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Mâne este o (ți de serbătore 

pentru Românii din munții Apu
seni, pentrucă în acesta (ți ei voru 
saluta în capitala lom, în Abrudu, 
inteligența română din tote părțile 
care vine se se sfătuescă în mij- 
loculîi loru asupra celei mai mari 
probleme a nemului românescu, 
problema culturei și a propășirei 
sale.

Va înțelege fiăcare, că voimu 
se vorbimu de a 27-a adunare ge
nerală a Associațiunei transilvane, 
care se va deschide mâne la polele 
Detunatei.

De astădată Adunarea acesta 
ne oferă unii deosebită interesă 
nu numai prin aceea, că se pe
trece în ținutulă romantică renu
mită prin trumseța și bogăția lui 
naturală și prin trecutulă său mă- 
reță istorică, ci și prin împreju
rarea, că nobila și folositbrea in- 
stituțiune a Associațiunei transil
vane a ajunsă la ună punctă de
cisivă în vieța ei, când se pretinde 
totă energia activității și totă în
suflețirea spiritului națională ro- 
mânescă, pentru ca acesta institu- 
țiune de cultură se-șl ia în viitoru 
ună aventă mai puternică și mai 
falnică ca se potă ajunge marele 
scopă ce’lă urmăresce.

Nu vomă vorbi cu acestă o- 
casiune despre întrega activitate 
a Associațiunii și despre resulta- 
tele ei dobândite până acum. Nu 
putemu și nu ne este permisă 
înse a trece cu vederea faptulă, 
că precum nimicii pe lume nu 
pote fi perfectă așa și acestei sa
lutare instituțiunl i se atribue - 
cu dreptu ori pe nedreptă, nu 
voimă deocamdată a cerceta, — 
unele scăderi, de cari ar suferi.

Este numai naturală ca orl-ce 
omă, orl-ce societate să-și aibă 
scăderile și neajunsurile sale. Decă 
înaintea luminei n’ar fi fostă în- 
tunereculă și înaintea adevărului

n’ar fi fostă erorea, de sigură că 
omenirea trebuia se fiă cu multă 
mai inapoiată în tote privințele, 
căci nimică n’o îndreptăția se a- 
jungă prin nelucrare, unde numai 
ună zelă, 0 luptă și 0 activitate 
de secul! a adus’o.

La noi, ca ori și unde la na
țiunile tinere, lucrurile suntă Î11 
fermentațiune și sciină că orice 
fermentațiune depinde dela diîe- 
ritele elemente și fenomene ce-o 
producă. Decă aceste elemente 
suntă asimilabile, decă fenome
nele îi suntă priinciose de sigură 
că resultatulă finală, productulă 
acelei fermentațiunl trebue se fie 
nealterată, bine desvoltată în tote 
privințele.

Să ne punemu însă întrebarea 
de ce elemente dispunemă noi, ce 
fenomene apară neîncetată în ju- 
rulă nostru ? Acestea le putemă 
răsuina în două cuvinte: elemente 
neperfecte, fenomene nepriincidse.

Și nici c’ar pute fi altfeliu. 
Suntemă 0 națiune, care abia a 
începută a da semne de viață pe 
tăremulă culturii de ună jumătate 
de vecă. Abia amu începută a ne 
cunosce pe noi înșine încâtva, a- 
bia amu începută a cunosce pe 
alții, coinparându-i cu noi, abia 
amă începută a ne lărgi cerculă 
vederiloră nostre, abia amă înce
pută a eși dela căminele părin- 
țescl, pentru a ne pute adăpa la 
isvorele civilisațiunii și culturii 
seculare a altoru națiuni.

De ce feliu de fenomene sun- 
teniă încunjurați ?—Răspunsulă îlă 
aveinu ușorii, decă ne gândimă la 
luptele (jilnice pentru esistența 
nostră națională, lupte de cari nu 
suntemă cruțați nici în unghiurile 
cele mai ascunse ale patriei nostre.

Mai este înse pe lângă acesta 
și ună altă fenomenă, ce ne ține 
legați de mâni și de piciăre. Suntă 
lipsele nostre mari materiale.

Der apoi mai avemă a ne 
lupta și c’ună inimică subiectivă,

ce zace în noi înșine, cu slăbiciu
nile nostre proprie, cari producă 
desbinările în idei și fapte dintre 
noi și împiedecă la fiecare pasă 
progresarea nostră.

Tote aceste elemente și feno
mene voru esercia influința lorii 
și asupra adunărei de mâne din 
Abrudu.

Ună punctă cardinală ală a- 
cestei adunări îlă va forma tară 
îndoielă cestiunea scolei de fete 
din Sibiiu atâtă de multă agitată. 
Aci pară a se concentra tote im
putările, că Associațiunea a co
misă 0 greșelă, întrebuințându-și 
aprope totă averea pentru clădi
rea și întreținerea scolei de fete.

Este în adeveră puțină îmbu- 
curătore icona ce nl-o presentă ra- 
portulă comitetului despre situați- 
unea financiară a Asociațiunei. 
Der decă în adeveră s’a făcută 0 
greșelă, ce este de făcută? Sg ne 
pierdemă timpulă cu recrimina- 
țiunl nefolisitore și nejuste ori 
să ne punemă pe lucru și se-o în
dreptăm ă ?

Noi credemă, că nu este tim- 
pulă acum de a ne sfădi decă ceea 
seu ceea putea se se facă mai bine 
și mai nemeritu, ci trebue se ți- 
nemă contă de ceea ce s’a făcută 
totă spre folosulă nostru generală 
și se nu lăsămu ca Associațiunea 
se sufere scădere prin nepăsarea 
seu îndărătnicia nostră.

Avemă scbla de fete înființată 
de ea. Se-o susținemă și se-o adu- 
cemă la cea mai mare înflorire.

Asociațiuuea, sleindui-se ave
rea prin acea întreprindere, are 
lipsă de sprijinulu nostru materi
ală. Se i-lă damă fără a ma1 
cârti și fără a mai învinui pe ni" 
meni.

Este tristă că numSrulă mem- 
briloră ordinari ai Asociațiunei nu 
se urcă nici la 400. Sâ căutămă 
a face ca acestă numără sâ fiă 
îndoită și întreită mai mare.

Etă așa înțelegemă noi chiă-

marea adunării generale dela A- 
brudu și de aceea amu <]isu, că 
fără însuflețire națională nu se 
pote ajunge 0 țintă națională a- 
tâtu de mare și sublimă.

Felicitându din inimă Adunarea 
generală a Associațiunei, din A- 
brudă, îi dorimu deplină succesu 
în obositbrea-i lucrare, er tuturora 
participanțiloru stăruință, paciență 
și abnegațiune, ca astfelu rodulu 
lucrării loru se fiă câtu mai mă- 
nosu!

ZEBaportULlM
Comitetului Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mână despre activitatea sa in decursulă 

anului 1887.
Onorată adunare generală!

Urmândă și de astă-dată întocmai 
disposițiunii cuprinse în țț-fulă 32 (lit. g.) 
ală statuteloră, precum și conclusului a- 
dunării generale, din anulă 1882 dela 
Deșiu, Nr. prot. 33, comitetulă instituită 
în adunarea generală din anulă 1886 dela 
Alba-Iulia pentru periodulă dela 1887 — 
1889, îșl ia voiă a presentă adunării ge
nerale următorulu raportă despre acti
vitatea sa în timpulă dela 1 Ianuarie 
pănă la 31 Decemvre 1887.

I.
Conformă prescriseloră Șț-lui 30 din 

statute, comitetulă are să țină de regulă 
în totă luna câte 0 ședință regulară, prin 
urmare 12 ședințe regulate la ană. Totă 
numitulă §. îi prescrie însă comitetului 
și îndatorirea: de-a se întruni în cașuri 
urgente și mai adeseori. Pănă la anulă 
1884, adecă pănă la timpulă, în care a 
începută să se facă urzirea pentru reali- 
sarea măreței idei, ce astădl întrupată 
ni se înfățișeză în frumosulă institută ală 
Associațiunii, menită a da femeii ro
mâne crescerea, după care însetase atâta 
timpă, comitetulă a putută să se măr- 
ginescă la minimulă de ședințe, prevă- 
dută în statute. Dela numitulă ană în- 
edee numărulă ședințeloră cresce treptată. 
In decursulă anului 1885 comitetulă ținu 
deja 18 ședințe, în anulă următoră (1886) 
21, er în decursulă anului, despre care 
voimă a raporta, 28 de ședințe. Ca și 
în cei doi ani premergători, cestiunea 
școlară și în anulă 1887 se trage ca ună 
firă roșu prin tote ședințele comitetului; 
ba în unele dintre acestea (10 la numără)
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trece granița, care era representată prin 
unii șanță năroită și crescută cu iarbă. 
Dincolo în drepta era 0 pădure de fagi 
și carpinl. Ne îndreptarăm^ spre ea. 
In stânga era fânațe și dincolo de ele 
se vedea rîulă Șiretului, er peste elă oră- 
șelulă din Moldova, Mihăilenii. Intra- 
rămă în pădure și ne aședarămă subtă 
ună fagă bătrână și rămurosă. Negri 
trăgendu-mă lângă sine îmi dise: „acum 
e acum! Fii deci bună și iate pe mar
ginea pădurei la vale spre Șiretă, der 
printre copaci, doră nu te va vede ni
menea și ocheșce și ascultă, de nu cum-va 
vei vede doi omeni, fiă și ori-ce omeni, 
fiă pe josă, ori în cară cu boi, ori în 
căruță cu cai, aprope ori departe, și cum 
îi vei zări, mergi spre ei și întreabă-i : 
„dela Galați venițl?" și de vorQ dice: 
da; fii bună și vină curendă încocl să 
ne spui."

Cunoscui de pe fețele tuturora din 
nou, că’să îngrijiți și emoționați.

„Câtă de bine-i", dise Negri cătră 
ceilalți, „că d-lă P. e îmbrăcată țără- 
nesce. Mă luă apoi de mână și-mi dise: 
„Mergi D-le, mergi, și D-deu cu d-ta 
și cu noi!"

Nu sciamă ce aventură mă așteptă.
Sorele apunea și numai câte-va rade 

mai licăreau printre copaci. Ochii mei 
erau încordați totă spre câmpiă, spre Și
retă și peste elă. Pășeamă totă înainte 
pănă ajunsei la marginea pădurei, adecă 
la câmpiă dincolo, der nimică nu vădui; 
mă pusei josă, aprinsei 0 țigară și as- 
cultamă. Inima-mi sbocotea cumplită! 
întunecase bine și totă nimică! Ce să 
facă ? Mă ’ntorcă totă pe aceea cale la 
domnii mei și le spună, că nu se vede, 
nu se aude nimică. Toți tăceau, se spe
riase și suspinară. „Mai mergi frate, mai 
mergi odată și mai vedl — 0, pote totă 
încă nu-i de geba!" îmi dise Petrache 
Casimiră.

Bobăindă prin întunerecă, ajunsei er 
la loculă unde am fostă, der de vădută 
ceva nu era vorbă și nici n’audeam ni
mică, afară de ună sunetă slabă ală Și
retului, colo în depărtare. In dosulă meu 
în codru se audia 0 buhă. Nu mă sim- 
țiamă prea bine. Ml-așă fi aprinsă încă 
0 țigară, der mă temeamă să nu mi se 
vadă flacăra chibritului. Stamă și aș- 
teptamă. — Ah, la 0 vreme ce se aude ? 
Par-că scârțăitulă unui cară neunsă!...

Mă rădică, tragă cu urechea, acelă scîr- 
tăită e — dreptă în fața mea înspre rîu ! 
Mai așteptă ceva, totă ascultai, și apoi 
plecai spre sunetă și de-odată zărescă 
ună — cară cu fenă ori cu pae cu doi boi, 
pe care îi mâna de alăturea ună omă 
fără a mai striga „hăisă“ ori „ceau și 
ast-felă venea pe deantregulă pe fenațe 
dreptă spre pădure.

„Bade, dela Galați vini ?u
De-odată opresce omulă boii și tace. 

Mă apropi de elă întrebându-lă încă 0- 
dată: „dela Galați vini bade ?u — Audă 
ună „da“ fricosă. —

Nu sciamă ce să făcă, să-i dică să 
urmeze după mine, seu să aștepte? ț)i- 
sei totuși: „stăi puțină, bade, aici, eu îsă 
omă bună“, și alergai cum putui prin 
întunerecă la tovareșii mei. „Este11 stri
gai și nu prea. Dreptă în piciore să
riră toți și audii că într’ună glasă : „Mon 
Dieu!u și „0 Domne !u

Erau pote trecute 10 ceasuri. Pă
șeamă înainte, er tovarășii mei „argona- 
uticl“ după mine totă șoptindă unulă al- 
altuia. Vedemă carulă, care încătrou 
întreabă: „Dela Galați?" Bietulă omă 
vădendă atâția domni, tăcea spăimân-

Ddd episodu to 1848.
(Fine.)

II.
„Pote domnii suntă de cei ce fugisă 

din Moldova?" 1116 întrebă caporalulă. 
Aci nu sciam ce să-i răsptmdă și când 
meditam, elă îmi veni în ajutoriu dicendă 
cu dreși-care aplombă de — superiorii: 
„Am ordinii, ca pe toți cari nu-su omeni 
proști și vreu să treci pe la stația mea 
din Moldova în spre noi, să-i lasă, nu
mai să-și înscrie numele în cartea mea. 
Le voi face der acelfl bine: să pof- 
tescă !“

Vestii deci pe tovareșii mei, cari îșl 
luară geantele ce aveau în mână, și în- 
trarămă în cerdacă, unde trebui să-și 
înscrie toți numele, pote pentru fala cor
poralului, deși îi declaraserămă, că nu 
venimu acum din Moldova. Negri îi mai 
dete corporalului unu bacșișu și ceren- 
du-i voe a ne folosi de masa lui, fiă-care 
întinse din merindele aduse cu sine.

Era spre seră, deci ne grăbirămu a
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siugurulă obiecta de desbatere îlă for- 
meză numai afacerile școlare. Resultă 
deci, că de cândă cu înființarea școlei, 
agendele comitetului s'au înmulțită în 
moda deosebita, ba s'au duplicata chiar.

In tote cele 28 șediuțe presidiula 
l'a purtata cu cunoscutu-i tacta și ab- 
negațiune vice-președiutele Associațiunii, 
neuitatulă Iacobă Bologa. Sub densulă 
s'au făcuta pregătirile pentru adunarea 
generală din anula trecuta, ținută în Si- 
biiu; densula a deschisa și condusa nu
mita adunare, după ce președintele As
sociațiunii, ilustritatea sa d-la preposita 
capitulară Timoteiu Cipariu prin starea 
sănătății sale debilitate și prin greuta
tea aniloră înaintați împedecăta a tostu 
a lua însuși cârma în mână; densula îi 
anunță comitetului la 3 Septemvre anul 
trecuta trista scire, că ilustrulă preșe
dinte alu Associațiunii Timoteiu Cipariu- 
unula din Nestorii literaturei române, s'a 
mutata la cele eterne: densula a con
dusă, conformă conclusului luată la 3 
Septemvre anulă trecută, coinitetulă în 
corpore spre a depune o cunună în 
Blașă pe mormentulă neuitatului defunct, 
dreptă ună semna de recunoștință pen
tru meritele, ce și-le-a câștigată; sub 
densul s’au ținută în fine ședințele co
mitetului pănă la 29 Main a. c. când 
unii din membrii comitetului îi anunță 
acestuia scirea, că o bolă venită repede 
a legată pe neobositula vice-președinte 
la pată: fiindu a se ține astfelă ședința 
conchiămată sub presidiula ad boc ală 
unuia din membrii comitetului, conform 
prescriseloru §-lui 30 al. 2 din statute. 
La 30 Main a. c. se împărtăși în sfirșita 
comitetului scirea neașteptată, că ne’n- 
durata morte i-a răpită Associațiunii a- 
cum și pe vice-președintele, pe neobo- 
situlu aperătoră ală intereseloru ei. Dela 
ultima adunare încoce Associațiunea nos
tra a ajunsă așa deră în regretabila po- 
sițiune, a îndura o îndoită și adâncă 
simțită lovitura, și anume : de a perde a- 
t.âtă pe președintele câtă și pe v.-preș. ei. 
A fost giea și adenc simțită lovitura ce 
a ajunsă Associațiunea ndstră mai alesă 
în timpurile de adi, când dilele grele 
suntă, și ca ori și cândă mai mare lipsă 
avemă de brațe vigurose. precum au 
fostă brațele celoră doi defuncți, cari și 
ruri de am încoce condus'au cu succesă 
destinele singurului aședâmentă, pe care 
cu dreptă cuvântă îlă putemă numi uuă 
bună comună ală tuturoră Româniloră 
din ținuturile locuite de acestă poporă 
ală nostru, și a căroră memoriă, și din 
acestu motivă numai, râmâne-va nestersă 
în inimile nostre.

In fața regretabilului incidență atinsă 
comitetulă nevoită s'a vâdută, pentru 
asigurarea mersului regulată ală afaceri- 
loru, și ținendă contă și de prescrisele 
§-lui 30 din statute, a face, cu privire 
la presidiu o provisiune interimală . în- 
credendă agendele presidiale pentru 
timpulă pănă la acestă adunare generală 
veteranului membru ală comitetului și 
prim-secretarulă Asociaținnei, d-lui Ge
orge Bariță. Deși schimbarea din urmă 
făcutu-s'a numai în una din ședințele din 
anulă curentă (în ședința comitetului 
dela 30 Maiu a. c.) și ar fi prin urmare 
cuprinsă să fiă în reportulă despre anul 
curentă, care e a se presenta adunării 
generale din anulă 1889, fiind ea însă de 
natură de a reclama una dintre cele mai

grabnice și mai însemnate decisiunl prin 
votulă adunării generale preseute, comi
tetulă îșl permite a o aduce, în legătură 
cu raportulă asupra gestiunii anului tre
cută, înaintea aduuării generale din a- 
nulă acesta.

Prin conclusulă aduuării generale, 
ținute anulă trecută în Sibiu (ședința II 
pt. prot. 20), bibliotecarulă Asociațiuuii, 
d-lă Dr. I. Crișianu, alesă a fostă de se
cretară II ală Associațiuuii, fără ea să 
se fi putută face în pripă provisiunea 
recerută cu privire la oficiulă, ce numi- 
tulă domnă îlă purtase pănă atunci, la 
oficiulă de bibliotecară. In fața acestei 
împrejurări alesulă secretară a provâdut 
mai departe și oficiulă de bibliotecară 
renunțândă însă, în favorulă fondului 
Associațiunii pentru anulă presents, la 
remunerațiunea împreunată cu acestă 
oficiu

Onorata adunare generală va bine
voi der a dispune la timpulă său cele tre- 
buinciose prin o nouă alegere la oficiile 
de președinte, de vice-președinte și de 
bibliotecară ai Associațiunei, dândă și 
din parte-șl euvenitulă votă de recunoș
tință memoriei foștiloră doi presidențl.

SS revenimă acum la însăși activi
tatea comitetului în decursulă anului

lulă împărată germană Wilhelm II ceru 
dela mamă-sa îndată după suirea pe 
tronă, să-i prede acelă manuscripts spre 
a-lă depune în archiva statului, primi a- 
cesta ună răspunsă negativă, provocân- 
du-se mamă-sa la voința espresă a de
cedatului ei soță. De aci ună telă de 
disonanță între Friedrichskron și Windsor, 
pronunțată destulă de tare la notificarea 
suirii lui Wilhelm pe tronă. Acesta însă 
nu este o disonanță politică. între nepotă 
(împăratulă germană) și bunică-sa îre- 
gina Angliei), ci o mică certă de pro
prietate, care intereseză pe totă lumea 
politică prin aceea, că în opulă dispu
tată suntă depuse ideile, ce voia să le 
validiteze .și realiseze împăratulă Fride
rică ca domnitoră.

Sdrtea lui tragică se va pute ilustra 
numai atunci în totă mărirea sa, când 
lumea va afla din memoriile lui, ce a 
voită și ce l’a împedecată să facă teri
bila lui ursită. In decursulă domniei sale 
de 3 luni a descoperită fără îndoelă 
unele din scopurile sale ideale, însă pe 
ce cale a ajunsă a le stabili înaintea 
spiritului său luminată, cum s’a desvol- 
tată maturitatea sa minunată, prin care 
a pusă în uimire din patulă său de bol
navă pe totă lumea, ne va pute ilustra 
pe deplină numai istoria scrisă chiar de 
mâna lui, istoria desvoltării sale spiri
tuale și politice. Acea istoriă va fi ună 
monumentă de ună efectă surprindătoră, 
ună monumentă ală nedreptății istorice, 
ce a esertiat’o ursita asupra unui mu
ritorii preferită, care a fostă chemată, 
der nu alesă, se împodobescă o coronă 
puternică cu strălucirea umanității ve
ritabile și a virtuțiloră neperitore.

Trei deci de ani s’a preparată elă 
în pace și răsboiu la tema acesta mă- 
reță, a observată și meditată, a lucrată 
și plănuită și când în anulă ală 57-lea 
ală etății sale suna ora îndeplinirii sco- 
puriloră sale, se afla pe patulă de morte. 
Acesta a fostă cruda lovitură reservată 
soției sale, care cu o iubire nespusă l’a 
îngrijită pănă în ultimele sale mo
mente.

Era de altcum și naturală ea fiiulă 
să ceră memoriile tatălui său, căci nici 
ună scriitoră nu le pute scrie în modă 
mai competentă, de cum le-a făcută elă 
în iubirea sa de adevără. Totă așa de 
ușoră se putea înțelege însă și de ce a 
refusată mamă-sa de a lăsa să se în- 
grope acele însemnări în archiva statu
lui pentru ca lumea să nu cunoscă ni- 
mică din ele seu celă multă câteva pa- 
sage ilustrate tendențiosă în istoriogra
fia curții.

De aceea a iostă numai îndreptățită 
pretensiunea împărătesii de a fi însăși 
istorica soțului ei, vrând ă să-i asigure 
decedatului ei soță administrațiunea lu
mii, se nu i-o potă răpi presentulă. Cre-

dinciosă soțului ei, voesce cu ori ce prețu 
să esecute dorința lui. Fără îndoelă ea 
are în vedere esemplulă mamei sale, re
ginei Angliei, care puse soțului ei prin
țului regentă Albertă totă ună asemenea 
monumentă, dedicându-i ună opă, în 
care elă, vorbindă de cele mai multe 
ori, însuși publică încă și după morte sa 
ideile sale luminate despre domnire și 
politică, despre stată și societate.

Transpunerea însușiriloră acestora 
în Anglia este fără îndoelă o eausă care 
pote produce «frecare amărăciune în ca
pitala Germaniei, avendă ele o valore 
neprețuită în prima liniă pentru Germa
nia, însă cu tote acestea tăria de carac- 
teră și pietatea văduvei imperiale suntă 
o garanță sigură, care pote delătura ori 
ce îngrijire, că vre ună spirită tenden
țios ar pute prelucra aceste însemnări 
dilnice ale împăratului Friderică în de- 
favorulă Germaniei. E.șirea loră la lu
mină va dovedi întru câtă suntă de ue- 
basate temerile acestea.

1887 ! In ședințele ce le-a ținută, comi
tetulă a făcută înainte de tote disposi- 
țiile necesare pentru executarea conclu- 
seloră adunării generale ultime relative: 
la fundațiunea pentru o scolă centrală 
română în Gherla la mandatulă de a 
stărui câtă mai repede la împlinirea con- 
dițiuniloră prescrise, ca scola civilă a 
Associațiunii s<5 potă dobendi dreptulă de 
publicitate, la mandatulă de a îngriji, 
ca sumele trebuinciose pentru întreținerea 
scolei Associațiunei acoperite să fie din 
mijldcele disponibile seu adunânde spre 
acestă scopă și în fine la mandatulă de 
a îndruma și solicita unele din despăr- 
țemintele Associațiunii, ca să-și împli- 
nescă cliiămarea cu cuvenita prompti
tudine. Executarea uumiteloră concluse 
comitetulă o-a pusă în lucrare deja în 
ședința sa din luna lui Septemvre 1887.

(Va urma..

Memoriile împeratiilni Fridericn III.
De câteva săptămâni s’au vorbită 

multe și mărunte despre memoriile scrise 
și lăsate de împăratulă germană Fride- 
rică, de disparițiunea loră pe ascunsă și 
de importanța acestoră hârtii, ca hârtii 
de statu. Diarl>lu din Londra „World" 
scote acum la lumină starea faptică a 
lucrului.

Să scie anume acum, că acele me
morii nu suntă, cum multă s’a fantasată, 
secrete de stată trădate, ci pură și simplu 
nisce notițe ale dilei în 30 de volume, 
pe cari le-a scrisă împăratulă Friderică 
în decursulă celoră 30 de ani dela căsă
toria sa și care acum, redigeate de vă
duva împărătesă Victoria, se voră da pu
blicității conformă dorinței autorului 
loru.

Regina Angliei la despărțirea de gi
nerele său bolnavă după o visită de 2 
dile la Charlottenburg, lua cu sine multă 
prețiosulă manuscripts și când actua-

Serbia și Anstro-Unuaria.
„Srpska Rezavisnost" a lui RisticI 

publică ună articulă, în care se esprimă 
despre Austro-Ungaria într'ună modă ne 
mai pomenită în Serbia. Numita foiă 
crede, că totă nenorocirea, ce a cădutu 
preste Serbia, vine dela Austro-Ungaria. 
care caută în totdeuna și în tote împre
jurările și timpurile ruina Serbiei și 
peirea gintei serbescl. Și Serbia s’ar fi 
și nimicită, decă n'ar fi avută pe partea 
sa pe puternica Rusia ca protectore. 
Austria a încercată pănă acum tote mij ■ 
locele să paraliseze pe Serbia și să o 
facă dependentă; ea a subjugată pe 
Serbia economicesce... Aci urmeză espec- 
torațiunî în contra Austro-Ungariei, cari 
nu se potă reproduce din causa legii de 
presă) și acum atacă chiar vieța familiară 
a casei domnitore serbescl.

Aserțiunea din urmă despre ună a- 
mestecă ală Austro-Ungariei în afacerea 
divorțului casei regescl, care conține în 
acelașă timpă ună atacă în contra Re
gelui a provocată indignațiune în cer
curile guvernamentale din Belgradă, cari 
declară că guvernulă austriacă nu s'a a- 
mestecată câtuși de puțină în acestă 
divorțu.

Articululă se pare a fi scrisă de fos
tul ă ministru de iustrucțiă Alimpije Wa- 
silljevicl, care representă pe RisticI în 
Redacțiunea fdiei. Din causa atacului 
indirectă asupra Regelui s'ar fi ordonată 
cercetare judecătorescă în contra fdiei 
numite.

SCIRLLE DlLEl.•
La vcnătorele dela Gurghiu din tomna 

ale principelui de coronă lutdolfu va lua

tatu. „Apoi da, dise elă, dela Galați, 
sâraculă de mine! - „Ai?" — Da. „Știu 
eu? — o, Domne! este colo’n pae. A- 
tuncl vedemu că se mișcă paele în do- 
sulă carului o ființă omenescă în că
mașă, cu capulă golă, cu plete, cu barbă 
— plină de pae se coboră din cară. 
Era și desculță !....

Toți îșl descoperă capulă, îi iau 
mâna (unii în genunchi), o sărută. — 
„Preasânțite“— dice Negri cu glasă tre- 
murătoră — „o, va scăpa deci și biata nos- 
tră țeră, decă ai scăpată Presânția Ta.“

Momentulă, scena acesta ce mi se 
înfățișa acum nu-să ’n stare se o des
criu! Archiereu numai în cămașe țâră- 
nescă și încinsă cu ună brâu țârănescă 
desculță, binecuvânta pe rendu pe toți 
compatrioții săi, cu lacrăml pe față, a- 
poi i cuprindea pe toți și îi săruta pe 
frunte. Ingenuncheai și eu, er Negri 
dise atuncea: „tîneră și clerică bravă 
din Bucovina, îngerulă conducâtoră ală 
nostru, ca acelă a lui Iov.“

Episcopulă era — Iustinii Edessis, 
bărbatu încă tînâru între 30—40 de ani 
cu pâră și barbă blondă. Elă se lipise 
de mișcarea națională în contra lui Mi- i

halache Sturdza și mergendă prin casele 
boeresci și burgheze provoca resturna- 
rea despotului nemărginită, er în diua 
de Ispasă ceti în mănăstirea Neamțului, 
care are acestă hramă, în fața a miiloră 
de pelegrinarl o rugăciune compusă de 
elă, ca se scape Dumnedeu țera de ti- 
ranulă Vodă. Se înțelege că Sturdza căuta 
apoi să'lă prindă punendă și ună preță 
considerabilă pe capulă lui. Trebui deci 
travestită chiar și ca cerșitoră pănă a 
dată de granița Bucovinei. Ii succese 
a da la Botoșani o epistolă cătră Ne
gri, pe care ’lă scia că-i la Cernăuți; în 
acea carte îlă ruga, să-i mijlocescă tre- 
trecerea în Bucovina, decă va putea să 
se străcore prin ghiarele sbiriloră lui 
Sturza, ceea ce s’a și întâmplată. —

Emigranții toți sciau despre meritele 
archiereului Iustină pentru emanciparea 
Moldovei, de aceea s’au și grăbită atâtă 
de mulțl a-i veni într’ajutoră.

Emigrautulă Rolla scdse din gea- 
mantanașulă său ună paletonă lungă ca 
o giubea și o pălăriă cu care-lă îmbră
cară pe bietulă episcopă și îi mai arun
cară și unu plaidă pe umeri. Eu vădend 
că încălțăminte nu scote nimeni din ge- 1

mantanașă, mă descălțai de cișmele mele 
și le oferii părintelui episcopă. „Dum
nedeu să-ți răsplătescă fiiule“ cjise atun
cea Archiereulă, er Negri mă cuprinse 
și mă săruta.

Omului, care sta înmărmurită, vă- 
dui că-i vîră fiă-care câte ceva în mână, 
mulțămindu-i cu termenii cei mai fru
moși.

Mulțămi și bietulă omă cu cuvinte 
de ale sale încheindă astfelă : „Ce ml-ațl 
dată D-Vostră nu sciu, cum nici n’am 
știută pe cine aducă, der ce frică am 
trasă pănă aicea, sciu, și acuma dau 
slavă lui Dumnedeu, că am scăpată pănă 
aici și am făcută pe voia boierului meu, 
care mare grijă îmi dete ca se aducă 
pe părintele acesta pănă aici, așa as
cunsă în paie. Sărută apoi mâna și po- 
lele Episcopului, carele și elă la rendulă 
seu îlă blagoslovi și îi mulțumi pentru 
frica și ostenela lui. Omulă întorse boii 
și se duse îndărătă, er noi pornirămă 
spre pădure ascultând ă cu mare interesă 
enararea celoră pățite de Vlădica; de 
altă parte însă nici unulă nu mai grija, 
în care parte a codrului mergemă. De o- 
dată ne pomenirâmă că mergemă prin |

desișulă pădurei, mi-se părea că suntemu 
în locă de direcția spre Nordă, și nu în 
cea despre Vestă. Oficerulă, care era cu 
noi, prinse a pipăi copacii și dise : „da, 
mergemă spre Vestă, că etă mușchiulă 
copaciloră, care-i totă-deuna spre Nordă 
e de astă parte." Atunci eu porni spre 
Nordă și ceilalți după mine și astfelă 
totă mergeamă bâjbăindă printre copaci 
pănă când deodată dării o lumină înaintea 
mea. Alergă, ce-i ? Ună bordeiu și nu 
cerdaculă nostru, căci ne aflamă încă 
totă în pădure. Bată la ușă, ușa încu
iată ; ascultă, audă — gemete! mâ uită 
prin ferestră, vădă pe cuptoriu o — fe- 
mee vârcolindu-se —! Strigă, nu-mi 
răspunde. Vină ceilalți după mine, și 
spuindu-le cele descrise, puseră unii u- 
mârulă la ușă, care îndată se și sparse.

♦
Bordeiulă n’avea tindă. Năpustimă 

în casă și femeia speriată de atâția, se 
ridică pe o mână și strigă cu glasă plân
gătorii;: „Vai, vai, aveți milă de mine, 
n’am nici o para (ne ține «le hoți), eu 
ine trudescu de — copilă, er bărbatulă 
meu e dusă peste cordunu (în Bucovina) 
să caute o moșă, teme-ți-vă de Dumnedeu
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parte după cum se aude și moștenitorul^ 
de tronă englesă. Conducătorulă supremii 
al ii vânătorii Pausinger a primită deja 
îndrumări dela curte pentru aranjarea 
vânătorii. După însciințările pădurarilor^ 
fiarele sălbatice suntii în mare numără 
în revierulă de vânată ală prințului. Se 
află in mare numără urși, lupi, mistreți, 
cerbi și căpridre.

*
Cetimtt în „Kolozsvâr11 (Nr. 175 din 

1 Aug.): „Subjudele din Șemniță a de
venită ună țipă de cultură istorică. Elă 
este celă dintâiu care a trâmbițată în 
mijloculă Slovaciloră ordinațiunile co- 
munaleîn limba maghiară. Inovațiuuea 
s’a fitcută la ordinulă căpitanului oră- 
șenescă și este ună semnă pentru ma- 
gliiarisarea Țării de susă (Ungaria su- 
peridră). — Eată cu ce copilării îșl 
pierdă vremea șoviniștii!

** *
Sub titlulă: „Unu solgăbirău mo

delă'1 cetimă îu „Ellenzek" dela 3 Au
gustă: „In persona lui Gorzo Bălint 
tribunalulă a condamnată pe ună în
semnată so’găbirău din comitatulă Bereg. 
Acestă solgăbirău s'a aflată vinovată că 
a comisă crime de defraudare și 50 
delicte de defraudărî ordinare in oficiu. 
Modelulă de solgăbirău a adunată banii 
dațl de locuitori pentru a se rescumpăra 
de munca comitatului fără a-i înainta la 
cassa comitatului. Tribunalulă l’a con
damnată la 6 ani de închisore. Acestă 
pedepsă însă tabla regescă a redus'o la 
5 ani închisore.

* *
La gimnasiulu din Blașă s’au aflată 

cu finea anului școlară 1887 —8 cu to- 
tulă 342 școlari. Dintre aceștia 307 au 
fostă gr. cat., 31 gr. or., 2 rom. cat., 2 
mosaicl.

** *
Au fostă numiți capelani militari de 

classa 2-a în reservă: Nicolae Avramă 
și Titu Triffu-Archidimă ambii preoți gr. 
cat. din diecesa Gherlei; Victoră Porufiit 
preotu gr. cat. din diecesa Lugoșului, 
Ioană Deacii preotă gr. cat. din archidie- 
cesa Alba-Iulia și Făgărașă.

* 
* *
39-a a luptei dela Sl
in biserica rom. cat. 
în 31 Iulie cu ună 
Și dice că se va în- 

asilă de copii Peto-

*

Diarele de dincolo anunță, că d-lă 
Alecsandru Ciurcu a venită din Parisă la 
BucurescI spre a lua ultimele disposițiunl 
în causa exposițiunei universale din 
Parisii.

*« *
Dlă Bcldimanu, noulă ministru ală 

României in Serbia, a presentatu rege

Aniversarea a 
ghișora s’a serbată 
dela S. Cristură 
Te-Deum funebru, 
ființa acolo ună 
fiană.

și aveți milă de mine; suntemu omeni 
seracl!)

„Ajutați ce scițl și ce puteți!" dise 
ună glasu blândă: era ală episcopului, 
carele se duse spre cornulu casei spre 
răsărită, unde era și o iconă de cele dela 
Nicula din Ardeală, îngenunchiâ acolo 
și începu rugăciunile sale.

„Nu te teme lele" dise Negri, nu 
suntem ă hoți, ci omeni buni și creștini. 
Increde-te în noi, că eu sunt doctoră, te 
rogu der încrede-te în noi. —

Rise și se sui pe cuptoriu, luă biata 
temeiă în brațe, eu vădendu acesta le- 
pădaiu sumanulă din spate, îlă puseiu 
vălătocă pe pată, ceilalți puseră și ei 
plăidurl pe pată, apoi Negri coborândă 
biata temeiă, îi rădimâ spatele de suma
nulă cu plăidurile.... Momenta sacru!....
momenta straniu-seriosu!....

Ună vlădică în genunchi, se rogă 
tinerii boerl, surgunițl din patria loră, 
asistă și ajută femeii și.... se nasce ună 
copilă!

....Luaiu surcele, făcuiti focă și apă 
caldă; scăldarămu copilulu (era fată) și 
— „botează-lă presânțite, îi dise .și unii 
i alții, ceea ce se și întâmpla, dându-i

lui Milană scrisorile sale de acreditare. 
Dlă Emilă fostă ministru plenipo-
teuțiară ală României la Belgradă, a 
fostă decorată de M. S. Regele Milană 
cu marea cruce a ordinului Ta co va.

♦ » »
La congresulu ce s’a ținută luna tre

cută la Baden și la care au luată part» 
delegații uniunei centrale a drumuriloră 
de feră, precum și representanții linieloră 
italiano și francese, mai tote propunerile 
făcute de delegatulă română au fostă ad
mise. D. Costeseu, subșefu ală serviciu
lui de mișcare, a fostă delegată pentru 
a representa România la acelă con- 
gresă.

*
La congrcsulu pentru studiulă tuber- 

c.ulosei, ce se ține actualmente la Paris, 
d-lă dr. Kalinderu a vorbită despre me
ningita tuberculosă la adulțl. Domnulă 
dr. Babeșă a tratată asupra asociațiuni- 
loră bacteriene a baccilului tuberculosei. 
Dsa emite opiniunea, că tuberculosa fa- 
voriseză intrarea baccililoră altoră bol
navi. La copii însă devine gravă prin 
producerea altui microbă, care ajută 
desvoltarea baccilului tuberculosă.

La a treia ședință a congresului 
pentru tuberculosă (oftică) d. N. Ionescu 
a presentată câte-va observațiunl asupra 
artliritei tuberculose. Ilustrulă Vemeuil 
a răspunsă medicului română, comple- 
tândă observațiunile lui.

* * *
„Epoca" este informată, că la o săp

tămână după reîntorcerea regelui și re
ginei României din străinătate, va sosi 
la Sinaia Principele ereditară ală Bel
giei, Baudouin, spre a le face visita.

* *
Domnulă A. G. Șutii, profesoră de 

limba francesă la liceulă din Iași, a fostă 
numită președinte ală comitetului tea
trală din BucurescI.

*
Episcopii șerbi s’au pronunțată de

finitivă in contra competinței sinodului de 
a judeca divorțulă regelui. Metropolitulă 
a transmisă regelui acestă decisiune. Se 
crede, că cererea de divorța se va schim
ba într'o acțiune de despărțire.

** *
La Vidinu se descarcă de Marți 2 

vase ale companiei Dunărene, pline cu 
arme și munițiunl de. resboiu sosite din 
Austria pentru armata bulgară. Aceste 
vase, încărcate din Pesta, aducă arme ce 
vină directă dela o fabrică de arme din 
Styria. _________

Raporta
despre Gimnasiulu superiorii gr. cat. din 

Beiușu pe anulil scol. 1887—S.
Acestă raportă, edată de Petru Mi- 

huțu, directoră, și tipărită în tipografia 

„Aurora11 din Gherla, cuprinde: I) Pla- 
nulă de învg.țămentă pentru singuraticele 
clase. II) Acte oficiose mai însemnate.

Din aceste acte aflăină, că Ilustri- 
tatea Sa D-lă Episcopă de Oradea-Mare 
Mi/iailă Pavelă ca patronă ală gimna- 
siului a bine-voită a asemna o sumă de 
W0 fi. d-lui profesoră Vasiliu Dumbravă 
pentru acoperirea speseloră unei escur- 
siunl botanice, totodată l’a numită pe 
d-lă Dumbravă profesoră publică ordi
nară. A numită profesoră suplentă în lo- 
culă d-lui I. Clintocă pe d-lă Victoră 
Borlană, absolventă de teologiă .și filo- 
sofiă. A asemnată suma de 1140 fl. în 
beneficiulă pânei, asemna d-lui prof. I. 
Buteann ună ajutoră de 250 fl. pentru 
acoperirea speseloră edărei „Gramaticei 
limbei române," ca îndemnă la ulteriore 
lucrări folositore ; asemenea asemna pro
fesorului Traiană Farcașă 200 fl. pentru 
acoperirea speseloră esamenului profe
sorală etc.

La acestă gimnasiu au funcționată 
13 profesori ordinari și 4 catechețl umilă 
pentru cofesiunea gr. or., altulă pentru 
cea rom. cat., ală treilea pentru confe
siunea helvetică și în fine ună rabină 
pentru confesiunea mosaică.

Au cercetat acestă gimnasiu în anulă 
scolastică espirată 249 studențl, anume: 
64 gr. cat., 126 gr. or., 16 rom. cat., 7 
de confesiunea elvetică, 8 israelițl. Nu
mai limba română o vorbescă 35, nu
mai cea maghiară 7. limba română-ma- 
ghiară o vorbescă 148, tote 3 limbile o 
vorbescă 8, numai limba maghiară și 
română 23. Dintre părinții scolariloră: 
125 suntă omeni cu carte, 60 economi 
etc. Contingentulă celu mai mare între 
școlari îlă dă comitatulă Bihorului.

Pentru biblioteca gimnasială a dă
ruită Academia sciențifică ungurescă din 
Budapesta o mulțime de cărți ungurescl, 
s’au primită ca donațiunl pentru acestă 
bibliotecă și alte numgrose cărți parte 
româuescl, parte ungurescl, er altele din a- 
cestea s’au procurat cu bani. Foiperiodice : 
„Preotul română,11 „Foia bisericescă și sco
lastică.11 „Transilvania," „Convorbiri li
terare.11 Afară de acestea biblioteca a 
mai avută 8 foi periodice ungurescl și 
1 germană.

Coleețiunile cabinetului naturaliiloră 
s’au îmulțită în decursulă acestui ană. 
Ilustritatea Sa Dlă Episcopă de Oradea 
Mare a asignată spre scopulă acesta 
100 fl. Forte multă a contribuită mai 
alesă dlă Floriană Cav. de Porcius, care 
pe lângă însemnatuiă său concursă mo
rală, a dăruită herbariului gimnasială o 
colecțiune de modelă forte instructivă, 
din 115 cdle. Astăcjl herbariulă constă 
din 800 cdle, în care suntă representate 
peste 110 familii.

Afară de bibliotecă și archivă au 
stată la disposițiunea tinerimei diarele : 
„Familia," „Luminătorulă11 și „Gaz. Po
porului.11 Averea societății de lectură 
constă din 660 fl. bani elocațl spre fruc
tificare.

Cu stipendii au fostă provăduțl 8 
tineri, representândă stipendiile loră o 
sumă totală de 400 fl.

înscrierile pe anulă viitoră descolă 
voră face în 29. 30, 31 Augustă st. 
1888.

numele nouăi născute — Victoria! Iată 
atunci în ușa casei ună oină cu o fe- 
meiă, era bărbatulă lehuzei cu moșa din 
comuna Neguștina (Bucovina Tableau!..

„In vieța mea nu am pățită atâta 
frică, ca în momentele acelea, când au- 
diamu pe Vlădica dicendă de repețite 
ori în rugăciune: „Să te lapedl de Sa
tana.^ mi se turburau creerii și nu mai 
sciam cine’su cei 12 în miedulă nopții 
prin prejurulu noului născută!11 dise 
sub-pădurarulă la „masa botejunei". —

Episcopulu Iustină petrecu după a- 
cesta mai bine de (5 luni în Cernăuți în 
casele bătrânului Hurmuzachi, care încă 
trăia; er cădendă Mihalache Sturza, a 
reintrată în țeră și căpăta scaunulă epis- 
copescă de Romană, der pănă la anulă 
și repausâ.

Pe bietulă sub-pădurară din bordeiu 
îlă dăruirămă noi, „12 cumetrii", cum pu- 
turămă. der așa, că elă îșl cumpăra ju
mătate de falce de pămentă, precum ne 
spuse când mai venea să ne vadă și 
se-i mai dămă câte-o masă de cumâtrie. 
Botezulă „din apă" îlă completa omulă 
mai târdiu în parochia sa.

„Unirea." 

trebuințare de bețele loră provgdute cu 
cârlige. Zadarnică ostenelă. Elefanții în- 
furiațl părăsiră cortegiulă, sparseră șiru
rile mulțimii și alergară priutr’o stradă 
laterală în Briennerstrasse și pe piața 
Odeon. In urma acesta se lăți o panică 
grozavă. Toți fugiau ca nebunii, stri
găte înfiorătore umplură aerulă. Caii 
dela trăsuri încă se speriară, gendarme- 
ria și miliția nu mai puteau opri mulți
mea. — Trei elefanți speriațl străbătură 
conductulă la edificiu ministeriului de 
resbelă. Elefanții s’au spărită atunci, 
când din partea stângă a porții trium
fale trecu pe dinaintea grupei de co- 
merciu levantină, carulă festivă represin- 
tândă industria de mașini, care avea 
forma unui bălaură și pufăia tare.

Trei din cei optă elefanți legați de 
gâtă și de piciore cu lanțuri, le rupseră, 
sparseră spalirulă privitoriloră, rănindu 
greu ca la 20 de persone. Alț.I elefanți 
se refugiară în hala de dinaintea teatru
lui residenții, unde trântiră la pământă 
mai multe țărance. Elefanții alergară 
pănă în piața residenței unde fură prinși 
de cavaleriă și conduși la circă. In Lud- 
wigsstrasse, Residenzstrasse și Brien
nerstrasse ei resturnară mai multe tri
bune și tură rănite ușoră multe persone.

Panica se mai mări încă prin pun
gași (Pick-Pockets), cari se folosiră de 
acestă îmbulzelă. Câte persone au fostă 
omorîte și rănite nu se scie. In palatulu 
prințului regentă Luitpold s’au adusă 15 
răniți; mai mare este numerulă celoră 
greu răniți din Odeon. Caracteristică este 
că, după cum s'a constatată, elefanții au 
cruțată pe copii, pe când călcau și sdro- 
beau totă ce le eșia înainte. In orașă 
circulau cele mai neliniștitore vești des
pre numerulă victimeloră .și se vorbea 
chiar de mulțl morți.

se
n.

Cursul» pieței BrașovA 
din 4 Augusta st. n. 1888

Bancnote româuescl Cump. 8.70 Vând. 8.74
Arginta românescu „ 8.68 r 8.70
Napoleon-d’orI . „ 9.88 9.92
Lire turcescl „ 11.20 11.24
Imperiali .... „ 10.20 10.24
Galbinl .... „ 5.88 5.91
Scris, fonc. „Albina“6 70 „ 101.- n —

tui: qoji p h - — H 98.50
Ruble rusescl . . • „ iu— n 118.
Discontula . . . ■ 61 2—8’,, pe ana.

101.35
91—

151.25

cu clasa de sortare . .

cu cl. de sortare 
rurale transilvane

Cursulu la bursa de Viena
din 3 Augustă st. n. 1888.

Renta de aurii 4%.............................
Renta de hârtiă 5%.............................
Imprumutulu căilora ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

osta ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

osta ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri
Bonuri rurale BanatCi-Timiști . .
Bonuri
Bonuri 
Mărci 100 imp. germane...................
Londra 10 Livres sterlinge .... 
împrumut ula cu premiula ungurescu 
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintii austriacă .... 
Renta de aurii austriacă...................
LosurI din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credita ungur. . 
Acțiunile băncei de credita austr . .
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

glie din ului......................................
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresca................... ..... . . .
Bonuri croato-slavone........................
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’orI......................................

98.30

124.80

115—
105—
104.80
104.80
104.80
104.40
60.25

123.35
131.50

81.85
82.50

111 —
138.30 
867—
307.50 
314.20

Centenarulu din Miinchen.
Conductulă festiva și turburarea lui prin 

elefanții spăriațl.

Serbarea centenarului nascerii lui 
Ludovică I în Miinchen, amintită de noi 
alaltăerl, a decursă în modă forte pom- 
posă în cele 2 dile dintâi. Conductulă 
festivă aranjată de artiștii din Miinchen 
în diua a treia în memoria lui Ludovică 
I înfățișa ună tablou imposantă și gran- 
diosă.

Ună aspectă cu totulă pitorescă 
presentau grupele și carăle triumfale ale 
birjariloru și pielariloră, cortegiulă sece
rișului, grupele măcelariloră, berariloră 
și ferariloră, carăle triumfale ale comer- 
cianțiloră și ale asociațiunii artiștiloră.

Din întâmplare cavalcada a fostă 
conturbată priutr’o nenorocire estraor- 
dinară și se termina priutr’o panică ge
nerală înfricoșată a publicului compusă 
din multe mii.

Proprietarulă circului de acolo Ma- 
genbeck spre înfrumsețarea conductului 
aduse mai mulțl elefanți, cari îi dau ună 
aspectă imposantă. In momentulă când 
treceau elefanții pe dinaintea cortului 
din Ludwigstrasse, unde se afla prințulă 
Regentă, cam pe la 1 oră p. m. aceștia 
se speriară. Cornacii îșl deteră totă si
lința sg liniștescă animalele făcendă în- I

100.50
104—

5.81
9.751 .

Bursa de BucurescI.
Cotă oficială dela 21 Iulie st. v. 4888. 

veud.Cump.
Renta români 5”/0................... — —._
Renta rom. amort. 5°/(,' . . . 93-7, 94.—
Renta convert. 6n/0................... 93.- 90.' 2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37.- 42. -
Credit fonc. rural 7n/o • ■ • 006.'/. 106? .

n 11 ji u /o 92?/. 93.
„ „ urban 7° n .... 104.'/2 105 —

6°'n n n u /« • • • • 98? 2 99.'/,
•j n n u .di • • • • 88— 88?,‘

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 940.— 960.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220.— 225—
Aura contra bilete de bancă . 16.40 16.65
Bancnote austr. contra aura. . 2.01 2.02
Aura contra arginta seu bilete 16.— 16? ,
Florina valore austriacă . . . 2.30 2.30

Editorii și Redactora responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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INCUNOSCIINȚARE! —
îmi permită a face cunoscuta, că amu luatti în primire

MAGASINULU DE HAINE BĂRBĂTESC!
dela firma B. Sch.Wa.rZ6 cu fote activele .și Pasivele, pe 
care ilu voi conduce mai departe tară de nici o schimbare 
sub firma

Schwarze.
Mulțămescu tuturora amiciloru mei de afaceri și onor, 

mușterii, precum și p. t. publică pentru încrederea cu care '■ 
m’a onoratu pănă acuma și ine rogu a mi-o păstra și pe 
viitoru, căci eu de sigură ’mi voi da totă silința a da sa- X 
tisfacțiune în tote direcțiunile.

Cu înaltă stimă.

A. SCHWAKZE.

Care este cea mai. buna hartiă pentru țigări?
ftn

*rr^ rnisMont Acestă întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 

deja în mo
dula cela mai ne- 
dubios’

.Vk este reclamă 
gold, ci una fapta 
constatata prin au
torități scientifice 
de primula ranga 
pe basa anălisei com
parative a diferite- 
loril hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțu, căbartia 
de țigări

«A,____
»mna,>*<nanuu7<racitod)« \

----- simy - ----
iiumvgyi unoais

ISOdîQ

I 
I 1

> •* tr- piojn
adOiMOO uvjswm va 29 itmvh

„LES DERNIERES CARTOUCHES" 
jar ,.dorobanțulC“ -w

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisn.
fi.» Boulevard Exelmans.

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

nics în Viena. Dr. Liebermann, profesoru și conducetoru alil stabilimentului cliemicu de 
Stata în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorU de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și ,,Dorobanțulu“ suntti cu 23—74" 0 mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutun â. cu 23—77" 0 mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semenă cu desemnulil aci imprimatu și care 
ortă firma Braunsteîn Freres.

Fabrica a descliisti unu depositu pentru vendaie en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEJV, I. Bex., Scliottenring: Mr. 85.

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

193,50—33

ANUNCIU.
LA

DEPOSITUL DE TAPISERII
Strada Scheiloru Nr. 118

a sosită din nou unu bogată asortimente de cusături de 
mână, desemnate, începute numai și de totu isprăvite, pen
tru cadouri (daruri) de cțiua numelui ca suveniru. Cele 
trebuincios© forte bine asortate. Ață de blimbaCll verita
bilă și lânuri de Berlină, Orientu, Persia și Smyrna în tote 
cutoriie. Lingem și coșulețe fine-

Cu înaltă stimă.

Wilhelmine Zimmermann.112,3—1

Nr. 7969—1888. 18 M 2—1

PUBLICAȚIUNE.
Pentru darea în antreprisă a lucră- 

riloră de pavagiu și a presăratului cu 
petrișă, ce suntă a se face între Strada 
Vămei și sfîrșitulU Uliței negre cu pre
țuia preliminată în suma de 10,115 fl. 57 
cr. v. a., se va ține Luni la 13 Augustă 
st. n. a. e. pertractarea oferteloră scrise 
în oficiulă economiei orășănescl din locă.

Doritorii de a lua în antreprisă sunt 
deci invitați a preda ofertele loru în scris, 
sigilate și provădute cu timbru de 50 
cr., în cari suntă a se arăta precisă pre
țurile singuratice în cifre și cu litere ce 
le cert! pentru fiăcare din aceste lucrări, 
asemenea trebue să conție și declarațiu- 
nea, precum că oferentului îi suntă bine 
cunoscute condițiunile de ofertă, și că se 
supune lord necondiționată. Predarea o- 
ferteloru este a se face, pănă la 13 \u- 
gustu a. c. 12 ore înainte <le prândiî, 
(1-lui Ernst Hintz, econoniulu orășenesc.

Descinderea ofertelorii de cătră co- 
misiune se face la 13 Aiigustu a. c. 3 
ore p. iii. în oficiulă de economia oră- 
șenescă, unde pănă la diua pertractărei 
se pote lua informațiune despre condi
țiunile de ofertă, de niesurătore și a deci
sului, precum și plauulă pentru regulare.

Ofertelorii este a se adăoga ca vadiu 
5% dela suma totală cerută în bani gata, 
seu în valori cu cursă la bursă.

Magistratulii orășenescu.

I
I

Tergulu Cailoni Nr. 36 in Brașovu 
Se află la Oepiă

Cualitate forte bună 1 Litru 20 cr.
Vinii vechia . ... 1 Litru 20 cr.

Pentru vendarea en-gros:
La cumpărarea de celă puținii 100 litri 

și în susu:
Cualitate forte bună per Hectolitru îl. 20.
Cea mai bună sortă de vină vechili pir 

Hectolitru fl. 28.

Câștigu lateralii de IO fl. pe di 
fără capitală și fără risicii prin 
venejarea de losurl plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta
Adler A ('onip., Budapest.

Sosirea și plecarea trenurilorB și joslelorn in Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu: 

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

2.
mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl. 
accelerată

Trenulă 
Trenulti

Trenulti 
Trenulti

Trenulii 
Trenulu 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulii 
Trenulti Nr. 301 : 10 ore 1'2 minute sera.

bsbo ap aired najuad uurej qiquiuaA
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
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ov Pentru a satisface dorinței multoru dintre onor, mei mușterii product! daci înainte

’ Veritabila făină pentru păne de casă,
Soiulu acesta de faină se produce din grâu esevisitu de curattt, daceea făina prin pu

terea ei neslăbită se pote cu totft dreptul ă recomanda fiă-cărui menagiu ca cea mai bună.
In așteptarea comandelorft atâtu pentru acestă făină, câttî și pentru tote celelalte soiuri 

de făină și legume, ce se află totdăuna în depositulti meu. me subsemnti

108,3-3 cu înaltă, stimă
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