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Erașovii, 15 Iulie st. v. 1888.
înainte cu vre-o trei septemâni 

amu accentuata la loculu acesta, 
că. decă e vorba de-o luptă seriosă 
pentru drepturile și cultura popo
rului nostru, trebue se esiste o de
plină armonia și concordia între 
betrânî și tineri.

Nu este pentru întâia 6ră, că 
amu accentuata acesta. Necur
mata organulu nostru a stăruită 
ca se se nutrescă spiritulu de con
cordia între betrânî și tineri. Din 
nenorocire înse prea de multeori 
glasulu nostru a resunatu în pustiă.

Va ii bine, credemu, se repro
duceam partea cea mai însemnată 
din art.icululu întitulată „Bătrânii 
și tinerii noștrii*  și publicată în 
„Gaz. Trans.u Nr. 2 din 1873. 
Elu ne va servi ca basă de a ju
deca la rendulu seu, decă în in- 
tervalulu de 15 ani amu făcută 
seu nu unu pasă înainte. Etă ce 
a scrisă atunci organulu nostru:

„Nu trece o cji în care se nu 
au(|imu din gura tineriloră noștri 
imputările cele mai varie și grele 
aruncate asupra betrâniloră națiu- 
nei, și din contră nu este o oca- 
siune la care bătrânii noștri să nu 
se jăluiescă în secretă despre pur
tarea cam generală a tinerimei 
române de astăcji.

Bătrânii bărbați naționali, aucji 
pe unulă seu altă tînără cjicendă 
— nu mai suntu la înălțimea si- 
tuațiunei și nu ’și mai înțelegă mi
siunea loră, vâneză mai multă seu 
mai puțină după interese și ambi
țiuni private, c’ună cuvântă nu ne 
mai suntu buni; ear bătrânii clică : 
junimea nostră de astăcji e prea 
nepăsătore, prea materialista, în
fumurată și interesată, e mai de 
de totă lipsită de entusiasmulă pa
triotică și națională, pentru aceea 
este și pe teremulă patriotică-na- 
țională prea puțină activă, ne lasă 
totă pe noi bătrânii să facemă 
totă, nu ne mai dă concursulă și 
ajutorulă recerută, nu mai vrea să 
ne cresteze.

Acesta este trista melodiă, pe 
care o auc|I în tote variațiunile 
posibile prin tătă țera. Pica ca
reva că nu-i așa.

Aici stămă față cu-o întrebare 
internă, cea mai gravă și mai de
licată din câte ne neodihnescă, 
care decă nu se va deslega câtă 
mai curendă într’ună modă pen
tru toți și pentru causa comună 
pe deplină mulțămitoru, va da 
îovitura de morte cea mai grea 
organismului nostru națională. Da
toria publicistică, ne impune a-o 
privi și judeca mai de aprbpe,

Lipsa de disciplină, atâtă de 
amară semțită și confusiunea în 
in idei și fapte, — încâtă dom- 
nesce ea astăcji între Români — 
are sorgintea sa principală numai 
și numai în acea disarmoniă du- 
rerosă, care de faptă esistă multă- 
puținu între bătrâni și tineri.

A mă cjisu și recunoscută, că 

timpulă în care bărbații națiunei 
române lucrau ei de ei Iară con
cursulă directă ală poporului în 
interesulă acestuia s’a finită și a 
trebuită să se finescă cu anulă 
1848. Anulă acesta a fostă anulă 
armoniei complete alu ideiloru și 
ală fapteloră între Români...

...Unde este spiritulă armonică 
alu timpuriloră acelora? „Bărbați, 
bătrâni, juni, tineri din munți și 
din câmpii11, unde este unirea cu- 
geteloră și a sâmțemintel or nostre?

Junimea care a condusă șiru
rile poporului pe câmpulă liber
tății s’a împrăștiată în t6te patru 
unghiuri. Ce-a rămasă în patriă 
astăcjl se numără mai măltă între 
bătrâni. Birocratismulă absolutis- 
tică, ultramontanismulă și orto- 
doxismulă au venită să dea prima 
crescere generațiunei următore; 
servitutea de abia scuturată s’a 
prefăcută în servilismă.

In anii 1860 a mai răsărită 
încă pe uuă momentă flacăra en- 
tusiasmului națională în inima jn- 
nimei române spre a fi stînsă apoi 
succesivă totă mai multă de cătră 
puterea descompunătore a servi
lismului încuibată. Acesta rode 
și astăcjl fără milă la rădăcina 
trunchiului națională, elă este ver- 
mele distrugătoru, putregaiulă în
veninată, care amenință acuma 
cu stricăciune și sâmburii „mă
rului u, cari rămaseră încă mulță- 
mită ceriului neatinși.

Cu anulă 1860 junimea ro
mână a intrată sub grija, cresce- 
rea și conducerea esclusivă a băr- 
bațiloră și betrâniloră națiunei. 
Nu voimă să judecămă aici cu 
deamăruntulă tote momentele în- 
trevenite spre folosulu seu împie
decarea și paralisarea acestei cres- 
ceri. Efectulă însă care l’a avută 
cu părere de rău trebue să-lă nu- 
mimă neîndestulitoră...

Sub crescerea memorată natu- 
ralminte înțelegemu numai cres
cerea politică, desvoltarea spiritu
lui și a consciinței naționale în 
junime și poporă. Crescerea bună 
în genere se face prin premergerea 
cu esemple, prin influința morală 
și spirituală, printr’ună contactă 
continuu și binevoitoră între ma
gistrii șî discipull. Totă aceste 
momente au trebuită să Hă con- 
ducătăre și pentru crescerea poli
tică, care avea să-o aștepte tinerimea 
română dela bărbații și bătrânii 
poporului.

Pressa adevărată că a luminată 
și animată poporulă și junimea 
după putință. Dreptă că s’a făcută 
și multă bine și folositoră pentru 
tinerime mai cu semă din partea 
bărbațiloră noștri distinși și înțe
lepți, der tbte aceste nu au fostă 
de ajunsă. Legătura armonică în
tre bătrâni, bărbați și tineri, con
ducători și conduși, învățători și 
învățăcei nu s’a aflată cum ar tre
bui încă nici până astăcji. Trac
tarea rece birocratică și pesie u- 
măru, fără condescendență, fără 
consiliare și informare simpatică, 
etă totă atâtea defecte, cari au 
influințată asupra junimei române 
cu deosebire atâtă de jstricăciosu, 

încâtă se pote (}ice, că forța ac
tivității ei publice-patriotice șipo- 
litice-naționale, capitalulă acesta 
de D-(țeu binecuvântată, tesaurulă 
cel mai scump al fiecărui popor a 
rămasă mult igmoratși nefolosită. 
Puterea reproductivă națională nu 
numai că nu s’a putută manifesta 
în urma acesta, der ce e mai tristă 
și periculosă pentru viitorulu na
țiunei, astăcțl se pare a fi amor
țită.

Decă însă s’au comisă mari e- 
rorl în crescerea politică a junimei 
române, causa acestui rău nu se 
pote căuta numai în atitudinea 
bărbațiloră și a betrâniloră popo
rului nostru, ci efectulă stricăciosă 
a urmată pote în cea mai mare 
parte independentă de cătră voința 
și ținuta loră.

Junimea română din parte-i n’a 
fostă nici ea la înălțimea situațiu- 
nei, n’a cunoscută nici ea misiunea 
sa, pe care cu totă negligiarea ei 
trebuia să o înțelegă cu totulă 
altmintrelee dela 1865 încâce.

Bărbații literațl și scriitori e- 
minențl ai națiunei române des
tulă silință și-au dată a deștepta 
junimea în sensă națională, a-o 
îndemna pe calea istorică-patrio- 
tică și istorico-națională, pentru 
că cunoscură, că cunbscerea is
toriei patriei și a națiunei este 
motorulă principală ală patriotis
mului și ală entusiasmului național 
la junimea tuturoră popbreloră 
civili sate. Der junimea nostră — 
nevorbindă de escepțiunl — nu a 
fostă și chiar și pănă astăcjl nu 
este pe deplină pătrunsă de prin
cipiu] ă istorică ală vieței nostre, 
seu de este cumva pătrunsă nu 
unneză convincțiunei câștigate, 
laveză în drepta si ’n stânga, să 
încovbiă ca trestia la cea mai 
mică suflare a vântului.

Insă și mai multă, numărulă 
tineriloră acelora nu este mică, 
cari în 6rba loră închipuire, în 
înfumurata loră părere despre sine 
și genialitatea sa, voră se restorne 
basa istorică de pănă ac, m a des- 
voltării poporului română, fără a 
pute pune alta în locă, se pună 
pe terenulă negațiunei. Tineriloră 
acestora le cjieemu: StațI pe locă 
și cugetați ce faceți, negațiunea 
este mârte și închipuirea de sine 
prea maree mama trândăviei, sor
gintea căderii!

Aparițiunea de disarmoniă în
tre ideile bătrâne și tinere, între 
timpulu mai vechiu și nou, adevă
rată că se manifestă la tote cele
lalte națiuni ale Europei. Der la a- 
ceste câracterulă ei este mai multă 
socială; însă în cestiunea esistenței 
loră naționale toți suntă una și 
nedespărțițl; ear la noi Românii 
neînțelegerea aceea însemnă dă- 
răpănarea, destrucțiunea corpului 
nostru politicu-națională.

Cestiunea armoniei între bă
trânii și tinerii noștri e cestiunea 
punerii în echilibru a elementeloră 
de putere națională internă. Fără 
acesta echilibru nu p6te fi par
tidă națională bine organisată și 
disciplinată, nu pbte fi progresă 
națională.

Trebue să se facă odată finită 
acestei stări, care ne amenință or- 
ganismulă națională cu destrămare. 
Inițiativa marelui opă ală recon- 
ciliării interne, ală reorganisării și 
disciplinării corpului nostru na
țională trebue să fiă luată neapă
rată de cătră junime“....

Căletoria prințDlDi fle Coton.
Prințula Ferdinand aid Bulgariei, 

însoțita de mamă-sa, principesa Clemen
tina de Coburg, vrendă sS mergă dela 
Sofia spre Vâma, în căletoria sa pe 
Marea-negră a foștii amenințata de una 
pericula forte seriosa. O furtună gros- 
nică se iscă pe mare și se slobodi o 
întunecime orbitore. In urma acesta 
prințula cu princesa, la cererea căpița 
nului corăbiei, au fosta nevoițl a se sui 
într’o barcă. Abia se aședară înse pe 
micula vasa și furtuna luă nisce dimen
siuni atâta de mari, încâta erau p’aci 
să se cufunde. Numai cu celtt mai mai 
mare pericula ala vieței putură să a- 
jungă la Varna, de care altmintrelea e- 
rau forte aprope și unde ajunseră udați 
pănă la piele.

In Vama ’i s’a făcuta prințului și 
princesei o primire strălucită. De aci 
au călătorită Altețele lorO la Rusciucu, 
la Sistova și în urmă la Lompalanca, 
de unde prințula s’a reîntorsă îndărăt 
la Sofia, er mamă-sa princesa Clemen
tina de Coburgtt șl-a continuata calea 
spre Viena, însoțită de contele Grenaud, 
prim-mareșalula de curte, de fiica aces
tuia, secretarula Stancioff, una medica 
și una bucătara.

Primirea ce s’a făcuta părechei prin
ciare în orașele bulgărescl a fosta en- 
tusiastă. Rusciucula mai vîrtosa a esce- 
lata în privința acesta. Peste 600 de 
buchete de flori li-s’au presentatd aci că- 
lătorilora princiari, întrega inteligență 
a orașului, autoritățile bisericescl și mi
litare cu musica 11-au eșita înainte spre 
întîmpinare făcăndu-le o primire atâta 
de imposantă, încâta se dica că nicl-o- 
dată nu-i s’a mai făcuta în Bulgaria o 
asemenea primire.

Ungaria și resloiulti.
Deputatulă dietalu alu cercului 

electoralu Șasea, d-lu Ioană Asboth, 
despre care scimO că este alesu 
în loculu d-lui Vincențiu Babeșu, 
făcu o dare de semă alegetoriloru 
sei, (jicându între altele:

Cu câta durez ăi mai multa pericu- 
lula amenințătora ala răsboiului, cu atâtă 
ministeriulă de răsboiu se vede mai 
multa îndemnata a recurge la mijloce 
de precauțiune mai radicale. Este deja 
ală 2-lea ană de când, pe lângă buge- 
tula obicinuita ordinară și extraordinară 
ală armatei, nl-se cere ună credită și 
mai extra-ordinară, pe care ar trebui 
să-lă votăm ca fond secret de disposițiune. 
Acestă credita așa numită extra-ordi- 
nară a încărcată economiile statului cu 
30 de milione. Este sigură, că decă se 
voră continua stările de astăcjl, ele voră 
aduce asupra contribuabililoră nisce sar
cini așa de mari, încâtă față cu ele sar- 
cinele de adl voră păre că suntu ușore.

Fost’au și de aceia, cari credeau că 
deja pacea e asigurată, de vreme ce 
noulă împărată germană [călătoresce în 
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Rusia. Situațiuuea Europei însă nu se 
schimbă așa ușorii și așa de repede, cum 
e schimbă scirile prin diare. Ună pasă 

Spaclnică, ba chiar prietinosă, nu este de 
ajunsă pentru a face pe Rusia ca să 
uite ciuntarea ce a suferit'o în consciința 
și situațiuuea sa de mare putere în ces- 
tiunea Bulgariei... Oricâtă de aplecată 
ar fi spiritulă rusescă spre fantasiă, ună 
astfelă de fantastică însă nu va esista, 
care să credă, că Rusia prin o visită va 
pute să profite deodată în o cestiune, 
in care pănă acum ’i s’a cerută să facă 
concesiuni. Europa se pocăesce astădl 
pentru păcatulă, că îucredându-se în 
nefericita alianță a celoră trei împărați, 
a concesă. ba încă chiar a ajutorată 
amesteculă armată ală Rusiei în afa
cerea poporeloră balcanice, unde singura 
resolvire potrivită a cestiunei orientale 
o constitue principiulă, că Balcanii suntă 
ai poporeloră balcanice, care amăsurată 
desvoltărei loră naturale își tacă tre
burile loru fără nici ună amestecă 
străină.

De aceea, pe lângă tote semnele de 
pace, pe lângă tote încercările de a sus
ține pacea și pe lângă tote declarațiunile 
de iubire de pace, răsboiulă totuși este 
inevitabilă, deorece s'au născută nisce 
pretenții, cărora diplomații de ani de 
dile se silescă a le satisface, der nu au 
putută din simpla causă, că abia se pote 
închipui că ar esista ună mijlocă de îm
păciuire.

Decă însă o împăciuire nu se pote 
mijloci, atunci nu rămâne altă cale, de
câtă răsboiulă, căci unde lucrurile stau 
astfeliu și unde din punctulă său de ve
dere fiăcare parte are dreptate, acolo nu
mai după încercarea puterei armeloru se 
pote hotărî lucrulă în favorulu ori de- 
favorulă unei părți; ba nu numai unde 
e vorba de interese, ci unde e vorba și 
numai de consciință, decă acesta este în 
adeveru vătămată ori și numai decă se 
crede că este vătămată, în asemeni ca
șuri poporele tocmai așa ca și singura
ticii, cari au consciința de sine: suntă 
în stare să recurgă la arme fără a ține 
semă, că pe a cărui parte va fi învin
gerea.

Nu încape îndoelă, că tocmai acum 
lucrurile s’au întorsu mai spre pace. Tâ- 
nerulu împărată germană prin călătoria 
sa face o mare încercare de împăciuire. 
S’au începută pertractări de-o seriosă 
înțelegere între ei. Insă pericululă ră
mâne. Nici pănă acum pericululă n’a cons
tată în lipsa intențiuniloră paclnice, ci 
este ascunsă într’o situațiune care își are 
pedecile sale interne, pentru cari o în
țelegere pacluică nu s’a putută mijloci 
pănă acum și cari pedecl e imposibilă a-le 
delătura. Probabilă că niciodată n’a e- 
sistată ună Țară mai iubitoră de pace, 

de cum este Țarulă actuală. Der decă 
nici încercările de pace ce se tacă acum 
nu ar succede, atunci răsboiulă, care 
pănă acum s'a totă amânată, va fi imi
nentă.

Etă. acesta este situațiuuea, acestea 
suntă căușele pentru cari pănă atunci, 
pănă când interesele nostre nu suntă a- 
sigurate pe cale paclnică, trebue să a- 
ducemă chiar și cele mai colosale jertfe 
pentru a ne pregăti de răsboiu, trebue 
să ne pregătimă așa, ca și numai noi de 
noi să-lă putemă purta.

SCIRILE DILEI.
«

„Armeeblattu anunță, că cu oca- 
siunea avansamentului estra-ordinară ce 
se va face în armată cu ocasiunea nas- 
cerei Maiestățile Sale, voru fi înaintați 000 
de oficerl, er nu numai 600, precum era 
vorba mai nainte.

* *

*i Tractatulă de mai susă este scris 
de fericitulă Costache Negruți, și a fostă 
publicată în „Foia pentru minte, inimă 
și literat. nr24 dela 10 Decemvre 1838, 
Făcendu-se amintire de acestă intere
santă tractată asupra stării de pe atunci 
a românismului în Moldova în prefața 
numărului festivă ală „Gaz. Transilva
niei11 dela 1 Ianuarie 1888, mai mulțl 
și-au esprimată dorința să-lă reproducem 
în tocmai cum a fostă publicată acum 
cinched de ani, deorece puțini voră 
mai dispune adl de numerii „Foiei“ din 
1838.

„RomânuliV scrie, că d-lu Alesandru 
Odobescu, delegatulu universității din Bu- 
curescl la serbările din Bologna, îi s’a 
conferită în presența Suveraniloră Italiei 
și a sute de învățați venițl de prin tote 
părțile lumei, diploma de doctorii de o- 
nore alii universității bolognese.

3»

D-lă advocată Dr. Georgia Ilea a 
fostă introdusă în lista camerei advoca- 
țiale din Alba-Iulia și șî-a deschisă can
celaria în Baia de Crișă.

*
In districtulă comisariatului de fi

nance din Alba-regală, în urma scum- 
pirei tutunului, s’au incassată în luua lui 
Iunie pe țigări și tăbacă mai puținii cu 
18,000 fi. ca în luna Main.

îfc £

Diarele italiane pretindă, că dec-ă di
vorțulă între Regele Milană și regina 
Natalia se va pronunța — ceea ce este 
forte puțină sigură — Regele Milanit va 
lua de soția pe o veră a sa, principesa 
Catargi (?), er nu o principesă germană, 
după cum au disă unele diare vienese.

Financeie Budapestei și peste tetă 
ale Ungariei.

Din o statistică publicată în „Egye- 
tertes“ aflămă, că capitalulă în acțiuni ală 
tuturora bănciloră din Budapesta face 
45-4 milione fi. Capitalulă tuturora băn- 
ciloru din țeră nu constitue nici jumă
tate din acestă sumă. Mai adaugemă, 
că fiăcare sută de florini aduce pe ană 
una profită curată de 12 4 fl., dintre 
cari subtragendu-se sumele destinate 
pentru capitalulă de reservă și alte sco
puri, rămâne totuși o dividendă de 9T° j,. 
In comparația cu alte țări, profitulă

acesta este colosală, ceea ce arată mai ' gele ca să aibă mai multă libertate, în
pe susă de tote lipsa spiritului între- 
prindătoră, căci în acele țări, unde ome- 
niloră le place mai bine să întreprindă 
cu banii loră ună negoță ori alt.-ceva, 
banii depuși pe la bănci în acțiuni nu 
potu să aducă ună profită mai mare de 
4, ori celu multă 5 la sută. Depunerile 
tuturoră instituteloră de economii din 
Budapesta erau la finea anului trecută 
de 122 milione florenl cu 4—5°',,. Acesta 
e o sumă ftumdsă de bani și din ea ar 
conchide omulă, că poporațiunea din 
Ungaria nu este tocmai așa de săracă 
precum se vorbesee. Der o altă statistică 
arată, că importulă Budapestei este mai 
mare decâtă esportulă și prin urmare 
rubrica acesta nu numai că nu este îm- 
bucurătore, der chiar din contră, ea arată 
că locuitorii Budapestei se serăcescă pe 
di ce merge.

Ceea ce se dice în privința acesta 
despre locuitorii din Budapesta, în ge
nere se referesce asupra țărei întregi. 
Țera șl-a contrasă datoriile sale din străi
nătate și ca interese după aceste datorii 
Ungaria plătesce pe ană aprbpe 100 mi
lione florenl. Acestă colosală sumă de 
bani, ce în fiă-care ană trece peste gra
nițele țărei, suntă perduțl pentru Un
garia.

Critica situațiune financiară a Un
gariei apare și din împrejurarea, că pe 
când suma tuturoră datoriiloru de stată 
ale Ungariei se socotesce cu 1500 mili
one fl., pe atunci în proprietatea băn
ciloră din Budapesta se află cu totulu 
numai 50 milione în hârtii de valore.

In fine amintimă, că împrumuturile 
ipotecare, va să dică datoriile proprie- 
tariloră, crescă colosală. Este adevărată, 
că dela 1877 pănă la 1887 depunerile au 
crescută dela 70 la 122 milione, der și 
aceea este adevărată, că în acelașă timpă 
împrumuturile ipotecare au crescută dela 
93 la 207 milione. Va să dică proprie
tarii au sporită datoriile în măsură de 
2 ori așa de mare, de cum afostă în 
acelașă timpă câștigulă întreprinde- 
riloră speculative, ale comerciului indus
triei etc.

Natalia și Niland
Se scrie din Viena diarului le Temps :
Iată cari sunt motivele neînțelegere i 

dintre regele Milan și regina Natalia, 
luate dintr’uuă isvoră forte autorisată.

Ele se reducă la intrigi de femei. 
Regele Milauă avea legături cu o veră 
a lui, pe care regina o luase la densa și 
în care avea mare încredere. Intriga de
venise așa de visibilă pentru totă lumea, 
că regina nu putu să închidă ochii și 
concedia pe acea domnișoră. Din a- 
cestă minută despărțirea se făcuse. Re- 

demnâ pe Natalia să facă acea călătoriă 
în Crimea, la care pănă atunci nu voise 
să consimtă. Regina cunoscând tendin
țele politice ale soțului său și cam îngri- 
jată de primirea ce i s’ar face în Rusia, 
lua informațiunl și i se răspunse că ar 
fi primită cu plăcere. Ea plecă. Câte-va 
luni în urmă se întâmplă acea scenă 
despre care se vorbi și în diare : Iu <Țiua 
de Pașcl, când totă lumea se săruta di- 
cândă: Hristosă a înviată, regina trecu 
pe lângă soția unui ministru străină, de 
religie ortodoxă, prefăcându-se că nu o 
vede. A doua-di primi o scrisore dela 
rege, în care ’i spunea, că decă nu șciă 
să-și împlinescă datoriile de regină, ar 
face mai bine să plece. Atunci făcură 
uuă actă pe care ’lă semnară amândoi, 
dimpreună cu doi din miniștri și care 
constituia ună modus tivendi. pe care re
gele a voită să-lă strice în urmă, der 
pe care regina îlă consideră ca valabilă. 
Iu acestă actă se convenise ca copilulu 
să stea vre-o câteva dile cu regele, pănă 
ce regina se va întorce dela țeră și pe 
urmă să petrecă iarna cu mamă-sa, unde 
va alege ea; er la întfircere se se re
guleze definitivă situația.

Câte-va chle după plecarea reginei, 
Milană îi scrise, că din causa căldurei 
părăsesce capitala și plecă cu copilulu 
în Ungaria. Regina comaudâ unu trenă 
specială, îlă ajunse, reclama copilulă și 
se duse cu densulă la Baden și pe urmă 
la Florența, unde petrecu totă iarna. In 
primăveră scrise că se întorce în țeră. 
Regele alergâ la Viena și'i spuse, că era 
imposibilă să se întorcă, căci ar fi pri- 
mejdiosă pentru copilă. — „Dute la Wies
baden, îi dise, și peste 6 săptămâni vom 
vede“.

Peste șase săptămâni regina ceru se 
aducă ea singură copilulă, scriindu-i: „Mă 
așteptă se îmi mai predici vre-o catas
trofă, ca să mă impeded de a veni“.

Regele ’i răspunse :
„După doi-spre-dece ani ml-am fă

cută convingerea, că nu ne putemă în
țelege : chiar prin scrisori nu ne înțe
legem : mai bine să se sfârșescă“, și îi 
anunță că cere divorțulă. Regina răs
punse. după cum se scie, protestându. 
Milană, care a c-ongediată trei ministere 
de diferite nuanțe, cari se opuneau la 
divorța, pănă a găsită unulă docilă, nu 
luă în considerația protestarea reginei. 
Stărui pe lângă autoritățile bisericesc! 
să pronunțe divorțulă: acestea resistară 
și resistă încă, cu tote cele ce se spună.

Regina, șciindă tote acestea, nu voi 
să primescă pe episcopulu Demetrius, 
care dicea că vine ca împăciuitoră și 
care de sigură era însărcinată să îi dea 
o citațiă de înfățișare înaintea tribuna
lului eclesiastică.

FOELETONULU „GAZ. TRANS.“

Cum amu învețatu românesce.
Pe când uitasemă că suntemă Ro

mâni și că avemă și noi o limbă, pe 
când ne lipsea și cărți și tipografia; pe 
când totă lumea se aruncase în dași și 
perispomenl ca babele în căței și mo
tani , căci la școlă publică se învăța gre- 
ceșce; când în sfârșită literatura româ
nesc-a era la darea sufletului: câțiva boerl 
bătrâni ruginiți în românismă, neputân- 
du-se deprinde cu frumosele cjicerl parigo- 
risescil, catadicsesc^ ș. a. tote în escli create 
de diecii visteriei, — pentru că atunci 
între ei se plodea geniulă — ședea triști 

și jălea perderea limbei uitându-se cu 
doră spre Buda seu Brașovă, de unde 
le venea pe totă anulă călindare cu po
vești la sfârșită și din când în când câte 
o broșură învățătore meșteșugului a face 
zahară din c-iocălăi din cucuruză, seu 
pane și crochmală de cartofle.

Totu însă mai era o școlă — pe 
care acești buni bătrâni o privea ca pe 
singură asilulă prigonitei limbi. Scolă 
unde se învăța numai românesce, aprope 
de Iași, la Socola.

Tatălă meu era unulă din Românii 
aceștia. Nu eșia nici ună călindară, care 
să nu-lă aibă elă ânteiu, nici o carte 
bisericesca, care să n’o cumpere, nici o 
istoriă, care să nu pună să ’i-o prescriă.

într’o di, viindă dela școlă, l’am 
găsită cu o mare carte in folio dinainte. 
Cetește’ml, îmi <jise, o vieță d'ale sfin- 
țiloră din cartea acesta.

— Iartă-mă părinte, eu nu pociu 
ceti românesce.

— Cum! apoi der ce înveți tu ?
— Elinesce, am răspunsă păunin- 

du-mă. De vrei să-ți cetescă totă tragedia 
Ecuvei din Euripidă, unde e acestă fru- 
mosă choră a Troieneloru pe care îlă 
șciu pe dinafară.

Auga. novriăi avpa,.......

— Pote să fiă frumose acele ce tu 
spui, dise tatălă meu, der e rușine să 
nu șeii limba ta! mâne vei veni cu mine 
la Socola de unde am primită ună ră- 
vașă prin care mă poftescăla ecsamenă. 
Voiu vorbi pentru tine cu dascalulă, care 
e ună omă pre învățată, și nu mă în- 
doescă, că tu te vei sili a învăța de
grabă pentru-că șeii, că acesta îmi face 
mulțămire.

— O! negreșită! am răspunsă cu 
bucuriă.

Ne întârejiesemă a doua di, căci 
când amă ajunsă, amă găsită ecsame- 
nulă pe la sfârșită. Să cercetase istoria, 
geografia ș. a.

Sala era plină. Auditoriulă se alcă
tuia mai vertosă din dame bătrâne, mume 
a băețiloră, care asculta într’o religiosă 
tăcere.

Profesorulă română, avea ună nașă 
cu totulă anti-română căci lasă că era 
grozavă de mare, der apoi era cârligată, 
încâtă semăna mai multă a proboscidă 
decâtă a nașă. — „Preevgenicoșiloră 
„boieri și cocone — 4ice& elfi — am 
„avută cinste a înfățișa Dvostre prohori- 
„siride uceniciloră mei în istoriă, cetire, 

„scriere, aritmetică. Acum voiu ave 
„cinste a vă arăta, că limba nostră pe 
„care toți socotă că o sciu, der nimeni 
„nu o scie cum se cade, nu este fără 
„gramatică, fără sintacsis și fără orto- 
„grafiă; ci mai alesă în acestă pontă ală 
„ortografiei întrece pe multe altele ! Două 
„pilde voiu arăta1-.

Sfârșind își puse ochilarii, tinse tabla 
negră, și chemândă ună băiată ca de 
nouă ani, îi dete condeiulă de credă iu 
mână.

Băiatulă scrise :
Fată Sarră!

Eu 'țl-am 4isfi aseră
Să ve4l oulu cum se sară.

„Pre-evgenicoșiloră, urma profeso- 
„rulă, vedeți că tăte aceste frasise să 
„sfârșescă cu sară, der au deosebire în 
„scrisă. Asemenea veți vede și la a doua 
„paradigmă* 1. — Băiatulă mai scrise.

Maica mea e vie; 
Șade totă la vie; 

Mâne a să vie.
Dascalulă tinse brațulă spre cuvin

tele scrise cu ună gestă măreță. Ges- 
tulă acesta fu ca isbucnirea unei mine. 
Bărbați, femei, copii, toți săriră și se
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Câtă despre divorțulă în sine, afa
cerea nu înaintează de locă, cu tote 
versiunile care circulă. Intre consistoriu 
și sinodă, compusă de mitropolitul^ de 
Belgradă și de episcopii de Nișă și Zică, 
există conflicts. Sinodulă dice că nu e 
competentă. Consistoriulă e de ideă, 
că ună divorță între persone înalte re
clamă o instanță mai mare. Din Bel- 
gradă însă totă se afirmă, că sinodulă 
s'a declarată competinte și că afacerea 
merge înainte.

„Național Zeitung" susține, că re
gina n’a fostă espulsată din Germania. 
Regina a fostă numai invitată de pre- 
fectulă poliției să părăsescă Wiesbaden 
6 ore după plecarea fiului ei. Decă nu 
s'ar fi conformată acestui ordină, ar fi 
plecată de sigură cu sila. Numerile din 
„Pester Lloyd și „Neue freie Presse" cari 
au publicată articole favorabile reginei 
Nataliei, au fostă secvestrate la Belgradă. 
Decă se va pronunța divorțulă, regele 
va trebui se restitue destrea, care se urcă 
la 9 milioue de lei.

„Fanfulla" din Roma primeșce din 
Parisă o telegramă, prin care se afirmă 
că în Serbia s’ar fi pregătindă o revo
luția pentru răsturnarea lui Milană și 
proclamarea Nataliei ca regentă. Se facă 
demonstrațiunl contra lui ProticI, autorulă 
principală ală dramei dela Wiesbaden.

Dela camera de comerciu.
Darea pe zahară. In urma unui de

cretă ală ministeriului de finanțe reg. 
ung., camera de comerciu și industriă 
din locă atrage atențiunea celoră inte
resați, că pentru provisiunile de zahară 
despre cari încependu cu 1 Augustă a. 
c. trebue să se facă arătare la respec- 
tivulă oficiu financiară, nu este de plată 
nici darea de consumă și nici vro între
gire a acestei dări, și că acestă arătare 
are numai de scopă, ca să se potă fixa 
venitulă curată, care s’ar pute ajunge 
din darea pe zahară în periodulă 1887-88.

Feră și articole de feră pentru ar
mata c. r. In biroulu camerei de comer
ciu și industriă a Brașovului să află es- 
pusă spre informațiune lista prețuriloră 
cu cnrî se contracteză liferațiunea de 
feru diferită și soiuri diferite de metale 
(table de feră, sîrmă, cuie, nituri, ținte, 
topore, lanțuri, cătarăml etc.) precum 
se receru pentru depoulă arsenalului de 
artileria c. r. din Viena.

SCIRl TELEGRAFICE.
Berlină, 27 Iulie. Din Copen

haga se semnaleză o schimbare 
surprimjetâre a opiniei publice în 
f'avorea Germaniei.

Stockholm, 27 Iulie. Imperatulu 
Germaniei a sosi tu aici la orele 
ÎS3/., din 4i- Elfi salutată cu 
entusiasmu de mulțimea de poporu 

adunată. Orașulă este împodobită 
cu stindarde.

Petersburgu. 27 Iulie. In cercu
rile diplomatice predomină părerea, 
că întrevederea a adusă cu sine 
apropierea Germaniei de Rusia. 
Ea a avută resultate îmbucurătbre 
cari dau espresiune intențiuniloră 
eminamente pacinice ale ambiloră 
monarch!, prin care împrejurare 
se delătură îngrijirea de complica- 
țiun! internaționale pentru viitorulă 
celă mai apropiată.

Sofia, 27 Iulie. Relațiunile între 
cabinetă și partide s’au mai îm
bunătățită.

Mostar, 27 Iulie. Din Muntene- 
gru se anunță din isvoră autentică, 
că căpitanulă de bandă Bobric! s’a 
dusă în localitatea Andreievic! spre 
a pregăti o rescolă în Novibazar 
ori Herțegovina.

Belgradu, 27 Iulie. Circulă sgo- 
motulă despre nisce diferințe în
tre Regele și Mijatovic! cu privire 
la conchiămarea Scupcinei. Faima 
despre întrevederea Regelui cu prin- 
țulă de Coburg nu se adeveresce.

Potsdam, 27 Iulie. ImpSrătesa a 
născută acj! dimineță pe la firele 1'/, 
ună prinții.

Sciri polițienesc!. In dilele trecute s’a 
perdutîn „Poiana Florii" un cal (Ponny, ne 
gru, de 5 anl\ Decă cineva l’ar fi prinsă 
să încunosciințeze despre acesta căpită- 
natulă orășenescă. — In strada Vămii 
s’a aflată o legătură de chei de Wert
heim. Celă ce le-a perdută să se a- 
nunțe la direcția poliției.

DIVERSE.
Celu mai vechiu husarii. Cu dreptă 

cuvântă locuitorală din Bares, Franz 
Nagy, se pote numi bătrână deja; de 
10—12 ani susține elă, că are 132 de 
ani. După cum se spune, elă încă pe 
timpulă Măriei Theresie era husară bă
trână și cu ocasiunea suirei ei pe tronă 
ar fi eșită și elă cu divisiunea sa. In 
ceea ce privesce afirmarea lui nu se 
pote sci cu siguranță, dedre-ce matricu- 
lele din Csokonya, unde s’a născută elă, 
fură nimicite. Se scie însă dela cei mai 
bătrâni omeni, cari din copilăriă încă îșl 
aducă aminte, că elă era încă de atunci 
omă forte înaintată în verstă. După ună 
servițiu de 40 de ani în răsboiulă ffan- 
cesă, primi elu dela ună oficeră francesă 
o grea rană, așa că deveni neaptă de 
a mai servi. Elă primi o pensiă de 36 
fl., pe cari și acum îi capătă. Bătrânulă 
se ține încă în putere numai vederea ’i 
s'a slăbită.

Femeia care flueră. O nouă varie
tate de artiști musicală va răsări în Eu
ropa. D-na Shaw, o americană, o brună 
frumosă, a debarcată la Londra, unde 
face furori cu fluerarea artistică a bucă- 
țiloră musicale cele mai alese. Se pare 
că esercițiulă a desvoltată forte multă 
mușchii pieptului, căci fluerătorea are un 
bustă minunată. Deși fluerulă ei pote 
rivalisa cu fluerulă unei locomotive ori 
ală unui agentă de polițiă, preferă flu
erarea dulce a salonului, când șueră a- 
companiată pe claviră de d-na Camp
bell. D-na Shaw a entusiasmată publi- 
culă din Londra, și prințulă de GaJles 
a venită să o audă. Fluerătorea e în
soțită de 4 copii ai ei, nisce fetițe pe 
care nu le strigă pe nume ci le chemă 
fluerândă. Cele patru fetițe flueră și 
ele forte frumosă.

Emanciparea femeilorii. pilele tre
cute s’a ținută la Chicago o mare întru
nire de femei, cari discutau cu multă 
vehemență asupra nedreptăței ce se face 
sexului frumosă, neaducându-lă în lup
tele electorale. „Bărbații, tuna o ora- 
tore de pe înălțimea tribunei, ne credă 
în tote privințele inferidre loră. Par- 
lamentulă ne este închisă, la alegeri 
ne este interdisă de a ne pronunța și 
noi și tote funcțiunile statului suntă 
usurpate de secsulă celă| tare. Tare? 
De ce ? Să ne primescă în armată și 
să vedemu decă în casă de răsboiu nu 
ne vomă face datoria alăturea cu băr
bații. Cine susține că ne lipsesce cu- 
ragiulă?... In momentulă acestă, ună 
șorece mare eși de sub tribuna pe care 
vorbea oratorea. Cu ună strigătă de 
groză oratorea sări peste rampă și se 
repedî la ușă. Ună șorece!... Ună ș6- 
rece!... resuna în tote părțile. Se tăcu 
o învălmășelă mare, câteva femei leșinară, 
er celelalte o luară la fugă. Și câte-va 
minute sala era golă, meetingulă se 
sfârși, er șorecele rămase singură stă
până pe situațiă.

„Azienda", societate austro-francesă 
de asigurațiune pe vieță și rente. Sub 
conducerea președintelui Principele Cons
tantină Czartoryski s’a ținută la 18 1. 
tr. a V adunare generală a acestei so
cietăți. Darea de semă a d-lui directoră 
Dr. I. Klang constată, că desfășurarea 
afacerei în anulă 1887 a făcută progre
sele cele mai îmbucurătdre. S’au realisată 
polițe nouă asupra unui capitală de asi
gurare de 5,100.863 fl., și stoculă de asi
gurare cu încheerea anului a fostă în 
totală de fl. 36,628.579. Intre afacerile 
nouă nu se mai află nici AsociațiunI, 
nici contra-asigurări, și constau acestea 
esclusivă din asigurări în casă de morte 
și pe vieță. Venitulă premieloră a fostă 
de fl. 857,551.69 și a sporită față cu 
anulă trecută cu fl. 48-560. 17 cr. Intră
rile totale au fostă de fl. 5,015,694 48 cr. 

Plățile pentru contracte de asigurare au 
recerută prea considerabila sumă de fl. 
1,160,501. Cu tote acestea au sporită re- 
servele premieloră la fl. 4,102,696. 36 cr. 
față cu fl. 186,745.60 din anulă trecută. 
Tote spesele de afaceri s’au înregistrată 
pe deplină în contulă cheltueliloră și 
s’au scădută cu desăvîrșire. Adunarea 
generală a hotărîtă împărțirea unei di
vidende de 4"/u.

„Azienda“, societate austro-francesă 
pentru asigurări elementare și de acci
dente. In adunarea general a V ținută 
la 18 1. tr. sub președința Principelui 
Calixt Poninski, a raportată d-lă direc
toră Denis Sienkiewicz darea de semă 
pro 1887. Raportulă constată în totă 
privința resultatulă favorabilă ală anului 
espirată și accentueză, că cu deosebire 
clientela despărțământului de asigurare 
contra incendiului a sporită într’ună 
modă forte îmbucurătoră. Venitulă pre
mieloră pentru asigurări contra incen
diului a fostă de 2.557,289 fl. 33 cr., 
contra grindinei 657,948 fl. 97 cr., asi
gurări de transportă 525,342 fl. 44 cr. 
Intrarea totală, adăogându-se reservele, 
a fostă de 4.690,963 fl. 46 cr. In po
triva acestora stau distribuirile pentru 
despăgubirea dauneloră și a contra asi- 
gurărfloră 4.331.101 fl. 71 cr. Cu în
cheierea anului a fostă suma totală a Re- 
serveloră, fără privire la capitalulu acțiu- 
niloru, 1.160,944 fl. 51 cr. Câștigul curată, 
după facerea tuturoră scădăminteloră 
103,863 fl. 13 cr. și adunarea generală 
a hotărîtă a se distribui după îndepli
nirea dotațiuniloră provedute în statute 
o dividendă de 5°;0.

Cursiilu pieței Brașovu
din 23 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta românescu . „ 8.68 r 8.70
Napoleou-d'ori . . . „ 9.88 n 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 n 11.24
Imperiali................... „ 10.20 r 10.24
GalbinI................... „ 5.88 r 5.91
Scris, fonc. ,,Albinau6u/l) „ 101.— ri —.—

r n ti u /9 „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117— »i 118.
Discontulu .... g1/2--8°/o pa anu.
Bonuri croato-slavone . 104.

Cursnlă la bursa de Viena
din 26 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................. 101.65
Renta de hârtii 5%...................................89.85
împrumutului căiloră ferate ungare . 151.75
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . _ ._
Amortisarea datoriei căilorU terate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.25 
Bonuri rurale ungare............................ 105.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 105.90 
Bonuri cu cl. de sortare........................105.70
Bonuri rurale transilvane........................104.40
Mărci 100 împ. germane................... 61.02
Londra 10 Livres sterlings .... 124.65 
împrumutului cu premiulu ungurescu 130.60 
Renta de hârtii austriacă .... 81.15
Renta de argintă austriacă .... 82.35
Renta de aură austriacă........................112.40
Losurl din 1860   139.80
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872._
Acțiunile băncei de credită ungur. . 305.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 308.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

apropiară de tablă, strigândă: bravo, de 
răsuna sala.

Mumele uimite suspina subtă bone
tele înhorbotate. Lacrâml de bucurie is- 
vora din ochii loră, odată frumoși pote, 
der acum stinși și împregiurațl de ună 
cercă purpuriu; aste lacrâml străcurân- 
du-se pe lângă sbârciturile nasului ca pe 
nisce uluce firești ajungea subtă buza 
de desubtă, unde barba întdrsă înlăuntru 
le opria ca o stavilă. Bunele bătrâne 
nu se putea dumeri cum de suntă atâtă 
de învSțați drăguții loră, și clătindă din 
capă, privia pe dascălă ca pe o ființă 
supranaturală. Bărbații îlă fericita, îi 
mulțămia, îi striga aferim de se sguduia 
păreții; și bătrânulă socoleană doborâtă 
subtă grindina laudiloră șl-a aferimeloră, 
se lăsase pe ună scaună unde’lă împre- 
giurase copii, amețită, cuprinsă, hrăpită 
ca acelă împărată romană ce striga la 
mortea sa :

Je sens que je deviens dieu!
Ce făceamă eu în vremea acâsta ? eu 

rămăsesemă încremenită cu ochii holbați, 
cu gura căscată, căci nu înțălegeamă ni- 
mică, eu care mă țineamă că șciu ceva! 
Dascălulă acesta lua în ochii mei ună 
chină măretă. academică, înaltă, neînțe- 

lesă ca și sinonimele sale; mi-se părea 
că vădă ună Platonă, ună Aristotelă ... 
câtă mă umilise de tare! cum îmi căduse 
trufia! câtă mă simțeamă de mică în a- 
semănare cu băiatulă acela, care scria 
Sară și Vie în trei osebite feluri!

Ne am întorsă acasă. Tatălă meu 
vădendu-mă gânditorii, mă întreba ce am?

— Gândescă la adânca erudețiă a 
acestui dascălă.

— Adevărată, e ună omă plină de 
șciințl, și l’am poftită să vie a 'ți da lecții 
de trei ori pe săptămână, de mâne va 
începe.

0 câtă am rămasă de recunoscătorii 
bunului părinte pentru acestă dorită veste!

îndată am gătită caiete, condeie nouă, 
cernelă bună, nimică n’am uitată; în
tocmai ca bravulă soldată care îșl perie 
uniforma, frecă bumbii, curăță armele 
în ajunulă bătăliei. Aceste pregătiri m'au 
ocupată pănă sera când m'am culcată 
gândindă la noulă dascălă, și judecândă, 
că cine n’a ave astfelă de nașă, precum 
era ală lui, nu pote fi învățată.

A două di, profesorală veni, și după 
acea de datoriă, bună dimineță! scose din 
sînă o broșură cartonată Cu hârtiă pes

triță, dicându-ml cu ună zîmbetă plină 
de încredere în sine: nădejduescă că ne 
vomă înțelege amândoi. Acestă filadă, 
nu suntă la îndoială că în puține dile o 
vei învăța.

O! — am gândită — acesta e ne
greșită vre-ună ecstractă lesniciosă de 
sistema sa de învățătură. Am luat’o cu 
totă cinstea cuvenită operei unui literată, și 
deschiijendu-o, am vădută că era — ună 
Abecedară cu slove d’ună palmacă mari !

Am rămasă mută de oțărire și de 
rușine.

Ce batjocură! să mă pue pe mine, 
care nu eram ună copilă acum — aveam 
13 ani — să învăță a b c, pe mine care 
înțelegeamă pe Irodian din scorță ’n 
scorță! Acesta era ună afrontă pe care 
a mea cinste nu’lă putea mistui. Ho- 
tărîi să-mi răsbună și asta ideiă mă mai 
liniști.

In vremea acesta dascalulă îșl așe- 
4ase ochilarii pe tronulă loră — pare căpri- 
vescă încă acei ochilari țuguiațl pe nasulă 
lui uriașă ca ună turcă călare pe ună 
armăsară roibă — trase tăbacă, strănuta, 
tuși spre a'șl drege glasulă și începu 
rară și cu dese pause:

„Netăgăduită este, că ornulă ne’n- 

„vățată e ca ună copacă ne'ngrijită. 
„care nici o rodă nu aduce. Dreptă a- 
„ceea, dascalulă este pentru ună tânără 
„aceea, ce este și grădinarul pentru pomă : 
„îlă curăță la vreme seu ca plugariulu 
„bună, care curăță de mărăcini țarina 
„sa pănă a nu se sâmâna sămânța cea 
„bună."

„După aceste parabole urmă: „Pen- 
„tru a-țl paradosi limba românescă după 
„totă rânduiela spre a o sci cum se 
„cade, ca s’o înveți precum se cuvine, 
„trebue a începe dela începută. Vei sci 
„deci că limba românâscă are 41 slove, 
„care se împartă în trei soiuri: glasnice, 
„neglasnice și glașnico-neglasnice, și a- 
„anume, glasnice suntă: Az, Est, Ije, I, 
„On, U, ier (ă) ieactiu, io, (iu), îia, ia, 
„Ipsilon, Omega. Neglasnice: Buche, 
„Veade, Glagol, Dobra, Juvete, Zemne, 
„Kaku, Lude, Mislete, Naș, On, Pokoi, 
„Rîță, Slovă, Tverdă, Tîrța, Heru, Ksi, 
„Psi, Ți, Cerbu, Șa, Ștea, Thita, Țea." 
„Glasnico-neglasnice: Zalu, ieri, Ucu, în."'

(Va urma.)
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„AZIENDA“, osterreichisch-franzosische Lebens- und Renku-krsiciierungs-Gesellsfliaft.
Activa. Bilanz-Conto. _______________________Paasiva.

11. kr

î

1
B
4
5.

Cafsastand in Wien, der Administrationscassa in
Triest nnd Guthaben bei der k. k. Posfspar- 
eassa .........................................................................................

Realitatea der Gesellschaft . .................................
Wcrthpapiere zum Course vom 31. December 1887

Darauf haftende laufende Zinsen . ...................
Wechsel im Portefeaille . . ......
Rostliche Forderung an die Actiontire der >Azi-

enda Assicuratrice* ........................................................
Zur Ratenzahlung verglichene Ausetande bei den-

selben . ................................................... ................................

91.804
3,5-16.315

1,934.914
14.318

43 
24|

50
04

1.
2.

8.

4

6 Forderungen aus Hypothekardarlehen

8.
Forderungcn an diverși Debitoren............................
Darlchen auf Poiizzen der Gesellschaft...................

9. Zcitwerth erworbener Leihrenten und angekauf-
I tpr Capitalien......................................................................

10. Depositen....................................................................................
11. Mobiliar, Cassen, Schilder und Realitiiten-Inven-

tar...................................... ..........................................
• Patria» Vermogen.................................................................
Saldi und Baarcassa der Filialen und Agenturen

12.
13. I

752,587

130.999

67

07 883.586)74
208 199|17
178.182 24
651.341 80

m m*i ,;m» 93

6.

7.
8.,

1

10.
II
I.’

Emittirtes Actiencapital...................................................
Agio-Reserve auf dasselbe...............................................
Gcwinn-Reserve......................................................................
Prâmien-Reservc fur Todesfallversicherungen . . 
Pramienubertrag auf 1888 ...............................................
Pramien-Reserve. Prămien-Uebertrag und Gewinn-

Reserve der Abtheilung filr Todesfallversicha- 
rungen mit GcwinnBntheil ......................................

Fond der Associationen...................................................
Reserve fiir anvemeldefe Todesfâlle........................

» • făllige Erlebcnsfallvorsichernngon . .
> . Sterbefalle in der Abtheilung fOr Ge-

winnantheil...........................................................................
Hypothekarechulden aufd. gesellschaftl. Realităten 
Diverse Creditoren abziiglich der Dcbitoren im

Conto-Corrente......................................................................
Cautionen dep Beamten und Agenten ...... 

wovon in Eflecten............................................................
Pensionsfond der Beamten...............................................
Nicht- behobene Dividcnden pro 1886 ........................
Gewinn aus dem Rcehnungsjnhre .... . . .

|

ti. kr

480.000 -

177 227 45

14

Gepruft und mit den Biiehern 
WIEN, den 23. Mai 1888.

E. Boisfion in. p. Weinmann in. p

„AZ1E?MDA“. iistciTcicliisi li-lraiiziisixcl:(‘

45
4

1MX

283 336
3,150.019 7y

iibcreinstimmend befunden : 
Der Buehhalter: 

Durat m. p. Honlgsvald ra. p. C. Lampelmeyer m. p.

Activa.
II kt K

1. X chl emittirtc 6000 Action ă fl. 80.— in Gold 480.000 — 1.'

2. Bnars-chaft hei der Centrale..................................... 32.407 5C
3. Bnar^ehaft bei den Roprăsentanzen und deren 11

Gnthabungen bei der Postsparcassa................... 84.836 2.» IK - 3

4 Stsals- und Weithpapiere ................................. 902 549 SM
5. Realitiiten der Gesellschaft ........... 212.485 -

Deponirte Cantionen . ...... .... l.JBI 5.
7 7.9‘t» -•»
M Dispouible Guthaben bei Banken und in der Post- 6

sparo'asea ................................................................................ - 64.671 60
O Fordcrungen bei Versicherungs-Geselischaften ab- 7.

ztîgl. Creditoren ................................................................. 247.840 AH
D' AnsstÂnde bei den Reprăsenfanzen . ... 522.481 ■ 8
•• 1 Einrichtungs-Gi genstande. Cassen, Bîbliothek, 9.

Dane in dem Central-Bureau und in den Re- 10.
prasentanz-Bureaux . . .... 19.976 24 11.
Abschreibung bierauf............................................... Ut. J M 18.312 43 12.

2.574.755136

Ehiiieiitiir- mid I iilall-lcrsiclienimis-GfM'IlMliiift.
Vvriit" pro I

Actiencapital, bcstchend in 12.000 Actien h fl. 80.— 
in Gold....................................................................................

Acfiencapitals-Aginrcserve...............................................
Gewinnst llescrvi fond . . ......................................
Speeial-Resei vc.......................................... fl. 105.000.■—

abziiglich Coursverlust anf EfTecten ■ 71.851.99 
Prii mien-Reserve abzhglith Riickversicherung und 

frei von jeder Belastung...............................................
Sehaden-ID'sei ve abziiglich des Anthciles der 

Rilckversicherer.................. ...............................................
Hvpothokarschuld auf dem House Mr. 3. via St. 

Caterina in Triest.............................................................
Deponirtc Ca’ilionen.............................................................
Creditoren im Conto-Correlite abziiglich Debitoren 
Ponsionsfond der Beamten....................... ....
Unbehobene Dividende ..........................................
Gewinn aus dem Rcchnungsjahre .... . . .

fl. kr n ki

ORO 000
119 520 —
64.594 94

33.148 01 217.262

701.860 81

841.821 •

12.254 73
1.250 — 

911,09:1 74 
26.180 94

168 31 
103.863 13

I 574 765 M

Anmerknng. Der in ktinfiigen Jahren fâilig werdende Prămienschein-Bestand helăuft sich anf fl. 3,607.851 72. 
Geprilft und mit den Buchern ubereinetimmend befunden :

WIEN, am 31. December 1887.
E BoIsbod m p. J Hdolgavald m. p. L. Weinmann m p Ferdinand Hartwig m. p , Bnchhalter.

Agenția principală în BrașovH: KARL HALMEN.

Care este cea mai bună hărtiă pentru țigări?

---------- SIMYd-----------

UMV31M9Y4 laTCHlS

MHISMnVMfl IQVMJ
ziiWC CJ 0 «7 Q5S ®»

li

Mtnm*. I? faye»

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

Nu este reclamă 
grilă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 

i . r; pe basa analisei com- 
;jț parative a diferite- 
' loră hărții de țigări 

mai bune, ce se află 
în comerță, că hărți a 
de țigări

X

, u «răi».

pWOruGO IWYWVH Vă 3£ (IDibH 
UiSJJ» ♦ âlflCVJVlANOO 33 JV?

LES DERNIERES CARTOUCHES" 
W „D0R0BANȚULC“ -W 

clin fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisft.
ft.-» Boulevard Exelmans 

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii alu stabilimentului chemicu de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produși! chiar resultatulfl strălucita, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches“ și „Dorobanțulu" sunth cu 23—74"/0 mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutună cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semănă cu desemnulâ aci imprimata și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă unu depositu pentru vendare en gros a hârtiei de Jigări și a tu- 
buriloru pentru Jigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WTE1V, I. Bez., Scliottenring; IVr. 25

și afiă aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193,50-32

A vist d-lorll abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulO mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Câștiffu laterala fle 10 fl. pe fli 
fără capitală și tară risicu prin 
vencjarea de losuri plătibile în 
rate în sensuhi articulului 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp., Budapest.

de

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikuldott vegrehajto az 

1881 evi LX. t. cz. 102. §-a ertel- 
meben ezennel kOzhirre teszi, bogy 
a fogarasi kir. jârăsbiriîsăgnak 1888 
evi 2293 szăniu vegzesevel 1888 ev 
Mâjus ho 28-ik napjăn fogarasi 
Grrunfeld Sâmuel javăra, pojânai 
de a brâzai havasokon tartozkodo 
Radu Nicolae ellen 73 frt toke s 
ennek 1887 ev Augustus h<5 16 
napjâtol jăro 6°/0 kamatai, az eddig 
osszesen 40 frt. 70 kr. perkoltseg 
koveteles erejeig elrendelt kielegi- 
tesi vegrehajtăs alkalmăval biroi- 
lag be foglalt es 420 frt. becsiilt 
9 darab 16 es csiko, 100 darab 
anyajuh, es 100 kilo gyapjubol 
ăllo ingdsăgok nyilvănos ârveres 
utjân eladatnak.

Mely ârveresnek a fogarasi kir. 
jârâsbirdsâgnak 1888 evi 2326 p. 
sz. alatt kelt kikoldetest rendelo 
vegzese folytăn a helyszinen, va- 
gyis Breâzăn a kozseg bâzânăl 
leendo eszkozlesere 1888 ev Iulius 
ho 31-ik napjânak delelotti 10 orâja 
hatâridoul kitiizetik es ahhoz a 
venni szândekozdk ezennel oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy fenni 
ingosâgok ezen ârveresen az 1881 
evi LX. t. cz. 107. §-aertelmeben 
a legtobbet igeronek sziîkseg ese- 
ten bacsâron aiul is eladatni fognak 
Az elârvei’czendo ingdsăgok vete- 
lăra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-ăban meglălapitott feltetelek sze- 
rint lesz kifizetendo.

Felhivatnak egyuttal miudazok, 
kik a lefoglalt s most elărvere- 

_zendo târgvakra elsobbseggel bir- 
nak es ez a vegrehajtăsi iratokbol 
ki nem ttinik, miszerint elsobs^gi 
igenyeiket az ârveres megkezdeseig 
szdvâl vagy irăsban alulirt vegre- 
hajtonâl az 1881 evi LXt.cz. 111 
§-a ertelmeben a kiilonbeni kovet- 
kezmenyek terhe aliat bejelenteni 
el ne mulasszăk.

Kelt Fogarasban, 1888 evi Iu
lius ho 16 napjăn.

Gyârfâs Ferencz,
kir. birosăgi vegrehajto.107

105.3—2

CITAȚI7HE.
Bucurii, Homorodlanu gr. cat. din CohalmO, de 13 ani părăsindu-șl 

femeia, pre Eva Iosifu gr. cat. din Draos dom. în Homorodă și ne 
aflându-i-se ubicațiunea, prin acesta este citată : ca în termină de 
unu anii se se presenteze la forulă matrim. deleg, gr. cat. de I in
stanță ală Făgărașului, căci în absența lui se va da cursă liberă 
procesului și va fi înlocuită prin curatoru ad actum.

Dela presidiulă forului matrimonială gr. cat. de I instanță ală 
vicariatului Făgărașă.

Făgărașă, în 23 Iuliu 1888.
Basiliu Rații,

vicar ti.

Son oi jiecarea Iromiriloro oi nosloM ii Brașov».
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovă la Pesta:

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerată
mixtă Nr.

Trenulu 
Trenulă

Trenul ti 
Trenul ti

Trenul ii
Trenul îi

Trenulu 
Trenul ti

a)
b)
C) 
d)
')

a)
b)

Dela
fi 

rt 

n 
n

Dela

I.

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovu la Bucuresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i 
mixtă Nr.

2.
mixtă Nr.
accelerată

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovu:
317: 2 ore 32 minute după amecjl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A Plecarea postelorft:
Brașovu la Reșnovil-Zernescl-Branu: 12

Ti

71

n
n

ore 30 m. după amedl
Zizinii: 4 ore după amedl.

SUcuime [S. Georgi]: 1 oră 
Făgărașu: 4 ore dimineța. 
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea postelorli:
Reșnovă-Zernesci-Branu la Brașovu: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinii la Brașovti: 9 ore a. m.

n 
în 
la 
la

B.

30 minute noptea.

n
e) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore diminua.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


