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Brașovu, 11 Iunie st. v. 1888.
iu presera serbătoriloni linibi- 

loru cuvine-se se ne întățișămu 
luptele grele ce încă și astăcjl este 
nevoită a le purta multă cerca- 
tulă nostru poporă, pentru ape
larea limbei sale.

Ori ce s’ar cjice, ori câte com
bination! politice s’ar tace, ună 
lucru este și reniâne netăgăduită: 
lupta nostră națională se concen- 
treză în lupta pentru limbă.

Și niciodată in cursulă istoriei 
acesta luptă nu a avută ună ca- 
racteră mai seriosu ca în (piele 
nostre, pentru că niciodată limba 
românescă nu a fostă mai ame
nințată și mai resboită de cătră 
adversarii ei.

Decă limba unui poporă este 
puternica legătură, care dă tim- 
brulă vieței sale individuale, atunci 
prigonirile și uneltirile, ce au de 
scopă se slăbescă și se nimicescă 
acesta sfântă legătură, suntă în
dreptate chiar în contra vieței 
nostre, a esistenței nostre ca po
poră românescă.

De aceea cestiunea dreptului 
nostru de limbă este mai multă 
decâtă o cestiune administrativă 
— cum nl-o presenteză mereu con
trarii noștri — ea este o cestiune 
de esistență pentru poporulă ro
mânescă și dela buna ei deslegare 
depinde totă libertatea și bună
starea lui.

Acesta, o semțimu cu toții, și 
dușmanii limbei nostre îngrijescu 
cu prisosință, ca să nu mai stăm 
nici ună momentă la îndoielă că
in adevără așa este cum seni-
țimă.

Căci decă năvala, ce o dau
șoviniștii unguri din tote păr-
țile asupra limbei nostre româ
nesc! este condusă numai și nu
mai de motive politice-adminis- 
trative, cum vreau ei se ne facă 
se credemă, atunci de ce nu îi 
pună odată capătă, după ce de 
multă limba nostră a fostă scosă 
eu desăvârșire din vieța publică 
de stată și din administrațiune ? 
De ce nu ne lasă se ne cultivămu 
în liniște idiomulă nostru în școle? 
De ce ne pună totă mai mari și 
mai multe pedeci, pe când ne re- 
fusă ori și ce sprijină? De ce 
atâta urgia în potriva limbei „va
lah eu și a celoră cari nu voru se 
se lapede de ea? De ce de-o 
parte se împiedecă înființarea de 
none institute de cultură româ
nesc!, de altă parte se amenință, 
și putinele institute câte le mai 
avemă ?

Nu considerațiunl de înaltă po
litică administrativă suntă moto- 
rulă agitării sistematice, ce s’a 
pusă în scenă de cătră șoviniștii 
unguri in contra biseric.eloră, șed- 
leloră și reuniuniloră nostre, ci 
pofta de contopire, nutrită cu atâta 
măestriă de deci de ani, este, care 
atacă aceste instituțiunl ale nostre 
și le atacă în consciința, că ele 
representeză totă atâtea întăriturî 

ale limbei nostre, înderătulu că
rora se pote cultiva și desvolta 
individualitatea nostră națională.

Este der în jocă însăși esis- 
tenta nostră națională și în fața 
acestei împrejurări trebue se ne 
întrebămă, decă noi Românii sun- 
temă totă așa de conscii de ceea 
ce putemă se perdemu în acesta 
luptă, pe câtă sunt de conscii ad
versarii noștri de ceea ce potu se 
câștige ?

Se nu ne iacemu ilusiuni. Lupta 
nostră pentru limbă a intrată în- 
tr’ună stadiu și mai greu ca celă 
de pănă acuma. N’avemă decâtă 
se urmărimă cele petrecute în tim- 
pulă din urmă spre a ne convinge 
despre acesta.

In fața acestei grave situațiunl 
este mai multă ca ori șl când ne
cesară ca se ne reculegemă și lă- 
sândă la o parte micele neînțele
geri, se ne dămă mâna pentru 
apărarea comună.

Nu este acum timpulu de a ne 
sfădi între noi, ci trebue să ne 
gândimă cu toții, ce măsuri să 
luămă spre a ne pute apăra mai 
bine pe terenulă școlară și bise- 
ricescă, singurulă ce a mai rămasă 
adî în posesiunea nostră.

Și aici trebue să repetămă 
ce amă mai (țisu pe la finea anu
lui trecută: Pe teremulă culturei 
nostre naționale nu mai potu fi 
deosebiri, și deorece pericululă 
este comună trebue ca și apăra
rea nostră să fiă comună.

Darear Dumnezeu ca bărbații 
noștri conducători, bisericesc! și 
mireni, să fiă inspirați de geniulă 
bună ală poporului nostru în a- 
ceste grele momente, și să pașe- 
scă cu toții în înțelegere pentru 
apărarea limbei și a culturei năstre 
multă prigonite!

Rusia și noulti imperatu cermanu.
In Petersburgă — scrie „Neue fr. 

Presseu — se crede posibilă, o schim
bare în gruparea de alianță a puteriloru. 
Ori pdte numai se prefăcu diplomații 
ruși a crede, că politica germană ar 
pute se-șl schimbe cărările? In adevără 
ei se silescă a-o împinge pe cărări la
terale. Ette vădită intențiunea Rusiei, de 
a câștiga pentru sine pe noulu împărații 
germană.

Spre scopulă acesta nu se cruță nici 
cu mașineria oficiosă, nici cu manifestarea 
de atențiuni delicate. Deși împăratulă 
Friderică III și-a esprimată dorința în 
testamentă ca principii stateloră străine 
să nu mai ostenâscă a asista la înmor
mântarea lui și deși, în urma acesta, 
curțile europene n’au trămisă represen- 
tanțl la înmormântare, a luată parte la 
ea marele duce Vladimir. Foile din Pe
tersburg se întrecă în a se arăta amica- 
bile față cu Germania și decă unele din 
ele, ca „Swjetu, facă escepțiune, inten
țiunea e totă aceeași.

Noi celă puțină presupunemu, că 
propunerea ca Rusia să caute a se în
țelege acum cu Austria și să spargă 
alianța germano-austriacă, nu este sin
ceră, ci este numai ună felă de aver- 
tisare a Germaniei. Cei din Petersburgă 
sciu prea bine câtă de puțină ar fi în

clinată Austria de a schimba amiciția 
germană cu cea rusescă, decâtă ca ei 
se crâdă seriosă într’o încercare în 
acestă privință. Rușii voiescă numai se 
zugrăvâscă pe părete posibilitatea unei 
înțelegeri ruso-austriace, spre a face se 
aibă mai multă efectă în Berlină silin
țele pentru câștigarea amiciției germane. 
Aceste silințe caracteriseză în modu sur- 
prindătoră situațiunea și ele ară pute, 
decă ară fi corectă aprețiate, să pro
ducă ună puternică efectă tocmai acolo, 
unde omenii se arată mai multă neliniș
tiți în urma schimbării domnitorului în 
Germania: în Francia.

S Iianie 1S4S.

[Rarele române de dincolo de 
munți reîmprospetezâ memoria 
(filei de 9 Iunie 1848, când acum 
40 de ani a isbucnită revoluțiunea 
la Izlază.

,,Unirea“ scrie între altele:
Revoluțiunea dela 1848, fu în isto

ria modernă a României ală doilea faptă 
măreță, ală doilea popasă, spre mântui
rea deplină internă .și externă, politică și 
socială a țârei.

Tudoră Vladimirescu curățise, la 
1821, de străini mai cu semă tronulă 
României, îlă redase țârei și o viâță 
uouă reîncepu.

Der vecini puternici, cărora propă
șirea României le-a fostă, le este și le 
va fi ună spină în ochi, luptară și is- 
butiră a substitui regimului cădută ună 
regimă de protectorată totă atâtă de o- 
diosă Româniloră, totă atâtă de fatală 
României, ca celă pe care îlă răsturr.ase 
pandurimea oltenă.

Aveamă Domni Români, der Dom
nii reali erau consulii străini, și mai cu 
semă ai puterei protectore;

ea ajunsese stăpână politicesce și 
lacomă cum e, întinse ghiara pentru a 
ne apuca și economicesce. Românii de 
atunci, în frunte cu Câmpineanu, deteră 
peste laba ursului nordică o lovitură a- 
tâtă de puternică încâtă elă șl-o retrase 
și îșl înghiți ura, lucrândă însâ necon
tenită, der așteptândă vremi mai pro
pice.

In țâră, unii aveau numai datorii, 
ceilalți, cei puțini, numai drepturi. Ro- 
mânulă, muncitoră de pămentă, comer
ciantă, meseriașă, industriașă nu însem
na nimică în fața unui boieră ; era pri
vită numai ca vită de muncă, ca uneltă 
de producere pentru traiulă trântoriloră 
din fruntea țârei; elă singură plătea bi
ruri; elă singură îșl da copii la oste, 
elă singură ducea tote sarcinile și totă 
elă singură n’avea nici ună dreptă.

Căpitanulă Costache chiorulă, cu 
pilulă lui ferecată, era legea țârei pen
tru orl-cine nu era boieră, și boierulă 
era tiranulă tuturoră celoră ce nu erau 
boieri.

Acesta este, în scurte cuvinte, sta
rea de lucruri în potriva căreia s’a res- 
culată poporulă română la 1848; elă a 
sdrobit’o și a focut’o sâ dispară ca 
ună visă reu, căci nu e putere omenâscă 
sâ țină peptă unui poporă încăldită de 
dorulă dreptății și ală libertății; a sdro- 
bit’o și șl-a clădită o nouă sorte; 40 de 
ani trăit’a d’atuncl poporulă română cu 
drepturile ce șl-a dată, cu ideile ce a 
revindicată în 1848.

Și, asemânândă presentulă cu acelă 
trecută blăstâmată, orl-ce Română cu

dreptă cuvântă îșl pdte dice: departe 
amă ajunsă !

„Roniâni<ta reainintesce urmâ- 
torele dare istorice :

Acum patrudecl de ani, în diua de 
Mercurl 9 Iunie 1848, încă din revârsa- 
tulă zoriloră lunca portului Izlază era 
înțesată de poporă din tote stările so
ciali. In mijloculă mulțimei, părintele 
literaturei române dete cetire progra
mului mișcărei prin care se proclamară 
drepturile omului pentru Români, er 
preotulă Radu Șapcă, asistată de alțl 
doi clerici, după ce ceti capitolulă 37 
din Ezechielă pentru sfânta înviere, im- 
provisâ rugăciunea următdre :

Domne ală puteriloră și alu drep- 
tăței, ochii tâi fiindă îndreptați spre 
noi, privesce poporulă țârei îiigenun- 
chiată înaintea Evangeliei și crucei tale. 
Elă nu cere decâtă dreptatea ta cea 
nemărginită. Ascultă’i rugăciunea, Domne, 
întăresce’i brațulă, și vrășmașii tâi voră 
fi învinși. Varsă în sînu-i curagiulă, în 
inimă’i blândeța, în spiritu’i ordinea.

Domne ală luminei, tu ești acela, 
care rădicași odată stîlpulă de focă pen
tru a conduce pe Moise în pustii. Po- 
runcesce, stăpâne, ângerului sfaturiloră 
celoră bune a se pogori în mijloculă 
nostru .și a ne povâțui în căile tale. Bi- 
ne-cuvintâză din înălțimea ceruriloră 
stâgurile nostre încoronate cu crucea 
Fiiului tâu multă iubită, și fă-le, Domne, 
a nu fălfăi decâtă pe calea ordinei, a 
adevăratei glorii.*)

In urma acestei locuțiuni, ambele 
stindarte, stropite cu aiasmă fură încre
dințate: unulă poporului de cătră He- 
liade, și altulă armatei, — compania din 
ală o-lea regimentă de liniă ce se afla 
de față în mare ținută, — de cătră Tell. 
Astfelă fură proclamate drepturile și li
bertățile Româniloră la 1848.

Maghiarisarea copiilonl orfani 
slovaci-

Oficiulă orfanală din comitatulă 
Trencină sprijinesce cu multă zelă unel
tirile de maghiarisare. La ordinulă gu
vernului ungurescă elă adună 85 de 
copii, pe cari îi trimise cjilele acestea la 
Budapesta. Guvernulă, după cum ce- 
timă în „Egyetârtâs," a liotărîtu sâ-i 
dea pe mâna unoră locuitori din Aradă 
și împrejurime pentru ca sâ-i crâscă și 
sâ-i facă „Maghiari neaoși.u Fiecare 
orfană este dată deja pe lângă contractă 
în îngrijirea unoră crescători, cari suntă 
mai vertosă industriași din Aradă. In 
schimbă pentru-că li s’au dăruită îngri
jire! loră acești copii, nu încape îndo- 
iâlă, dice „E—s,“ că fiecare industriașă 
la timpulă seu va reda statului totă a- 
tâța „Maghiari neaoși,“ cari au învățată 
dela crescătorii loră iubirea de patriă, 
ce în „vitregulă ținută ală comitatului 
Trencină nu se pre silescă ca s’o 
învețe u.

Copii au fostă aduși sub conduce
rea solgăbirăului din Trencină. 71 din 
acești copii suntă băețl, âr 14 suntă 
fete. Celă mai bătrână dintre ei încă 
n’a împlinită 12 ani. Unguresce numai 
doi sciu vorbi, între cari unulă este 
evreu.

SCIRIJjE IHLE1.
Prințulă de coronă Rudolf a sosită 

împreună cu archiducele Otto în Mos- 
taru, capitala Herțegovinei, unde a fostă

*) ..Memoires sur l’histoire de la regenera
tion roumaine“, de I. Heliade Râdulescu, pag. 
62-63. 
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primită în modă entusiastă de popora- 
țiune. Casele orașului erau decorate cu 
covdre, cu fiori și stegur! negru-galbene. 
Țeranii din jurii s’au presentatil mai 
multti călări. Au foștii organisate 2 ban- 
derii de câte o miiă de omeni: Unulil 
în costumuri turceșcl cu turbanil, cela- 
laltă în porții naționalii serbescil cu că
ciula muntenegră, însă fără emblema 
Muntenegruhii. La primire s’au distinsă 
mai aleșii catolicii. După unu dejuna 
în casiua oficeriloril, prințuhl de coronă 
Rudolf a visitatil biserica catolică și mo- 
șeele.

*
4 *

Sicerișulâ iu l'ngaria este de ren- 
dulfl acesta puținii promițetoru. Seceta în
delungată. ce a premersă ploiloril din 
dilele diu urmă, a causatii mari strică
ciuni, mai aleșii grâneloril. După cum 
se raporteză din diferitele părți, abia 
decă se pote spera la unii secerișă pe 
jumetate așa de bogății ca în alți ani 
buni.

* *
Din partea subcomitetului despărță

mântului XII ahl „Associațiunei transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului română11 s’au făcută pașii ne
cesari pentru serbarea adiuiărei sale ge
nerale în estă ană c am în a doua ju
metate a lunei viitore. Iulie a. c. în 
Ileanda mare, centrală unui ținută - inai 
estinsă românescu, după ce în anulă 
trecută din causa împrejurăriloră nefa
vorabile nu s'a fostă putută întruni. In
teligența acelui ținută va proba că se 
intereseză de progresulă culturală ală na- 
țiunei și va da totă concursulă său pen
tru ca acea serbare culturală să fiă câtă 
de numerosă și să se înscrie câtă de 
mulțl membrii la associațiune. — Așa 
ne comunică acesta unii corespondentă 
ală nostru dela Deșii.

* *
Societatea acționariloră că lei ferate 

dintre Tergulă Mureșului și Reghinulă 
săsescă a avută în cursulă anului trecut 
lină câștiga cunitii de 14,()(>(> fi.

* sjt
Cismarii din Kezdi-Oșorheiu s’au 

întorsu dilele trecute supărați dela ter
gulă din Giurgeu-Sânmiclăușă, căci nu 
își putură vinde marfa loră. Tergulu a 
forță eu desei'âr.șire slabii din causa lip
sei totale de cumpărători. Ună Săcuiu 
cismară, ne mai sciindă ce se facă de 
năcasă, vendu o părecliiă de cisme unui 
altă Secui pentru 200 de fluere. Etă e- 
fectele politicei economice a guvernului 
ungurescul! ** A

Preotulă Ștefană Bitjița din Zallia, 
preotă t.îneră, teologă dela Gherla, fu 
pricopsită dilele acestea, după cum ni 
se scrie, cu 30 de arginti. — Așa tî- 
năril și totuși lacomă!

Aniversarea jubileului de 800 de 
ani ală Universității din Bolonia fu sa
lutată și de reposatulă împărații ală 
Germaniei Friderică prin o epistolă fru- 
mosă și plină de spirit ă. Acesta a fostă 
ultima lui epistola.

* 
£ ♦

Impărătesa Germaniei Victoria. a a- 
nunțată bătrânei împărătese Augusta 
mdrtea soțului ei prin următbrea de
peșă: „Pentru uniculă teu fiiu plânge 
aceea, care era atâtă de mândră și feri
cită a fi soția lui; plânge cu tine, săr
mană mamă. Nici o mamă n'a avută 
un asemenea fiiu. Fi tare și mândră în 
durerea ta. Adl dimineți încă ml-a spusă 
să te salută. — Victoria.^

» «*
Foia oficială din Petersburg^ diec, 

că la serbările jubileului de !>0(> de ani a 
trecerei llusilorâ la creștinismă. ce se voră 
ține la Kiev, se așteptă și Mitropolitulu or
todoxă din România cu 4 episcopl, er 
din Muntenegru Monsiniorulă Hilarion 
și din Bulgaria mai multi preoți. Foia 
guvernului adauge: „Toți soții noștri de 
credință din străinătate, cari voiescă să 
visiteze jubileulă din Kiev, voră fi primiți 
ca dspeti, nu ca deputațl ori represen- 
tanțl“.

* 
* *

Următorele județe din România au 
porturi pe Dunăre, cari beneficiază de taxa 
de jumătate la sută: Mehedinți, Doljă, 
RomanațI, Teleormanu, Vlașca, Ilfovă, 
Ialomița, Brăila, Covurluiu, Tulcea și Con
stanța la mare. Porturile ce au celă mai 
mare venită anuală suntă: Brăila cu 
320,269 lei și ună capitală depusă la 
cassa de depuneri de 1,859,806 lei; Ga
lați cu 290,253 lei și ună capitală de 
1,405,492 lei; Giurgiulă cu 69,277 lei și 
ună capitală de 1,085,096 lei; celelalte 
nu trecă suma de 40—*20  mii lei venită 
și ună capitală dela 200—154 mii lei. 
La încheiarea situațiunei financiare la 1 
Aprilie 1887, „Curierulă financiară11 arată 
că capitalulu tuturoră porturiloră depusă 
la cassa de depuneri era de 5,836,894. 
Din acestă capitală s'a cheltuită pentru 
lucrări de cheiuri, șosele etc. următorele 
suml la diferitele porturi și anume: La 
Severină pentru 236,400 lei. la Calafată 
pentru 693,213 lei, Zimnicea 427.000, 
Oltenița 436,844 lei, Călărași 467,744 lei, 
la Brăila 701.481 lei, er la Galați 
381,0(X) lei.

* 
4: 4.

D-lu Gabrielă Csdsz ne rogă se fa- 
cemil cunoscută publicului, că a închi
riată băile calde carbolice dela Geoagiulu 
de susil si în calitatea acesta promite că 
va face totă posibilulu pentru mulțămi- 
rea ospețiloră, la a cărora disposițiune 
va pune odăi corâspundetore. costă șj 
serviciu regulată. Prețulu promite a fi 
câtă se pote mai moderații. La cerere 

va pune la disposiția căletoriloră și tră
sura sa propria dela gara din Orăștiă 
până la băi de 3 ori pe sâptemână. e- 
ventuală și în tiăcare di, cu prețtl ase
menea moderată.

Iinonnentarea iiuperatulni Friedericn.
Raportorului <|iarului ,.N. fr. 

Presse1- descrie pe largă îmornien 
tarea împăratului germană. Re- 
producemu și noi partea din urmă 
a interesantului seu raportă:

D'odată prin verdeță se arată roșia 
clădire a castelului (Fridrichskron), se 
vede cupola înfrumsețată cu trei figuri, 
despre cari contimporanii lui Friederică 
celă mare diceau că represintă pe duș
manele sale Maria Teresia, Elisabeta din 
Rusia și marchisa de Pompadour. Por
țile castelului erau deschise. In curte 
se desfășură o strălucită privelisce mi
litară. Uniforma gardei strălucea de îți 
lua ochii, coifurile și cuirasele sclipeau 
câtă te ducea ochiulă, nu vedeai decâtă 
cavaleria, infanteria și artileria cu bate
rii de câte fi cai. Nu numai loculă din 
naintea castelului ci și aleiurile laterale 
din grădină erau tote ocupate de sol
dați. La drepta și la stânga dela mi
nunatele covdră de verdeță erau postați 
dragonii din gardă cu coifurile loră au
rite. In fundulă acestei priveliscl mili
tare se găseau emblemele militare cu 
care împăratulă Friderică șl-a împodo
bită castelulă său: statue eroice, romane 
și grecescl, și gigantica columnă a Vic
toriei, ală cărei brațil, cu ună aeru tri
umfătorii, ține susu o cunună de dafinii. 
Trupele ajungă pană aprope de scară 
a castelului. Pe scară se aflau cununile 
și florile, cari n’au mai avută locă în 
camera de doliu și în biserică.

Publictilă condoleantă se strînse pe 
terasă. Nu trecu multă, și începură a 
furnica uniformele de curte și tunicele 
maltesiane roșii. Cine n'avea decorații 
era atâtu de bătetoră la ochi încâtă îhî 
observai imediată. Chiar și preoții cari 
veniseră aveau peptulă plină de semne 
de recnnoscință din partea împăratului.

Afară de cornițele Moltke și princi
pele Bismarck cari au lipsită precum au 
lipsită și la îmormentarea împăratului 
Wilhelm, aci vedea cineva concentrați 
pe toți câți au ajutată la crearea impe
riului germană, pe omenii esecutivei și 
ai legislațiunei. pe cei cari portă pana 
și pe cei cari portă sabia, feudali și li
berali, nobili și cetățeni distinși.

Dela marea ușă diu mijlocii se în
tinde uuă postavă negru. Scara până în 
grădină este de-aseinenea învălită în 
negru. Josă la scară se află garda cas
telului în uniforma, pe care ll-a dat’o 
Frideric II eu căciuli de tinichea, cu 
tunici albastre, cu eghilete albe, eu pan
taloni albi și ghete albe. Lângă gardă 
stau pagii roșii, junkerii și vânătorii, în 
uniforme roși, albastre și verdl, o com- 
binațiune de culori, care la lumina so- 
relui bate și mai tare la ochi și cu care 
verdeță din grădină constitue ună con
trastă forte frumoșii. La ună semnă dată 
asistenții intră în sala de scoici, ai cărei 
păreți suntă îmbrăcat! în scoici și prin 

unghiurile căreia se vădă grote seu tri 
toni din marmură albă. îmbulzelii este 
mare.

ErășI se aude semnalulu mareșa
lului supremă ală curței, ală principelui 
Radolin; densulă bate de trei ori cu to- 
iagulă său. Atunci intra principesa nioș- 
tenitore de Baden. I se face locă: ea 
trece printr’unU spaliru, formată de cei 
de față, în camera a doua. Aci nu potă 
întră decâtă membrii curței. Aci se află 
răposatulă împerată în coseiugulă său. 
Noi nu pre puteamă vede în acestă sală, 
numită sala Iaspis. Semnalulu mareșa
lului Curței se mai aude încă de multe 
ori, până când mai pe urmă vină ne
poții împăratului cu guvernanta loră. 
toți îmbrăcațl în negru, afară de eopi- 
lulă celă micii, care era în brațele doic-ei 
într'o haină albă. Imediată după aceea, 
pe la orele 9 și jumătate, împăratulă 
intră printr’o cameră laterală în sala 
Iaspis.

Corulu bisericescă începe, și predi- 
catorulă curții Koegel spune o rugăciune, 
fiindu că predică n'a voită însuși repo
satulă împărații se i se facă. Intr’aceea 
carulă funebru sosesce la scară. Sohlații 
țînă gata baldachinul^ pentru cosciiigă. 
Ună servitoră pune freulă calului de pre- 
dilecțiune ală împăratului, rasă englesă. 
care se arată forte neastâmpărata și scu
tură mereu coma. Etă că se arată cos- 
ciugulu împăratului. Totă lumea salută. 
Musicele începă marșulă funebru și to
bele începă să răsune. Ceea ce se vede 
și se aude, se găsesce în deplină armo
nia : soldații. cari cu fața seriosă stau ca 
nisce statue, sunetulă musiciloră, care 
răsună în tote părțile gradinei și sune
tulă înfundată ală tobeloră. împăratulă 
a eșitil afară și sta smirnă înaintea cos
ciugului. Densulă rămâne pănă când 
coperta de purpură de pe cosciugu a 
fostă acoperită cu cununi. După aceea 
se înt.drce, se duce înapoi pănă la ușa 
sălei și aci salută pe ospeții sei regali, 
împăratulă, care mergea între regele Sac- 
soniei și principele de Walleș, a dată 
apoi semnalulă de plecare. Mai în ace- 
lașă timpii sosesce .și bătrâna îinpărătesă. 
mama răposatului împărată, într'unu scaun 
cu rotile: ea se uită cu jale la corte- 
giulă pusă în mișcare. Cortegiulil trece 
încetă prin parculă dela Sansouci, piln- 
tre pomi, ale căronl ramuri suntă cres
cute unele într'altele și cari formeză o 
cupolă verde d’asupra trecetoriloră.

In drepta și în stânga este spalier, 
formată de garde, cădeți, militari, copii 
orfani și invalid!. Cortegiulil trece apoi 
pe stradele Potsdamului, prin porta Bran- 
denbuorgiană. Pe la ferestre, prin pomi, 
pretutindenea mulțime de curioși; veran
dele și locurile libere dinaintea caseloră 
suntă prefăcute în tribună. Cortegiulil 
se formeză acum în colone late. Ime
diată înaintea bisericei se ridică dom? 
tribune, pe una se vădii cuvintele: „Ul
tima salutare a orașului natală recunos
cătorii.1* er pe cea-laltă : „Odilniesce în 
pace împărate Frideric**.  La biserică aș
tepta împerătesa, marea ducasă de Ba
den si cele-lalte domne ale curții. După 
săvârșirea serviciului bisericescă, cosciu- 
gulă lui Frideric III fii aședatil în cripta 
unde se află Friderică Wilhelm IV fi 
unde va și remâne pănă când se i-a face 
uuă mausoleu pentru dânsulă.1*

FOLLETONULU „GAZ. TRANS.1*

(2)
Sei bătoresi liinbiloru

traducere de I. Pcp-J. Iî.eteg-a.xi.vxl-ii..

Ună ce însă rămâne pururea clarii 
in natură. Decă noi înzadară ne frămen- 
tămil mintea, ca se aflămu. de ee voiesce 
■a. ceea ce voesce, ea ne arată pururea forte 
lămurită. Natura voesce deosebirea lim- 
biloră. Acesta s’a adeverită nu numai 
în trecută, ci și în presentu. Am vădutil 
că progresulu. cultura, puterile nivelatore 
nu numai se concentreză în puterea se
parator a idiomeloră. ci chiar intorsil, 
cu câtă progresămu mai tare, eu câtă 
vremii ca posessiunea lumei spirituale să 
fiă comună tuturora, ‘cu atâtă mai mar! 
suntu forțele ce se nască în noi spre a 
ne apăra limba: da. că noi în epoca e- 
lectric-ității timpulă și spațiulă mai că 
nu-lu vedemu dispărendu, căci stă la mij
locii resboiulă pentru limbi. Vedemă 
popdre. car! progreseză pe tote terenele. 
cari se uevoescu a da copiiloril cresce- 
rea și instrucțiunea cea mai îngrijită, le 
vedemu adl dela înălțimea limbiloră lu
mei pogorîndu-se la idiomele loră sărace 

și apărându-le pe acelea, chiar pentru că 
suntă idiomele lorii și nu ale lumei.

Belgia . care de secuii a înflorită 
sub domnirea limbei francese, s'a înflă
cărată în deceniele ultime pentru idio- 
mulă flamandă, ci insuflețirea e mai mare 
decâtă certa pentru libertate și credință. 
Rusia, care cu puterea șl-a apropiată o 
parte din Polonia, se încercă din res- 
puterl, de deci de ani, a-i sugruma limba, 
căci presimte. că nu-i asigurată din par
tea ei, pănă 1111-i va omorî limba. Decă 
deci spiritulu omenimei și propășirea lui 
nu reclamă înavuțirea deosebitei limbiloră. 
er natura totuși insistă spre acestă de
osebire, atunci trebue să recunoscemă cu 
siguritate. că limba nu pote fi numai și 
mimai organnlă spiritului.

Eu în adeverii credă, că limba mai 
multă este rostulă spiritului omenescil: 
ea este transmițătorulă unui lucru, ce 
este multă mai miraculosu, decâtă gân
direa omenescă, ea este rostulă c.aracte,- 
rului. Fiă-ce poporă este unu caracteră 
propriu, și fisiognomia lui se împărtă- 
șesce prin limbă. Der natura nu voesce 
numai tipuri, ea este ună adcierată ar
tistă și vre individă Și precum ea din 

milione de omeni nu a creată doi întru 
tote egali în forma esterioră, în mărime, 
privire, mersă și colbre. așa n'a făcută 
nici done popdre a căroră limbi se nu 
fiă deosebite. De ce află ea plăcere în 
acestă deosebire, spre ee-i pote servi, ca 
fiecare poporă să-și esprime cu alte so- 
nurl și semne avuția spirituală, care este 
comună tuturoră: acesta nu-o putemă 
pricepe. Der acesta trebue să fiă — pre- 
curnă este și trebue se fiă caracterulă în 
individ!. Și precum lângă libertatea spi- 
ritulă omenimei în genere e stimată și 
libertatea caracterului individualii, câtă 
vreme nu-i periclitată generalitatea, așa 
trebue să remână sfântă .și dreptulil ți
nui poporă la limba sa. care este darulă 
naturei și sanctuarnlă poporului.

De aci se esplică și escusă'resboiulă 
pe morte, pe vieță, ce-lu portă ună po
por pentru limba sa, câtă vreme nu-i suntă 
tîmpite sâmțămintele. De aci se esplică 
că resboiulă va fi cu atâta mai înver
șunată, cu câtă progreseză sciințele na
turale. Ne aducemă aminte, că „limbele 
universale" chiar în timpurile barbare 
au avută mai mare terenă decâtă adl. 
In Ungaria era limba latină. în Rusia și 

Germania limba francesă suveranulă ne- 
disputabilă ală hunei civilisate. ală cla
sei alese. Forța eternă a idiomului, care 
rostesce caracterulă poporului, a eșită 
învingetdre. Eu credă că acesta lămurită 
arată, că esența naturală și formală a 
limbei e în sine mai esențială și mai 
superioră. mai matefisieă. decâtă esența 
spiritului. Potă <jice că limba, mai pu
țină este organulă cugetului decâtă al 
instrucțiunei. in prima liniă ea este arfă 
și servesce. sciienței numai ca tălmaciu

Limba este materia artelonl eeloră 
mai sublime : ea este organulă poeziei, de 
sigură că ea trebue să întocmescă în 
vieța ililnică servieiulă esplicării și îm- 
părtășirei : ea este rostulă lipsei. Der 
după ființa ei este o cântăreță și esprimă 
lucruri, cari adesea i suntă și ei nepri
cepute și totuși numai așa se potă es- 
prima. Aceste descoperiri însă nu sufer 
uniformități și regiile, ele reclamă mul- 
tiplitatea și diversitatea, imensitatea chiar 
De aceea limba este unii sanctuară și 
de aceea posede ea înclinarea și putința 
propriei esistențe.

Acesta din urmă o are într'unu 
gradă neobiclnuitu. precum adec ă nu se
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Incunosciințare și provocare.*)

*) Onorabilele Redacțiuni ale diareloru ro
mâne sunUi rugate a reproduce acestu anunță.

Cil ocasiunea adunării generale a A- 
sociațiunei transilvane pentru literatura 
și cultura poporului românii din Transil
vania, ce se va ține în Abrudă în 5 
Augustă aht anului curinte s. n. și cji- 
lele următore, se voră arangia: 1. In 7 
Augustă escursiune și maială la „Detu
nata.“ - 2. In 8 Augusto escursiune la
minele erariale și la „Cetatea Romani- 
k>rO“ din Roșia montană. — 3. In 9 Au
gusto escursiune la cataracta și dealurile 
de melci din Vidra inferiori. — și a 4. 
In 10 Augusto escursiune la „Ghețarulă11 
din Scărișdra.

P. T. Domni, Domne și Domnișore, 
cari voescO a participa la menționata a- 
nare și la amintitele escursiunl, suntă ru
gați a se insinua la subscrisulO celO multă 
pănă în 26 Iuliu alo anului curinte s. n. 
pentru ca comitetulă arangiatorO să potă 
face disposițiunl pentru cuartirO, trăsuri 
și cai. la din contră comitetulO arangia
torO nu va respunde pentru neajunsuri 
obveniende.

Abrud O, 21 Iuniu 1888 s. n.
hi numele comitetului arangiatoru,

Mihaiu t'irlea
regiu notară publică.

Intemplări diferite.
înșelătorii. Poliția din Sibiiu a ares

tată ună vagabundă, care se dice că ar 
fi de origine din SătmarO și care sub 
numele de Pollak Simon întreprinsă o 
colectă în Sebeșulă săsescO, Alba-Iulia, 
TeiușO, Aiudă, Blașiu, Mediașă, Sibiiu, 
Vizocna și Seliște. Documentele pe basa 
cărora vagabundulfl întreprinse colecta 
erau suspecte și de aceea poliția din 
Sibiiu cerii infonnațiunl pe cale te
legrafică dela vice-șpanulu din SătmarO. 
Informațiunile sosiră și se constată, că 
„ologulOu, care scia se se prefacă așa 
de bine, că i-ar lipsi unu brață, era ună 
înșelătorO. Intr’aceea înse acestuia îi 
succese a-o lua la sănătosa fugindO din 
arestulă poliției.

In haremu. După cum scriu foile 
turcescl, Wassa-pașal comandautulă cor
pului 5 de armată din Mesopotania, a 
răpită dilele acestea nevasta unui pro
prietară turcii, cu numel Schafki-bey, 
și o duse în haremulă său. BărbatulO 
făcu totO posibilulu pentru ca să-și re
capete nevasta răpită, a apelatO la tote 
forurile judecătorescl, der înzadarO. A 
recursă și la ministeriulO de răsboiu, de 
unde pănă acum nu ’i s’a dată nici unu 
răspunsă. După cum se vede, sărmanulă 
bărbații își va recăpăta nevasta numai 
după ce pașei i se va urî de ea.

Industria de casă.
Mercurea trecută. 8 (20) Iunie, s'a 

încheiată Cursulil de industria de casă 
ținută de d-nii institutori din locă Geor
gia Moianii și Candidă Muștea cil tine
rimea română din suburbiulă Schein.

Solemnitatea încheierii acestui cursă 
a constată din o mică, der friunosă es- 
posițiă de variate manufacturi industri
ale ale învățăceiloră acestui cursă. A- 
cestă esposițiă a fostă arangiată în una 
din odăile scolei române de fete din 
Groveră și a constată din diferite îm
pletitori, cum d. e. mai multe feluri de 
coșuri, co.șnițe pentru albine, pălării de 
paie, sticle îmbrăcate în împletituri de 
sforă, pantofi împletiți din sforă cu multă 
măestriă, apoi bice de curele etc.

Mica esposițiune fu cercetată de un 
numără frumoșii de dame și bărbați, cari 
rămaseră forte încântați de progresele 
dovedite de micii elevi români.

Abia după ună cursă de 8 luni de 
dile d-nii institutori Moiană-Mu.șlea au 
sciută se dobendescă ună resultată așa 
de frumoșii și de îmbucurătorii cu ele
vii loru.

Zeliilă d-loril pentru promovarea in
dustriei de casă la poporală nostru me
rită totă lauda. Ii felicitămil și le di- 
cemil: mereu înainte !

Teușfi, în 20 Iuniu 1888.
On. D-le Redactorii! In umilii din 

Nrii recențl ai „Gaz. Trans.“ a ți bine
voită a lua notiță despre viitorul ii „Con
certă11 împreunată cu „Jocă“ ce se va 
ține Duminecă în 1 Iuliu st. n. a. c. 
aici.

Omulă iubitorii de binele și pros- 
perarea Hemului seu și în deosebi de 
progresulă nostru culturală și socială, 
omulă căruia ’i zace la inimă a ne vede 
și pe noi desmeteciți din amorțelă nu 
pote să privescă cu indiferență la acestă 
întreprindere a nostră.

Ișl va fi aducendă aminte pote On. 
publicu cetitorii de îndemnările ce au 
premersu „petrecerei de veră“ în anulă 
trecută și de raportulă generală în care 
comitetulă arangiatoră șl-a chitată soco
telile în publică, își va fi aducendă a- 
minte celă ce a urmărită cu atențiune 
mișcarea socială ce s’a născută între ce
tățenii orășelului Teușiu de cuvintele 
unui corespondentă ală D-Vostră „se ne 
vedemă, la anulă in Teușiu.*  în urma că
rora aceiași omeni avendă în vedere 
nobilulă scopă de binefacere s’au hotă- 
rîtu a pune la cale și în anulă acesta o 
convenire socială românescă.

E însă mai pre susă de orice îndo- 
ielă că mulțl voră fi nedumeriți cu pri
vire la împrejurarea cum ajungă Teușenii 
să arangeze pe lângă „petrecere11 și ună 
„Concertări ună lucra ce pănă acuma 

în comuna nostră nu s'a mai întâmplată 
ba credă că nici în împrejurime. De 
bună semă că ună concertă costă nu 
puține jertfe. Jertfele însă atunci când 
simtă cine să le facă, se facă. Și o 
jertfă face d-lă Iacobă Mureșianu, prof, 
de musică la școlile din Blașiu și redac
torii ală valorosei reviste music-ale „Musa 
Română11, atunci când nu cruță niinică 
numai și numai se ne potă procura câ
teva momente de plăcere, veseliă și dis
tracția. D-sa ul-a oferită binevoitorulă 
concursă.

De succesulă morală suntemă si
guri. Rămâne ca on. publică din părțile 
aceste să asigure prin presența sa nu- 
merosă reușita acestui concertă, căci 
multora pote nu li se va mai da cu- 
rendă ocasiune să audă pe acestă bine
meritată compositoră ahl nostru.

Sperândă că buna voință și spriji- 
nulă on. publică nu va lipsi, și promi- 
țendă, că cei de aici î.șl voră face câtă 
numai se pote datoria față cu densulă, 
necruțândă nici o jertfii încheiu cu cu
vintele : „Să ne revedemă câtă mai mulțl 
la 1 Iulie a. c. în Teușă“.

Teușiamdă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Budapesta, 23 Iunie. Comisiu- 
nea de patru a delegațiunei un
gare a decisă de a propune în 
plenulu delegațiunei votarea cre
ditului de 47 milione.

Berlinu. 23 Iunie. In cercurile 
informate se asigură, că discursulu 
tronului va ave ună caracteru 
pacînică, der va accentua puterea 
armatei germane și alianțele în
cheiate. Parlamentulu germană se 
va deschide de cătră împeratulă 
cu cea mai mare pompă.

Berlinu, 23 Iunie. Faimele des
pre o întrevedere a Țarului cu îm
peratulă Wilhelm II pară a fi ne
fundate.

Parisu, 23 Iunie. Senatulă a 
primită unanimă creditulă de 370 
milione în bugetulă estraordinară 
ală ministeriului de resboiu.

DIVERSE.
Cum se cheltuescii banii. — S a cal

culată că în timpulă Exposiției dela 
Barcelona vasele de răsboiu ale diferi- 
teloră națiuni au trasă 24,712 focuri de 
tună. Decă punemă, că fiecare încărcă
tură costă 100 de lei — ceea ce e pu
țină. pote unele din ele să coste și 400 
lei,—ajungemă că s'a cheltuită ca se spar
gă urechile omeniloră 2,471,200 lei.

0 ploie de diamante. Invățații ru.și 

au descoperită o spuză de diamante mici 
într’ună meteorolită cădută în apropiere 
de Kiev. Etă că și cerulă e fabricantă 
de diamante , nu numai pămentulă 
nostru.

Scrisorea unui nepotu. „Scumpe un
chiule! Acea diplomă de licență, care 
era visulă vieții dumitale, o căpătai în 
fine. Acuma... poți să te duci din lume 
mulțămită, precum diceai! — Nepoții de
votată*

Ciirsulii plete! Brașovu
din 23 Iunie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.46 Vend. 8.48
Arginta românescu . îl 8.50 8.51
Napoleon-il’orl . . . 10.— H 10.02
Lire turcescl . . . 11.30 1’ 11.32
Imperiali.................. 11 10.30 r 10.32
G alb ini.................. ,, 5.89 n 5.92
Scris, fonc. „Albina“6"/(l n 101.— rKai, n n n ° /O îl 98.- »i 98.50
Ruble rusescl . . . >1 112.— 113.
Discontulu .... 6'/2—8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Iunie st. n. 1888.

Renta de aurii 41’/,,................................101.50
Renta de hârtia 5" „................................. 88.10
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 151.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.75
Bonuri rurale ungare.......................105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.50
Bonuri rurale transilvane .... 104.70
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescu.......................................... 99.75
Imprumutulu cu premiulă ungurescil 127.75 . 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.75
Renta de liârtiă austriacă .... 79.95
Renta de argintă austriacă .... 81.35
Renta de aurii austriacă.................. 111.
LosurI din 1860 ................................ 138.30
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 862.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 293.50
Acțiunile băncei de credită austr. . 297.—
Galbeni împer&tescl ........................... 5.92
Napoleon-d’ori........................................ 9.99
Mărci 100 împ. germane........................ 61.82'1
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.15

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 9 Iunie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5^..................... 90- 91.—
Renta rom. amort. 5”/fl . . . 91.'/2 92.'/2
Renta convert. 6".,.................... 89.— 90.-
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 35.— 38. -
Credit tone, rural 7°/(l . . . 105.— 106.—

5".>• ji n o 89.",, 70.'.,
,. ,. urban 7"................. 107.- 107.’/,
,• ,■ r «"................. 98.— 99.—

„ S"................. 85.',., 86.—
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 945.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. 220.— 225.—
Ac. de asig. Națională. . . . —
Auru contra bilete de bancă . 16."., 17.—
Bancnote austr. contra auru. . o_ 22.-
Auru contra argintâ seu bilete 16.— 16." ,
Florinu valore austriacă . . . 2.01 2.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

mai află la alte creațiiuii ale uaturei. 
Multe din creațiunile uaturei s’au nimi
cită, dela aspide pănă la insectele cele 
mai mici suntă tipuri morte, cari nu 
mai esistO. chiar așa și limbi de care 
se scie numai că odinioră au esistatil. 
Der e admirabilă, câtă de mare e pu
tința propriei esistențe a limbei chiar 
la mortea ei. față de a animalei oră pre
istorice compuse din carne și dse. Plante 
și animale, cari s'au stinsă, vorbescă prin 
scheletele și petrificatele ce le aflămă 
în adâncimi, limba reînviă decă desco- 
perimă și numai unu fragmentă din ea.

Egiptologulă descifreză din trăsuri 
de scriere și senine săpate, pe care noi 
nu le cunoscemu, informațiunl despre 
persdne și lucruri, pe cari noi nu le cu- 
ndscemă, într’o limbă noue necunoscută. 
Așa eternă este fiăcare limbă, câtă ea 
și din momnntă sbieră și tre a Ji ettnos- 
citfă, când nimeni nu mai trăiesce. din 
cei ce ară ave trebuință de ea.

In fața acestei puteri mixte și es- 
terne, ar fi o crimă, decă nu o ridiculo- 
sitate, a pune principiulă dură ală sciin- 
ții nostre, care șl-a înscrisă pe stindar- 
dulă seu lupta pentru esistință și care 

pe celă slabă l’a condamnată la morte 
pentrucă numai celă mai tare are clrep- 
tulă să trăiescă. Decă totă atâtă de ri
dicolă este și misiunea împăcătore, 
care cu-o „limbă a lumii11 voesce să 
pună capătă la orice neegalitate, ori
cărei neînțelegeri și orl-cărui resboiu. 
Da, volapiikulu ar fi la totă întâmplarea 
ceva giganticii, de nu cumva chiar prin 
scopulă său de totă gigantică ar deveni 
ridicolă.

Ce ? atotputința unui holdă ală na- 
turei face, ca se ne nascemă într’o lim
bă și să murimil pentru densa — și a- 
poi acesta să fiă destituită prin combi- 
națiunile unui învățătorii, care î.și pune 
cele 24 de litere ale alfabetului într’ună 
săculeță pentru de a le scote de acolo 
ca și la loteriă ? De aceea s au întâm
plată atâtea răsboie pentru limbă fiindcă 
poporele nu potă comunica în aceeași 
limbă, nu se întelegă și pricepil unele 
pe altele.2 Ore este limba numai ună 
mijlocă de comunicațiune în tergulă celă 
mare ală vieții? Decă ar sta hicrulă 
astfeliu, atunci natura nu ar fi așteptată 
volapiikiilă. Limbele suntă opere de ale 
naturei, ele suntă tipulă și trăsura ca

racteristică a sufletului popdreloră și 
spiritul!!, care voesce să dea tuturora 
poporeloril o singură limbă, ar trebui 
mai întâiu se verse în ele ună singurii 
sufletă, der atunci rămasă hună, lume 
fără de mângâiere!

Nu. răscumpărarea nu îndeșertu s’a 
anunțată omeniloră în limbi împărțite, 
ei ar fi respins’o decă li s’ar fi anunțată 
în forma unui volapuk cerescă.

Tot? aceste, decă voimil a lua lu- 
crulă în seriosu, ne pună în sărbătorea 
limbiloril de focii pe cugete adânci și 
totodată practice. Ne arată) că mulțimea 
limbiloril își are partea sa umbrosă. Spi- 
ritidft omenescă nu are lipsă de ea, pen
tru sciință ea este o pedec.ă, pentru co- 
merciu și comunicațiune ună adevărată 
obstaculă. De aceea pentru cultura și 
nobilitarea spirituală este ună rău a voi 
să’nțelegl numai o limbă și o sălbătăciă 
din cele mai ridiculo.se să urăscl o limbă.

Der vai de poporală acela, care este 
indiferentă cătră limba sa. Ce dică. po
porală? Poporulă e una cu limba sa și 
fără de aceea nici nu se pote cugeta ca 
poporă deosebită. Der vai de poporală 
acela, a căruia pătură cea mai bună și 

mai alesă nu ține cu tăriă la limba na- 
țiunei și nu o pune mai pre susă de 
tote tesaurele naționale și personale! 
Der totdeodată vai și de acea națiune, 
care își închipuesce, că numai )așa își 
pote asigura esistența sa. decă va asupri 
și ucide limbele altoră popbre: ea se 
luptă contra unei forțe majore, chiar și 
atunci când cei mici suntă de totă 
slabi.

Limba e o forță, care în apărare e 
de totă puternică, în atacă înse fără de 
putere. Totă ce se pote face pentru 
densa este cultivarea pacinică și necur
mată a bunurilortl ei. Sciința — și și 
sciința limbistică își are în acestă pro
cesă rolulă său salutară, de conserva- 
tore — niciodată se nu se prea rădice ! 
Ea nu are altă rolă decâtă a fi onestă, 
deore-ce nu este altil-ceva, decâtă ună 
depositară. Creatorulă și înmulțitorulă 
nu e învețătorulă. ci poetulă. Limba e 
poesiă și acea limbă, care are poeții 
cei mai mari, va deveni mai mare și se 
va stinge mai târdiu. Și totuși, de câ 
teorl când vorbescă apostolii se rădică 
plebea învățată. își bate jocă și dice:. 
Plini suntă de vinulă cehi dulce!

ridiculo.se
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Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
«rnsuffvif Acestă întrebare 

forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne- 
dubios'

Nu este reclamă
rjolă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analiști com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțu, că b ărti a 
de țigări
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„LES DERNIERES CARTOUCHES" 
W „DOROBANȚI Lt - "W

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Paristî,
<»5 Boulevard Exelmans,

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin ]Dr. Pohl, protesoru la facultatea tech

nics. în Viena, Dr. Liebermann, protesoru și conducfetoră alu stabilimentului chemicu de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, tăcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și „Dorobanțulu“ suntă cu 23—74° „ mai ușore, și că împărtășește turnului de 
tutună cu 23—77° „ mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semănă cu desemnulă aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentu si gust*  bunu la esposițiunea reguicolară din 1885 din

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiuuii.

In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomandu obiectele necesare pentru

adjustarea bisericiloru și capelelorii
cu cele ce sunt provedutti în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate

Odăjdii felon
și altele, după ritulă

gr. orientală.
Prapori și stindarde

pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

Primescu repararea haineloru vechi precum și aurărirea și arglntărirea pe lângă 
prețuri moderate.

•>»> Cusături cu aură, argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firu de aurii, 
argintd și mătasă.

Dantale bisericesci. Invălitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.
Punctualitatea mi-o potu adeveri prin mai multe sute «ie epis

tole de reeunoHcinfă.
Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de post-por 179.80—80

trumosu, anume:

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc.

etc.

reuniuni de înuior- 
înentare.

Nru 0796—1888.

CO1ST
16 M.3—2

Fabrica a deschisă unu deposită pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEN, I. Bez.. Scliottenring; Vr. 35,

si afia aceste articole la tote firmele mai mai!, cari au de vendare asemenea mărfuri.

Pentru ocuparea postului de practicantă magistratuală, devenită vacantă 
și împreunată cu ună salariu anuală de 450 fl. se escrie prin acesta concursă.

Competenții pentru acestă postă au ca se documenteze, cumcă în decur- 
sulu unui cursă de învețâmentă de 4 ani, au absolvatu studiile juridice, și că au 
depusă celă puțină esamenulă de stată politică.

Referitorele petițiunl corespundetoră instruite au de a se așterne celă 
multă până în 4 Iulie a. c. după prândă la 5 ore subscrisului magistrată.

Brașovul, 16 Iunie 1888.
nxzCag’istrat-o.l'ă. orășeT^esciă.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei se 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

IÂNU, 1

I

A
înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor

tată cu cele inai moderne' tipuri.

primesce și efectueză totti l'elnlii de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice in aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totU feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianțl: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco
mandați uni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită. bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.

!
r

Dispunendiî de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulii nostru tipograficii este în posițiune «a eseuta ori-ce comandă în modulă celu mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovti, piața mare 
Nr. 22, etagiulfi I, cătră stradă. Comandele din afară rugămfi a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU. Brașovu.
= w.------- I

3.


