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istovi aocnamentij.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. s a deschisu nou 

abonamentu la care învitămu pe top amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulti abonamentului:
Pentru Âustro-Ungaria:
pe trei luni 3 ii. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru România și strAinAtate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anti 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei",

Brașovîi, 7 Iulie st. v. 1888.

Pre când scriemfl aceste rân
duri împgratulfi Wilhelm alu Ger
maniei va debarca pe pământulu 
rusescă, unde este așteptata de 
Țarulu Rusiei.

întâlnirea celora mai puter
nici potentați ai Europei este și 
rămâne cela mai însemnată eve- 
nimentu politica ala cjdelora pre- 
sente.

Care este scopula călătoriei 
împăratului Wilhelm ?

Cu întrebarea acesta îșl bata 
capula cțiarele europene și și-la 
voră mai bate încă și după ce se 
va ii terminată spectacolulă între- 
vederei împăraților^.

Caracteristică este, că tocmai în 
ajunulu întelnirei organulu princi
pelui Bismark debuteză c’unu atacă 
îndreptată la adresa pressei pansla- 
viste rusescl.

Polemisândă cu „Novoie Vre- 
miau, foia germană nu se sfiesce 
a vorbi de „îngâmfarea și nesciința 
asiatică;< a panslaviștiloru. Acesta 
ne aduce aminte de cuvintele ce 
le-a pronunțată principele de Bis
mark în parlamentulă germană cu 
privire la pressa rusescă pansla- 
vistă, care ațîță mereu în contra 
Germaniei, demonstrândă cu sim
patiile ei trancese.

Pote că cancelarulă germană 
a avută de scopă a nimici înfiu- 
ința panslaviștiloră la curtea Ta
rului și de aceea a îndemnată pe 
tenărulă împerată a face celu din- 
tâiu pasă de apropiare.

Este clară că Bismark, vrendu 
se isoleze cu totulă pe Frances!, tre- 
bue să combată și influința ce-o 
are panslaviștii asupra Țarului.

Și în adeveră, totă mai lim
pede se vede din cți în cji, că sen
timentele anti-germane și simpa
tiile francese, de cari se conduce 
parte mare a presei rusescl, nu au 
încetată de locă, cu totă între
vederea.

Acesta se pote vede mai ales 
din atitudinea memorateloră cjiare 
in atacerea divorțului dintre Re
gele și Regina Serbiei. Cele mai 
multe foi rusescl suntă forte mâ- 
niăse pe Germania, din causă că 
autoritățile germane au sprijinită 

cererea regelui Milan u de a i se 
estrada prințulă de coronă ser- 
bescă.

„Novostiu (|ice, că Germania 
l’a estradată numai spre a face 
pe placă regelui Milană și patro- 
niloră săi și adauge, că drama din 
Wiesbaden nu va contribui a face 
mai favorabile raporturile inter
naționale ale Europei.

țliarul „Wiedomosti“ din Mosc- 
va e mâniosă nu numai pe Ger
mania, der și pe aliații ei Austriacă 
și Maghiari, despre cari <|ice, că 
au sprijinită „instinctele sălbatice“ 
ale protegiatului loră, adecă ale 
Regelui Milană.

Numai „Grajdanin“ nu acusă 
Germania din causa estradării prin
țului de coronă serbescă, care, cțice 
ela, n’o putea retușa, deorece în
săși regina Natalia a pusă afa
cerea ei pe ună teremă interna
țională, așa că și Rusia ar fi tre
buită se facă estradarea.

Der „Grajdanin“ atribue totă 
afacerea de divorță intrigeloră di
plomației austriace și afirmă că ea 
a reportată o nouă strălucită vic- 
toriă.

Pe când astfelu o parte a pres
sei rusesc! continuă atacurile ei 
contra Germaniei și mai alesă con
tra Austro-Ungariei, ea se silesce 
totodată a liniști pe Frances! asu
pra urmăriloră intrevederei. A- 
vemă, cțică aceste toi, interese co
mune cu Germania, der pentru a- 
ceea Rusia nu va părăsi Francia 
și nu va suferi niciodată ca ea se 
fiă nimicită.

Principele Bismark, If decă are 
în adeveră gânduri rele față cu 
Francia, va întîmpina der resistența 
liotărîtă a partidei francesofile ru
sesc! și anevoie va eși biruitorii 
cu planurile sale.

Din afară.
După-ce a petrecuta trei dile în 

Viena, Regina Natalia a Serbiei a plecată, 
precum scimă, la Paristl, acompaniată fi- 
indti numai de dama de curte Bogicevicl.

țliarele francese asigură pe regina 
Natalia, că va fi primită în Frâne ia cu 
cea mai mare simpatiă.

Ca răspunsă la declarările făcute în 
numele reginei Natalia de principesa Mu- 
ruzi, regele Milană a lăsată să se com
pună uuă memoriu, spre a dovedi prin 
documente pretinsele intrigi politice ale 
reginei. Documentele respective se dice 
că voră fi presentate mai multoră suve
rani prin trimiși speciali. Regele pro- 
testeză în contra afirmării, că elă ar voi 
să se eăsătorescă din nou. Scopulă lui 
principală și l’ar fi ajunsă prin aceea, 
că pe prințulă de coronă Alexandru l’a 
scăpată de „influințele stricăciose11. Ofi
cioșii din Belgradă telegrafeză, că popo
rală serbescă e pentru regele Milană, 
deorece regina ar fi o păpușă rusescă. 
Alte sciri spună că regina posede la po- 
poră simpatiă și că cei mai mulțl regretă 
cele ce s’au petrecută cu densa.

Marele comitetă, care conduce tdte 
pregătirile pentru serbarea de !)00 ani a 
întroducerei creștinismului în Rusia, a 
încheiată o convenția cu tote căile fe
rate rusescl, după care toți participant ii 
din afară voră fi a se transporta pe ca

lea ferată gratis dela granița rusescă 
pănă la Kiev. Comitetulă a îngrijită 
totodată pentru încuartirarea și aprovi- 
sionarea gratuită a ospețiloră străini în 
dilele dela 10 (22) pănă la 19 (31) Iulie.

Din incidentală serbării memorate 
se va eda în Kiev o antologiei slavă cu 
deosebită considerațiune la literatura 
bulgară, serbescă și celtică. Cheltuielile le 
portă reuniunea slavofilă din Petersburg. 
Editoră este cunoscutulă slavistă Ste- 
povicl.

Biserica serbescă nu va lua parte în 
modă oficială la sărbătorea din Kiev. 
Dintre tdte institutele de învățămentă 
va trimite numai universitatea din Bel
gradă pe profesorală de istoriă StrecI- 
covicl ca representantă la serbare.

Afacerea Floquet-Boulaiifier.
Scimă că în ședința Camerii fran

cese dela 12 Iulie s. n., când Boulanger 
a făcută propunerea de a se disolva 
parlamentulă, miuistrulă-președinte Flo- 
quet a desvăluită uneltirile ambițiose 
ale generalului. I-a spusă că nu asistă 
la desbaterile Camerii, pe care o vor- 
besce de rău fără se fiă în cunoseință 
de causă; i-a spusă că se târăște prin 
sacristii și prin anticamerele princiare; 
i-a spusă că fotografiile sale vină repro
duse în mii de esemplare din fundulă 
Germaniei.

Boulanger, măniosă, i-a răspunsă, 
că minte nerușinată și a eșită din Ca
meră. D-lă Floquet, în urma acestui 
cuventă, a trimesă pe d-nii Clemenceau 
și Georges Perin ca să ceră ’generalului 
reparațiuuea cu armele.

Alegerea armeloră s’a făcută de d. 
Floquet, care a preferită spada. Condi- 
țiunile luptei au fostă, că lupta va ține 
pănă ce unulă din adversari va fi în ne
putință d’a continua. S’a lăsată facul
tatea luptătoriloră de a’șl pune ori nu 
mănușa.

Conformă condițiuniloră stabilite, 
lupta s’a făcută a doua 4b 13 Iulie, la 
orele 10 dimineța, pe bulevardulă d’Ar- 
genson, 6, la Neuilly, în proprietatea 
contelui Dillon. La prima angagiare, d. 
Floquet a fostă ușoră rănită la pulpa 
stângă, er generalulă Boulanger la de- 
getulă arătătoră ală manei drepte. La 
a doua angagiare, d. Floquet a fostă lo
vită la mâna dreptă și d’asupra țîții 
drepte; er generalulă Boulanger primi 
o rană forte grea la gâtă.

Martorii au constatată, într ună co
mună acordă, că rana generalului Bou
langer îlă punea în neputință d’a mai 
continua lupta.

Lupta a ținută numai câteva mi
nute, der a fostă teribilă. Amendoi1 ad
versarii s’au bătută cu o înverșunare 
estremă.

Floquet s’a întorsă la ministerulă de 
interne la orele 10 și trei sferturi. Toți 
miniștri îlă așteptau și i-au făcută o pri
mire căldurosă. Mulțl senatori și depu- 
tațl veniseră acasă să salute pe minis- 
trulă președinte.

îndată ce s’a aflată resultatulă due
lului, d. Carnot a trimisă pe generalulă 
Brugere că se felicite pe președintele 
consiliului. D-na Camot s’a dusă în
dată în personă acasă la d. Floquet.

Generalulă Boulanger n’a putută să 
se’ntorcă acasă, ci a rămasă la Dillon; 
l’a apucată ună accesă violentă de fri

guri cu deliră. A trebuită să-i facă în
țepături cu morfină. Contele Dillon se 
arăta forte speriată de starea în care 
era generalulă.

Depeșele din urmă spună, că s’a îm
bunătățită forte multă starea rănitului. 
Se crede că e acuma afară din periculă, 
der nu pote încă afirma acesta cu totă 
siguranța.

Noulu codice civîlu muntenegrenii.
AstădI Muntenegrulă e înzestrată 

c’ună nou codice civilă, redactată de 
profesorală Boguișicl. Acesta codice e 
împărțita în șese părți, avendă 1031 de 
articole. Și e prima lucrare de aplica- 
țiune pe marea scară a obiceiuriloră la 
legislațiune.

Legea asupra familiei merită o deo
sebită atențiune, pentru că conservă 
forma familiei colective, care se menține 
în obiceiulă poporațiunei muntenegrene.

Cu tote acestea, în unele cașuri, 
noulă codice stabilesce răspunderea per
sonală a unui membru isolată. Asemenea 
inovațiune fu găsită trebuinciosă de fap- 
tulă, că mai multe familii de muntene
greni, cari se duceau în afară după muncă 
(cum la Constantinopole, Alexandria și 
aiurea) se vedeau adesea ruinate, pentru 
că, conformă usului patriarhală ală țerei, 
fiecare membru ală familiei era obligată 
d’a contribui la plata datorieloră con
tractate de unulă dintr’enșii.

Peste două-decl de articole simtă 
consacrate cestiuniloră de dreptă inter
națională privată. Cumpărarea proprie
tății fonciare e supusă unoră condițiunl 
cari apără pe miculă agricultoră d’a fi 
victima vr’unei speculațiunl ilicite. Streinii 
nu potă avea proprietate pe pămentulă 
muntenegrenă afară de casulă când prin
cipele face ca dară cuiva. Codicele pre
vede aprope vr’o douădecl de forme de 
contracte, pe cari le definesce în modulă 
celă mai simplu și practică. Acesta co
dice a intrată în vigăre dela 1 Iulie st. 
vechiu.

Intelnirea împ&rațilorti.
Din Berlină se scrie asupra întelni

rei împăratului Wilhelmă cu Țarulă, că 
acolo s’a constatată cu mirare zelulă, cu 
care foile oficiose din Viena și Pesta se 
silescă a demonstra, că întrevederea din 
Petersburgă va rămâne absolută fără re- 
sultate. Acesta se consideră în Berlină 
a fi ună ce cu atâtă mai straniu că nici 
odată nu s’a constatată asupra unui re- 
sultată positivă în urma întîlnirii celoră 
doi suverani. Nici la Petersburgă, nici 
la Berlină nu s’a gândită cineva se gă- 
sescă o programă pentru negocieri di
plomatice și mai puțină încă să se re
guleze cestiunea bulgară. Totă ce s’a 
disă în privința acesta întră în dome- 
niulă unoră conjecturi hazardose, mai 
alesă în ce privesce proiectele tindendă 
a face ca Germania să joce ună rolă de 
mijlocitoră. Tote aceste cestiunl au fost 
agitate de pressa din Viena și Pesta, în 
scopulă evidentă de a prepara opinia 
pentru posibilitatea unei lipse de resul- 
tate. Der acesta — continuă corespon- 
dentulă berlinesă — este ceea ce se nu- 
mesce a sparge o ușă deschisă. Intr’ade- 
vără nu p<5te domni nici o îndoielă, că 
singurulă resultată sperată este de na
tură absolută generală. Cei doi împă
rați voră numai să întărescă legăturile 
de amicițiă ce esistă între cele două 
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Case domnitore. Nu s'a gândită nimeni 
și nu s’a putută gândi la altceva.

Impăratulă Wilhelm II visiteză pe 
Țarulă spre a pune capătă relei dispo- 
sițiunl ce esistă între Germania și Ru
sia. Elfi va reuși de sigură. Negreșită 
că prințulă Bismark n'ar fi luată iniția
tiva întrevederii, decă ar fi credută în 
posibilitatea unui eșecă. Urmarea între
vederii va fi restabilirea unei bune înțe
legeri între cele două imperii; în totă 
casulă nu va resulta nimică ce să fiă 
vătăinătoră pentru pacea lumii. Nici 
nu pote fi vorba, că împăratulă Wil- 
lielmă ar ave să formuleze propuneri 
precise cu privire la Orientă, că și-ar o- 
feri mijlocirea seu că Rusia ar avea de 
retușată ceva. Câtă privesce cestiunea 
bulgară Germania n’are alte interese de 
câtă cele ce suntă compatibile cu si
guranța și liniștea amiciloră. Ea doresce 
ca interesele Austro-Ungariei în Orientă 
să rămâie ferite de orl-ce atingere. Insă 
la Petersburgă cei doi împărați și diplo
mații loră nu se voră aședa la masa de 
lucru spre a nota ce pote dori Rusia 
și ce pote accepta Austro-Ungaria în 
Bulgaria. Der imposibilă de credută 
este, că Germania ar pute dori în Ori
entă evenimente neplăcute Austriei; un 
aliată nu se amestecă în ceea ce pri
vesce numai interesele speciale ale ce- 
lui-laltă. Fiăcare îșl scie limitele li
bertății de acțiune și datoriile ce-i im
pune alianța. In acestă ordine de idei 
elu pote sci de mai nainte ce pote spera 
și de ce trebue să se temă. Astfelă 
suntă privite lucrurile în Beriină și ne
greșită că totă așa le înțelegă și cei 
din Petersburgă.

Lucrulă esențială este reînoirea ve- 
cliiloră relațiunl amicale dintre Berlină 
și Petersburgă. Când se va atinge a- 
cestă punctă, interesele păcii voră pu
tea fi protegiate mai cu eficacitate...

SCIR1LE PILEI.
Se dice că regina Serbiei se va ins

tala în curendu la Iași, scrie „Românulă“.
*

»< *

In apropierea Budapestei, pe la 
Buda vechiă, Maglod și Perczel, s’au 
ivită mulțime de locuste, cari au causată 
pagube mari în comitatulă Pestei. Aju
tate de uuă ventă de cătră răsărită, lo- 
custele au năvălită și în Budapesta, der 
n’au putută causa pagube însemnate, căci 
o cetă numerosă de copii au dată nă
vală asupra loră, omorîndu-le în cea 
mai mare parte.

* *
Din BucurescI primimu scirea, că 

președintele camerei române generalulă 
Leca a răposată.

ț
A £

Gimnasticii Moceanu, Vclcscu și Iu- 
lianii voră face cu trupele loră o escur- 
siune artistică în totă România, dândă 
representații de gimnastică, danțurl, asal
turi cu Horeta și cu sabia, comedii tea
trale etc. Cu acestă ocasiune denșii voră 
culege jocurile naționale românescl spre 
a le produce la esposiția din Parisă în 
anulă viitoră. Din Parisă trupa va porni 
spre America.

** *
După cum arată cea din urmă listă 

a ospețiloră din Tușnadii, au sosită în 
acestă locă de cură dela 8—15 Iulie st. 
n. cu totulă 440 ospețl, dintre cari nu
mai 11 din România, ceilalți toți din 
Ardelă.

* *
Cetirnă în „Telegrafulă“ din Bucu

rescI : „Mai mulțl ofițeri de geniu din ar
mata română voră fi însărcinați să mergă 
să studieze, cari suntă trecătorile din 
CarpațI, ce trebuescă fortificate1*.

* *
„Epoca serie, că într’una din ocnele 

părăsite dela Slanică, în România, s’au 
găsită doui mari cazane de aramă de o 
formă conică, eântărindă celă întâiu 800 
de kilograme, er celă ală doilea 700. Se 
crede, că ambele aceste cazane dateză 
din timpulă Romaniloră și că, după ins
cripțiile ce au, ară fi servită la extra
gerea unoră metale.

*
♦ *

Regele Danemarcii va celebra, la 15 
Noemvre, a douUdect și cincea aniversare, 
a regatului. Aflândă că o subscriere na
țională se deschisese ca să-i ofere, cu 
prilejulă acesta, ună domeniu situată în 
Iutland, suveranulă a declarată, că nu 
pote să primescă darulă. pice într’o 
scrisore dată publicității, că conștiința 
sa îlă îndatoresce să nu primescă, în 
fața situațiunii economice forte grea a 
țării și a suferințoră poporului său în 
lupta, din ce în ce mai aspră, pentru 
esistență.

„Kolozsvar“ despre Sași și Român.
In numerulă dela 18 Iulie, 

„Kolozsvar“, vorbindu despre re- 
sultatulu alegerei membriloru con
siliului comunală din Brașovă, (|ice 
între altele:

Maghiarii din Brașovă au avută ună 
singură cercă, în care au putută conta 
la ună resultată favoritoră pentru ei: 
acestă cercă a fostă suburbiulă Blumăna. 
Aici însă Sașii s’au aliată contra Ma- 
ghiariloră cu Românii și după o încor
dare mare au învinsă cu o mică maio
ri tate.

Unulă din gravaminele Sasiloră ul- 
traiștl constă în împrejurarea, că — pe 
basa disposițiuniloră legei comunale pri-

vitore la alegeri — în forte multe co
mune săsescl Sașii suntă învinși prin 
maioritatea Româuiloră, cari în privința 
averei și a inteligenței abia se potă lua 
în seină. Iu privința acesta Sasulă în 
multe locuri privesce pe Români ca pe 
ună inimică ală său. Der când Sasiloră 
li se ofere ocasiunea de a învinge pe 
Maghiari — cum s’a întâmplată de rân- 
dulă acesta în Blumăna — ei uită bu- 
ctirosă gravamenulă, se aliază cu con- 
trarulă loră și ducă apa pe mora lui.

La sate în multe locuri suntă în 
maioritate preponderentă Românii, cari 
din di în di cuprindă mai multă teri
toriu din fostulă pămentă-regiu. In orașe 
Sașii stau încă bine, der cu o astfelă de 
politică, cum a fostă aceea ce au arăta- 
t‘o ei cu ocasiunea alegeriloră din Bra
șovă, deschidă liberă cale infiuinței ro
mâne spre a întră și în interiorulă ora- 
șeloră. Decă nu și în altele, der celă 
puțină pe terenulă afaceriloră comunale, 
Sasulă ar trebui să considere pe Ma
ghiar ca pe ună aliată naturală ală său, 
care și așa lui nu-i pote strica, fiind-că 
e în minoritate, der prin sprijinirea sa 
i-ar pute aduce mare folosă față cu ele- 
mentulă română, care e amenințătoră 
pentru Sași.

Când Sașii din Brașovă dau inimi
cului ajutoră întru învingerea Maghia- 
riloră din Blumena, ei prin acesta îșl 
taiă crenga de sub piciore. In fine din 
punctă de vedere ală interesului ma
ghiară puțină ne privesce, decă în Blu
măna e pe partea nostră învingerea ori 
nu e pe partea nostră. Nici cu o ast
felă de învingere noi n’amă pute lua o 
posițiă dătătore de tonă în municipiulă 
Brașovului. Der față cu Sașii abună- 
semă va fi forte deplorabilă, decă ele- 
mentulă română, pe care elă și-l’a luat 
acum de aliată ală său — apucândă prin 
acesta la putere și mai mare —, odată 
va sta frunte cu ei. Influența ungurescă 
slăbită de alții cu atâta pasiune, atunci 
abia aj mai fi în stare să dea Sasiloră 
ajutoră, chiar și în casulă decă ar voi 
să o facă acesta.

Cu ună cuvântă: Sașii loră înși-le 
îșl strică, când procedă astfelă, cum au 
procedată în Blumăna. Și așa dicândă 
numai loră ll-ar servi spre folosă, decă 
în loculă Romaniloră ară mai preferi se 
dea ne’nsemnatului numără de Maghiari 
posibilitatea de a-șl validita dreptulu 
loră la alegerile comunale...“

România și esposițiunea din 1889.
D-lă Ales. Ciurcit a adresată 

din Parisă cătră ministrulă-preșe- 
dinte română, d-lă Teodor llosetti, 
următbrea suplică;

Domnule Președinte, Domnule Minis
tru ! Ați cetită pote apelulă ce am a

dresată compatrioțiloră mei, spre a-i în
demna de a lua parte la esposițiunea 
din 1889.

Am credință, că guvernulă română 
nu pote fi ostilă unei idei eminamente 
naționale și de aceea viu a vă ruga să 
binevoiți a vă face apărătorulă acestei 
idei pe lângă Maiestățile Loră Regele 
și Regina și pe lângă onorabilii D-vos- 
tră colegi din ministeră.

Din considerațiunl, care, pentru mine 
unulă, uu-șl aveau loculă pentru Româ
nia, der care pote că suntă destulă de 
temeinice ca să n'ain ce obiecta, decă 
le-așă cunosce — guvernulă d-lui Ioană 
Brătianu a declinată învitațiunea Fran- 
ciei de a lua parte la esposițiunea din 
1889.

Der după cum am disă în apelulă 
meu, acestă împrejurare nu trebue să 
împedece pe Români de a espune.

România, ca stată mică și nou, are 
nevoiă de a se face cunoscută lumii, 
atâtă din punctulă de vedere națională 
câtă și din interesă economică. Ca na
țiune, suntemă încă puțină cunoscuțl în 
Occidentă, cu totă sgomotulă ce făcu- 
rămă la Plevna în 1877—78. Cărui Ro
mână, călătorindă în străinătate, nu i-s'a 
întâmplată să întâlnescă omeni dealtmin- 
trelea luminați, nesciindă să facă deose
birea între noi și Bulgari, Șerbi, Greci, 
etc., întrebândă de ce rassă suntemă, ce 
religiune avemă, ce limbă vorbimă, cu 
ună cuvântă, tratându-ne ca pe ună soiu 
de sălbatici încă puțină cunoscuțl de pe 
țărmurile Nigrului seu ale lacului Tau- 
ganica! Și acesta ni-se întâmplă nouă, 
Româuiloră, nu numai în țările forte de
părtate dea nostră, ca Francia, Englitera. 
Germania etc. der chiar și la vecinii 
noștri în Austria.

Nu mai departe de câtă alaltăieri 
aflându-mă la principele George Stirbey 
în minunatulă și feericulă său castelă de 
la Courbevoie (Chateau de Becon) fuiu 
presintată unui bătrână amicală francesă, 
care a făcută mai de multe ori oeolulă 
pământului și pentru care globulă pă- 
mentescă mai că nu mai are nici ună 
secretă. Vorbindă de România de odată 
amiralulă mă întrebă: — „Quelle religion 
areg-vous Iarba»? —“ La religion grecque, 
mim amiral.u — „Malbeureus/:ment'.a a- 
dause principele. Văduiu îndată că bă- 
trânulă amirală cunoscea mai bine po- 
porele de pe cestele Africei de câtă pe 
Români.

Să nu acusămă pe acești omeni de 
ignoranță, căci ei sciu multe și cunoscă 
multe popore din universu. Decă pe noi 
ne cunoscă mai puțină, vina e numai a 
nostră. Ca să ne cunoscă, trebue ca noi 
înși-ne să ne presentămă loră.

Apoi ce ocasiune mai minunată de 
ase face-cunoscută lumii întregi decâtă o 
esposițume universală, și încă o esposi- 
țiune care se ține în capitala lumii, în 
incomparabilulă Parisă, unde în timpu
rile normale poporațimiea flotantă e eva
luată la câteva decimă de mii de suflete 
pe di!

Unu lucru românescă, espusă la Pa
risă în intervalulă de șese luni, câtă va 
dura esposițiunea, va fi vădută de mai 
multe milione de părechl de ochi ale 
personeloiă celoră mai de frupte de pe 
totă suprafața pământului, fără a socoti 
pe Francesl. Și ore nu e în interesulă 
economică ală țărei ca productele sale

FOLLETONULU „GAZ. TRANS.“

Oopiii d.e a/cirvu
— Poveste. —

(Urmare.)
Cresceau pruncii amândoi
Sprinteni ageri și vioi,

, Și cu ei alăturea
Caii loră încă creșcea
Și creșcea și se ’ntărea !...
Ear cei doi crini frumușei 
Cum n’au fostă alții ca ei 
încă cu pruncii creșceau

510. Și așa frumoși erau,
Âșa mândru străluceau ,
Câtă la ametjă când era 
Sorele-’n locă se oprea,
Apoi li se închina
Și la denșii se uita;
Cu dulci rază-i încălcța
Și cu rază-i săruta!...

Vremea tace, se petrece 
Trece-ună ană și altulă trece, 

520. Și din pruncii frumușei
Se făcură doi junișei
De frumoși ce erau tare: 
Făr' păreche pe sub sore
Făr' păreche-’n lumea mare!...

într’o bună dimineță

Feciorașii plini de vieță
De lungă drumă mi se gătescă 
Și la tata loră grăescă ;
— „Tată noi adl ne gătămă

530. „In lungă drumă ca să plecămă, 
„Câtă pământă e pe sub sore 
„Și câtă e sub ceriulă mare 
„Totă vremă să-’lă cutreerămă, 
„Cum stă lumea să vedemă!...u 
Ear ală loră tată măchnită 
Astfeliu loră că le-a grăită:
— „Cum să mergeți dragii mei, 
„Dragii tații ângerei; —
„Voi să mergeți să umblațl,

540. „Lumea totă s’alergați 
„Pote-’n drumă ca să muriți 
„Și nici când voi prunci iubiți 
„La noi să nu mai venițl, 
„Ear acasă singuri noi 
„Să nu știmă nimică de voi!.. 
Eară pruncii cei frumoși
Ii dică: — „Fiți voi totă voioși 
„Dragii noștri părinți iubiți,
„De noi nu vă năcăjiți

550. Și nimică nu vă gândiți, 
„Șcimă în lume să umblămă 
„Viața stimă so cruțămă!... 
„Ear — tată și mamă — voi, 
„Când veți vre să scițl de noi, 
„Când veți fi prea îngrigiațl 
„Mergeți numai și căutațl 
„Cei doi crini din grădiniță; — 
„Și păn’ei — scumpe tăicuță —

„Voră fi verdl și totă frumoși.- 
560. „Și noi suntemă sănătoși;

„Ear când ei s’or vesteji, 
„Atunci noi betegl vomă fi;
„Și când josă ei voră pica 
„Vieța nostră s’a găta !...“ 
Cu asta pruncii s’apucară 
Pe părinți îi sărutară 
Și pe cai încălecară 
Ear apoi la drumă plecară... 
Și pe drumă cum se duceau 

570. Eată frate că noptau
Lâng’ună birtă frumosă și mare 
Ce dă locă la fiăcare.
Ei aci descălecară
Și-’n lăuntru se băgară; 
Eară cârciuma era plină 
De multă lume străină
Cari pe prunci când îi văcjură 
Toți a rîde începură, 
Și rîdeau și-i suduiau 

580. Și de ei jocă îșl băteau....
Eară unulă dintre prunci
Cum vădu asta atunci 
Mi se năcăjeșce tare; — 
Și plină fundă de ’ntristare 
Spune-'ncetă fratelui-său 
Cumcă densulă ar vre dău 
Ca să mergă mai departe 
In lumea cea cu răutate 
Ci se-’ntorce er acasă 

590. La-’lă său tată l’a sa masă!...
Așa apoi și făcea

Dimineță se-’ntorcea
La-’lă său tată er venea; —
Eară frate-său mai mare 
Mai curagiosă, mai tare, 
De nimica nu-i pasă
Ci pe murgă încăleca
Și la drumă de nou pleca ...
Și se duse, frățiore,

600. Cu-ală său cală ce sta se sbore
Așa repede și tare
Câtă cu ventulă se-’ntrecea 
Și ca gândulă se ducea.
Și ajunse-’n depărtare
La ună codru vechiu și mare;
Aci când s’apropia
In elă vrendă a se băga 
Ca să meargă mai departe 
Cu murguțu-i sprintenă forte 

610. înaintea lui eșl
Și în cale mi-lă opri
— Ună omă cu sufletu bună — 
Elă pe pruncă mi-’lă agrăeșce 
Și blândă astfelă îi vorbeșce : 
— „Copilașă, iubitulă meu! 
„Să te țînă Dumnedeu, — 
„Der pe-aicl nu poți străbate, 
„Nu poți merge mai departe, 

620. „Căci pădurea este plină
„De tâlhari, — lume străină, 
„Și cum ei te voră vedea 
„Spre tine s’or arunca 
„Calulă ți-l-oră săgeta 
„Și te-oră prinde și te-oră da
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să figureze într’o asemenea esposițiune, 
să fiă vădute, pipăite, aprețiate de mi- 
lionele de omeni, earl vorft trece pe lângă 
ele ? Printre aceștia câți nu se vorti găsi 
cari să aibă ideea de a veni cu capita
luri în România, spre a întemeia in
dustrii seu a forma societăți pentru es- 
ploatarea rațională a pământului, capa
bilă de a ne produce întreită și împă
trită de ce ne produce astădl ?! Apoi 
de n'ar fi decâtă industria casnică a ță
rancei nostre, ale cărei produse suntă a- 
tâtă de admirate de toți străinii cari le 
vădă, totă ar eși ună folosă pentru 
țeră. Sunt sigură, că espunendă scor- 
țele românescl, costumele naționale, bro
deriile de totă felulă, cu ună cuvântă 
totă ce produce mâna artistică a femeei 
române, se voră deschide în streinătate 
debușeurl pentru tote aceste articole și 
societatea Furnica va porni atâtea co
mande îucâtă nu le va pute satisface pe 
tote. Va fi destulă să se scie, că se află 
în România o casă de comerciu la care 
comerciantele străină pdte găsi aceste 
articole.

De vreme ce amă intrată în contactă 
cu lumea civilisate și am construită dru
muri de feră și amă făcută din țera ro- 
mânescă Regată cu ambasadori acredi
tați pe lângă tote puterile și vremii se 
avemă portă la mare și nu sciu mai ce, 
apoi să ne ținernă întru tote în rendulă 
omeniloră și să nu ne dămă înapoi când 
ne poftesce o națiune mare ca Francia 
la jocil cu celelalte națiuni. E forte fru- 
mosă să învitămă națiunile străine se 
trămită representanțl la manevrele ar
matei nostre și să arătămă ce progrese 
însemnate amă făcută în arta de a dis
truge, der e și mai frumosă să arătămă 
progresele ce amă făcută în arta de a 
crea. Seu doră numai atâtă să arătămă 
lumii, că suutemă ună poporă vitează și 
că avemă în țera nostră soldați bine 
dresați, baionete nenumărate și tunuri 
mari și multe plătite cu bani scumpi 
d-lui Krupp, și să nu arătămă — când 
se presintă ocasiunea — și produsele 
muncei paclnice ale plugului și ale a- 
cului de cusută ? Nu’i vorbă, e forte 
bine ca lumea să ne scie de frică, der 
și mai bine e ca lumea să ne iubescă și 
să ne stimeze pentru talentele nostre 
paclnice.

Prințului Bismark îi dă mâna să 
dică în Parlamentulă germană: — „Voiu 
ca totă lumea să se temă de noi!“ Și 
încă nu sciu dău, decă o asemenea fan
faronadă nu’i sede rău chiar puternicei 
Germanie. Der, în fine, Germania se 
pdte lipsi de multe de care noi nu pu- 
temă și nu trebuie să ne lipsimu. Ceea 
ce face în ciuda Franciei, nu urmeză ca 
și noi s’o facemă, cu atâtă mai vertosă 
că Româniloră nu le e ciudă pe Francia, 
din contră.

Și apoi trebue ore să imitămă întru 
totă și întru tote pe Germania și nu
mai pe Germania? Curiosă de a sci 
cari suntă națiunile din lume, cari au 
urmată esemplulă Germaniei, m’am dusă 
la Direcțiunea generală a Esposițiunii, 
spre a lua informațiunl și etă ce am 
aflată :

Voră participa la Esposițiune în 
modă oficială :

Elveția, Norvegia, Serbia, Grecia, 
Monaco, San-Marino, Statele-Unite din 
America de Nordă, tote Republicele din

America de Sudă și din America Cen
trală, Mexiculii, Japonia, Siamulă, Maro- 
culu, Republica sudă-africană Trausvaal, 
ală cărei guvernă a votată dilele acestea 
75,000 fr. pentru acestă sfîrșită.

Voră participa în modă privată: 
Marea-Britaniă, Belgia (cu subven- 

țiuue din partea guvernului), Țările-de- 
Josă (Holanda), Austro-Ungaria, Rusia, 
Italia, Spania (cu subvențiune dela gu
vernă), Luxenburgulă, Egiptulă, diferi
tele posesiuni coloniale.

De aici se pote vede, că tote po- 
porele din lume voră participa la Es
posițiune, căci singurele escepțiunl suntă: 
Germania, Danemarca, Portugalia și 
Turcia. Der mulțl din industriașii aces- 
toră patru țări, în care nu s’au formată 
comitete naționale, voră espune în 
modă independentă fiindă în casulă a- 
cesta tratați pe acelașă picioră ca espo- 
sanții francesl. Numai pentru România 
nu se făcuse absolută nimică, nu se pu
blicase în țeră absolută nici o îndrumare 
pentru industriași, astfelă că decă nu 
vomă constitui ună comitetă națională, 
ună Română n’ar mai pute astădl es
pune nici celă mai mică obiectă, deorece 
a trecută de multă termenulă pentru ad- 
misiune.

Guvernulă d-lui Ionă Brătianu a de
clinată, încă dela 14 Iuliu anulă trecută, 
învitațiunea Franciei. Elă a justificată 
refusulă său pe cuvinte de economie. — 
„Ce fericită țeră !“ și-or fi disă Francesii, 
„unde guvernulă îngrijesce așa de bine 
de financele publice, încâtă se feresce de 
cea mai mică cheltuială de prisosă! Vis- 
teria României trebue se fiă înbîcsită 
de aură!“.

Der noi, bieții de noi, scimă, din 
nefericire pre, bine la ee serviau ase
menea economii.

Ministrulă afaceriloră străine alu 
României, declarându că guvernulă nu 
pdte lua parte la esposițiune, se arăta 
însă generosă pentru espunătorii români, 
căci adăuga îndată după aceea: „der cu 
tote acestea, guvernulă română se va 
pune cu totulă la disposițiunea espună- 
toriloră români și le va da... ghiciți ce?... 
tote informat iunile necesare". Trebă mare ! 
Ei bine, nici atâta n’a făcută guvernulă 
d-lui Brătianu. N’a dată absolută nici o 
informațiune — pe care ar fi trebuită 
să le publice în „Monitorii" — astfelă 
că termenulă a trecută de multă, fără 
ca vr’ună industriașă română să fi sciută 
ceva. Ba mulțl credeau că guvernulă va 
lua parte și așteptau învitațiunea.

Apoi mai comitea și o necuviință, 
căci întreba adecă trimițendă o comisiune 
de studiu la Esposițiune, „că ar ave sorți 
de a fi bine primită de guvernulă „Re- 
publicei francese". 0 asemenea între
bare nu era numai de prisosă, der con
stituia așa dicendă o necuviință diplo
matică, căci prin ea guvernulă română 
punea la îndoielă urbanitatea guvernului 
francesă și a Franciei, urbanitate care 
nu s’a desmințită nici o dată și care cu 
atâtu mai puțină se putea desminți a- 
cum, când Francia invita pe guvernulă 
română la o serbare. Acesta e tocmai 
ca și când cine-va, invitată la mesa cui-va, 
ar respunde: — „Ași veni, der dorescă 
să sciu mai ântâi, decă n’ai să mă iei cu 
cânii la gonă." Celă puțină așa a inter
pretată guvernulă francesă întrebarea 
României.

Observați, Vă rogă, că guvernulă ro
mână n’avea bani ca să ajute pe espu
nătorii români la o întreprindere curată 
națională, der ar fi găsită pentru aceia 
dintre amicii guvernului, cari sub pro
testă de a compune o comisiune de stu
diu, ar fi dorită să visiteze Esposițiunea 
pe socotela Statului. Cine scie decă suma 
cheltuită de „comisiunea de studiu" n’ar 
fi fostă mai mare de câtă aceea nece
sară pentru participarea Româuiei în 
modă oficială la Esposițiune.

Mă răsumă, Domnule Președinte ală 
Consiliului.

Vă rogă să mă ajutați a repara gre- 
șela comisă de predecesorii P-Vdstre. 
Decă nu suntă cuvinte destulă de pu
ternice care să se opună, apoi reveniți 
asupra decisiunii guvernului trecută și 
faceți ca România să participe în modă 
oficială la Esposițiunea din 1889. Decă 
rațiunea de Stată se împotrivesce acestei 
idei, apoi celă puțină acordați comitetu
lui națională ce se va constitui o sub
vențiune, cum și tote înlesnirile de tran
sportă, pentru ca întreprinderea să aibă 
ună deplină succesă și să facă onore 
țărei.

Sunt sigur, căpatriotismulăD-Vostră 
luminată Vă va dicta ce e mai bine de 
făcută în interesulă României.

Românii au arătată în 1877—78, pe 
câmpiile Bulgariei, că sciu să fiă bravi 
cu arma în mână. Să arate în 1889, că 
sciu să se bucure și de rodele binefăcă- 
tore ale păcii, că sciu să muncescă și se 
producă, că sciu să se apropie, prin cul
tură și prin progresă, de frații loră din 
Occidentă.

Acum, ca și atunci, meritulă loră va 
fi totă așa de mare, decă nu mai mare.

OrI-care ar fi resultatulă acestei su
plice, Vă rogă, Domnule Președinte ală 
Consiliului, s’o considerați ca pornită- 
dintr’ună simțămentă de iubire pentru 
națiunea mea și să primiți încredințarea 
deosebitului respectă ce Vă păstreză ală 
Domniei Vostre.
P a r i s ă, Iuniu 1887.

devotată servă
Al. Ciurcu,

229, Faubourg St. Honore

dera în Vaticană ca ună actu duș- 
mănosă față cu Papa.

Petersburgu, 19 Iulie. Imperatulu 
Germaniei este așteptată afli după 
ameeți't la. 3 ore în portulă Kronstadt. 
Vineri împăratulă va visita fortă- 
reța s-lui Petru și Pavelă, sera va 
merge în tabera dela Krasnoje- 
Selo, Sâmbătă va fi mare revistă 
militară și împSratulă ;Wilhelm va 
face o visită părechei regale a Gre
ciei. Duminecă va fi mare prâniju 
la curte, er în aceeași <}i sera îm- 
peratulă va pleca la Stockholm.

Inspectorulă de polițiă Kruger 
a sosită în Petersburgă cu detec
tivii (polițiștii secreți) lui germani.

Constantinopolu, 19 Iulie. Dis- 
posiția de față în cercurile guver
nului turcescă nu mai este înrîu- 
rită în aceeași mesură de frica, că 
esistența Turciei ar fi amenințată 
de periculă. Acesta o dovedesce 
judecata rece cu care este întâm
pinată aici întâlnirea împerațiloră.

Cnrsnlu la bnrsa de Viena

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Parisu, 19 Iulie. Guvernulă el

vețiană, la cererea Franciei, a in- 
tercjisîî contelui de Parisu de a mai 
domicilia în Vevey. In cameră 
deputatulă Fi/at a interpelată asu
pra confiscărei scrisorei contelui 
de Parisu. Ministrulă președinte 
Floguet răspunse, că guvernulă are 
datoria de a arăta, că poștele și 
telegrafele din țeră nu suntă des
chise pentru pretendenții la tronă.

După acestea sesiunea camerei 
s’a încheiată.

Roma, 19 Iulie. Papa a espe- 
dată cătră Nunciatuii o circulară 
în care aceste suntă provocate de 
a mijloci ca guvernele să stăru- 
iască în modă confidențială, ca 
împeratultk, Germaniei se nu vină la 
Roma, pentru-că acesta s’ar consi-

din 18 Iulie st. n. 1888.
Renta de aură 4%....................................101.50
Renta de hârtiă 5°/„..................................... 89.50
împrumutul^ căilorU ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.60
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostti ungare (2-a emisiune) . . —._
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 114.50
Bonuri rurale ungare...............105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane............. 104._______
Galbeni împărătesei .......................... 5.88
Napoleon-d’orI.......................................... 9.90',.,
Mărci 100 împ. germane..................... 61.17*’
Londra 10 Livres sterlinge .... 125._
ImprumutulQ cu premiulu ungurescil 130.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.............................................. 124.80
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescu...............................  100.60
Renta de hârtiă austriacă .... 81.15
Renta de argintă austriacă .... 82.55
Renta de aură austriacă..........................112.20
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872.— 
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 301.75 
Acțiunile băncei de credită austr. . 308.60

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta românescU . „ 8.68 8.70
Napoleon-d’orI . . . ,. 9.88 9.92
Lire turcesc! . . . „ 11-20 11.24
Imperial!..................... „ 10.20 10.24
Galbini..................... „ 5.88 5.91
Scris, fonc. „ Albina116U (, „ 101.- _

R1J n n n o „ 98.- 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117.- 118.
Discontulu .... 61/,—8°/„ pe anii.
Bonuri croato-slavone . 104.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potu cuni- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nieolae C'iitrcu și Adolf 
Albrecht.

Editorti și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

„La-a loră casă tâlhărească 
„La a loră mamă hoțescă 
„Să le facă de mâncare 
„Se-șl petreacă-’n desfătare 

630. „Lângă carnea-țl dulce tare,
„Căci ești fragedă ca ună mielă 
„Și la toți ești drăgănelă !... 
„Du-te mai bine n’apoi 
„Nu-țl băga capu-’n nevoi!../ 
Ear copilu-i dice-așa:
— „Totă una-i, ori m’oră pușca 
„Ori viu erășl voiu scăpa, 
„Der eu trebue să plecă
„Prin pădure adl să frecă!../ 

640. Astfeliu prunculă cum dicea
Iute, frate, s’apuca, 
0 piele de ursă cerca 
Și cu asta se-’nvălea, 
Și calu’șl acoperea 
Câtă nimeni nu-lă cunoșcea, 
Apoi murgu-’npintena 
Și la fugă o lua...
Și multă nici că se ducea 
Pănă, frate, aucjia ■

650. Sopte line-’ntunecate 
Prin pădure nu departe; 
Dintr’o parte răsuna:
— „Eată măi o păsărea !../ 
Ear din alta-i respundea:
— „Dațî-i pace măi să treacă 
„Și se ducă’n lumea largă 
„N’avețI cu elă nici o trebă 
„Ala-i ună omă năcăjită

„Ca ună ursă s’a înblojită
660. „Și atâta-i de săracă 

„Ca ună bietă de liliacă !... u 
Și așa prunculă frumosă, 
Fiindă tare norocosă, 
Trecu pe-aci sănătosă; — 
De hoți elă se depărta 
Din pădure-apoi scăpa 
Și eși la ceea parte 
A pădurii ’nfricoșate... 
Acum apoi elă se pus-e 

670. Si se duse, frate, duse, 
piua totă alergând ă 
Cu-ală său ageră cală sburândă 
Pănă ce ajunse, frate, 
Intr’ună sată nu prea departe 
Unde-aflâ o fetișoră 
Cu sînă fragedă de fecioră 
Ce frumosă, dău era 
încâtă densulă cugeta 
Că nu pdte pe sub sore

680. Și nu pote’n lumea mare 
Fi mai mândră decâtă ea 
Ori și câtă de ar umbla!... 
Elă în fată se’ndrăgi 
Lângă casă se opri, 
Aci elă descăleca 
Și în casă se băga 
Er pe fata frumușea 
O întrebă elă așa: 
— „Dragă, blândă fetișoră,

690. „Cu ochi-țl de porumbioră, 
„Eu pe tine te dorescă 

„Din inimă te iubescă 
„Și în lumea păcătosă 
„Nu vădă fată mai frumosă 
„Ori și câtă de așă umbla 
„Ca și tine draga mea, 
„Că ești ca o viorea!....
„Nu cumva te-i învoi 
„Cu mine-a te ferici 

700. „A mea soță ca să fii?../
Și păn’ astea elă vorbea
Fata care-lă asculta 
Incă’n elă se îndrăgea 
Și la inimă-i pica 
Apoi lină așa-i grăia: 
— „Decă dragă tu vorbescl 
„Dreptă și nu mă amăgescl 
„Că ți-să dragă, mă iubescl, 
„Apoi fiă voia ta 

710. „Căci jău eu te-oiu asculta 
„A ta soță vreau a fi 
„Câtă în lume voiu trăi, 
„A ta soță credinciosă 
„Păn’ la gropa ’ntunecosă!../ 
Astea decă le grăiră 
Șl-amendoi se învoiră 
La biserică porniră 
Voioși de se cununară 
Pe veci de se’mpreunară... 

720. Și acasă cum veneau
Nuntă mare că făceau 
Și frumosă se ospătau.... 
Ci pe când îșl petreceau 
De odată se trezau

Tata fetii că venea 
Și multii elfi se bucura 
Vădendti petrecerea mare, 
Și că-i mare desfătare. 
Der fiind-că nu sciuse 

730. A sa fată ce făcuse
Și pe mire nu’lii văduse 
Cătră fată se’ndreptâ
Și de mire-o întreba; 
Fata lui îi arăta
Mirele-i celii frumușeii!, 
Indrăgitultî tinereii!, 
Der care și-acum purta 
Pielea de ursii ce-o avea.
Tata fetii cum vedea 

740. Câtă de urîtii era
Rău că mi se mânia
Și-n mâniă așa strigă:
— „Nicl-odată, nicl-odată, 
„N’oiu lăsa ca mândra-ml fată 
„Să o aibă de muiere 
„Omii ce are de ursii piele!!../ 
Și afară vrendii să-lti scotă 
Ișl dedea silința totă 
Picendtî că l’a omorî 

750. Dec’afară n’a eși
Și fata n’a părăsi!....

(Va urma.)
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„ ALBINA 
Institute de creditu și de economii 

FILIALA BRASOVt.
——

Scrisuri fonciare de 5°0
ale

Institutului de creditt și de economii „ALBINA"
în Sibiiu.

PRĂVĂLIA 
diaaa.^>revL3a.ă c’un. aacxag«,sixx 
din Strada Văinei, casa Nra 5(>4 este dela Sft. Mihailă 1888 în
colo pe trei ani de închiriată.

InformațiunI dă curatorulu bisericei sf. Nicolae d-lă Sterie 
Stinghe, Schela, Prundu No. 42<>.

No. 2176—1888.

CDNCURSU.

c -> xs?’ /75> %> »
\kyj

vjț> 

B 
( D kAceste scrisuri fonc.are notate la bursa din Budapesta CJ 

aducu 5°/0 interese și oferă siguranța cea mai mare, fimdu 
ele asigurate:

1. Prin hipotecă mai mare ca întreită, care adecă în-
trece siguranța pupilară usitată. Zj

2. Prin unu fondu specială de garanțiă prescrisă prin fi
. - --------------------- Vj/zy>

3. Prin totă cealaltă avere a institutului.
Cuponii de interese se plătescu fără de nici o subtra- 

gere, la semestru, în 1 Ianuarie și 1 Iulie la cassa insti- 
<5 tutului în Sibiiu, la subscrisa filială în Brașovu și la „Banca 

comercială ungară" în Budapesta. La cerere pe scrisurile O fonciare se dau împrumuturi pănă la 90°/ft a valorei 
de cursă pre lângă 5°/0 pe anu.

Scrisurile fonciare se rescumpSră în valbrea loră 
în 
98.50 la

C .

o*

5UI J ITS 
loră 

no- U 
totă Cj 

k 
k 

economii.

Oarele de birou suntfi dela 8 a. 111. pănă Q.
p. in.

minală celă mult în 30 ani, prin tragere la sorți 
F\ anulă. Ele se află de vcncțare în cursulu cjilei de fl.

La gimnasiulu gr. cat. din Blașiu a devenită în vacanță cate
dra de profesoru pentru desemnă cu beneficiulă anuală de 600 fl. v. a.

Deci prin acesta se escrie concursă la catedra numită cu ter
minulu pănă la 15 Augustă st. n. a. c.

Doritorii de a ocupa acestă catedră trebue să alăture la con
cursă actele următbre:

1. Atestată de boteză.
2. Documentă publică despre cualificațiune în acestă speciali

tate, cerută prin articlulă de lege XXX ex 1883.
3. Documentă despre praxa în acestă artă liberală la cutare 

institută publică.
4. Atestată oficiosă despre purtare. Și
5. Fiindcă în gimnasiu limba de propunere este cea română, 

așa se recere, ca concurenții se dovedescă, cumcă posedă deplină 
limba română în vorbire și în scriere.

Concursele însoțite de documentele specificate se se presente 
consistoriului subsemnată pănă la terminulu mai susă indicată.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 7 Iuliu 1888.

Filiala din Brașovu 
a „ALBINEI11, institutu de credită și de

Nru «35 ex 1888 99,8—8

COHCUKSU.
Acei îndreptățiți, cari ar dori se capete din fondulă de stipendie 

din districtulă Năsăudă vre-ună stipendiu ori ajutoră pro 1888/9, 
cu începutulă dela l-a Septemvre 1888, pentru ca să studieze la 
vre-o facultate înaltă, la academiă, la preparandiă, la scbla de că
deți etc. ori să învețe ceva măiestrie, se aviseză prin acesta, că 
pentru acestă scopă au se se înainteze suplici la comisiunea admi- 
nistratorie de fondurile scolastice centrali din districtulă Năsemlă 
pănă inclusive la 10 Augustă 1888.

Fie-care suplică trebue se fie provăcfută cu :
a) adeverință despre originea de grănițeru ;
b) cartea de boteză;
c) testimoniu medicală;
d) testimoniu scolastică după cum cere legea pentru a fi primită 

cineva la respectiva scolă ori măiestriă, eră suplicanții la me
serii trebue se producă și contracte închiriate cu măiestrii îna
intea autorității industriali prescrise în lege.

e) testimoniu despre starea materială a părințiloră.
Afară de acestea fiecare suplicante are se se dechiare în su

plică că are ori nu are vre-unu altă stipendiu ori ajutoră; eră su
plicanții pentru ori-ce categoriă de scole, — adecă afară de supli
canții pentru meserii, au se arete și locuiți unde dorescă a studia.

Stipendiu ori ajutoră se pote cere în aceiași suplică în modă 
eventuală și la o a doua etc. scolă ori măiestrie.

Suplicele ce nu voru intra pănă la terminulu statorită mai susă 
și nu voru fi adjustate cu tote documentele și datele cerute în a- 
cestu concursă nu se voru considera.

Din ședința comisiunei administratoriă de fondurile scolastice 
centrali districtuali.

Năseudii, la 16 Iuniu 1888.
Președinte: Secretarii :

I6nt Ciocanii. IoachimH Mureșianu.
Besztercze, 1888 Iul. 4-en Lâttam,

Bâro Bânffy Dezso m. p.
foispân, kir. biztos.

Consistoriulu metropolitanii gr. cat.

Care este cea mai tuna hârtia pentru țigări?
••«ir Acestă întrebare

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

Na este reclamă 
</dlă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisei com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
încomerță, căbărtia 
de țigări

„LES DERNIERES CARTOUCHES" 
W „DOROBANȚ K 

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisfi,
G.» Boulevard Exeliuaus, 

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s a stabilită acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesoră la facultatea tecli- 

nică în i iena, Dr. Liebermann, protesoră și conducetoră alu stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nou6 higienice de cătră Or. Soyka, profesoră de Hygieniâ la Universitatea nemț^scă din 
Praga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches11 și „Dorobanțulu11 suută 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 Ktiquetă semănă cu desemnulă aci imprimată și care 
6 rtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hârtiei de tipări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES, 193S°u31

------- SIMiy--------

NinsNmraa

na<?ț

insul i jHiovnritwtn n mo

WIEIV, I. Bez.. Scliotteiiring I¥r. 35,
și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vencjare asemenea mărfuri.

Avisu. cL-loru abonați!
>

Totodată facemu cunoscută tuturorfl D-lortî abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei." precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casil de trebuință.

„Administrațiunea Gaz. Trans “

Rugâmu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponnlti manda
tului postalu și minierii de pe fășia sub care au primitu diarulti nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei*1.
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


