au îngropată. Precum 
se spune vitele fuseseră mușcate de ună câne turbată 
și turbaseră și ele.

—x—
In Veneția inferioră ună incendiu a pricinuită o 

pagubă de 596 11.

Pentru serviciile aduse maghiarismului ministrulă 
Trefort a mai »răsplătită“ pe preoții gr. or. Ignată Cer- 
biceanu din Chitidă și Neeulae Popa din Porcura cu 
câte 50 fi-, Gavrilă Curianu din Abrudă cu 30 fl. — 
Voră fi ținuți minte I

—x—
Cum va fi ajunsă Ioană Stoica în Hazleton, Pa., 

nu scimă [destulă că „Pester Lloyd* profită de oca- 
siune a spune că e Ungurii. Lucrulă stă așa: Italienii 
lucrători învinovățiră pe lucrătorii emigrați acolo din Un
garia, Ardeală etc. că țină ascunsă o fată italiană, ceea 
ce aceștia contestară cu hotărîre. Incăerăndu-se unii 
cu alții, Ungurulu Ioană Stoica și ună Italiană fură ră
niți de morte, er alțî mulți ușoră. — De când jupâniloră 
Românulă Stoica e Ungură? Ințelegemă să spuneți așa 
ceva despre Jidovi!

—x—
In Almașu-mare din comitatulă Huniădâra s’au 

introdusă nisce hoți în biserica gr. cat. și au furată di 
ferite obiecte din allară și necesare serviciului divină.

—x—
.Liberolulă11 din Iasl spune că judecătorii englesl 

ai tribunalului din London, d-nii Whitting, Lane, Bu.key. 
Robert, Aurtur și XVieglet au sosită în Iași, venindă din 
Farisă, spre a lua interogatoriulă mai multoră marturl 
cu domiciliulă in localitate și de ale căroră mărlur’i este 
absolută nevoiă in procesulă comercială ce se tratăză 
actualmente înaintea instanțeloră judecătorești englese 
din Londra și despre care amă comunicată eri la .Di
verse» sub titlulă „Justiția englesă in Jașl“. Legislația 
englesă nu permite ascultarea martoriloră prin comisia 
rogatoria, și când martorii nu potă fi aduși, din diferite 
eause, înaintea justiției, judecătorii trebuesă se transporte 
in personă spre a le lua deposiți'le.

—x—
Excursiune la Brașovă și la Bucurescl. Biroulă 

orășenescă din BrașovuJ ală căiloră ferate arangează din 
tote stațiunile mai mari ale Transilvaniei, pentru (jiua 
de 14 și 15 1. c. st. n. o excursiune la Brașovil și de 
aci la 16 c. la capitala României (Bucurescl). Pentru 
ambele excursiunî se eliberăză bilete pentru dusă și in 
torsă cu cele mai reduse prețuri, în care se cuprinde 
deja complecta găzduire și încvartirarea. Rămânerea în 
Bucurescl e socotită pentru 2 cjile. La întârcere din 
Bucuresci călătoria pote fi întreruptă la Sinaia pentru vi- 
sitarea acestei admirabile posițiuni a naturei. Progra- 
mulă complectă ilă vomă împărtăși cetitoriloră noștri în 
unulă din nuinerile viitâre. Prețuia călătoriei dela Bra- 
șovă ia Bucuresci și retour (eu o durată valabilă de 10 

dile pentru întorcere) e împreună cu complecta găzduire 
și in’vartirare în Bucuresci: Clasa Il-a fl. 23, Clasa III a 
fi. 19.

Raportă polițienescu. Alaltaeri după amecjl a fostă 
găsită mortă măcelarulă de aci Eduardă Sclierg pe șo
seua Sânpetrului, dincolo de podulă Timișnlni. Nenoro- 
citulă, iacă în florea etății, îșl luase vieța cu ună re- 
volveră.

Alaltaeri săra, comerciantulă din suburbiulă Scheiu 
losifă Schaesser fu atacată de ună tjileră, precum 4’ce, 
în mijloculă drumului. Din împrejurarea însă, că cjtle- 
rulă era așa de beată, încâtă nici nu scia in ce parte 
a orașului se găsia, se pare eschisă intențiunea unei je
fuiri. Qderulă s’a tredită in secța polițienescă din Scheiu.

Excursiune la Sinaia și Bucurescl. Sâmbătă în 
16 Octomvre a. c. va circula ună trena separatu dela 
Brașovil la Sinaia și retour, cu prețurile cele mai reduse. 
Plecarea din Brașovă 5 6re 20 minute dimineța. Sosi
rea in Brașovă 10 <5re sera. Prețuia bileteloră de că
lătoria cu o valabilitate de doue dile suntă: classa a II. 
il. 2'70, classa a III a fl. 2 10. In legătură cu acestă 
escursiune la Sinaia va circula și ună Trenă de plăcere 
dela Brașovă la Bucurescl și retoură. Prețurile cele 
mai reduse a bileteloră cu o valabilitate de 10 dile pen
tru dusă și întorșii (dela Brașovă la Bucurescl și retour) 
suntă, împreună cu complecta găsduire și înquartirare 
conformă programului (in hotelurile de rangulă l-iu) ur- 
mătorele: Classa ll-a fl. 23. Classa 111-a fl. 19. Pleca
rea din Brașovă are loca Dumineca în 16 Octomvre a. e 
5 6re 20 min. dimineța cu trenulă separată. Sosirea la 
Bucuresci Duminecă înainte de prândă. Șederea la Bu
curesci este socotită conformă programului pentru 2 dile, 
totuși, biletele pentru Bucurescl avendă o valabilitate de 
10 dile, pâte ori și cine a prelungi șederea pentru acestă 
intervală. Participanții trenului de plăcere la Bucuresci 
avendă permisiunea a întrerupe călătoria odată la întor
cere, potă profita de acâstă ocasiune, visitândă admira
bila Snaia, reședința de vară a Suveraniloră Români. 
Ambele aceste excursiunî voră fi însoțite de arangiatori 
deosebiți, cari voră purta grijă ds comoditatea pasageri- 
loră, și de exacta realisare a programului. Dreptă aceea, 
onorabilii parlicipanți suntă rugați ca eu ori-ce dorință 
să bine-voiâscă’ a se adresa la arangeurulă respectivă. 
înscrieri pentru participarea la una din aceste excursi- 
unl se primescă la biuroulă orășenescă ală căilor fe
rate ungare (Strada vămei Nr. 10; intrarea prin pârtă) 
numai până Joi în 13 Octomvre a. e. ora 12 p. m.

Brașovă, in Octomvre 1887.
Biroulă orășenescă ală căiloră ferate ungare.

Câmpeni, 23 Septemvre 1887 v.
Mulțămită publică. Cu ocasiunea adunărei gene 

rale a Reuniunei invățâtoriloră români gr. or. din distric- 
tulă Abrudului, ținută in Câmpeni la 8 Septemvre st. v. 
arangindu-se o producțiune literară din partea unoră mem
bri ai menționatei reuniuni in folosulă „înființândului 
fondă pentru procurarea de cărți scolastice eleviloră să
raci și premiarea celoră dibgenți dela scolele române din 
Câmpeni/ au con ribuită următorii Domni: Mihailă An- 
dreica 2 fl., Duducz. Găbor 1 fl., Szikszai 1). 60 cr., Sei- 
fert I. 40 cr., Dr. Bisiliu Freda 1 fl., Fram-iscă Almă- 
șană 2 fl. 20 cr., Kovâes Gyârfas 70 cr., Kovâes Lajos 
1 fl. Kovâes BAI 60 cr.; Ioană Cristea 1 fl 80 cr., G.
Morariu l fl. 50 cr., G. Crandea adv. 2 11., Demâny E.
60 cr., luliu Foruțiu 1 fl.. G. Deciană 1 fl., 1. Viassa 
60 cr., Stary R. 2 fl 10 cr., B. Chirtopă 1 fl. 80 cr., 
F. Aiudenulă 60 cr., H. Binder 90 cr., S. foanette 40
cr., T. C. Gerasimă 1 fl., 20 cr., Sehnorer K. 40 cr., I. 

Molora 90 cr., C. CothișelO 30 cr., M. Contes 1 fl., 
Boeek M. 30 cr., G. Lăpușanu 1 fi 20 cr. Suma to
tală 29 fl. 10 cr., din care sublrăgându-se spesele de 
10 fl. 7. cr. resultă ună venită curată de 19 fl 3 cr. v, a.

Primâscă der toți marinimoșii contribuențl și pe 
acestă cale cea mai profundă mulțămită din parte-ne.

La însărcinarea comitetului arangiatoră:
Nicolau Corcheșiu, 

învățătoră rum. gr. or.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

LONDRA, 8 Octomvre. — Guvernulfl bri
tanicii a propusă să se trimătă corăbii la Maroco, 
pentru ca să protăgă pe conaționali. Se crede 
că Sultanulu e mortu.

CONSTANTINOPOL, 8 Octomvre. — Rusia 
cere unit termenii de șăse luni pentru lucrarea 
locțiitorului princiarii rusă în Bulgaria.

PARIS O, 8 Octomvre. — Ambasadoruliî 
germanii Miinster a decretată, că guveruulă ger
mană se ține moralicesce obligată să repaie pa
guba pricinuită de agențl germani și a hotărîtâ 
să asigure sârtea principalei jertfe a incidentului 
dela graniță, pentru care scopă contele Miinster 
predete 50,000 mărci.

DIVERSE.
însemnătatea turnurei. — Turnura însemnâză în 

jurisprudeuță: exagerarea stărei reale a lucrului; în me
dicină: ună simpiomă de perlurbațiune a funcțiunei mo- 
lorice; in teologiă: o diformare neiertată (cu păcată) a 
corpului umană; în filosofiă: ființa negativă la ființă po- 
sitivă; in filologia: o sufixă streină la o tulpină indigenă; 
in istoriă: o excrescență in a doua jumătate a secuiului 
ală 19-lea; in fisică: o deplasare (mutare) nenaturală a 
punctului de gravitate; în architectură: o decorațiune 
pusă la locă nepotrivită; în estetică: ună semnă carac
teristică alu sensului alterată ală frumseții: în co- 
merță: o amăgire a publicului prin mijiăce artificiale; în 
generală o absurditate înfloritOre.

Hoțu păcălită. — „Unirea“ din Bucurescl serie: pi
lele trecute, d. B., cancelarulă unei legațiunl din Capi
tală, a reclamată poliției Capitalei, că de cătră ună ser- 
vitoră i s’a furată suma de lei 10,000. D. B. primise 
de curendă acâstă sumă in bilete de bancă, pe care le 
pusese intr'ună sertară. După câteva dle observă că pli- 
culă nu mai e la Iocu-i, reclamă la polițiă și declară că 
bănuiesce pe ună servitoră, care dispăruse. D. prefectă 
ală poliției, transportându-se la fața locului, fu o surprin
dere; căci d-sa deschitjândă sertarulă și cercetându-lă, 
se găsi pliculă cu banii. Surprinderea pentru stăpână, 
fu plăcută, ca și pentru prefectulă poliției. Stăpânulă 
insă abia atunci constată că lipsea din sertară o casetă. 
Furlă deci era. Cerându-se stăpânului informațiunl asu
pra servitorului dispărută, dânsulă declară ca acelă indi
vidă îi spusese că fusese servitoră la principele de Bat- 
tenberg și că fusese adusă de ună altă servitoră țigană 
pe care-lă înlocuise. Acestă din urmă, fiindă luată cu 
condicuță dela polițiă, a putută fi găsită și a Jată in- 
formațiunl asupra înlocuitorului său. Astfelă poliția s’a 
pusă pe urmele furului. A doua d. B. a primită din 
Giurgiu o scrisdre, în care era testamentulă său și câte
va alte hârtii ce i se furaseră. Furulă, adecă servitorulă 
de care vorbimă, era bulgară și ’șl luase sborulă spre 
patriă cu caseta, despre conținutulă căreia la rându-i a- 
vut’a și elă desilusiune. S’a constatată că elă nu fusese 
in serviciulă prințului Battenberg.

Rectificare. — In Nr. de eri ală foiei nâstre, pag. 
2, coldna 2, șirulă 3 de josă, la soirea referitâre la d-lă 
Duca, să se cetâscă: a trecută din armata română... în 
armata bulgară.
Ediloră și redactoră responsabilă : Dr. Aurel Muresiaun.

Forța principală (grosulă) cu trei Brigade, 5—6 
Escadrdne 2 Divicj.one de artileria (de 9 cmtr.) și eu ar
tileria de corpă (numai 4 Baterii de 9 cmtr. și 2 de 
8 cmtr ) va sta in ținutulă Rejnovă-Cristiană-Vulcani, 
avendă ca reservă principală Brigada 4 la Ghimbavă și 
stândă astfelă gata a preîntâmpina colonele române ce 
voră străbate pe la Rucără-Brană, precum și cele ce voră 
pătrunde dela Bușteni la Itejnovu. Li Brană (detașa
mentele avansate la fruntaria) voră fi în cea mai mare 
parte glâtele secuescl.

Gruparea acăsta, a trupeloră Austro-Ungare, va 
ave de scopă să împedece ca apărătorulă să fiă abătută 
de pe șoseua din Valea Oltului și in decursulă eveni- 
menteloră și de pe cea din Valea Ternavei mari de 
călră colona secundară română (Corpulă ală 4-lea) ce 
va veni din ținutulă Trei-Scauneloră.

Pentru casulu alu 2-lea. Disposiția forțelor rămâne 
aceeași, cu deosebirea numai, că^ grnpa secundară (de 
același efectivă) in locă de Chezdi-Oșorheiu va fi pos
tată la Sibiiu ca să apere trecătârea dela Tumulii roșu.

Retragerea eventuală a acestei grupe se va face în 
valea Ternavei mari, in direcția Mediașului, seu excon- 
trmă, spre Alba-Iulia, pentru ca să atragă pe inimică 
spre dânsa, depărtându-lă în modulă acesta de grosulă 
Bău principală.

Influența unei tabere intărite în stila permanenta la 
Sibiiu asupra apărărei Transilvaniei contra României.

O tabără întărită în stilă permanentă, la Sibiiu, ar 
pute corespunde problemeloră următore:

1. Să apere șesulă fertilă ală Sibiiului contra unei 
colâne române, ce ar pută forța trecerea Turnului-roșu 
cu tâte întărirele ce s’ară construi acolo, acoperindă in 
același limpă și flenculă dreptă seu, mai bine <}isă, spa
tele grosului de apărare așezată in valea T ernavei-marl 
său in preajma Brașovului.

2. Să serve ca Reduitii Corpului de armată Aus- 
tro-Ungară destinată să apere Transilvania și anume în 
casulă, când acelă corpă n’ar pute împedeca invasiunea 
română pe la Brașovă și nici nu s’ar mai pute mențină 
in valea Ternavei mari: să-i înlesnâscă a’șî aduna răs
pândirile și rauforturile (întăririle) din valea Mureșului 
(mai alesă din și prin Alba Iulia din Ungaria) restabi- 
lindu se ast-felă ca să potă relua ofensiva.

,3 In unire cu tabăra întărită provisoriu (Place du 
monent) ce s’ar construi la Tergulă-Mureșului: tabăra 
dela Sibiiu să amenințe in modă efectivă linia de re
tragere a grosului română înaintată in valea Ternavei 
mari pănă în ținutulă Sighișârei-Mediașului; prin ur
mare să lă oprâscă în valea Ternavei mari și să-lă con
damne aci la o inacțiune pănă va fi căzută Tergulă 
Mureșului, care altfelă îi ameniDță așa multă linia de 

operațiune, său să-lă atragă asupră'șl (pe grosulă ina
mică) silindu-lă in același timpă a’șî răspândi forțele 
prin detașări însemnate spre Tergulă-Mureșului și în 
fotă casulă să-lă împedece în modulă acesta a debușa 
in valea Mureșului și a înainta asupra Alba-luliei. Acâstă 
din urmă problemă — bine înțeksă — ar putâ-o re- 
solvă tabăra întărită dela Sibiiu numai atunci, când 
grosulă apărătorului Transilvaniei s’ar afla într'ânsa (în 
tabăra dela Sibiiu).

Avantagele, cari în castdă l-iu Ie oferă o tabără 
intărită, față cu fortificațiile obicinuite de închiderea lur-- 
nului roșu suntă inapreciabile chiară atunci, când tabăra 
dela Sibiiu ar fi ocupată numai cu o grupă mică de 
trupe d. e. o Brigadă. Acele avantage devină uimitâre 
îndată ce ne vomă da sămă de tâte întâmplările ce se 
potăgivi în decursulă evenimenteloră și anume:

a) Grosulă armatei române, care a străbătută vic- 
toriosă la Brașovă, sigură că va detașa o colână pa 
șoseua Brașovă Sibiiu ca să atace spatele apărătorului 
dela Tumulii roșu său celă puțină, ca să-lă ia intra, 
două focuri și cu modulă acesta să faciliteze forțarea 
trecătârei Turnului roșu colânei sale secundare, venite, 
dinspre Remnicil.

__________ (Va urma).
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OurauJâ la bursa de Vlena
din 7 Octomvre st. n. 1887.

Rentă de aurC 5°,0 , . . 99 40 Bonuri croato-slavone . . 104 25 
Rentă de h'&rtiă 5°/0 . . 86.25 Despăgubire p. dijma de 
fmtinrmutuia căiloră ferate

ungare........................149.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de oștâ ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 114 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișQ............................104.50

Bursa de Biieurescl.

vină ung........................ —.—
Imprumutulă cu premiu

ung..................................123.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 60 
Renta de hărtiă austriacă 81.15 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aura austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 886 —
Act. băncel de credită uug. 284.75 
Act. băncel de credita austr.283.30 
Argintula —. — GalbinI

împărătesc!
Napolean-d’orl

5.93
993 

Bonuri cu el. de sortare 104 50 ( Măre! 100 împ. germ. . . 6152 
Bonuri rurale transilvane 104 50 ■ Londra 10 Livres sterlinge 125.75

G'Vi 1!

Cota oficială dela 25 Septemvre st. v. 1887.

vend.
9.1/,
97—
92—
36 — 

106—
92b.

104—
97—
88>/a

Cursulu pieței Brașovu

diD 8 Octomvre st. n. 1887.

Bancnote rotnânesci . .

>

Cump. 8.53 Vend. 8.56

. » 8.45 • 8.50

. » 9.90 • 9 96

. « 11.20 » 11.27

. » 10.28 • 10.30

. » 5 86 » 5.90

. • 101.— • 102.- -

• , 98.- - 99.—
. » 109 — > 110.»/,

7—10°/, pe ană.

Cump.
93*/a
96—
91 —
34—

105—
91s/*

103—
96— 
871/,

Renta română ^5%). 
Renta rom. amort. (5°/0) .

» convert. <6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

>

»

>

*
Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancă . . 14.1/,
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

tone, rural
M
» urban

. • ■ 87*/,
națională a României 500 Lei------

Umedeala, frigului 
nu vatămâ!
impermeabile, căldurose, durabile și ad

mirabilă de eftine suplă

JACHETELE 
(,,Burger“-Jacken) 

de lână împletite, de postavfl și de Loden, cart 
se potrivesca forte frumoșii, pentru tomnă și 
fernă, pentru Domni, Domne, băețl și fete, tote 
cu prețuia egala de fl. 1.80 în I. calitate îm
pletite. Aceste Jachete sunta pentru toți omenii 
cela mai necesara vestmentu, și se află gata 
în culorile cenușiu, cafeniu, sura, [melirt] drapa,

bordou, albastru și negru. Cine pârtă o asemenea Jachetă este ferita de frigă, pentru că se 
atrîngețbine pe orl-ce corpii și talia, conservă o căldură potrivită Și snniu de o vaiere ne- 
prețuibilă. Afară de cele menționate cu fl. 1.80 se mai află încă două soiuri mai fine:

Din lână-Zephir împletite 
desfi și căldurose 

fi. 3.25.
l)iu Postară și Loden în ca
litate eăhlnro’să pentru ernă

fi. 5.10.
Ca măsură este suficientă a arăta grosimea pieptului. — Se trimită contra rambursă numai de

X. FEKETE, KlsidsT-Versondung.
Wien, Hundsthurmerstrasse Nr. 18 59. 2—12 I

-

I

15.—
2.04

Argint românesc

Napoleon-d’orI .

Lire turcescl . .

Imperiali 

Galbeni .
Scrisurile tone. «Albina» 6°/0

5°/o»

Ruble Rusesc! . . .
Discontulfl

Pentru fumători de tigăr
Braunstein freres.Fabrica

• W8i WMMmiwnHWs»

■ RAUNSTEIN FRLRES RRRU *

Hi'qirt Oepoiee S C DA

țigară
cu mărcile aici 

tipărite

de

ORI CE CONTRAFACERE A ACESTEI 
hartU seva urmări conform 
LEMii

OfPOSt 8,QB,6.aflmiCE hai-ETRAMBB

. v ta.-

în Paris 65 
Boulevard 
Exelmans 
produce

Hârtiile
no aaaoM os?7

Frații BRAUNSTEIN 
sinouRi fabricafiti 

----- Paris------ - 
elPOsls.cj>.s nFmincEn.enRRimR y

a
4 
4 
X 
* 
4 «R «fi 

4 : 4ț 
44

Cisme strălucose ca oglinda fără a le peria.
RICH. G2ERTNER,

Marcă înregistrată. fabriceza asa numitulu

MOMEHT-GLAHZWICHSE
< finidu franțuzesc», impermeabilă, alu cărui lustru nici la ndă- 

tură nu piere. „Unică" oficială examinată și aliată ca prepa- 
E? rată ne.stricăciosu alu pielei, l’relulu unei 'sticle 50 cr. Tri

mitere: 2 sticle 11. 1.30, 6 sticle fl.’3, 12 sticle 4.80 II. francate.
A se observa marca înregistrată.

In armata c. r. introdusă.
Fabrica: Ricli. Chertner, Wien, Giselastr. 4, Part.

*

*H- s * * * *
* 

* 

*

„Les dernieres Cartouches“
caii au foștii declarate, de cele dintâiu autorități sciențifice din Austria și 
Ungaria pe ba*a analiseloră făcute, absolută libere de ori ce materii vătă- 
mătore sănătății și ca hârtia de țigări cea mai ușoră și cea mai bună, ce a 
esistatu vreodată. Deoreee și la noi domnesce convingerea că pentru țigări 
bune, în prima liniă calitatea hârtiei de țigări este dătătore de măsură, hârtia 
de țigări .Les dernieres Cartouclies« și „Dorobanțulă" a devenită din ce în 
ce mai plăcută, și se pOte găsi la tote firmele mai mari. Veritabilă este nu
mai aceea hărtiă, a cărei etichetă se asămănă cu cliseulă și care are firma 
,,Braunstein Eieres.“ fabrica a deschisă ună deposilă pentru servirea promptă 
a mușleriilorO, sub firma comercială protocolală în Austro-Ungaria: Braunstein 
freres, Wien, 2. Bez, Negerlegasse 8. 12—12

„Dorobanțul!!”

I ......... ........... ~’ 7 .--------- 7 u.
T 2—16 Depositu în Brașovu: la „Emil P()1T.k

Schimbare de localu.
îmi permitîî a aduce la cunoscința M. 

Onor, publicti, cum că mi-am strămutată 
localulu librăriei mele în casa lui 
Bomches, Tergulu Grâului, colțulft Uliței 
Căldărariloru.

Cu deosebită stimă

I

Publicatiune.
9

Subsemnații proprietari de omnibus în urma învoielei stabilite 
între dânșii aduci! cu ondre la cunoscința m. o. publică, că cu începere 
dela 3 Octombre a. c. amfl efectuată transportulă de peradne între Bra
șovu și Satulungu în modulă următorii :

Plecarea din Satulung
în fiă • care cți dela biserica romândscă de susu

Dimineța: 
primulu omnibus la 
alu doilea
„ treilea 55

55

55

6
7
8

ore
y>
55

1—2

H. ZEIDNEH. în fift-care

♦ ’ c
nu comis

t I

Di-
unti

După prânzii: 
primulu obnibus la 1 oră 
alu doilea „ „ 2 „

Plecarea din Brașovu
5

di din strada nâgră dela hotelurile „Osmană pașa, 
și la „doi porumbi"

U

DiminGța: 
primuld omnibus la 
alu doilea „ 55

8
11

ore

• de mărfuri mixte bine dedată se caută la
4ț mitrie Romană în Seliste. Se preferă
J Română în totă casulă înse e limba română și 
41 germană recerută.

2—3

«f
9&
l

După prânzii:
primulu omnibus la 2

4
6

ore
alft doilea „ „
alfl treilea „ „

Satulungă—Brașovfl, loch internii 30 cr.,
— Derst.e sân Brașovu — Dârste: locft internu

55

55

loc îiTaxe de persdnă; 
esternu 20 cr. Satulungu 
20 cr., loctî esternfl 15 cr.

Recomandăm^ acâstă întreprindere a ndstră modificată după tre
buințele m. o. pasageri.

Cu înaltă

loan Vereș Bartsa,
Ștefan Daniil Giro,

Tipografia ALEXI, Brașovu.

stimă
2-4-

Petru Șanec,
Samu Czimbor.


