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Brașovu, 12 Iulie st. v. 1888.

Punctulu de culminațiune alu 
întrevederei din Petersburg a foștii 
tară îndoielă visita, ce a îăcut’o 
împeratulu Wilhelm armatei ru- 
sescl întrunite în tabera dela Kras- 
noie-Selo și primirea lui acolo.

Onorurile cu cari fu întempi- 
natu aici împeratulu Wilhelm și 
dovezile de recunoștință și de sim- 
patiă ce le-a datu acesta trupelorft 
rusescl cu ocasiunea marelui de
fileu, deși suntft obicinuite la ase
meni mari pară(]I militare, înăr- 
turiseseti în casuhl de față totuși 
în modo deosebită apropierea să
vârșită între cele două mari im
perii.

Se anunță, că împeratulu Wil
helm a agrăitfi regimentele ru
sescl în limba rusescă și că aceste 
au răspunsă cu urale nesfîrșite. 
După paradă s’a servită unu de- 
junu în cortulă împerătescu. Cu 
acestă ocasiune Țarulă Alexandru 
a beută unu paliaru pentru pros- 
perarea armatei germane, er îm- 
ratulă Wilhelm a răspunsă în 
limba rusescă bendă în sănătatea 
Tarului.

Asemeni asigurări de sinipa- 
tiă nu se schimbă între doi suve
rani, când statele loru suntă în 
ajunu de a încrucișa armele. Tre- 
bue să admitemu der, că celu pu
țină pentr’unu timpu orecare pe- 
ricululu unui conflictă între Ger
mania și Rusia este delăturată 
prin pasulă întreprinsă de noulă 
împăiată germană.

In articulii, prin cari foile 
rusesc! au salutată pe „ospele Ța
rului și alu poporului rusescă/ se 
dă espresiune deosebită speran- 
țeloră în susținerea păcii. „între
vederea împărațiloră, ijice „No- 
vostiu este o serbătăre a păcii, 
care face deocamdată finită îngri- 
jirei, de care au fostă cuprinse 
atâta timpă poporele Europei “.

Decă este seu nu destulă de 
întemeiată acesta părere se va vede 
în curendu după întrevedere. Pen
tru momentă diplomația rusescă 
pote fi mulțumită cu succesulă mo
rală ce l’a dobândită prin visita 
împăratului Wilhelm. Rusiei îi este 
binevenită, că Germania însăși a 
luată inițiativa spre a delătură unu 
eventuală conflictă între puterni
cele împărații nordice.

Foile rusescl mărturisescă a- 
cum, că Rusia are destulă lucru 
în interiorulă imperiului său, de- 
câtă ca să voiescă a începe cu 
ușurință ună răsboiu așa de înfri
coșată, cum ar fi acela cu Ger
mania. Ceea ce-i dore pe Ruși 
și ceea ce dorescă ei este, ca să 
nu li să răpescă fructele câștigate 
în Orientă prin stăruințele loră 
de o sută de ani. „Noui lauri11, 
ilice „Novosti“ „nu ne trebuescă, 
der resultatele atâtoră jertfe aduse 
de ună șiră de generațiuni trebue 
să le păstrămă și în privința a- 
cesta nu putemă face nici o con- 
cesiune“.

Amu accentuată la diferite o- 
casiunl, că este o adevărată fata
litate pentru Europa, că cele două 

națiuni puternice și culte ale apu
sului suntă așa de îndușmănite 
între ele, încâtă Germania spre a 
se asigura în contra Franciei se 
vede silită a căuta amiciția Rusiei 
și a șl-o conserva pote pentr’unu 
mare prețu.

După tote semnele prețulă a- 
cesta voră fi concesiunile, ce i le 
va face Germania Rusiei în Ori
entă și se nasce întrebarea, decă 
aceste concesiuni voră fi de natură 
a răspândi îngrijirile poporeloră 
europene, ori din potrivă a le mări.

Despre ună lucru nu mai în
cape ac|i îndoielă după enuncia- 
țiunile făcute de toile competente 
germane și rusescl. Diltie dom- 
nirei prințului de Coburg în Bul
garia suntă numărate și din ceea 
ce se va întâmpla apoi cu acestă 
țără se va cunăsce mai bine pe 
ce se întemeieză noua învoială în
tre Germania și Rusia.

Se va vede atunci decă nu 
cumva prețulă nouei amiciție ger- 
mano-ruse va fi multă mai mare, 
decâtă ca să potă fi purtată în 
comună și de ceilalți aliațl ai 
Germaniei și decă în deosebi Aus- 
tro-Ungaria va pute privi în liniște 
la viitorea acțiune orientală a 
Rusiei.

Ne tememu că „sărbătorea de 
pace" din Peterburgă forte puțină 
va contribui spre a delătură în
grijirile poporeloră europene. A- 
ceste numai atunci s’aru pute li
niști, când pacea ce ar urma le-ar 
scăpa și de povara cea grea, ce 
trebue să o porte, când ădecă ar 
fi împreunată cu-o desarmare ge
nerală. Pănă când însă nu voră 
înceta pregătirile de răsboiu nici 
îngrijirile nu voră dispăre.

Sfințirea nionnnientulni lui Aronu Pnmnnln.
Cernăuți, 17 Iulie.

Din tote părțile Bucovinei Românii 
s’au adunată erl, în 16 1. c., spre a serba 
memoria neuitatului profesară Aronă 
Pumnulă, mortă în anulă 1866. Sânțirea 
monumentului său s’a făcută după pro
gramă cu multă demnitate. La 9 ore 
dimineța a fostă mare „Te deum“ în ca
tedrală, unde a oficiată P. S. S. archie- 
piscopulă I)r. Silvestru Morariu Andrievicî, 
fiindă asistată de-o mulțime de preoți.

Intre asistenți se vedeau domnii: 
consiliară de Renney, care representa pe 
președintele țărei, apoi Escelența Sa că- 
pitanulă țărei Br. Vasilco, căpitanii dis
trictuali Br. Hurmuzachi și Balmoșă, 
consiliarulă dela curtea de apelă Pitey, 
deputății Lupulă și Dr. Tomasczuk, co
lonelul ă Seracin, profesori de universi
tate, amploiațl, advocațl etc.

Dintre deputațiunl erau de față cor- 
pulă profesorală dela gimnasiulă supe
rioră din Cernăuți, la care răposatulă 
Pumnulă a fostă instructoră pănă la 
mortea sa, scola reală superioră gr. or., 
pedagogiulă de învățători și învățătore, 
corpulă profesorală ală gimnasiului su
perioră gr. or. din Suceava, reuniunile 
române din Suceava în frunte cu profe- 
sorulă gimnasială KossovicI, comunitatea 
armenescă orientală din Suceava, cor
pulă profesorală ală gimnasiului supe
rioră din Rădăuți, o mare mulțime de 

preoți, reuniunile române din Cernăuți 
„Armonia11 și „Junimea11 în corpore, 
scdlele din suburbii, ună mare numără 
de dame și în urmă o mulțime de ță
rani.

Archiepiscopulă ținu după serviciulă 
divină o cuvântare în memoria lui Pum
nulă, arătândă virtuțile lui ca învățătură 
și binecuventândă memoria acestui băr- 
bată, care a deșteptată consciința de 
sine în conaționalii săi. In fine ruga 
Pre Sânția Sa pe toți asistenții de a 
merge împreună cu densulă la locuia 
unde zăcu osămintele lui Pumnulă. Ast- 
feliu porniră în ordine cu' toții la cimi- 
tiră. Ajunși aicea, onorațiorii luară locă 
sub ună baldacliină, ce era ridicată față 
cu monumentală, pe care străluceau mi
nunatele cununi dedicate de „Societatea 
pentru cultura și literatura română11 de 
„Societățile române din Suceava11, de cor
pulă profesorală ală gimnasiului, de reu
niunile „Armonia11, „Junimea11, de profe
sorală Sbiera etc.

După sfințirea monumentului ținu 
profesorală1 Ioană Bumbacă discursulă 
festivă. Cu cuvinte pline de însuflețire 
reaminti oratorulă evenimentele anului 
1848 și pe bravii luptători de atunci. 
Elă reaminti, cum contrarii națiunei ro
mâne alungară din patria sa natală pe 
bărbatulă leală și învățată, care a lup
tată pentru libertatea și drepturile po
porului română, reaminti gloriosa di de 
3 Ț5) Maiu 1848, când toți, cu mică cu 
mare, preoții cu crucea’n frunte propo
văduita și proclamară libertatea și inde- 
pendința națiunei române. Elă aminti 
în fine, că Pumnulă, refugiată în Buco
vina, fu primită mai întăiu în sînulă no
bilei și patrioticei familii Hurmuzachi, 
care a contribuită așa de multă la îna
intarea culturei române în Bucovina, și 
aici îșl afla ună sigură adăpostă. Vor- 
bitorulă aminti mai departe, câtă de 
multă a contribuită Pumnulă prin neo
bosita sa activitate la redeșteptarea sen
timentului națională între Românii Bu
covineni și încheiâ cu cuvintele „Pra- 
tule, care-țl împreunl valurile în Dunăre 
cu valurile celorlalți frați ai tăi, mergi 
și spune fratelui tău Oltulă Ia a căruia 
țărmuri născutu-s’a acela, a cărui scumpă 
memoriă o serbămă astădl prin ridicarea 
unui modestă monumentă, spune-i că și 
Românii din Bucovina semtă și cugetă 
totă așa, ca frații loră dela 01tă.“

Acestă discursă a fostă salutată cu 
însuflețire de cătră auditori. După aceea 
s’a cântată ună imnă de C. Morariu de 
cătră societatea filarmonică „Armonia11 
prin care s’a încheiată festivitatea în ci- 
mi teriu.

In după ameda aceleiași dile s’a con
tinuată serbarea în „sala Armoniei,11 eră 
sera școlarii de odinioră ai neuitatului 
Pumnulă s’au întrunită, împreună cu ună 
mare numără de aderenți ai lui și au 
serbată cu discursuri însuflețite memoria 
marelui dascală română.

„Revista Politică* din Suceava 
scrie, în ajunulu sfințirei monu
mentului lui Pumnulu, următorele:

„Astă-dl se serbează în Cernăuți sfin
țirea monumentului ridicată la mormen- 
tulă lui Aronă Pumnulă. La acestă ser
bare adevărată națională ar trebui să se 
înfățișeze fiecare Română din Bucovina 
pentru a cinsti în semnă de recunoscință 
nisuințele nobile și desinteresate și munca 
neobosită a lui Pumnulă, care a desvol- 

tato pentru redeșteptarea simțului și 
consciinței naționale a Româniloru din 
Bucovina. Părăsindă Ardealulă în urma 
prigoniriloră ungurescl, nc-a găsită la so
sirea sa în Bucovina într’o amorțeală na
țională perfectă. Limba românească era 
bațjocurită de noi înși-ne, pentru-că ni 
era rușine a o vorbi înaintea altora. O- 
rientându-se despre starea nostră națio
nală, cunoscendă lipsele nostre, a înce
pută a lucra sprijinită de familia Hur
muzachi, carea prin înfluința sa i-a pro
curată postulă de profesoră la catedra 
pentru limba română înființată la gim- 
nasiulă superioră din Cernăuți. Prin pre- 
lecțiumle sale, prin cărțile de cetire pe 
cari le-a redigiată, a desvoltată în noi 
iubirea pentru limba nostră maternă și 
pentru istoria nostră, despre carea pănă 
atunci nu aveamă nici o cunoscință. Ni 
aducemă aminte de pe timpulă studiiloră 
nostre gimnasiale, cum tinerii îndemnați 
prin escerptele publicate în „lepturarele11 
lui Pumnulă din „letopisițile țeriiu stu
diau în întruniri private istoria Români- 
loră nebăgată în semă chiar nici astădl 
la școlile existente.

Operile lui Pumnulă în presentă nu 
sunt de critică fără reservă acceptate, 
meritulă însă de a fi pusă fundamentă 
pentru stadială limbei românescl în Bu
covina nu îlă va tăgădui nime. Pe basa 
învățăturiloru primite dela Pumnulă mulțl 
din învățăceii lui au produsă în materia 
limbistică fructe roditore recunoscute de 
sciința contimporană, alții însă proclamă 
ignorândă progresele sciinței limbistice, 
învățăturile lui Pumnulă de adevăruri 
nestrămutate; deră aceștia prin acesta 
voră se acopere numai sterilitatea loră 
proprie în materia acesta.

Ceea ce este necontestată de nime, 
este înfluința lui Pumnulă, care a avut'o 
asupra desvoltării simțului națională la 
noi, Românii din Bucovina. Acestă in- 
fluință a eseroitat’o vădită și în publică 
și meritulă lui este cu atâtă mai mare, 
cu câtă a trăită sub absolutismă și a a- 
vută curajulă a lupta pentru poporală 
său fiindă ca profesoră funcționariu ală 
statului.

Memoria lui Pumnulă, pentru a că
rei serbare s’au întrunită astădl Românii 
din tote părțile Bucovinei, să ni fiă în
vățătură, cum ună singură bărbată, ca
rele îșl dă silința să cunăscă lipsele po
porului seu, decji voiesce și are stăruință 
în voința sa, pote să stăpâneseă tote 
spiritele timpului său.

Acestă observațiune n’a fostă nici 
odată mai de actualitate decâtă acuma, 
când totă vieța nostră națională pe tote 
terenurile se află într’o stare cu totulă 
marasmatică.

Dorimă ca memoria lui Pumnulă, a 
acestui bărbată integru și patriotă, să ne 
întorcă spiritele spre conlucrare unită și 
consciută pentru progresulă națională, 
căci numai atunci vomă dovedi, că pre- 
țuimă memoria lui, decă vomă urma exem
plului muncei sale.

Bulgaria.
Lunile Augustă și Septemvre jocă 

în istoria Bulgariei eelă mai însemnată 
rolă. In Septemvre 1885 s’a făcută re- 
voluțiunea din Filipopolă, care a adusă 
cu sine unirea Rumeliei orientale cu 
Bulgaria; în Augustă 1886 prințulă A- 
lexandru a fostă detronată și depărtată 
din teta printr’o conjurațiune; în Augustă
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1887 a Venitft actualulă prinții Ferdi
nand în Bulgaria.

Ar trebui să fimă superstițioși — 
cjice „N. ff. Presse11 — ca sg conchidemă 
din acesta că și în Augusta și Septemvre
1888 se va petrece în Bulgaria una eve- 
nimenta decisiva istorica; der nu este 
superstițiune decă luăma notiță de sem
nele învederate, cari ne indică o fier
bere ce esistă neîndoiosa în Bulgaria și 
care și pentru vera acesta face posibilă 
o schimbare decisivă. Se petrecă în Bul
garia lucruri forte curiose, pe cari mai 
aruncă și întrevederea din Petersburgă 
o curiosă lumină.

De când s'a condamnata majorulă 
Popow, care mai apoi a fosta agrațiată, 
s’a făcuta o desbinare mare în minis
terul. Condamnarea oficerului meritata 
ala armatei bulgare a înăsprită coutra- 
rietatea dintre membrii conservativi și 
liberali ai niinisteriului și principele Fer
dinand este în fatala situațiune de a face 
pe mijlocitorula între consiliarii săi.

Prințula nu cuteză să depărteze pe 
ministrula-președinte Stambulov, căruia 
are a-i mulțămi tronula; der ela nu se 
pote lipsi nici de acei membri conser
vativi ai ministerului, cari se opună su
periorității lui Stambulov, cars este fără 
considerația față cu ei. Căci fundamen- 
tula, pe care se baseză tronula său este 
unitatea partidelora; ela n’are decâta 
una singura sprijină, unanimitatea So- 
braniei, care prin alegerea lui i-a data 
singurula titlu de legitimare, la care se 
pote provoca. De aceea mijlocesce câta 
pote spre a ține laolaltă pe miniștri li
berali și conservativi; petrece mai multa 
afară din capitală și’șl amână sosirea în 
Sofia numai 'ca să nu fiă .silita a lua o 
decisiune.

Intr'aceea însă Stambulov, ca să nu 
fiă surprinsa de decisiune, cântă a se a- 
propia de cei nemulțămițl de Karavelov 
și de Zancov, partisanulfi Rusiei. Maio- 
ritatea Sobraniei, pe care prințula stă 
să o pierdă, Stambulov caută să o câș
tige pentru sine chiar cu prețuia de a 
trece în tabăra rusescă apelândă la gra
ția Țarului.

La acesta pericula se mai adauge 
unu altuia, care amenință Bulgaria. 
Cassele țării sunta sleite, resursele ei fi
nanciare începă a seca. Acesta este 
pentr’ună stata tînăru, care trebue să se 
păzescă ca să fiă asigurata în contra 
orl-căroră surprinderi, o mare calamitate, 
mai alesă când rublele rusescl se înver- 
tesca prin țeră. Prințula din bogățiile 
sale proprie private a jertfita multa, der 
și cea mai mare liberalitate îșl are mar
ginea sa față cu poftele nesățiose.

In fine s'a iscata și una conflicta 
cu Porta, care pote să devină fatală 
pentru Bulgaria, căci dreptula este pe 
partea Turciei. Sultanula nu pote să 
privescă cu linisce și indiferență, emu 
guvernula bulgara fără aprobarea sa ia 
în esploatațiune linia călii ferate Bel- 
lowa-Vacarel sub pretextula, că sigu
ranța ei este amenințată de bandele de 
hoți muntenegrene. Guvernula bulgara 
n’a luata la timpă măsuri, ca să nu se 
amenințe acesta siguranță; el este res
ponsabila decă la gura din Bellova pa
tru persone au fostă atacate de hoți și 
au fostă răpite și duse de ei. Decă 
Bulgaria se reculege acum și ia măsuri, 
ca să nu se mai repeteze asemeni cașuri, 
e lucru contra căruia nu se pote obiecta 
nimică și toți ar fi aprobată, decă gu
vernula bulgară s’ar fi mărginită a aședa 
posturi militare dealungulă drumului de 
feră amenințată. Der ca Bulgaria în 
modă arbitrară să ia esploatarea unei 
căi ferate, care nu este a ei, este ună 
actă ală forții brutale, contra căruia este 
în dreptă Turcia a protesta. Acesta 
protestă însă pote să devină tocmai a- 
cum forte fatală pentru Bulgaria.

Pentru prințula Ferdinandă și pen
tru Bulgari a fostă forte favorabilă, că 
Sultanulă s’a folosită cu multă bunăvo
ință de drepturile sale suzerane și s’a 
opusă cerințeloră Rusiei de a păși în 
modă bruscă și aspru contra Bulgariei.

Decă acestă bunăvoință ar înceta, 
în urma provocării bulgare, atunci Bul
garia ar fi lipsită de ună sprijină forte 
prețiosă în lupta ei de independență.

Acum să privimă acestă situațiune 
a Bulgariei în legătură cu întrevederea 
din Petersburgă și cu aserțiunile orga
nului bismarkiană asupra „ocupațiunei 
Koburgului.“ E forte probabilă, că de 
ocamdată nu se va face în capitala Ru
siei o învoire decisivă cu privire la Bul
garia. Germania a sprijinită cererea 
Rusiei de a se declara ilegală guvernul 
actuală din Sofia, der pănă acum s’a 
mulțumită cu atâta. Decă guvernula 
germană cu ocasia întrevederei din Pe
tersburgă ar vrea să încerce ca pe calea 
mijlocirei să dobândescă concesiuni din 
partea Rusiei, atunci timpulă este pu
țină favorabilă pentru o asemenea în
cercare. Căci semnele de adl trebue să 
întărescă pe Ruși în credința, că Bul
garii înșiși suntă în ajună de a mâna 
apa pe mora rusescă. De ce să facă 
der Rusia acum concesiuni ? Tăremulă 
în Bulgaria e subminată și sortea țării 
va fi în curendă coptă, ca sămănăturile 
pentru secerătoră. Astfelă Rusia nu mai 
trebue să aducă jertfe pentru amiciția 

germană în favorea aliațiloră Germaniei. 
Bulgarii înșiși, cum se pare, se voru a- 
runca în brațele Rușiloră spre peirea 
loră.

întâlnirea împerațiloru.
In 21 Iulie d. a. împăratulă B57- 

helm și fratele său prințulă Enricu au vi- 
sitată pe regina Greciei și pe marea du
cesă Alexandra Iosefovna în Pavkosk. 
Acesta din urmă a petrecută pe ospețl 
pănă la gară unde erau mai multe mu- 
sicl militare, cari au intonată imnulă 
prusiana și rusescă. Publiculă a primită 
pe împărată cu entusiasmă.

Despre parada militară din Krasnoie- 
Selo se scrie între altele: La marșulă de 
paradă a atrasă deosebita atențiune a 
împăratului germană brigada venători- 
loră de gardă prin ținuta loră voinicescă 
și pasulă loră iute, precum și convoiulă 
împăratului său prin fuga sa în carriere. 
Când a trecută regimentulă de Wyborg, 
a căruia șefă este împăratulă Germaniei, 
acesta mulțămi fiecărui batalionă în 
parte, dicendă în limba rusescă: „Vă mul- 
țămescă, bravii mei.“ După terminarea 
paradei mulțumi împăratulă Wilhelm 
Țarului pentru strălucitulă spectaculă 
strîngendu-i mâna de repețite ori.

înainte de mâncare împăratulă Wil
helm făcu cu vaporulă o escursiune pe 
insusele Newa și pretutindenea a fostă 
salutată cu entusiasmă de locuitorii vi- 
leloră de acolo și de spectatorii de pe 
podă.

In 22 Iulie a fostă serviciulă divină 
în Peterhof; după aceea Maj estățile Loră 
au luată dejunulă pe bordulă corăbiei 
„Hohenzollem". Mai târejiu au mersă 
împreună să vedă corăbiile panțerate 
germane. Sera a fostă dineu de gală 
în castelulă dela Peterhof.

împăratulă Wilhelm a numită pe 
marele duce Pavelă AlexandrovicI șefă 
ală regimentului de cuirassirl Nr. 6 din 
Brandenburgă și a conferită prefectului 
poliției din Petersburgă Gresser vultu- 
rulă roșu clasa I.

SCIE1LE DILEI.
Se anunță, că în anulă acesta se va 

face în diua de 18 Augustă, diua nasce- 
rei Majestății Sale, ună avansamentă es- 
traordinară în șirurile armatei comune. 
Pentru acestă avansamentă specială suntă 
înscriși vre-o 600 de căpitani, locotenențl, 
sublocotenenți și cădeți locă-țiitorl de o- 
ficerl, din tote armele, elă se va face la 
inițiativa personală a Majestății Sale în 
ajunulă jubileului de 40 de ani ală dom- 

nirei sale, ce se va serba la 2 Decem- 
vre a. c.

* 
* *

Escelența sa d-lă comandantă de 
corpă din Ardelă br. de Schiinfcld a dată 
alaltaerl în Sibiiu ună prândă în onorea 
generalului Pencotiti, a consilierului reg. 
română pentru regularea graniței.

* 
♦ ♦

Duminecă în 22 Iulie a. c. oficerii 
regimentului 2 de husari din Brașovă și 
giură întreprinseră călări o escursiune 
din Reșnovă preste munte la Sinaia. In 
Predeală se însoți cu ei și locotenentulă 
de dorobanți staționată aici și ajunseră 
cu toții în Sinaia la 11 ore, traversândă 
distanța dela Reșnovă în patru cesurl. 
Timpulă fiindă frumosă, sosiră o mul
țime de ospețl din BucurescI așa că Si
naia înfățișa ună măreță tablou. Condu- 
cătorulă acestei escursiunl, locotenentă- 
colonelulă Br. F/iesser la 3 ore d. p. a 
fostă primită de Maiestatea Sa în au
diență. La 6 ore călăreții se reîntorseră 
și la 10 ore sera o parte din ei, ce-'șl 
luară drumulă preste Timișă, ajunseră în 
Brașovă. Putemă numi respectabilă a- 
cestă escursiune, fiindcă unii călăreți fă
cură 80, alții pănă la 100 klm. La acestă 
escursiune, afară de numitulă locotenentu- 
colonelu, luară parte căpitanii Kaunz, 
Reimer, Hroch, și alțl locotenențl și sublo
cotenenți ai regimentului.

* *

Maiestatea Sa monarchulă a acor
dată căpitanului Bucovinei Br. Alesandrti 
Fasilco raugulă de consiliarii secretă (ge- 
heimer Rath).

1»* A
In loculă baronului Khmi, coman- 

dantulă corpului de armată din Gratz, 
se dice că va fi numită generalulu br. 
Scltonfeld, actualulă comandantă din Ar
delă. La postulă acestuia, se dice, va fi 
chiămată prințulă Croy, generală și ins- 
pectoră de cavaleriă.

*
* *

Trupele din corpulă de armată alu 
4-lea dela Budapesta au primită deja tote 
pușca cu repetiția Mannlicher de calibrulu 
mică. Reserviștii se conchiamă acuma 
pentru a se esercita cu noua pușcă. In 
patru termine ei voră fi conchiămațl 
dearendulă pe timpă de câte 7 dile, a- 
decă la 9, 16 și 24 Septemvre și la 1 
Octomvre a. c.

>c *
Se vorbesce, că poliția din BucurescI 

va primi o organisațiunc militară.
5k* *

Ună sergenții de poliția, anume Iosifu 
Szekely, a scăpată de morte pe ună ță-
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Cântece poporale.
(Culese de Iuliu Moldoranft.)

Bădiță, bădița meu 
Ajungă-te dorulă meu 
Unde-a fi loculă mai rău.
In mij loculă tergului 
Pe spatele murgului, 
Murgul ă să se poticnescă 
Dreptă în capă să te sverlescă. 
— Fruncță verde și-o nuia 
Blăstămat'ai mândra mea, 
Acuma să blăstemă eu : 
Să te facă Dumnedeu 
Să ședl totă 4>ua ’n pragu 
Cu ața băgată ’n acă, 
Niciodată să nu ’npungi 
Pănă nu suspini și plângi. 
Frundă verde de păsulă 
Asta încă nu’i destulă, 
Ci să-ți iei o bâtă ’n mână 
Și să te duci la fântână 
Anumărâudă petrile 
Rupendu-țl mărgelele; 
Strîngendu-țl mărgelele 
Să’țl rupi și degetile 
Nouă sute bani din pungă 
La doftori să nu’țl ajungă, 
Șese boi ca păunii 
Să ți-i mânce doftorii.

*
— Du-mă bade și pe mine 
Totă într’o țâră cu tine; 
De țl-a fi bade rușine 
Fă-mă brîu pe lângă tine; 
De țl-a părea breu greu

Fă-mă lumină de seu 
Și mă bagă ’n sînulă tău. 
De-i vede că mă topescă 
Mă scote din sînă afară 
Și mă fă una de ceră, 
Că unde te-i însura
Eu mândru te-oiu lumina, 
Streinii te-or întreba
Ce lumină îi asta ?
Tu le-i spune bade-așa: 
Asta-i lumină de său 
Drăguța din sătulă meu, 
Asta-i lumină de ceră 
Drăguța din a mea țeră.

*
Frundă verde foiă lată
Bată-te bădiță, bată 
Ciarcănu de p’ângă lună 
Și credința mea cea bună, 
Ciarcănu de p’ângă sdre 
Și credința mea cea mare; 
Dragă mi-ai fostă ca inima 
N’am credută că mi-i lăsa.

*
Când m’ajunge doră de ducă 
Dealulu mi se face luncă, 
Când m’ajunge doră de mersă 
Dealulă mi-se face șesă.

*
Așa ’să Domne de streină 
Ca firuțulă de neghină 
Intr’ună mijlocă de țarină. 
Nici aceea nu’i streină 
Că stau două ’ntr’o tulpină.

*
Săracă suflețelulă meu

Multă e judecată în rău,
Las’ să fiă judecată
Bine că nu’i vinovată.

5fe
Gura cântă că-i nebună
Inima-mi plânge de sună.
Gura cântă că-i buecă
Inima ’n mine se ’necă.

*
Urîtă mi-i lumea mie
Dragă la ce focă să-mi fiă,
Dragă nu e nimenui
Decă nu-i pe voia lui.

•
Multă mă miră eu de-ală meu bine 
Unde-a mersă de nu mai vine, 
Că la tergă nu l’am vendută 
La cârciumă nu l’am băută, 
GândescI că n’am nici avută.

*
De-așă sci maică c’așă mori 
Pănă-i veacu așă totă hori;
Facere-așă din rjiuă nopte
Șl-așă hori pănă la morte, 
Facerea-șă din nopte c|i
Șl-așă hori pân’așă muri.

*
Străinu-să înstrăinată
Sărăcia mi-i fărtată;
Mergă în lume după bine, 
Vină acasă n’am pe nime,
Caută în tote laturile
Nu vădă numai gardurile, 
Umplu-mi ochii lacrimile;
Caută în susă și caută în josă 
Nu mai vădă precum a fostă.

Leliță, lelița mea
Aseră când însăra 
Eram la portița ta 
Ascultândă pe maică-ta 
Blăstămându-te pe tine 
Pân’ce te iubesc! cu mine.

*
Amu-i maică Joi sera 
Mergă fetele cu furca. 
Mere-așă măicuță și eu 
Der mă temă de Dumnezeu 
A călca cuventulă tău, 
Că cuventulă maicii-i mare 
De a-lă călca sub piciore.

*
De-ară ave pizmașii modru 
Face-m’ară cenușe ’n codru. 
De-ară ave pizmașii rendă 
Face-m’ară cenușe ’n ventă.

*
Mândru-i codru și ’mpăuată 
Badea tenără supărată, 
Codru-i mândru și ’nfrunejită 
Badea-i tenără năcăjită.

*
Pe de lăture de sată 
Mere-ună păună rătezatu, 
Der nu-i păună rătezată 
Ci-i bădița fermecată.
Der cine l'a fermecată?.... 
Ia, mândruța lui din sată 
Cu trei maci din trei grădini 
Cu apă din trei fântâni.
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rană română. care era să se înece în 
Someșă.

X
♦ $

Din Bulgaria se anunță, că toți 
Bulgarii cari petreci! în străinătate și 
voiescă să se reîntorcă în patriă trebue 
să producă pașaporte visate de cătră 
agenții bulgari din țările, unde se află.

Din Bucovina.
O întâmpinare a archiducelui Rai

ner. Din incidentală călătoriei Alteței 
Sale archiducelui Rainer în Bucovina, 'i 
se scrie „Revistei politice" :

Iu 24 Iunie st. nou școlarii dela 
scola poporală din Bucșoia au arangiată 
o petrecere cu musică sub conducerea 
învățătorului locală d-lă George Popa- 
diucă. Sosindă în decursulă petrecerei 
scirea, că Alteța Sa imperială archidu- 
cele Rainer are să trecă cu trenulă prin 
Bucșoia spre Câmpulungă și de aici spre 
Transilvania, d-lă George Sidororicl, pre
ședintele comitetului școlară și secretară 
comunală, a îndemnată pe poporenl ca 
să-lă întâmpine la gara din Frasină. Nu 
multă după acestă îndemnare, o mulțime 
de poporenl atâtă din Bucșoia câtă și 
din Frasină precum și peste 100 școlari, 
în frunte cu învățătorulă loră se adu
nară la gara din Frasină, unde se puseră 
cu toții în rendă și cu musica de a 
drepta.

Sosindă Alteța Sa și vă4ăndă a- 
cestă adunare, cum stătu trenulă, îndată 
a chemată din mijloculă mulțimei pe 
d-lă G SidorovicI, care era decorată cu 
medalia de resbelă, și l’a întrebată la 
care regimentă a servită și de când are 
medalia ce o portă?

Răspunflendă d-lă SidorovicI, că o 
are de pe timpulă ocupării Bosniei și că 
a servită la reg. Nr. 41, Alteța Sa dise: 
„Regimentulti acesta a fostă totdeuna brav, 
soldat ii din care se compune au fostă tot
deuna ritejl.“ Apoi întrebâudă: ce feliu 
de populațiune locuesce în părțile aces
tea și răspundendu-i-se, că Români, Al
teța Sa s’a bucurată și a îndatorită pe 
d-iă SidorovicI ca să mulțămescă în nu
mele său tuturora pentru primirea ce i 
s’a făcută. La pornirea trenului cu toții, 
câți erau de față, strigară „să trăiescă", 
eră musica a intonată imnulă poporală.

Serbarea la moștele S. Ioană din
Suceava. Această serbare s’a săvârșită 
și în anulă acesta într’ună modă câtă 
se pote de strălucită. I. P. S. S. Mitro- 
politulă Dr. Silvestru Morariu, asistat de 
d-lă archimandrită și profesoră din Iași 
Dr. Cononă Aramescu, precum și de un 
numără forte însemnată de preoți a ce
lebrată s. liturgiă în biserica vechei me- 
tropolii din Suceava și a eșită apoi în 
procesiune splendidă cu sfântulă încun- 
giurândă cea mai mare parte a orașului. 
Multe mii de credincioși din Bucovina, 
din România, din Transilvania, din Ma- 
ramureșă și din Galiția forma cortegiulă 
măreță ală sfântului, înaintea căruia pă- 
șia I. P. S. S. Mitropolitulă în vestminte 
strălucite archierescl cu Mitra pe capă, 
stropindă în drepta și în stânga cu a- 
ghiasmă ; er înaintea Metropolitului ună 
lungă șiră de preoți în haine sacerdo
tale, totă câte doi în rendă, forma înce- 
putulă grandiosului convoiu. Ordinea a 
fostă anulă acesta forte mare, cu multă 
mai mare decâtă în anii trecuțl atâtă în 
mănăstire câtă și în decursulă procesi- 
unei — scrie „Rev. Pol.“

Frecuența scolelorîi din Cernăuți. 
Gimnasiulă superioru c. r. din Cernăuți 
a fostă cercetată la finea anului curent 
de 620 elevi, între cari 101 Români, 
338 Nemți și Evrei, 89 Ruteni, 87 Po
loni, 5 Cehi. După religiune: 158 gr. 
or., 132 rom. cat. 46 gr. cat., 7 arme- 
no-catolicl. 1 armeno-orientală, 11 evan- 
gelicl și 265 mosaicl. La institută au 
funcționată: 1 directoră, 19 profesori, 7 
suplențl, 3 învățători de ajutoră și 10 
învățători subsidiari.

La scola reală superiără gr. or. au 
fostă la finea anului școlară 280 de elevi, 
între aceștia 14 Români, 186 Nemți și 
Evrei, 9 Ruteni, 67 Poloni, 4 Cehi, 1 
Armeană și 2 Unguri. După religiune : 
22 gr. or. 111 rom. cat., 4 gr. cat., 11 
arm.-cat., 12 evangelicl și 120 mosaicl. 

La Universitate s’au aflată cu finea 
semestrului ală doilea: 65 studențl la 
facultatea teologică, 151 la facultatea 
juridică, 34 la facultatea filosofică.

CoresDondenia „Gazetei Transilvaniei."
De lângă Tergul-Mureșului, 20 Iul. 1888 :

Stimate D-le Redactorii! Ungurii 
vreu să ne magliiariseze cu ori ce preță. 
Spre scopulă acesta au înființată mai 
anii trecuțl între altele o școlă de stată 
și îu comuna Tirimia-mare din părțile 
acestea. Nu atâtă pentru Unguri au în
ființată ei școla acesta, câtă mai vîrtosă 
pentru Români, cari formezi contingen- 
tulă poporațiunei din aceste părți și pe 
cari voiescă cu fieră și focă să-i ma
gliiariseze. Școla de stată are 2 învă
țători bine plătiți, der be folosă, că nu 
prea au pe cine să instrueze. Făcut’au 
totă ce 11-a stată în putință, âmblat’au 
pe părinți să-i înșele și amăgescă, pro- 
mițendu-le scutirea de didactru, de tote 
spesele dăscălescl și alte „favoruri" po
sibile, der, mulțămită lui Dumnedeu, po
porală nu numai că nu s a lăsată amă
gită, ci chiar din contră, pe când în anii 
de mai ’nainte școla ungurescă de stată 
era cercetată și de vre-o 18 copii ro
mâni, pe atunci în anulă acesta din urmă 
abia pe 4 copii de Română i-au putută 
prinde în cursă.

In adevără, lupta pentru susținerea 
școlei românescl e forte grea, căci șovi- 
niștii magliiarisatorl, învățătorii școlei de 
stată, umblă după poporu pe strade și 
prin cârciume cu scopă ca să-lă amăgescă. 
In timpulă acesta însă puterea de resis- 
tență a poporului slăbesce în măsura 
progresivă în care crescă intrigile con- 
trariloră și în care se îmulțescă sarci- 
nele și năcasurile lui. Poporală nu vre 
să se supună la o repartițiă mai mare 
de 120 fl. pentru lefa învățătorului și sub 
împrejurările actuale nu este consultă 
nicidecum a esercita forță pentru a storce 
de pe poporă o l»fă mai mare. Mai târ- 
diu, după-ce poporală va înțelege mai 
bine pericululă curseloru ce ’i se întindă, 
nu încape îudoelă, că va sistemisa elă de 
bună voiă, chiar și cu pericululă de a-șl 
risca totulă, o lefii corespundătore pen
tru învățătorii. Der ce va fi pănă atunci ? 
Decă a putută resista cu atâta succesă 
școla română periculului ce-o amenință, 
mulțămită pentru acesta se datoresce mai 
vîrtosu autoritățiloră superiore confesio
nale, cari au binevoită a acorda acestei 
școle ună ajutoră de 40 fl. la ană. Pro
babilă că de acesta ajutoră și pe viitoră 
se va bucura numita școlă, der vorba e, 
că ore câte școle românescl se află în 
asemenea grele situațiunl și de unde li-se 
va pute acorda tuturoră acestoră școle | 
ajutore, dela cari în multe locuri e con
diționată esistența loră ?

Ce bine ar fi pentru noi în aseme
nea împrejurări, decă s’ar realisa idea 
sulevată de prețuita nostră „Gazetă" 
pentru a se înființa o „Reuniune școlară 
românescăf care să se îngri °scă de tim
puriu de intemeiarea unui fondă pentru 
ajutorarea școleloră cădute în astfeliu de 
periculă! La inițiativa și îndemnulă u- 
noră bărbați harnici n’ar fi imposibilă 
înființarea unui asemenea fondă, căci 
poporală bucurosă jertfesce din ceea ce 
are pentru scopurile naționale românescl; 
mai grea este însă situațiunea după ce 
inimicii noștri s’au vîrîtă între elă și 
prin intrigi ne mai pomenite paraliseză 
activitatea conducătoriloră săi.

Ar fi bine der să se ia de timpuriu 
măsurile de precauțiune și să se asigure 
școlele românescl prin întărirea posiției 
loră materiale pănă când încă nu s’au 
înființată în comunele românescl și școle 
de stată maghiarisătore, cari altmintre
lea se îmulțescă în modă inspăimentă- 
toră pentru noi

întâmplări diferite.
Â șâsa căsătoria. Unui cjiară din 

Timișora ’i se comunică din comuna Cer- 
nedhaza, că unui țerană română de a- 
colo, în etate ca de vre-o 70 de ani, 
i-au murită pănă acum 5 neveste. S’a

căsătorită acum a 6-a oră și nu este 
escliisă nicl-decum probabilitatea, că va 
rămâne încă-odată văduvă, căci se află 
încă în deplină sănătate și putere. Pri- 
ma-oră s’a căsătorită în 1832, a 2-a oră 
in 1845, a 3-a oră în 1860, a 4-a oră 
în 1863, a 5-a oră în 1870. Dela 5 ne
veste a avută 14 copii, dintre aceștia 
însă numai unulă se află îu vieță.

Concertu și petreceri.
Ună concertă și petrecere de veră 

se va arangia prin subscrisulă comitetă, 
cu ocasiunea adunării gen. a Despărță
mântului XI ală „Assoeiațiunei transil- 
vane“ și a „Reuniunei femeiloră române 
selagiane“ în Domnină la 6 Augustă 
1888 st. n. în favorulă „Reuniunei Fe
meiloră române din Selagiu“.

Comitetulă arangiatoră: Demetriu 
Suciu, președinte ; Georgiu Popă, secre
tară ; V. Gavrișiu și J. Marcu, contro
lori ; Gavrilă Trifă, cassară. Ambrosie 
Boithoru, Vasiliu Buteanu, Emilă Branu, 
Laurențiu Brană, Gavrilă Berinde, An- 
toniu Cige, Demetriu Ciencu, Ioană 
Getie, Alesandru Getie, Vasiliu Gyurko, 
Emilă Lemeny, Ionă Lengyelă, Sigis- 
mundă Lengyelă, Simeonă Meciu, Ales
sandra Micu, Augustină Paulă, Mihaiu 
Popă de BasescI, Mihaiu Popă de Ortia, 
Ludovică Popă, Ioană Siavaniu, Aureliu 
Simonă, Iuliu Sabou, Ștefană Sabou, 
Nicolau Tincu, Vasiliu Vaida, Petru 
Vaida.

Inceputulă la 8 ore sera. Prețuia 
de intrare: pentru personă 1 fl., pentru 
familiă 2 fl. 50 cr.

Despre încvartirare și viptualii se 
va îngriji comitetulă arangiatoră. Par- 
ticipatorii suntă rugați a se insinua la 
presidiu (în Sz.-Cselri.

Tinerimea română din giurulă Mo- 
norului va arangia o Petrecere de vâră 
în Monoră, Duminecă la 5 Augustă st. 
n. 1888 în grădina școlei fundaționale 
sub scută de pânză.

Prețuia întrărei de personă 80 cr. 
în familiă de personă 60 cr. Venitulă 
curată este destinată în favorulă înfiin- 
țândei școle de fetițe din Monoră. — In- 
ceputulă la 3 6re p. m.

Pentru comitetă: Simionă Beșianu, 
președinte. Drd. Aurelă Moldovanu, se
cretară. Ionă Melianu, cassară.

NB. Prea stimatele familii suntă 
avisate la provisiunea propriă. Ofertele 
marinimdse se voră primi cu mulțămită 
și se voră chita pe cale diaristică.

DIVERSE.
Unu conte maghiară păcălită. Despre 

ună conte ungurescă forte bogată, care 
petrece mai cu sâmă în Parisă, 4iarele 
din străinătate nareză următorele: Con
tele ceru dela ună pictară francesă să 
mergă cu elă în Ungaria pentru a’i zu
grăvi de-arendulă tați caii ce-i are elă 
mai plăcuți. Contele promise pentru 
acesta pictorului spesele de călătoria, 
provederea completă cu cele necesare 
pentru traiu și pe lângă acesta câte 500 
fl. pentru fiă-care tablou. Curândă după 
acesta însă contelui ’i păru rău de pro
misiunea făcută și voi să-și retragă cu- 
ventulă. Când pictorulă ’i presentâ pri- 
mulă desemnă contele își esprimâ sub 
anumite pretexte nemulțămirea. Picto
rulă însă direse tabloulă întru tote după 
dorința contelui, așa că acesta, ne mai 
sciindă ce vină să-i bage, a trebuită să-lă 
primescă și să-lă plătescă. L’a și plătită, 
der nu cu 500 fl., ci cu ună scă4ământă 
de 120 fl. 4icândă că pictorulă a întâr- 
fliată 4 4’le cu lucrarea sa peste termi- 
nulă stabilită și din asta causă contele 
i-a subtrasă pentru menagiarea și încuar- 
tirarea pictorului în castelulă său câte 
30 fl. pe 4i> adecă pentru 4 4ile 120 fl. 
Pictorulă s’a supărată; a părăsită cas
telulă contelui, șl-a închiriată cuartiră în 
ună orășelă din apfopiare și de aci a 
intentată procesă contra contelui. Pic

torul ă a câștigată procesulă, contele ffi 
condamnată la plătirea sumei întregi a 
tabloului, adecă 500 fl., și pe lângă acesta 
fu condamnată la restituirea speseloră 
susținerei pictorului pe o lună de dile, 
câtă a durată procesulă, și fiindcă con
tele la rândulă său socoti pictorului 30 
fl. pe di pentru susținere, de aceea și 
legea făcu asemenea și astfelă trebui să 
plătescă pictorului pentru 30 de dile 
900 fl.

Ora de deșteptare a păsâriloru. Ună 
observatori, care are obiceiu să se scdle 
forte de dimineță, a stabilită orele la 
cari se deșteptă pasările, dela 1 Main 
pănă în luna lui Augustă: Stîcletulă se 
deșteptă și cântă la ora 1 și jumătate 
dimineță; ciocârlia cu capulă negru, 
cătră orele trei; prepelița între orele două 
și jumătate pănă trei/mierla negră între 
orele trei și jumătate și orele patru; 
Vrabia între orele cinci și cinci și ju
mătate : pițigoiulă între orele cinci și 
cinci și jumătate. După aceste cifre, 
se vede că stîcletulă este celă mai ma
tinală, er vrabia și pițigoiulă cele mai 
leneșă dintre pasări.

Posiția unui Redactorii. Ună 4iară 
englesă descrie posiția unui Redactară 
astfelă: „Redactarea unui diară e fără 
îndoielă o ocupațiune fărte plăcută, ce 
face Redactorului multă onore și — bă- 
taiă de capă. Decă diarulă cuprinde 
pre multă politică, publiculă e nemulțu
mită ; decă însă cuprinde prea puțină, a- 
bonații se întrebă, că de ce dau ei bani 
pe ună diară săcă ? Decă tiparulii e mă
runtă, lumea se văietă, că își strică o- 
cliii; decă e mare, toți dică, că nu e 
vrednică cuprinsulă diarului de prețulă 
abonamentului. Decă atacă pe cineva, 
unulă varsă focă și ceialalțl rîdă; decă 
însă managează pe unulă, toți stau gata 
să-ți sară în capă și te înjură. Decă 
laudă pe unii, suntemă parțiali, decă nu 
laudă pe nimeni, suntemă pesimiști ori 
— erășl parțiali. Scriemă ună articlu 
pentru dame, bărbații spună, că diarulă 
e pentru copii și nu-lă prenumără; decă 
nu împlinimă și dorințele femeiloră, ele 
facă propagandă contra diarului“.

Unu copilu ce sta pe gânduri lângă 
legănulă fratelui său mai mică, întrebă 
pe mamă-sa: „Spune-mi mamă, ore cine 
aduce pe copii cei mici? D-lă Doftoră?

„Da copilulă meu“, cjise mama. _
„Și de unde îi are elă?“ — „Bunulă 
Dumnezeu îi dă lui“. „Da, acum înțe- 
legă eu dise copilulă, când pranoii suntă 
de totă mititei bunulă Dumne4eu îi dă 
Doftorului, când au crescută însă mari 
atunci Doftorulă îi dă lui Dumne4eu în- 
dărătă.

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl C ump. 8.70 Vând. 8.74
Argintă românescă . „ 8.68 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 11.24
Imperiali................... „ 10.20 10.24
GalbinI . . . „ 5.88 5.91
Scris, fonc. „Albina" 6% n 101 — n

n n » 5°/o „ 98— 98.50
Ruble rusescl . . . n 117— 118.
Discontulă .... 6'/2~8°/o pe ană.
Bonuri croato-slavone . 104—

Cursulă la bursa de Viena 
din 23 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/„........................
Renta de hârtiâ 5°/0........................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) .
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

osță ungare (2-a emisiune)
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostă ungare (3-a emisiune)
Bonuri rurale ungare ..... 
Bonuri cu clasa de sortare .
Bonuri rurale Banată-Timișă . . ’ 
Bonuri cu cl. de sortare .... 
Bonuri rurale transilvane .... 
Galbeni împărătesei .... 
Napoleon-d'orI........................
Mărci 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlinge 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă . .' .’ 
Renta de aură austriacă...................
LosurI din 1860 ...................
Acțiunile băncei austro-ungare . . 
Acțiunile băncei de credită ungur. 
Acțiunile băncei de credită austr.

102.65
90.45

151.50

97.90

115.40
105—
104.90
104.90
104.90
104.30

5.88
9.86

60.97'/,
124.65
130.50

81.45
82.55

112.65
139.75
874—
307—
310.30

Editară și Redactară responsabilă:
Or. Aurel Murețianu.
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Se dă în arendăMOȘIA „METELEU“
din Județulă Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 până la 23 Aprile 1891” prin licitațiune, care se va ține 
în 24 luliu 1888 stilu vechia, deodată și la Brașovu în Casa 
Comitetului parochială alu Bisericei române ort. res. dela St. Ni- 
colae și la Buzeu în România în „Hotelulă Moldavia. “

Condițiunile de arendare se află: în Brașovft la Epitropia Bi
sericei „St. Nicolae“, în Buzeu la Domnii: Frații Stoicescu, Ioane 
Jarnea comercianți și Vasile H. Stinghe amploiată; în Bucuresci 
la Domnii C. Steriu și C. Pascu Case de schimbă; în Ploeștî la 
Domnii Frații Stănescu comercianți; în Mizil la Domnii Vasilie et 
St. Pittis comercianți; în Brăila la Domnulu Const. Molundacă 
comerciantă. —

Brașovu, 18 Maiu 1888 st. v.
9 7

Comitetulâ Parochialu

alu Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae
în Brațovâ.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potă cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
breclit & Zillich.

Câștig lateral! de 10 fi. pe fii 
fără capitală și fără risică prin 
vencfarea de losuri plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 
Adler & Comp., Budapest.

Sz. 45,485—1888.
IV-a

Hirdetmeny.
A czukoradorol szblo 1888 evi XXIII t. cz. 65 es annak veg" 

rehajtâsa târgyâban kiadott utasitâs 29 §-a alapjăn felhivatnak 
mindazok, kik 1888 evi augustus 1-so napjân a repaczukor esmin- 
den hasonnemă czukor (nădczukor) termelvenyekbăl 100 kilogrăm- 
nâl uagyobb keszlettel birnak, miszerint annak tiszta sulyât, vala- 
mint a helyet es a helyisegeket, melyekben a czukorkeszletet tarțjâk 
1888 evi augustus ho i-etăl szâmitott 3 nap alatt az ăllandb tar- 
tozkodăs illetve iparuzlet helyisegere nezve iletekes penzugyori sza- 
kaszhoz irăsban — 2 peldânyban — jelentsek be.

Uzlapok a bejelcntesekhez jelzett szakasznăl ivenkent 2 kraj- 
czârral kaphatok.

Vegul figyelmeztetnek, miszerint az emlitett bejelentes alapjăn 
a czukorkeszletek hivatalosan megăllapittatnak, azok azonban a tu- 
lajdonosok âltal nem adoztatandok meg.

A bejelentes elmulasztâsa valamint a helytelen bejelentes tdr- 
venyszabta băntetest von maga utân.

N.-Szeben, 1888 julius hă 19-en.
M. kir. Penztigyigazgatosâg.

Sosirea și plen imuiiloro si Dosteiorn ii Brașov.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulâ de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti mixta Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulii accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulii mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloiTi:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulii de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed-j 
Trenulii mixtii Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulii mixtii Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulii accelerații Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

Rugămă pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulă manda
tului poștalii și minierii de pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei4.

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provddută cu cele mai none mijlăce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectuezi totu feluld de lucrări tipografice, precum:

Opuri și hroșure, statute, foi periodice, imprimate artistice in aură, argintu 
și colori, tabele, etichete de totă feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațiunl, cerculare ș. a.

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

Dispunândă de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta orl-ce comandă în modulă celă mai 
esactfi și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescă în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


