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Brașovu, 3 Decemvre 1887.
Analisândă articululu din Sălăgiu, ce l’amă 

publicații în fruntea numărului de Mercurl, ajun- 
gemă la nisce resultate fdrte nesatisfAcătore și 
cari trebue să nască în noi cele mai seriose în
grijiri pentru viitorii.

Despre ce t.racteză acestă articula? Elfi a- 
tinge o cestiune, care nu ne este tocmai nouă 
și care s’a ventilații mai multă său mai puțină 
în (Jiaristica nostră: cestiunea est.raseloru matri- 
culare.

Nu numai odată ni s’a raportată, mai vâr
toșii din păi-țile sălăgiene și sătmărene, că func
ționarii Unguri dela administrația și dela justițiă 
din acele comitate au introdusă pracsa, se ’nțe- 
lege în modă arbitrară după tipiculă lorii de 
,,tereintette“, ea să respingă tote actele părțiloră 
private decă se alătură lângă ele estrase matri- 
culare în limba română și nu în limba maghiară.

Este ună faptă fdrte întristătorii, der ră
mâne faptă și nu se p6te nega, că adecă omenii 
la noi au începută a se obiclnui cu asemeni căl
cări de lege și nu-i mai surprinde când audă, 
că în comit.atulii cela și cela se comită acte de 
violență în detrimentulă dreptului nostru de 
limbă. Până la unu punctă drecare se și pote 
esplica lucrulii acesta. Actele arbitrare ale au- 
toritățiloră unguresc! s’au înmulțită mai alesă de 
vre-o câți-va ani încdc-e în așa mare măsură, în- 
câtă în adevără amu ajunsă la ună punctă, ca 
nimicii să nu ne mai pdtă mira.

Ddr acesta împrejurare durerosă nu justifică 
nicidecum indolența, cu care se pdrtă cei mai de 
aprdpe interesați față cu asemeni acte dc vio
lență ale dmeniloru dela putere.

Și indolență trebue să nmnimă acea neînțe- 
lesă purtare a celoră deopotrivă amenințați, care 
îi ține nemișcațl pe locii, când se aprinde cope- 
rișulă casei loră.

Nu scimu cum s’ar caracterisa locuitorii unei 
case mari, cari primjândă de scire, că într’o aripă 
a clădirei loră a isbucnită foculă, aru sta liniș
tiți cu manile în sîuă (J>cendu-și: vdejă cei ce 
locuescu în acea parte cum voră st.înge foculă!

Credemă că într’unu asemenea casă nici de 
indolență n’ar mai pute fi vorba, ci de ceva 
multă mai gravă.

Ei bine, într’o astfelă de situațiune tristă se 
află b’eții Sălăgeni când esclamă unuia câte unuia 
nu ne putemâ ap&ra!

E învederată, că ddcă se atacă o instituțiune, 
decă se atacă drepturile autondme ale bisericei, 
apărarea câte unui bietă preotă, pe care-lă ajunge 
călcarea de lege, nu cumpănesce multă, protes
tul ă și recursurile lui se pună ad acta și autori
tățile mergă mai departe și nejenată pe cărarea 
apucată a violințeloră.

Ba mai multă. Suntemă informați, că nu 
numai odată încălcările dese ale drepturiloră bi
sericei au îndemnată pe înșiși episcopii de a a- 
dresa representațiuni guvernului. Și nici aceste 
representațiuni n’au avută o sdrte mai bună, 
decâtă recursurile preoțiloră din diferitele ținu
turi mai amenințate.

Ddcă dmenii noștri au începută a se obici- 
nui cu călcările de lege, atunci cum să nu se fi 
obicinuită și cei dela guvernă a pune tdte pro
testele, representațiunile și plângerile Români- 
loră ad acta, neluându-le în considerațiune ?

Și ddcă Vomă cerceta, care e causa că așa 
ceva este cu putință, nu vomă pută afla nici
decum alta decâtă aceea ce o indică cu atâta du
rere sufletdscă Sălăgenii în articululu memorată: 
unuia câte unuia nu ne putemu apăra.

Sau gândită și s’au răsgândită Sălăgenii cum 
ară pută scăpa de pericululă ce le amenință bi
serica cu distrugere, „căci părțile private neajun- 
gendu-și scopulu cu estrasele ce le primescu dela 
preotă, vădu în acâsta causa neajunsului loru și 

preotulii este adusă în colisiuue cu poporulă, pe 
care-lă păstoresce“ — și au ajunsă la următo 
rulă resultată :

„Să cere“, ei, punemă umăru la
umără, să ne apărămă drepturile sânte câte ni-au 
mai rămasă și să nu lăsămă ca inimiculă să facă 
o spărtură câtă de neînsemnată în zîdulă ce
tății ndstre, ca nu cumva din acea mică spăr
tură să se facă în grabă o pdrtă deschisă, pe care 
inimiculă să între după placă și să ne supere și 
turbure când va voi!“

Să punemă der umăru la umără. Acesta 
este marea acsioniă a tuturoră celoră ce se află 
în periculă și este clară, că numai acăsta ne 
pdte scăpa și pe noi de peire.

Dâr lucru durerosă și de trei ori durerosă 
tocmai în punctulă acesta ală apărării comune 
dmenii noștri documentdză o nedibăciă și o ne
pricepere de spăriatii.

Pănă acum celu puțină bisericanii noștri 
mai aveau ună pretextă dre-care slabă pentru 
a se scusa față cu neajunsurile causate prin pro- 
cederile loră de unuia câte unulu. Era vorba d" 
apărarea drepturiloră politice și când le diceamă 
să pună umăru la umără, ne răspundeau că dân
șii nu potă face oposițiune directă guvernulăi și 
nu potă face politică mare, căci nu voră să pe
ricliteze interesele bisericei.

Ei bine, drepturile politice le-a dusă povo- 
iulii maghiarisării violente și au mai rămasă 
drepturile bisericei, cari asemenea simtă împre
surate aijl de tdte părțile de acestă povoiu.

Au ajunsă dâr să fiă în periculă chiar in
teresele bisericei. Cu ce ară mai putâ der mo
tiva bisericanii noștri, că nu a sosită nici acum 
timpulă ca să pună umăru la umără?

Și bine să însemnămu. că nu mai pdte fi 
vorba aici numai de una seu alta din cele două 
biserici ale ndstre, ci de amândouă, căci povo- 
iulă se îndrâptă cu aceeași vehemență asupra a 
mândurora.

Nu mai încape nici o îndoidlă că spărtura 
ce se va face în cetățuia bisericei din Sălagiu. 
va răsufla cu timpulă tocmai ia Brașovă.

Avemă însă înaintea ndstră alte încercări 
de a face spărturi în dreptulă de autonomia ală 
bisericeloră române, la cari ne putemu provoca 
ca să dovedimă, că cei dela Blașiu suntă totă 
așa de amenințați ca și cei dela Sibiiu.

Vomă aminti numai ordinațiunea ministru- 
de culte și instrucțiune publică ungurescu, prin 
care se ordonă episcopiloră români de ambele 
confesiuni, ca să aștdrnă tdte actele despre des
tituirea vr’unui învățătoră acestui ministeră spre 
aprobare. Nu este acăsta o spărtură flagrantă 
în autonomia bisericiloră ndstre?

Mai amintimă ordonanța ministerială privi- 
tdre la adresele scrisoriloru oficidse dintre auto
ritățile ndstre bisericesc!. Nu este și acăsta o 
încercare de a escamota dreptulă de limbă ală 
ambeloră biserici ?

Și într’o cestiune de-o importanță at.âtă de 
mare principiară ce spectaculă ni se înfățișăză ? 
Unuia câte unulu au interpretată ordonanța după 
cum ia tăiată capulă, și resultatulă?

Sălăgienii au unu bună presâmță de acestă 
resultată, când dorescă să observămu în viitoră 
o astfelă de purtare, ca „adversarulu, văcjendu-ne 
că ne cundscemă dreptulă și suntemă solidari, 
să fiă mai cu respectă față cu noiși cu biserica 
năstră !u

Amă ajunsă la ună punctă decisivă în viața 
năstră națională și biseric^s^ă, acăsta o semte fiă- 
care din noi.

Când ne vomă cunvinge odată pe deplină 
dela vlădică pănă la opincă, că unulă câte unulu 
nu mai putemu răsbi, ci trebue să punemă cu 
toții numără la umăru ?

Nouă conferință militară în Viena.
Consultările militare din (Jilele din urmă s’au 

continuată alaltaerl într’o conferință, care s’a ți
nută sub președința Maiestății Sale, de față fiindu 
archiducele Albrecht, ministrulu de răsboiu By- 
landt-Reidt, șefulă statului majoră generală br. 
Beck și mai mulți șefi de secțiune din ininiste- 
rulu de răsboiu.

Cronieă politică.
In 13 Decemvre n. s’a comunicat camereloră 

francese mesagiulă președintelui Repu
blic ei. Elă constată mai întâiu, că alegerea sa 
însdmnă voința țărei de a delătura ori-ce causă 
de neînțelegeri. Grija pentru interesele de vidță 
ale patriei, pentru renumele său înaintea Europei 
și pentru influința sa legitimă în afară a pre
tinsă unire, și același gândn patriotică a fă
cută să se concentreze tdte voturile asupra unui 
singură nume. Guvernulu se va strădui a ușura 
buna înțelegere și unirea dintre partidele repu
blicane; ea va aduce țărei progrese bine cum
pănite și reforme practice, cari au menirea de a 
încuragia munca națională, de a întări creditulă, 
de a face să înflorâscă afacerile și de a pregăti 
marea luptă de emulare industrială a anului 
1889. Ea se va strădui de a îmbunătăți finan- 
cele și de a restabili ună seriosu echilibru în bu- 
getulă statului. Guvernulă se va îngriji cu totă 
adinsulă și de armată și flotă, a căroră ondre 
și interese ne suntă în deosebi scumpe. Camerele 
dându sprijinulă loră guvernului, ca să-și pdtă 
realisa programulă voră da Europei gagiulă fer- 
bintei dorințe a Franciei, de a contribui la 
întărirea păcii generale și ele voră ușura susți
nerea și desvoltarea buneloru relațiunl a pute- 
riloră esteridre. Mesagiulă apeldză la patriotis- 
mnlii camereloră pentru a inaugura o politică de 
progresă, de liniștire și de concordiă. — Mesa
giulă, precum scimă, a fostă bine primită de ma
joritatea camereloră.

Totă în 13 ale curentei s’a presentatu ca
mereloră francese n o u 1 ă m i n i s t e r i u T i r a r d. 
In camera deputațiloră întâmpină ministeriulă a- 
micî în centru, drdpta (monarehiștii) se ține re- 
servată, âr stânga observă o atitudine de adver
sară a ministeriului. Se crede însă că-i voră da 
pace ministeriului încă în anulă acesta 1887 și 
că pănă în anulă viitoră nu se voră face încer
cări de a-lă răsturna.

Fdia oficială din Berlină publică o scrisdre 
a mareșalului curții prințului de cordnă 
germană Radolinski din Sar.-Remo, care <J’ce 
că prințulu e mișcată de multele dovedi de sim
patia ce i se dau, der auijindă că acasă în pa- 
triă multe festivități publice și private nu s’au 
ținută din causa suferinței sale, prințulu moște- 
nitoră doresce că aceste în viitoră să se țină ca 
totdduna, dedrece îi este penibilă de a se gândi, 
că boia sa, care se prevede că va dura încă 
lungă timpă, produce o conturbare atâtu de 
mare în viața publică.

Pentru 4‘ua de a<jî 15 Decemvre era hotă- 
îîtă să se încdpă disensiunea proiecte loru 
de lege militare în parlamentulă germană. 
Ele voră fi date mai întâiu negreșită unei comi- 
siunl spre esaminare.

Ambasadorulă rusă din Constantinopolă 
N e 1 i d o v a admoniată pe Pdrtă, ca să plătdscă 
restanța despăgubii-ei de răsboiu pe anii 
trecuți care se urcă la suma de 750,000 lire o- 
tomane. Se asigură că Nelidov stăruesce să se 
plătâscă neamânată măcaru o parte din aedsta 
sumă. Precum scimu Turcia s’a obligată a re- 
plăti datoria ei în rate anuale de câte 350,000 lire.
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Mișcarea militară a Rusiei.
Etă cum apreciază „le Temps“, — sub 

titlulă „Scrisori asupra politicei streine41, — miș
carea militară a Rusiei:

Cea mai mică gândire ajunge pentru a asigura că 
mișcările trupeloră Rusiei suntă de natură esențială de
fensivă. Cum s'ar putea crede că acâstă putere plănu- 
esce, fără aliați, și fără de a 6 silită la acesta de nisce 
interese imperiâse, să se arunce asupra stateloră puter
nice și legate intre ele prin ună pactă recentă ? Berico- 
lulă nu va începe și nu vomă ave să ne îngrijimă, dî 
decătă in (Jiua când Austria și Germania se voră crede 
datore să răspundă la măsurile Rusiei de asemenea prin 
concentrări de trupe, său mai rău încă, in <Jiua când 
ele ’șl voră permite să ceră lămuriri la Betersburgă.

«Supărarea pe care (Jiarelc germane o arată față 
cu Rusia dovedesce mai alesă ună lucru, anume că ele 
înțelegă gravitatea revoluției care s’a făcută de curendă 
in posițiunea respectivă a puteriloră. Concursulă Italiei 
nu li se pare d'ajunsă pentru a compensa ruptura unei 
alianțe seculare cu marele imperiu vecină. Ele simtă 
că intregulă sistemă europeană Întemeiată său țintită in 
1871 a fostă atinsă de hotărirea pe care a iuat’o Rusia 
de a-șl recăpăta libertatea ei politică. Balanța forțeloră 
a urmată din nou ’atotputinței unui stată. Schimbările 
ce s'au făcută in lume prin nascerea principiului naționa- 
litățiloră, au fostă Ore cum reparate, compensate prin re
deșteptarea unei puteri militare care se credea anulată 
pentru cincl-ijecl de ani, prin refusulă Rusiei d’a se preta 
la o hegemoniă a căreia primă victimă a fostă ea, prin 
comunitatea de interese, în fine, care a creată intre a- 
ceste două puteri comunitatea posițiunei.

„Acesta e situația actuală a Europei, situația, cu 
care ar trebui să se deprindă chiară aceia cari să îm
bătaseră unu ininută de bucuriile stăpânirei universale. 
Dăcă, după cum sunt convinsă despre acâsta — spune 
autorulu articolului — intențiunile loră suntă pacifice, 
ele voră sfârși prin a recunosce că puterile care voră să 
rămâe independente, n’au nici ele altă dorință de câta 
de a împăca această independență cu pacea."

Autorulă acestui articula din „Le Temps», urmâză 
a insista multă asupra faptului, că mișcarea trupeloră 
Rusiei este o simplă măsură defensivă, cu nici ună ca- 
racteră ostilă. Elă se miră cu dreptă cuvântă, cum 
nisce puteri ca Austro-Ungaria și Germania, înarmate 
pănă in dinți, se a’armâză de nisce măsuri militare cu
rată defensive, luate de ună imperiu vecină lăsată iso- 
lată(?) și in afară de ori ce alianță.

Mai departe, articolulă din ,Le Temps» arată, că 
starea actuală a raporturiloră dintre Rusia și cele două 
puteri centrale nu e asa de încordată incâtă să pOtă 
provoca o ruptură gravă.

Aceleași vederi le esprimă tolă pressa moderată 
din Francia. Dinpolrivâ, fiarele intrasigente ceră Re- 
publicei să fiă gala căci, „ora revanșei a sunată*

*) Pseudonimă. — Red.
♦*) Merge.

SOIRILE PILEI.
Comitetulă kultureggletului ardelinu a ținută hi 12 

Decemvre o adunare, în care s’au cetită răspunsurile 
sosite ale episcopiloră unguri cu privire la cunoscuta 
oterlă a kulturegyletului de a da subvențiunl. Episcopulă 
r. catolică Franz Lonhardt și episcopu’u unitară losel 
Ferenz au primită subvențiunea și programulă de acțiune, 
Dela Anulă nou îșl va începe kulturegyletulă activitatea 
sa și pe tărămulă bisericescă, îmbunătățiudă lefurile preo- 
țiloră ii invățătoriloră poporali confesionali unguri și even

tuală creândă posturi nouă. Conclusulă districtului bise
ricescă reformată, cum că principiile reuniunei vatămă 
autonomia bisericei reformate, se declară ca basându-se 
pe o ne’nțelegere. 0 scrisore adresată curatorului supe- 
rioră ală districtului bisericescă br. Kemeny va căuta să 
dovedescă punctă de punctă erorea, der oferă din nou 
subvențiunea, insă numai menținăndu-se principiele reu
niunei. La propunerea celoră 16 inspectori școlari a1 
Ardeiului se stabilesce ună șiră de biblioteci poporale și 
pentru procurare de cărți pe anulă viitoră se votâză 1000 
11. Pentru Imulțirea și înavuțirea biblioteceloră se va pune 
in fiăcare ană In bugetă o sumă corăspuncjălbre. La 1 
Ianuarie se fixâzâ 9000 II. ci subvențiunl. — Vetji așa, 
era și vremea să’șl pregătăscă kulturegyletiștii marele — 
fiasco.

—x—
Ca în toți anii dela răposarea archiereului Andreiu 

br. de Șaguna, așa și in acestă ană în presăra 3'lei- Sf. 
Andreiu societatea de lectură „Andreiu Șaguna» a elevi- 
loru seminariali din Sibiiu a ținută o ședință publică, la 
care a participată ună numără frumosă din publică. Ese- 
cutarea programei a fostă bine succesă. Luni in <jiua 
Sf. Andreiu s’a ținută în biserica din cetate servițiu D 
(Jeescă și parastasă pentru odichna sufletului Marelui ar- 
chiereu, la care au luată parte aprâpe toți asesorii con
sistoriali și elevii seminariali dimpreună cu directorulă și 
câțl-va profesori, scrie „Telegrafulă Română».

—x—
Sâmbătă săra la întrunirea literară a «Revistei 

Nouă14 din BucurescI directorulă acestei reviste d. B. P. 
Hașdeu a cetită ună studiu filologică-istorică asupra Că- 
pătânei, paîtea centrală a râtei. Studiulă este scrisă 
atâtă de limpede și de populară, incâtă ori ce cetitoră 
va surprinde cu înlesnire firulă științifică ală savantului 
filologă, diee .Națiunea". Incheerea acestui articula este 
cea urmălăre: Serbii, Bulgarii și Ungurii răvărsându-se 
in ținuturile dintre Dunăre și nordulă Transilvaniei, ei 
ne-au găsită pe noi Românii așetjațl și renduițl in aceste 
ținuturi. Studiulă răspunde cu succesă teoriei rosleriane 
susținută în urmă de cătră istoriculă ungură Hunfalvy, 

—x—
Inli’o grăliDă din Ze.rnesci, precum afllină, au în

florită merii a doua oră și au acum mere de mărimea 
unei nuci. Aceste din urmă mere nu s’au putută coce 
din causa frigului ce a sosită. Cti cari se interesâză, potă 
să vâdă mere de acestea culese in ijilele din urmă ia 
d nulă M. Copony dej aci, proprietarulă fabricei de hârliă 
din Zernescî.

—x—
Din Bucovina se anunță mortea meritosului și ve

teranului piofesoră Drogle, răposată (jilele aceste în Cer
năuți, după o viâță plină de sacrificii și muncă pe tără
mulă românismului. înmormântarea răposatului, — cum
nată cu poetulă Eminescu, — a fostă din cele mai im- 
punătăre ce s'au făcută vr’odală in capitala Bucovinei 
unui patriotă română !

—x—
Celimă in «Telegrafulă*  din BucurescI: «Sâmbătă 

a fostă ună prân<jă la paiață în onărea aniversărei că- 
derei I’levnei. M. S. Regele, ridicândă ună toastă, a 
încheiată astfelă: „Vomă munci, vomă lupta, vomă în
vinge!' Generalulă Cernală a răspunsă in numele ar
matei române."

—x—
Tărgulu anuală ce s’a ținută la 6 Decemvre n. in 

Oreștiă a los'.ă o nouă dovadă despre lipsa cea mare de 
bani. Din numărulă celă mare de vite duse la tergă, 
abia s’au vândută 800 cu prețuri de batjocură. Numai 

negustorii de pește și de flanele au vândută mai bine. 
Industriașii de acolo n’au vândută aprâpe nimică.

—x—
Croitoriile militare din Germania lucrezi in rup- 

tulu capului ca până la Aprilie 1888 să termine unifor
mele glâteloră.

—x—
Se scrie din Muntele Athosului că P. S. Sa Pă

rintele Metropolită Nd. Pentapoleos, In urma unei grave 
răceli, a murită, după șâse (Jile de sulerințe, în cjiua de 
12 Noemvre, la mănăstirea Doehiariu, unde fusese che
mată pentru a celebra ofi< iulă divină la hramulă S-țiloră 
Archanghell. Era în etate de peste șâptecjecl și cinci de 
ani In momentulă morței. Defunctulă era destule de 
cunoscută în România, dânsulă a fostă egumenu, in tim- 
pulă mânâstireloră Închinate, la Fiore.ști; scia bine limba 
română și sitnpatisa pentru România. Adăogămă că P. 
S. S. a ocupată câtva timpă scaunulă patriarhală din 
Alexandria din Egiptă, și mai acum doi ani a fostă de
corată de guvernulă României cu ordinulă «CorOna Ro
mâniei" in gradulă de mare oficeră.

—x—
Societatea literară „Petru Maiorii*  a junimei ro

mâne din Budapesta la 17 Decemvre a. c. n. serbăză a 
25 aniversare dela fondarea sa, prin o ședință festivâ- 
literară, ce se va țină cu acelă prilegiu în restaurațiunea 
,Szikszay“ et. I. Programulă: 1. «Cuvântă ocasio- 
nală». rostită de presidentulă societății drd. Vasile Fo- 
dorii. 2. „Fericirea din mormântă*  poesie de C. Scrob. 
Declama'oră: drd. D-metriu Florescu. 3. «Filosofulă 
Kant« disertație de Vasile Bologa, slud. phil. 4. „Grui 
Sângeră» legendă de V. Alesandri, declamatoră: drd. 
George Dobrinu. 5. închiderea solemnă prin presidentulă 
societății. Incepululă la 7 âre sâra.

Legatele răposatului consiliarfl AuglielU.
Ne grăbimu a da locă urmâtdrei corespon

dențe, prin care ni se împărtășesc^ ultimele dis- 
posițiuni ale răposatului consiliaru Anghelă. Le
gatele sale caracterisăzâ îndestulu nobleță inimei 
sale și sentimentele sale românesci:

Sebeșu, 14 Decemvre n. 1887.
Stimate d le Redactoră I Cetindă in prea stimatulă 

(Jiară ală Domniei Tale „Gazeta Transilvaniei" și anume 
in Nr. 262 din 10 Decemvre 1887 st. n. între „Știrile 
<Jilei*  frumosu ă anunciu despre repausarea d lui consi- 
liară auluă în pens. George Anghelă, tare ne-amă bu
curată noi, neamurile lui, și văijândă stima și simpatia, 
ce binâvoiescl a i-o păstra, arnă cugetată că nu vomă 
greși a vâ ruga, ca să binevoiți in onârea repausatului 
a publica și următârele legate, cari le-a lăsată după 
mârtea sa prin literile sale testamentare :

A testată intre altele următOrele sume, anume:
1. „Associațiunei Transilvane" pentru literatura și 

•uitura poporului română 300 11.
2. Pentru Biserica din loculă său natală «Zlagna*  

100 fl.
3 Pentru Biserica gr. cat. din Sebeșiu 100 fl.
4. Pentru scâla gr. or. din Sebeșiu, la care a fostă 

contribuită și la edificarea ei 100 11., acuma altă 100 11.
5 Pentru săracii din Sebeșiu cu scopă, ca intere

sele anuale in totă anulă la <Jiua sa onomastică să se 
împartă intre 4 săraci, fiecare din câte una din celea 4 
confesiuni din Sebeșiu 200 11. Suma totală 800 fl.

Rugându-vă pentru publicarea acestoră legate și 
mulțămindu-vă in că odată pentru trumâsa publicare ră- 
mânemă cu tolă respectulă ș. c 1.

FOI LETON O.

La dina onomastică
a marelui binefăcitoru Mihail Stroesco.

(declamată în sera d>lei s-țilorO Archanghell Michailfi 
și Gavrilfl. la petrecerea sodaliloră români din 

Brașovti.)

Cine-a (Jisă, că nemulă nostru apucat-a spre 
peire?

Cine a disă, că totă ce-i mare dintre noi s’a 
depărtat rt,

Că Românulă nu mai are simțulă nobilă de 
jertfire

Și că recea nepăsare pieptul lui a subjugat ?...

Amuțescă aste vorbe, pâră astă calumniă, 
Nâmulă nostru nu vrâ ntdrle, ci in veci elă 

va trai;
împrejurul său el pâte să privâscă cu mândria : 
Inimi nobile bală încă, elă mai aie vrednici fii!

Când o câtă numărâsă pe a propășirei cale 
Vrea cu dragă ca să străbată și mii pedecl o 

oprescă :
Când pe frunțile ’ncăltji'e curge-a oboselei 

vale, 
latfl, că din depărtare se aude-ună glasă fră- 

țescă:

„Frați Români, nu vă abateți de pe 
calea apucată;

«Mergeți, mergeți înainte de isbendâ ’n- 
credințați I 

„Doinnulă sfântă din ceră vă vede. Prin 
o muncă necurmată

„De ai biruinței lauri vrednici voi vă a- 
rătați.

„Românași de același sânge!.. Eu cu tru- 
pulă sunt departe,

«Der cu inima-mi de frate ori și când 
sunt între voi,

.Iată, din a mele bănurl eu vă facă și 
vouă parte;

„Mergeți numai înainte, strănepoțide mari 
eroi I«

Și cum 4>ee, elă cu fapta vorba sa îșl 
sigilâză...

Multe lacrăml de pe fețe dintr’odată s’au 
uscată,

Și în piepturi âr speranța cu putere scân
teiază ;

Multe brațe obosite, harnice, s’au în
cordată.

De ună sufletă așa nobilă nâmulă nostru 
mândru fiă,

Cu încredere elâ pâte să privâscă ’n 
viitoră.

fir’ noi, câta ’ncurageată, să strigămă cu 
bucuriă:

Mulțl ani, mulțl ani să Irăiâscă bunulă 
nostru protectoră I 

Brașovu, 8 Noemvre 1887.
1V. Cismărescti.*)

Prunca și Voinicultl.
(Culisa din poporu de iuliu Moldovanil.)

Pe celă drumă, pe celă colnică 
Mere’*)-o  pruncă și-ună voini :ă. 
Voiniculă mergea călare 
Eră prunca pe piciâre 
Culegându șl câte-o flâre, 
Neteijându-șl păruțu, 
Blăstămându-șî norocu.

Voiniculă din graiu grăia:
— Autji mândră, draga mea, 
Nu-lă blăstăma așa rău
Dâr de’să eu noroculă tău I

Dâr prunca din graiu grăia:
— Bade, bădișorulă meu. 
Dâcă ești noro ulă meu, 
Lasă-mă pe calulă tău,
Că drumu-i prea grunzurosă 
Și nu pociu merge pe josă.

Voiniculă din graiu grăia:
— Aucjl mândră, draga mea, 
Eu pe murgă nu te-oiu lăsa, 
Că murgulă rni-e ernată rău, 
De-abie duce trupulă meu,
Și murgu-i fătată de Marți, 
Nu pote duce doi frați.

Der prunca din graiu grăia:
— Bade, bădișorulă meu, 
Eu încă așa-am visată, 
Că năframa ta cea nouă 
Era bade ruptă ’n două, 
Și nălrama ta cea vechie 
Era bade ruptă ’n șâpte.

Voiniculă din graiu grăia:
— Fruncjă verde trei smochine, 
MințescI, șerpoică de tine,
Că nu mi-i ruptă năframa, 
Că ți-i ruptă inima, 
Că te temi că te-oiu lăsa

Dâr prunca din graiu grăia:
— Bade bădișorulă meu, 
Nu mă temă că mi-i lăsa 
Că eu frumosă m’oiu găta 
Și la uliță-oiu eși
Șt oiu păși din pași răruță 
Șf-oiu grăi din graiu blftnduță 
Și mi-oiu cuprinde drăguță.

Bale bată, bade, bată, 
Bate bată Dumnezeu,
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Jubileulft D-rnlui G. D. Teutsch.
In 12 Decemvre s’au continuatei serbările pentru 

jubileulă episcopului sasă Dr. G. !). Teutsch, începute în 
presera acelei 4ile.

Episcopulă a primita in personă torte multe felici
tări, intre altele, aiară «ie felicitările deputațiuniloră tu
turora instituteloră bisericesci și școlare, ale reuniunilor^ 
diferite de bărbați și de femei (care i-au dusă și daruri) 
etc. săsescl, din partea orașului Sibiiu și a magistratului, 
din partea comitelui suprema Bethlen, a directorului 
superiorU de studii (ungurescU) Elischer, a inspectorului 
de șcdle (ungurescU), din partea Metropolitului MironU 
Romanulă, a viceșpanului, a protopreotului rom. cat., din 
partea garnisdnei sub conducerea fldml. br Waldstătten, 
a protopopului gr. or. Boiu și protosincelului Popea, a 
președintelui de tribunalO in numele tribunalului, etc.

La prftncjU au luata parte vr'o 500 persdne, fiindo 
de față toți fruntașii autorităților^. S’au ținută toaste 
pentru Maiestatea Sa, pentru guvernulă ungurescU, pen
tru episcopulO Teutsch, pentru confesiuni, pentru jrinată. 
pentru patria etc.

S’a cetilO o telegramă de felicitare a ducelui Ernst 
de Koburg cătră episcopulO Teutsch, căruia ii contere și 
crucea de cavaler (Komthur) ci. 2-a » ordinului casei sale.

Multe felicitări au sosita din Germauia.

Unft ministru buna naționalista.
Primulă ministru ala Italiei, d. Crispi, a adresata 

o circulară cătră representanții Italiei în streinătate, prin 
care atrage atențiunea acestora asupra necesităței d’a 
cultiva sentimentală naționalităței la coloniile italiano din 
străinătate. Drepta mijloca, care ar pută da cele mai 
bune și mai sigure resultate, d. Crispi recomandă culti
varea cotavețuirei pacinice între membrii diverselorO co
lonii italiane din străinătate.

Cetățenii italieni din străinătate, 4* ce d. Crispi, 
trebuie să aibă sentimentulă^că guvernulă și represin- 
tanții lord veghiază cu iubire și interesa asupra lorO; că 
representantulO guvernului lord este și prietenulă loră, 
la care dânșii, la casa de nevoie, să se pdtă adresa fără 
nici o sfială, și dela care să pdtă obțină sprijină cu sfă
tuia și cu fapta.

♦) Merge.

De aceea primula-ministru invită pe representanții 
Italiei din străinătate să mențină contactulâ constante cu 
compatrioții săi, să nu scape nici o ocasiune, ba even
tuala să caute ocasiunea d a apropia membrii coloniiloră 
unii de alții, și 3ă deștepte în ei sentimentala solidarității 
prin serbarea împreună a serbătoriloră naționale, precum 
d. es. a aniversăriloră in familia regală, a serbfttdrei con
stituționale etc.

In legătură cu acăstă circulară, d. Crispi a ctrufO 
Camerei unO credita suplimentara de 45,000 de lire pen
tru [înființarea, întreținerea și subvenționarea scdlelorO 
italiane din străinătate.

Scirl polițienesc!. Eci înainte de amătfl servitorulo 
Telti Ianos, de locO din Făgărașă, încercă să deschidă 
cu forța ferăstra delajgalantarul ceasornicerului de aci Ed. 
Dreanandt în Ulița vămii, dăr o calfă a numitului ceasorni- 
cară dete peste ela și cu ajutorula unui polițista îla a- 
restă. Ianos fu predata autorității competente spre pe
depsire.

AbusulO ce s« comite adeseori, că se scutură la 
unele case pe ferăstră cătră stradă covOre și cârpe de 
stei sa prafula, ba chiara necurățenii și gunoiu se aruncă 
pe ferăstră, murdărindu-se strada, ba pereclilându-se

chiar trecătorii, abstrăgendă de aceea că e contra este
ticei. e stricta oprita de 4ț§ 118 și 125 ai legei penale 
despre călcare de lege (art. de lege XL din 1819), care 
prescrie și amende de 1—20 (l

Dare de seină
despre banii incurși la despărțământul ii Associaiiunei 

transilvane Nr. II în Făgărașă, pe anulă 1887.

1. ) La adunarea generală din 11 Noemvre a. c. 
s’a incassalO dela dnii: Dr. Ștefana Popă, proto-medicâ 
comitatensO, membru pe viăță, o acțiune în valdre de 
100 fl. Alesandru Micu, vicarO 6 fl. luliu Dana, adm’- 
nisiratoră ppesca 5 11. Idnă Tarcu, proto-notară comit. 
5 fl. Gregoriu M.iieră, jude reg. pens. 5 II. Ilariu Duvlea 
advocata 5 fl. Dr. Andreiu Micu, advocata 5 fl. Dumitru 
Ghișiereanu, parochă 6 fl. 50 cr. Grigore Negrea, per- 
ceptorO comit. 5 fl. lonă Dejenariu, comptabilă 5 fl. 
George Munteană, paroch și învăț, diriginte 5 fl. Vasile 
Stanciu, căpit. in pensiune și membru pe viăță, supra- 
solvire, 2 fl. Nicolae Chiornița, propriei. în Cuciulata 2 
fl. George Boeriu, propr. în Cuciulata 2 fl. Gavrilă Cornea 
parochă 2 fl. George Borza, no’arO cercuală 2 fl. Vasile 
Rațiu, învățătoră I fl. Gavrilă Popă, învățătoră diriginte 
1 fl. Traiană PopO învățătoră diriginte 1 fl Maximiiiană 
Receanu, parocha 1 fl. losifă Herciogea parochă 1 fl. 
Sofronă Pruna, învăț, diriginte 1 fl. lână Petrișoră în- 
vățătorO 1 fl. Nicolae Receanu, parochă 1 fl. Nicolae 
Borzia, parochă 1 fl. Teodora Hurducaciu învățătoră 1 fl. 
Ioane PopO învățătoră 1 fl., Emilă PopO notară cercual 
1 fl., Nicolae Rațiu proprietara 1 fl., Nicolae S. Popa 
proprietară l fl., lacobă Oana învățătoră 1 fl., Ioana Bu- 
daca învățătoră 1 fl., Moise Brumbea învățătoră 50 cr. 
Ioană Stângu primară 50 cr., Ioană Cârstea viceprimarO 
50 cr., Vasile Cârstea cismară 40 cr., Ioană PopO co 
lectora 40 cr., George Aiser comercianta și propietara 1 
fl., losifă Roșea cancelista judecat. 50 cr., Tornașă Roșea 
concipientă adv. 50 cr,, Ioană Mureșianu cancelista la 
Sedria orf. 50 cr., loan Zabaria cancelista la sedria orf. 
50 cr., George Selegiană litografă 50 cr., Petru Marhao 
învățătoră în Galați 50 cr., Moise Dârlogea, notară cer- 
cuală 1 fl.

2. ) Prin colecta d-lui Dănilă Pandrea, învățătoră 
in Ohaba, au incursă dela d nii:

Dănilă Pandrea, învăț, diriginte t fl., Ioană PopO 
învăț. 1 fl., Aureliu Timariu învăț, 50 cr., Filimon Caba 
parochă 50 cr., Samoilă Crișană proprietară 50 cr., 
Candită Roșea proprietară 50 cr., Samoilă N. CrișanO 
proprietară 50 cr., Biserica gr. cat. din Ohaba 1 fl; la 
olaltă 5 fl. 50 cr.

3) . Prin colecta d-lui Aurelii Negruțu, notară cer- 
cuală in Noulă română, au incursă dela d-nii;

Aurelă Negruță, not. cercuală 1 fi., Atanase Mă- 
celariu, parochă 1 II., Ioană Stoia, proprietară 50 cr., 
Moise Huiu, proprietară 50 cr., Ioană Deatcă proprietară 
50 cr., Moise NicOră, primară 20 cr., Ioana Stană vice 
notară 50 cr., Ioane N. (nedescifrabilă) parochă, 20 cr., 
Ioană Giurca învățătoră 50 cr., Nicolae Șuma proprietară 
20 cr.; la olaltă 5 fl. 10 cr.

4) . Prin colecta d-lui parochă Ioană Mardană din 
Sâmbăta sup. dela:

Ioană Mardană parochă 1 fl., Spiridonă Mar
dană parocha 2 fl.; laolaltă 3 fl.

5) . Prin colecta d-lui Dumitru Bardas, din Sco- 
reiu, dela:

Dumitru Bardas vice notară 1 fl., Ioană Popă-Da- 
vidă parochă 50 cr., Ioana Georgescu învățătoră 1 fl., 
Ioană Marcu primară 40 cr., Nicolae N. Ciungu propriet. 
10 cr; laolaltă 3 fl.

6) . Prin colecta d-lui Nicolae Budacă din 0. Căr- 
tișora dela:

Nicolae Budacă proprietară 1 fl., Anisca Budacă 1 
fl, Ioană Budacă învățătoră 1 fl., Mateiu Grovu proprie 
tară 1 fl., Ioană Bucurenciu proprietara 1 fl., Ioana Nica 
Vodă proprietara 1 fl.. Ioană Lupea parochă din Sărata 
1 fl., Ioană George Vodă proprietară 50 cr,, lonă Grovu 
primară 50 cr., George Cocișiu 20 cr., Damasehină Popa- 
Radu not. cercuală 1 fl., Elena Damasehină Popa-Radu 
1 fl., Alesandru Stoichița propriet. Porumbacu inter. 1 fl. 

lonă Scorobețiu comerciante 50 cr., Nicuțiu Oana pro
prietară 30 cr.; la olaltă 12 fl. v. a.

Suma totală 214 fl. 40 cr.
Făgărașă, in 12 Decemvre 1887.

Niculae Cosgaria, 
membru fundatoră ală Assoc. Trans. 

și cassară ală desp. II.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.<)

LONDRA, 15 Decemvre. — După o scire 
din San-Remo a „Oficiului Reuter11, medicii au 
descoperită în ndptea din urmă simptome nouă 
alarmatdre în gâtulă prințului de corfină, cari 
au și puau de s’a telegrafiatu D-rului Makenzie. 
Se vorbesce, că se arată o nouă umflătură mai 
mare ca cea din urmă, care cresce repede. Dr. 
Makenzie a plecată adi la San-Remo.

DIVERSE.
Armată desculță. — Nu de multă a sosită ună tri

misă ală guvernatorului din Abissinia în ora.șulă Adenă, 
cu scopă ca să cumpere cisme pe săroa armatei. Mare 
era bucuria intre măeștrii cismașl de acolo, că o să facă 
trăbă bună cu cișmele, când colea ce să ve<jt, trimisulă 
guvernatorului cumpără numai trei părechî de cisme: 
una pe săma comandantului supremă și alte două pen
tru generalii cei mai mari în ranga. Celelalte oătane, 
tțicea trimisulă guvernatorului, dela generala pănă la in- 
fanteristă umblă la noi — desculțe!

Smulsă din ’naintea altarului. — La 26 Noemvre 
era se se săvărșăscă în biserica catedrală dela Lille cu
nunia d-șdrei Blanche Silon c’unO ingineră cu care fă
cuse cunoștință veru trecută la o bac de mare și se In- 
namorase de dănsu. D-șora Silon este nepdta unui ge
nerală și posede o avere proprie de 150,000 franci 
Nuntașii erau adunați în biserică și ceremonia cununiei 
ncepuse, când d'odată, în momentulă schimoărei inele- 
loră, năvăliră în biserică mai mulțl agențl ai poliției, 
puindă mâna pe mirele și smulgendu-lă dinaintea altaru- 
ui. Conslemațiunea și grdza nuntașiloră era la culme, 
neputăndu-șl esplica ună asemenea acta de violență. Pe 
urmă însă află că pretinsulă ingineră era ună condam
nată evadată, anume Genot, care pentru ună întreită o- 
moră fuse condamnata la ghilotină, apoi prin grațiare 
li se permutase penalitatea în depărtare la Cayenne. In 
timpulă escortărei isbutise a scăpa și a fugi. Din ordi- 
nulă episcopului biserica, în care se petrecuse acestă 
scandată, a fostă curățită și din nou consacrată. Dăr 
cine va putea să repare reputațiunea miresei, care era 
p’aci să devină soția unui galeriană?

(Avisu pentru fumători de țigări.) In foia pentru 
chemicl a lui Dr. Krause este unfl articolă interesantă, 
scrisă de Dr. Soyka, profesoră de higienă la Universila 
tea germană in Praga. Este ună faptă cunoscutO, că 
calitatea hârtiei de țigări nu numai că contribue la bu
nătatea țigărei, ci are și din punctă de vedere higienică 
însemnătate. Deși se crede în genere, că bunătatea hâr
tiei de țigări ar depinde dela câtă mai puțina cenușe, 
ce lasă în urmă arendă, profesorulă Soyka privesce 
acăsta altfelă. Profesorulă Soyka a analisată iotă ace
leași soiuri de hârtia de țigări, pe cari le analisase pro- 
fesorula Pohl în Viena și profesorulă Lieberbann în Bu
dapesta, și a mersa din acela punctă de vedere, că pen
tru calitatea hârtiei de țigări nu este de însemnătate 
cenușa, ci acele minime părți, cari arendă se amestecă 
cu fumulă tutunului. Astfelă și analisa comparativă, fă
cută de profesorulă Soyka, a avută tota acela resuitată 
ca cele de mai nainte. Și de astădată s’au declarata so
iurile ,,Les dernieres Cartouches1- și „Dorobanțulii“ ale 
fabricei Braunstein Freres în Parisd ca cele mai ușdre 
și cele mai bune. A resuitată, că aceste hârtii suntă cu 
28 pănă la 74 procente mai ușore, și au cu 28 până 
la 77 procente mai puțină părți streine, cari se împartă 
fumului de tutunO.
Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

Nici mai bine, nici mai rău, 
Numai cum-oiu ijice eu:
Să te ’nsorl de șăse ori. 
Muerea ta cea d’ântăie
Să ’țl fie dulce soție
Cum țl-am fostă bade eu ție.
Muerea de-a doua dră 
Să fiă ca sfântulă sora
Și bolnavă de piciore.
Muerea d’a treia oră 
Să fiă ca sfânta lună
Și bolnavă de o mână.
Muerea d’a patra dră 
Să fie mare mârjdlă
Ca să te pdrte prin țâră 
Cu hainele subsudră. *)
Muerea d’a cincea dră 
Să ’țl facă bade-o fetiță
Să te pdrte pe uliță,
Pe ulița sâtenăscă, 
Cu tăligă coldușăscă, •*)
Să vii și l'a mea portiță, 
Să ’țl dau și eu o cojiță,
O cojiță de mălaiu, 
Făcută de nouă ai***)

♦) Subțidră.
**) Gerșetorăacă.
♦**)  Ani.

Ș’o cdje de pită arsă 
Dela-ai mei copii rămasă.
Și răsuri de pe covată 
De când a fostă mama fată.
Muerea d’a șesea dră
Facă'țl bade una copilașa 
Să te pdrte prin orașO, 
Că ml ai fosta prea drăgălașă.

Strigături poporale
din Câmpia Transilvaniei, culese de

A. M. învăț.
Astăzi plecă din sătulă meu 
Mâni ajungă pe la Brașieu, 
Dela Brașieu peste munte 
In locuri necunoscute.

** •
Mărita-m’așO mărita,
Da ’n cuptorO nu sciu băga,
Pe lopată nu sciu pune, 
De nu l’oiu lega cu-o fune.

♦ •
Merge draculă pe părete 
Cu traista plină cu fete.
Adă’țl drace traista ’nedee 
Să’ml alegă eu care ’ml place, 
Adă drace trăiscuța
Să 'ml a'ega eu mândruța.

•*•

De cându-sO, de când am fostă, 
Eu n’am iubită ce a fostă prostă, 
C’am iubită frunza de munte, 
Și fata care-i de frunte, 
Și fruntjuța cea de viă
Și fata de omentă.

* *
La casa cu fete multe
Șăde apa de se ’mpute 
Și mâțele pe sub vatră
Că n’au lipita nicl-odală.

♦
♦ *

Multă se miră găzdacu 
Cum trăesce săracu.
Da elă trăesce cum pole
Că n’are multe de tdte, 
Mere*)  ’n podă după slănină 
Vine ’n casă nu-i făină,
Mere afară lemne nu-să 
Vine ’n casâ focu-i stinsă.

♦♦ •
De când pdrtă ficiorii
Cisme negre ca domnii
Nu se facO nici morcovii;
De când pdrtă fetele
Cisme ca și ddmnele 
Nu se facă nici pdmele.•

* ♦
Pănă suntă felele fete
Nu le vede nime bete,

Dăcă pună cununa ’n capO 
La crlșmă nu mai încapă. 
Una ’nchinâ cătră altă 
Să trăescl soră surată 
Pe bărbată Vinerea-lă bată.

•* *
Fetișdră cu părinți 
Nu sili să te măriți.
Că măritu-i lucru mare, 
Nime nu lă pote stricare,
Nici popă, dăr uicl birău, 
Numa singură Dumnezeu.

♦■ •
Pentru tine mândrulucă 
Mî-a perită ienu pe luncă 
Și’n grădină preță de-o furcă, 
Pentru tine, tu bălae, 
Ml a perită fenu la Baie
Și’n grădină preță de-o claiă.

•
* •

Fruncjă verde de pe baltă 
Fostu-mi-a și bine-odată, 
Dăr s’a’ntorsă t'rumja pe tău 
Fostu-mi a bugătă de rău.

•♦ •
Tu leliucă lelișdră !
Facu-țl gura fânlânidră, 
Când oiu merge cu plugu
Să bău apă cu clopu.
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0 '.rculâ la bursa do Viena
din 14 Decemvre st. n. 1887.

Rentă de aură 5“/0 ... 98 05 
Rentă de hârtia 5°/, . , 83.20
(mprumutulă căilorO ferate

ungare........................ 148. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 93 75

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) ....

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 11225

Bonuri rurale ungare . . 104.— 
Bonuri 
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 103 50

căi-

căi-

cu cl. de sortare 1C3.50 
rurale Banat-Ti-
...............................1C3.50

cu cl. de sortare 103 25

Bonuri croato-slavone . . 105 75 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.........................
Imprutnutulâ eu premiu 

ung...................................121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 121.50 
Renta de hărtiă austriacă 79.10 
Renta de arg. austr. . . 81 60
Renta de aurO austr. . . 110 70 
Losurile din 1860 . . . 133 25
Acțiunile bâncel austro-

ungare ........................  876 —
Act. băncel de credita ung. 279.50 
Act. bâncel de credită austr.274.y0 
ArgintulO —.

împărătesc!
Napoleon-d’orl
Mărci 100 împ. germ. . . tl.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126 30

Cursul pieței Brașovu
dm 15 Deceinvre st. u. 1887

Bancnote romănesel .... Cun p.
98.75 \rgint românesc 

lapoleon-d’or) . 

Lire turcesc! . .

Imperiali 

vlalbenl .

îcrisurile

*

8.52

8.48

9.95

11.24

10.24

5 87

Vend.

Galbiul
, . . . 5.97
, . . . 10.—

n
Ruble RusescI . .
Oiscontulă

fonc. «Albina» 6°/0

5%n

>

li
>

6»/,

101.—

98.—
110.—
8°/0 pe

>

ană.

8.50

9.98

11.36

10.26

5.90

102.

99.—
111.»/,

8.55

Care este cea mai bună hârtia 
pentru țigări?

IMUKS7EIN FKEBtS MUU I * 

Dvoțec. S G £Lt

ORI CE COHTRAFACtat R EcESTEÎ
HAIWii Sivi tIRMSKI COnlORU

LE6t"

,1*0'- ■".«■< .«’l'.-’n. ' «6U1

"1

o

I

diferiteloră 
țigări mai 
să află in 
că hârtia

I

I
?SATii AUrJS»i ÎN

S’ltGlîSÎ FASRîCAMTI

----- -Pn.Vă------
tilMti s.tm.; iMKinai -cer

r>j’CT . » -■ fin

Aeestă întrebare 
forte importantă pen
tru fiă-care fumălorO 
de țigări s’a stabi
lită deja în modulă 
celă mai nedubiosă.

Aa este reclamă 
golă, ii ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice de 
primulă rangă pe 
basa arialisei compa
rative a 
hău i de 
butm, <e 
romeiță. 
dp l.'gâti

„Lcs dernieres Cartouches“
Ș'

"d’o ROBAKȚULfr1 
din fabrica B r a u ir s t e i n 1< r e r e s 

la Parisu, 65 Boulevard Exelmans,
este cu deosebire cea mai ușoră .și cea mai eseeleută.

După ce s’a stabilită aee.-ti intre altele prin Dr. Polii, profesorii la 
facultatea te, hnică in Viena. Dr. Liebei’inaim, profesoră și conducătorii ahl sta
bilimentului chemică de stată în Budapesta, și o analiști comparativă fă ută în 
luliu 1887 după puncte de vedere nouă higienice de cătră Dr. !. 
soră de Hygieniă la Universitatea nemțescă din Praga a pro lușă 
latulă B ■ UT BWMM H I
banțulă1 simtă cu 23—74°/0 mai u.șore, și că împărtășește fumului 
cu 23—-77% mai puține părți streine, ca celelalte hârtii analisate 
este numai aceeași hârtia, a cărei Eiiquetă sămănă cu de<emnulă 
mată și care părtă firma Braunstein Fteres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros 
țigări și a tnburiloră pentru țigări

Braunstein Freres,
Wiexi, II., Bez., XTegerlegasse 3Sfr. S,

și se află aceste articole la Iote firmele mai miri, cari au de vendare ase
menea mărfuri. 1—50

Soyka, urole 
hac rusul - 

că hărtiele de țigări ,,Lcs dernieres Cartonebes ‘ și .,I>oro- 
le Ictutiă 
Veritabilă 
aci impri-

± 5 & Ș =

EQUITABLE,
Societate de asigurare pe vieță in 

New-York (iondată în 1859).
Capitală de asigurare la 31 Decemvre 1886 = 2,100 mi- 

lidne franci. Statuia averei la 31 Deceinvre 1886 — 400 milidne 
franci. Percepțiuni de premii și dobeiuji în annlu 1886 = 100 mi- 
li6ne franci.

Stibdirecțiunea penlru. Ungaria:
BUDAPEST, ATWRASSY-STRASSE Nr. 1.

Agentnlu generală In Glușiu ;
LEOPOLD HUNWALD. 4—6

„ALBINĂ/4 
Institutt de creditu și de economii 

FILIâLA BRAȘOVU.
Pl •imesce depuneri spre fructificare și plâtesce pentru 
amesuratu timpului de abcjicere, darea de venită de 10% și

bilă
8%

7% interese :
curentă cu <>*/,  ° 0 interese; 
mărfuri cari au o valore sta- 
pe lângă interese dela 6%—

0 '' o

tdte efectele cotate la bursa 
cursului lorii

ele,
5, 4 seu 3‘/2 °/0 interese; >

cumpără și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei*  
după cursulu dilei, pe care totodată le reeomândă p. t.. publicului 
ca cea mai sigură și avantagidsă hârtia pentru plasarea de ca- 
pitale;

escompteză cambii qu cehi puțiuu doue subscieil după ca- 
litatea lorii cu interese de <>'/□—8°/<»«ț

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea || 
simții asigurate prin liipotecă cu

acordă credite de contă 
acordă împrumuturi pe 
și nu snnt.fi supuse stricatei 
după suma îniurumutului ;
acordă împrumuturi pe

Budapesta Viena și Bucuresci, până la 85% a
pe lângă interese pe 6%%;

cumperă și vinde după cursulu dilei monete; 
primesce in comisiune cumpărarea și vinderea de 

Ori-CC hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiuni;
închiriază pe teritoriulu ce lu posede lângă gara Brașovu 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, atâtu 
locuri libere pentru depozitarea de marfă câni și cabine 
în magazinele sale s6u magazine întregi'^și primesce și can- 

mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.
Deslușiri detailate se potil lua la 

de încredere a acesteia.f
Orele de

3—5 p. m.

Localulu

bații

dela
cassă sunt.u

„Filialei"
Nr. 90.

în fiâ-care

cassa filialei și la bâr-

di dela 9 —12 a. m.

este în 
etagiulu I.

Brașovu, piață

Ș*

" Sz 5"'l88~ Arveresi hirietmeny.
A „Georg Tilrks Sohn“ csodtomege hitelezoi ditai kinevezett hi- 

telezoi vâlasztmânynak 1887 6vi November h6 22-ik napjân hozott liată- 
rozata alapjân a csodfomeghez tartozd lelfârozott ingdsâgok (butor es pa- 
pirgyâri berendezAsi târgyak es papir-kâszletek As anyagok) ărtăkesitese 
czeljăbâl ezen ingosâgok valamint a csodfthnegbez tartozd tfsszes kOve- 
telAseknek, nyilvânos ârverdsutjân leendo elârverez^săre hatâriddiil folyd 
1887 dvi Deczember ho 19-ik napja, dletve kovetkezo napjai mindenkor 
d^lelott 10 orakor tfizetik ki.

Mitdl a velini szândekf'zok azon hozzeadâssal ertesittetnek, hogy 
az ârveies a helyszindn a Bolonya kiilvârosban fekvo „Turk“-f£Ie papir- 
gyâr helyis6g£ben fog megtartani, es lmgy az ingdsăgok egyenkdnt, de 
a lehetosegig nagyobb re>zletekben es a leltâri becsâron al61 is, de min
denkor azonali kAszp^nz fizetAs mellett fognak a legfobbet igeronek ela- 
dat.ni As biitokbe bocșăttatni.

Brassdban, 1887 6vi December h6 7-6n.
A hitelezoi vâlasztnuîny ăs csodtCnreggondnok felkeresăre:

3—3 Neines Peter, m. ktizjegyzo.

Tipografia ALEXi, Brașovu,

Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulti nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou s& binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dâcă se ivescu iregularități la primirea (farului onor, abonați 
suntîî rugați a ne încunosc.iința imediată prin carte poștale, ca în cât.u 
depinde dela noi, sg se delătureze. ADMINISTli. „GAZ. TRAN8*

snnt.fi

