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Vorbeamu în revista de eri de 

mișcarea națională în Austria. Sunt 
cei drepții mari nemulțămirile și 
acolo, der ori și câtu s’ar jălui 
unii și alții, faptu este și remâne, 
că dincolo de Laita, causa națio- 
nălitățiloru deși înainteză forte în- 
cetu și greu este totuși în pro
gresii și nu în regresă.

Altfeliu stau lucrurile la noi, 
dincoce de Laita. Aici i se pare 
observatorului superficială, care nu 
cunosce adevărata stare a lucru
ri loru, că ar fi încetată orice miș
care națională. O tăcere adâncă 
domnesce mai pretutindenea. Nu
mai ici colo se ivesce câte ună 
scandală provocată de ordinară 
de omenii guvernului cu scopă de 
a intimida pe cei slabi de ângeră 
și a terorisa massele.

De-o mulțămire a naționalită- 
țiloră nemaghiare, de-o sprijinire 
fiă câtă de neînsemnată a causei 
loră culturale și naționale, nici po
menire nu se mai face sub „pă
rintescul guvernă ală lui Tisza. 
Totă acțiunea, ce se desvbltă aici 
cu privire la naționalități se măr- 
ginesce la agitațiunile șovinistice 
ale pressei maghiare în contra 
scoliloră și a instituțiuniloră Ro- 
mâniloră, Slovacilor, Serbiloră etc. 
ce și-au mai conservată caracte- 
rulu națională precum și la mă
surile nedrepte și asupritbre ce se 
iau mereu cu scopă de a le slăbi 
și distruge.

Este o stare de narcotisare 
forțată, în care se află ac|I națio
nalitățile nemaghiare față cu vol- 
niciile celoră dela putere.

In asemeni împrejurări nu e mi
rare, decă nemulțămirea, a căreia 
liberă manifestare este aici supri
mată, îșl caută răsuflătorl și afară 
de granițele monarchiei.

Cu-o asemenea aparițiune se 
ocupă „Pester Lloyd“ în nume- 
rulă său din urmă, vorbindă 
de celă mai nou apelă alu „Om- 
ladinei11 serbescî, publicată în or- 
ganulă radicaliloru din Belgradu.

Ca de ordinară foia guvernu
lui ungurescă atribue acesta agi
tațiune pretinseloră nisuințe „pan- 
slaviste“ și nu vrea nicidecum se 
admită, că Serbii din Ungaria au 
cause de a fi lorte nemulțumiți 
cu sortea loră și că acesta ne
mulțumire este isvorulă din care 
se adapă Omladiniștii.

„Pester Lloyd“ comunică unele 
pasage din apelulă „Omladinei în
trunite,“ care înainte de tbte se 
plânge asupra stării apăsate a po
porului serbescu în genere. Acestu 
poporă, cjice apelulă, abia numără 
7 milione și este împărțită între 
o mulțime de guverne. Din tota
litatea Serbiloră trăiescă 27 pro
cente în regatulă Serbiei, 16 pro
cente în Bosnia și Herțegovina, 
9 procente în Baclca și Bănatu, 
25 procente în Croația, Slavonia 
și Sirmia, 9 procente în Dalmația 
și Istria, 2 procente în Muntenegru, 
12 procente în Serbia vechiă și 
Macedonia.

Peste jumătate din toți Ser

bii suntă de religia ortodocsă, a 
treia parte suntă catolici și ’/12 
parte suntu mohamedanl; ei n’au 
o literatură unitară națională și 
n’au ună centru comună ală ei, 
ci se nutrescă din Belgradu, Neo- 
planta, Agramă, Seraievo, Cetinie 
și Zara mai alesă ca hrană spiri
tuală străină. Așader — (jice aPe_ 
lulă, și puțina putere de care dis
pune poporulă nostru este parali- 
sată prin acesta divisiune multiplă 
a lui.

După ce se plânge apoi că 
Serbii suntă esploatațl pentru sco
puri străine, apelulă „Omladinei 
întrunite11 cjice; „Poporulă nostru 
are în tote țările o singură pro
blemă, ânteiu de a combate ener
gică infiuințele străine și de a 
păstra și apăra individualitatea 
nostră naționala; ală doilea de a 
se oțeli și a se întări ca se pbtă 
crea unitatea națională în locul ă 
divisiunei de a<|i. Omladina e în 
prima liniă chiămată de a lucra 
pentru ajungerea acestoră scopuri. “

„Pester Lloyd" constată, că a- 
ceste agitațiuni ale „Omladinei" 
n’au avut pănă acuma succese 
practice, nici în Ungaria, nici în 
vecinătatea ei imediată și după 
ce le pune numai și numai în con- 
tulăunoru „panslaviștl" neastempă- 
rați 4i°e:

„Serbii suntă ună poporă deș
teptă și ei sciu, că ișl potă vede 
împlinite multă mai curendu și 
mai desăvârșită dorințele loră în
dreptățite între marginile consti
tuției unguresc! prin deputății lor, 
decât prin declamațiunile Omla- 
diniștiloră. Tăria statului ungară 
zaceînînstituțiunile sale liberale, cei 
din Neoplanta și Belgradă, ca cei 
din Cetinie voru esperia der, că 
în ce privesce pe Serbii Unga
riei tote silințele loră suntă za
darnice.1

Este în adeveru forte catego
rică și încrecțutu acesta limbagiu. 
Der ore corăspunde asigurarea, că 
Serbii din Ungaria suntă mulțu
miți cu sortea loră și starea ade
vărată a lucruriloră?

Eată o întrebare gravă, care 
nu se pbte deslega prin trase a- 
măgitore, ci numai printr’o sin
ceră aplicare a principiiloru de 
egală îndreptățire națională.

Cei ce sciu cum suntu tratați 
Serbii din Ungaria în realitate nu 
voră căde der în greșela fâiei din 
Peșta, de-a crede că Ungaria e a- 
sigurată contra oricăroră înrîurințe 
periculose ale propagandei om- 
ladiniste. Liniscea ce domnesce 
ac|i între Serbii din Ungaria nu 
pbte fi unu argumentă de ajunsă 
spre a-i declara mulțămițî.

Finanțele Ungariei.
Ministeriulă ungurescu de finanțe a 

publicată resultatulfl manipulărei finan- 
celoră statului pe cuartalulă ală doilea 
din anulă curentă. In privința acesta 
datele statistice ale ministeriului suntă, la 
părere, forte îmbucurătore. Venitele au 
fostă cu 14,044,337 fl. mai mari ca în 
aceeași periodă a anului trecută; ase

menea și erogațiunile au fostă mai pu
ține cu 9.224.235 fl. 34 cr. ca în aceeași 
periodă a anului trecută, va să clică se 
arată în financele statului o îmbunătățire 
de 23.268,573 fl. 19 cr. De vreme ce însă 
și cvartalulă primă ală acestui ană s’a 
încheiată cu ună excedentă la percepțiunl 
de 1.397,121 fl. 4 cr., starea financiară 
a Ungariei în întregă semestrulă primă 
s’a îmbunătățită în totală cu 24.665,694 
fl. 23 cr.

In adevără, aceste cifre arată ună 
resultată destulă de ffumosă într’ună 
timpă atâtă de scurtă. S’ar păre că e 
pe cale de a se împlini profeția minis
trului președinte Tisza, care clisese, că 
în scurtă timpă are să mântuescă Un
garia be deficite.

Asemeni ilusii se perdă însă îndată ce 
vomă considera mai deaprope starea lu
crului. Ministeriulă de finance a emisă 
în acestă cvartală obligațiuni în suma 
de 8.018,111 fl. 82 cr. rentă de hârtiă 
și 4.442,474 fl. rentă de aură, va să dică 
a sporită datoriile statului cu 12.460,585 
fl. 82 cr., ceea ce însă în ală 2-lea cuar- 
tală a anului trecută nu s’a întâmplată.

Subtragendu - se deră acestă nouă 
datoriă din venitulă brută ală percep- 
țiuniloră, adevărata îmbunătățire a finan- 
celoră în acestă cvartală se reduce nu
mai la 1.573,752 fl. 3 cr.

Nici acestă sumă însă nu e de na
tură prea îmbucurătore, decă considerăm 
că singură numai dările directe au con
tribuită la ea cu 1.794,173 fl., va să 
dică cu mai multă chiar de cum face în
tregă excedentul primului cuartală. îm
prejurarea acesta, că adecă dările s’au 
putută încassa cu ună succesă atâtă de 
bună, nu va să dică însă nici pe de
parte, că doră s’ar fi îmbunătățită sor
tea materială a contribuabililoră, ci pur 
și simplu atestă energia esecutoriloru, cari 
au sciutu se liciteze pentru dare moșiile 
omeniloru cu mai multă zelă ca altădată.

Ceea ce s’ar pute dice, că arată în
tr’ună stată îmbunătățirea sorții mate
riale a locuitoriloră, ar fi venitulă dări- 
loră de consumă, căci aceste dări nu 
flăcărui omă 'i se impună, precum se 
impună dările directe, ci le plătescă nu
mai acei locuitori, decă sunt omeni cu 
judecată, cari se simtă în stare a-le plăti 
și de bunăvoiă se angagieză la acesta.

Venitulă dăriloră de consumă însă 
în anulă acesta față cu anulă trecută 
arată o decrescere grozavă. Cu 1 mii. 467 
de mii 641 fl. 60 ’/2 cr. s’a incassată în 
rubrica acesta mai puțină în cvartalulă 
ală doilea ală anului acestuia, ca în ală 
2-lea cuartală ală anului trecută.

Decă deră venitulă dăriloră de con
sumă arată o decrescere atâtă de mare, 
în timpă ce venitulă dăriloră directe s’a 
sporită: acestă nu dovedesce nici mai 
multă, nici mai puțină, decâtă că la în- 
cassarea dăriloră s’a eserciată o presiune 
multă mai mare, decum ar fi fostă per
misă față cu starea deplorabilă materială 
a locuitoriloră.

Ca încheiere mai adaugemă, că darea 
pe tăbacu a adusă în cvartalulă ală 2-lea 
din anulă curentă mai puțină venită cu 
354,528 fl. 17'/2 cr. ca în aceeași periodă 
a anului trecută. Causa acestei apari- 
țiunl de sigură este a se căuta în îm
prejurarea, că prețulă tutunului s’a scum
pită. Scimă tot-odată, că s’a urcată și 
darea pe zahară, bere, vină și carne, cu 
tote acestea însă venitulă dăriloră de 
consumă e multă mai mică ca altă-dată.

Decă deră ministrulă președinte Tisza 
va isbuti totă atâtă de puțină să mân
tuescă Ungaria de deficite, cum a isbu- 
tită pănă acum să sporescă venitele Un
gariei prin urcarea dăriloră de consumă, 
atunci pănă-i lumea nu va scăpa Unga
ria de deficite.

SCIRILE BILEI.
După cea mai nouă statistică oficiosă, 

ce s’a publicată cu privire la. importulu și 
esportulu Ungariei, în decursulă lunei lui 
Aprilie Ungaria a importată marfa în 
greutate de 1.213,460.04 măjl metrice, în 
timpă ce esportulă ei a dată cifra de 
2.602,736.81 m. m. In aceste cifre, celă 
mai mare contingență îlă dă Austria, 
apoi Germania etc. In România s’au ex
portată 25.443 m. m. și s’au importată 
de acolo 26.348 m. m.

* * *
Conducătorulă săpăturiloră din Car- 

nutum,—ținutulu de lângă Deutsch-Alten- 
burg—inginerulă profesoră Alois Hauser 
avu presupunerea, că pe ținutulă între 
colțulă nordă-ostică ală castrului și 
Deutsch Altenburg, trebue să se afle un 
amfiteatru romană. Acestă presupunere a 
devenită realitate acum, când s’au făcută 
săpături pe loculă numită. Săpăturile 
de pănă acum, cari se continuă cu zelă 
mare, au dată ună resultată surprindă- 
toră s’au aflată ziduri solide, bine con
servate, cari representau ună felă de 
diduri interne și esterne ale șireloră de 
bănci amfiteatrale și nisce ziduri radiale 
de împreunare. Totă asemenea s’a des- 
gropată Arena, ală cărei pavagiu este 
încă în starea cea mai bună. S’a mai 
aflată și drumulă romană, care vine din 
castru și trece pe dinaintea arenei. Deja 
la 4—5 policari sub pămentu s’au găsită 
didurile periferiale, pe cari pe lângă totă 
spațiulă neînsemnată s’au sămănată bu
cate, cari cresceau bine. Numai câtă 
colorea grâneloră necopte încă arăta o 
mare diferență în tote acele locuri unde 
se aflau zidurile sub ele, ceea ce însă 
trebuia bine observată. Și tocmai a- 
eestă împrejurare a condusă la desco
perirea importantă. Pe acestă diferință 
s’a observată într’o cli profitulă teatrului 
îngropată desemnată în bucate. Pe lângă 
acesta se mai descoperi, că contura se 
lasă în mijlocă în formă de terassă și 
mijloculă însuși ia forma unei alvii. A- 
ceste puncte de mânecare n’au înșelată 
presupunerea. Acum se va desgropa 
întregă teatrulă și după aceea să va pute 
și măsura esactă.

* * *
Comerciulă de cereale este în Ti- 

mișora cam de vr’o 5 dile forte ani
mată și transportele suntă așa de mari 
cum de mulțl ani n’au mai fostă. Es
portulă de grâu cătră Francia a luată în 
dilele din urmă dimensiuni forte mari. 
S’au făcută prenotațiunl de transporturi 
cu deosebire pentru liniile ungare ale 
călei ferate de sudă și pentru liniele fe
rate de stată austriaco și ungare. In 
Nordă nu s’au schimbată relațiunile.

* * *
„Românului" ’i se scrie din Turnulă 

Severină: „La 6, 7, și 8 a 1. c. s’a 
ținută în Orșova, aprope de Verciorova, 
adunarea generală a invetătorilorv. din Bă
natu. Au luată parte ca la 600 învăță
tori de diferite naționalități. S’au ținută 
conferințe și discursuri, s’au făcută es- 
cursiunl pe la Ada-Kaleh și diferite lo- 
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curl din România. E de notata dela 
aceste ședințe, că atunci când unu inrefă- 
toru a vorbită in limba germană, Ungurii 
au părăsită sala, voindă prin asta a de
monstra contra naționalităților^ nema
ghiare.11

* **
Se anunță, că principele Alexandru 

de Battenberg, care actualmente se află la 
Parisă, va pleca câtă mai curendă la 
Graefenberg pentru a face o riw’fu re
gelui Corolă ală României.

* *
„Românulu11 scrie, că din 2f> per

sane mușcate de câni turbați, ce s'au su
pusa la cura d-lui Dr. Babeșă din Bu
curești, 24 au fostă insănetoșate în urma 
inoculărei virusului după metoda d-lui 
Babeșă.

Ș: ¥-
In asilulă susținută de Reuniunea 

universității din Viena suntă vacante 
pentru semestrulă primă ală anului scol. 
1888 9 82 de locuri coustătătore din lo
cuință gratuită împreunată cu serviciu, 
încăldită și întreținere parțială. Aceste 
locuri să potă obține încependă dela 
20 Octomvre a. c. Pote reflecta la ele 
flăcare universitara seu abiturientă demnă 
și lipsită de mijloce, care petiționeză 
basată pe următorele documente: Ates
tată de paupertate adeverită și visată de 
oficiulă parochială, primarulă orașului și 
ală cărțiloră funduare : 2) Atestată de
studii țde esamenă seu doue coloquii din 
semestrulă ală doilea, resp. atestată de 
maturite); 3) Indexulă. Petițiunile au 
a fi presentate celă multă pană în 20 
Octomvre n. a. c. la inspectoratulă ală 
9-lea ală reuniunei (Studentennheim) 
Porzellangasse nr. 30 seu personală seu 
prin epistolă recomandată.

La băile din Carlsbad se află pănă 
acum aprope 16.500 de străini. Intre a- 
ceștia se află și câte-va persone distinse 
din România.

* *
Diarele din Odesa află, că firma 

Friderich Krupp din Essen va construi 
în Rusia nisce ateliere pentru fabricarea 
tunuriloru. Negociările în privința ce- 
dărei terenuriloră urmeză cu mare acti
vitate. Ele se voră construi în apropiere 
de Ekaterinslow.

* **
Regina Serbiei Natalia — după cum 

se scrie din Haaga — șl-a recâștigată 
colorea fragedă a feții și voioșia sa. Cea 
mai bună dovadă suntă însăși cuvintele 
ei cătră unu medică. Ea îi spuse: 
„Fără îndoială e ună cliinu mare pentru 
mine, că me nomăresce curiositatea 6- 
meniloru, că locuința mea este încunju- 
rată în continuu de spioni; însă contra 
acestoră rele nu esistă metodă mai ne
potrivită de câtă aceea, de a se închide 

în casă . Eu făcu tocmai contrarulă : Șed 
ore întregi pe terestră, la terestră și în 
câteva (Iile in’au vădută aprope toți 6- 
menii, după aceea voiu ave liniște și 
voiu fi neobservată.L

** •*
Escursiunc la Sinaia. Biroulă orășe- 

nescu de călătorii din localitate aran- 
giază în diua de Sf. Maria 15 (27) Aug. 
a. c. o excursiune, cu trenă separată, la 
Sinaia și retour cu prețuri fdrte reduse.

Societatea „Petru Maioru."
Societatea „Petru Maiorii11. ală cărei 

scopă este înaintarea în cultura și lite
ratura română a tineriloră studențl ro
mâni dela universitatea ungurescă din 
Budapesta, se află deja în ală 26 ană 
ală esistenței sale. Idea înființărei aces
tei societăți au dat’o studenții de odi- 
nioră dela universitatea din Budapesta: 
Murgu, Bojinca, Vasiciu, Jorgoviciu, îm
preună cu alțl colegi ai loru, cari în 
casa preotului de acolo, Teodorini, se a- 
duiiau pentru a se cultiva în limba și li
teratura română.

întruparea ideei de a se înființa o 
asemenea societate s’a săvârșită însă în 
anulă 1862. când pentru prima oră tine
rimea română dela acea universitate se 
întruni în așa numita „Societatea de 
lectură a tineriloră românl“, cărei so
cietăți 'i s’a dată mai târdiu numirea de 
„Petru Maiorii11, a acestui fericită luptă
torii pentru ideia românismului, care 
anii săi din urmă i-a petrecută în ce
tatea Buda, unde a desvoltată o adevă
rată activitate literară.

Dela înființarea sa, Societatea, cu 
escepțiunea unoră mici intervalurl, a 
mersă treptată totă înainte. In anii primi 
însă desvoltarea ei a fostă atâtu de ane- 
voiosă, încâtă încă la anulă 1868 întrega 
ei avere era numai de 21 fi. In anulă 
următorii înse suma acesta s’a mai mărită 
prin arangiarea primului baiu română în 
Pesta, ală căruia venită curată a fostă 
93' fl. 19 cr.

Mai mare avântă șl-a luată socie
tatea dela an. 1871—2 încoce. însem
nată merită se datoresce pentru acesta 
ilustrei familii Moderni, care a dăruită 
pentru fondulă societății 240 fl., și d-lui 
Vincențiu Babeșă, care a dăruită 100 vo
lume de cărți pentru augmentarea bi- 
bliotecei. Mai târdiu distinsulă scriitorii 
francesă Emil Picot a trimisă societății 
preste 300 volume, partea cea mai mare 
din literatura clasică francesă.

In anulă școlară 1877—8 apăru 
prima dată foia societății: „Roșa cu 
ghimpU de cuprinsă literară și umoris
tică. In an. 1878— 9, la îndemnulu d-lui 
Ioană cav. de Pușcariu, jude la curia, 
care are mari merite față cu acesta so
cietate, s’a înființată fondulă neatacabilă 

prin arangiarea unui bală și prin con- 
tribuirile Româniloră din tote părțile.

După cum aflămă din raportulă ge
nerală ală societății pe anulă 1887- -8, 
fondulă nealterabilă a crescută din ană 
în ană; la începută era de 1114 fl. 81 
cr., cu finea anului 1887 însă a ajunsă 
la 3685 fl. 15 cr. Sarcina de curatoră 
ală fondului, dela înființarea sa și pănă 
astădi, o portă d-lă cav. de Pușcariu.

Conducerea societății în decursulă 
anului espirată a fostă concredută unui 
comitetă de 9 persone, în frunte cu d-lă 
Vasile Fodoră, ca presidentă : unei co- 
misiuni literare de 7 persone, er redac
tarea foii „Roșa cu ghimpi11 a fostă con
credută unui comitetă de 3 persone.

In totă decursulă anului s’a dată 
din fondulă societății unui studentă ro
mână cuartiră liberă provădută cu cele 
necesare în modă gratuită.

D-lă Pavelă Todorescu din Stein- 
brucli a dăruită societății 100 fl., anume 
50 fl. ca taxă de membru fundatorii, er 
restulu de 50 fl. parte pentru cumpărarea 
de cărți românescl, parte pentru ajuto
rarea edărei almanachului literară. Au 
mai dăruită: Escelența Sa metropolitulă 
M. Românulu 15 fl., Mocioni 25 fl., Al. 
Romană 10 fl. In specială pentru alma- 
nachă au contribuită : Ioană cav. de Puș
cariu și Dr. Iosifă Gallă câte 10 fl., Al. 
Romană, Iuliu cav. de Pușcariu câte 5 
fl.; Nic. Stamadiadi. N. Poruță, Dr. A. 
Marienescu câte 3 fl. și Dr. Stană Flo
ri ană 2 fl.

Membri fundatori 17, onorari 30, or
dinari 27.

Societatea a tinută 21 de ședințe, 
anume: 1 festivă, 2 generale ordinare, 
3 generale extra-ordinare și 15 septemâ- 
nare ordinare. In ședințes’au cetită dife
rite disertațiunl și critice și s'au declamată 
poesii. Societatea primesce 23 de diare 
dintre cari 1 francesă, 1 unguresc-u, cele
lalte românescl. Biblioteca constă din 
886 opuri în mai multe volume. Averea 
societății în bani cu finea anului: 4059 
fl. 37 cr. Societatea mai dispune celă 
puțină de 891 esemplare din istoria lui 
Petru Maioră, ce se pote procura dea- 
dreptulă dela societate cu prețuia: 1 
esemplaru broșurată 1 fl. 20 cr., legată 
1 fl. 60 cr., luxă 2 fl. 50 cr. Totă la 
5 exemplare se dă unulu rabată.

Coresponfleina „Gazetei Transilvaniei."
Covasna, 27 Iulie 1888.

Nenorociri. Ca alte multe comune 
din Ardelă nici Covasna, o comună în 
comitatulă Treiscauneioră și totdeodată 
locu de scalde, n a scăpată în vera a- 
cesta de nenorociri și spaimă.

In restimpă de doue septămânl s’au 
iscată 3 incendiari: Unulă în pădurea 

comunală, causândă o distrugere însem
nată printre bradii cei înalțl și frumoși. 
Făptuitorulă a fostă ună cărbunarii. Ală 
doilea incendiu s’au iscată în comună în 
Vinerea trecută pe ună timpă forte se- 
cetosă și venturosă. Au arsă în 2 ore 
6 șuri, 4 case și câteva șoprone. Intr'o 
casă a devenită jertfă și o copilită, de 
vr'o 6 ani, înnecându-se în fumă. Acestă 
focă s’a întâmplată prin joculă cu chi
brituri a doi copii săcuescl. Norocă nu
mai cu hărnicia și stăruința braviloru 
locuitori români și săcui. căci altfelă ar 
fi arsă mai totă sătulă. Alu treilea focă 
a fostă Sâmbăta noptea între orele 11 
și 12. Acesta a mistuită numai o șură, 
fiindă cam isolată și timpuhl liniștită.

Ună altă casă întristătorii este ur- 
mătorulă :

Părintele Ioană Olteană din Doberlău, 
venindă numai erl la scaldele de aici și 
necunoscendă bine firea cea blăstămată 
a așa numitului „Pocolșar11; astădi îna
inte de prândă pe la 10 ore întrândă în 
apă, în câteva clipite a și fostă sub ea. 
L’a înecată momentană gazulă, ce iese 
câte odată cu furiă din apă. Din în
tâmplare însă era de față d-lă Alois Fe- 
kete, anteprenorulă acestei băi spurcate, 
și cu alțl doi tineri streini. Celu dintâiu 
vedendă pericululu striga ajutoră și se 
arunca, îmbrăcată cum era. după elă. 
Și căutându-lă ca pe ună pesce prin apa 
cea grosă de nomolă, i-a succesă a-lă 
apuca de după gâtă și a-lă tîrî pănă la 
scări. Ari era gata și cu bravulă D-nu 
Fekete, căci părintele îșl încleștase mâ- 
nile în brațele lui și tăria gazului îlă a- 
mețișe cu desăvârșire. — Sară acum cei 
doi tineri și cu ună bravă Românașu, ce 
audise sgomotulă de afară, și-i scotă ca 
pe nisce butuci, lungindu-i pe podele. 
Vine mimai decâtă și mediculă băiloru 
și mulțime de altă publică. Dă-le apoi 
frecări cu pae și cu petece de postavu. 
D-lă Fekete șl-a venită mai curendu in 
fire, pomenindu-se cu nisce rane mari 
la brațe; eră părintele Olteană se des- 
rneteci numai după câteva ore, căci elă 
pe lângă gază mai înghițise și o can
titate bună de acea apă grosă. Elă cu- 
nosce, vorbesce și-și vaeră mereu familia 
cea numărosă și în posițiă critică. Vieța 
lui înse totă pote fi amenințată de pe
liculă. Mediculă e neîntreruptă lângă 
dânsulă. îngrijirea cea bună a gazdei 
încă nu lipsesce. Părintele Nicolae Comșa 
din locu, audinctă despre acestă c-asu 
tristă, numai decâtă a alergată acolo, 
dându-i mână de ajutoră și mângăindu-iu 
în totă chipulă posibilă.

Totă în răstimpulă acesta s’a aflată 
mortă în gropa cea svântată, menită 
pentru asudare, ună tânără cam de 20 
de ani, venită de prin Ungaria și de 
familia bună.

UnG ospe de băi.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Cum a venita Pumnnln în Bucovina.
(Fine).

Așa povesti Pumnulu, cum numai ca 
prin urechile acului scăpă elă din Tran
silvania peste graniță în Muntenia; cum, 
abia ajunsă la BucurescI, se bolnăvi de 
coleră ; cum, biruită de aceea bolă, cădii 
în drumă, de unde cu mare greu se trase 
pănă la margine sub ună zaplază.... cum, 
credendu-se deja la pragulă morții, se 
rugă de nișce trecători, să-și facă milă 
de elă și să-lă trecă dincolo, peste za- 
plazu, ceea ce Înmii omeni și făcură; 
cum zăcu elă acolo două dile și două 
nopți, cum, chinuită de-o sete ardătore, 
mânca pere, cari zăceau în grămadă pe 
josă, fără ca să le fi culesă cineva; cum 
îșl veni apoi în fire (!)...

Povesti mai departe, că în urma u- 
noră denunciațiunl perfide și false, venite 
din partea Unguriloră la BucurescI, îlă 
arestară și îlă trimiseră sub escortă la 
Iași, ca de-acolo se-lă dea mai departe 
la Cernăuți și cine mai șcie unde (ca 
mai pe urmă pe George Bariță).

Acolo, la Iași, Dorobanțulă, care'lă 
străjuia într’o celulă, afla chiar din gura 
lui Pumnulă, ce-a greșită, de l’au dată 
la „grosă11 ; că n’a greșită nimica, ci 
pentru-că a ținută cu Imperatulu și cu 
poporală său română din Ardeală, sub
jugată și apăsată de Unguri, cari se și 
răsculară în potriva împăratului și acum 
au mâniă pe Români, cari țină cu Im- 
păratulă și nu cu dânșii, din causa a- 
cesta au mijlocită, cu clevetivl și cine 
șcie ce denunciărl reutăeiose și false tri
mese la BucurescI, în cătrău fugise elă, 
de-lă crestară Muscalii. Audindă tote 
aceste, Dorobanțulă îlă mai întreba nu
mai : „Da-i și dreptă domnule, ce spui?“ 
și asigurându-lă Pumnulă cu sfințenia, 
că-i dreptă, în chipă indirectă îi făcu 
prileju să iasă din „grosă“ și să se ducă.

îmi istorisi apoi cum elă. Pumnulă, 
pe căi lăturașe traversă Moldova pănă 
la granița Bucovinei și pe lângă fron
tiera Mamorniței se înfurisâ — cu doi crei- 
țarl „șaln“ , ce mi-i și arătă în buzunară 
— pănă înc6ce.

Pe când încă povestea Pumnulă a- 
ceste, servitoriulă și aduse dela A. Hur- 
muzachi răspunsulă la cele ce -î

casern eu, că Pumnulă e la mine, și care 
răspunsă suna așa: „D-le P! — Poftes- 
ce-lu și adă-lă pe locă încoce, la noi! 
— Alecu.“

„Domnule Profesoră!", diseiu cătră 
Pumnulă, „eu n’am putută retăce înain
tea domniloră noștri Hurmuzachi, că ești 
aici la noi. Le-am comunicată venirea 
d-tale și etă dumnealoră te și invită, să 
vii încă astădi la dânșii. Pumnulă lăsa 
furculița și cuțitulă din mâni și ca de 
totă intrigată și surprinsă, după o cău
tătură cam lungă la mine, din care mi-se 
păru a cundsce, că’ml bănueșce comuni
carea făcută despre elă domniloră Hur
muzachi, dise:

— „Ah, în astă stare? — astădi 
încă ?“ — aici se uită la sine, la vest
mintele și încălțiile sale deplorabile și 
fini: „N’aș pute merge acum și așa 
cum sum!

— „Domnule profesoru, îi diseiu a- 
tuncl, „D-ta vei fi sciindă, cine suntă 
pentru noi, Românii bucovineni, și pen
tru întrega-ne națiune domnii Hurmu
zachi. Te rogă nu le refusa sincera in
vitare ! Eră câtă pentru altele, privesce-

c-o muni-| mă, te rogă, de Română!“

După acesta scoseiu din scrimi unu 
rândiî de albituri, luaiu din caia paleto- 
nulă și de sub pată o păreclie de cisme 
și punendu-le pe scaună înaintea lui 
Pumnulă, diseiu în tonă rugători.-

„Etă. poftesce! că esteriorulă ți-i 
astfelă, e pre justificaveră în urma pă- 
țaniiloră, ce le-ai avută; poftesce. te 
rogă! Stătura-ne, fiindă cam egală, pa- 
re-mi-se, că tote acestea ți-s'orii potrivi11.

Piseiu și fără a mai aștepta vre-o 
întâmpinare la cuvintele mele, grăbii pe 
ușă și mai trimiseiu încă în odae lighia- 
nulă cu apă etc.

După vr’ună cvartă de oră revenii 
eu și îutradevâră îlă găsii pe Pumnulu 
deja și după câtă se putea, metamorfo- 
sată. Zîmbi bietulă, uitându-se la sine 
și la mine, îmi luă mâna, ml-o strînse 
fără a dice altceva decâtă: „Fiă! as
cultă!11

Eșirămă din seminară, la a căruia 
portiță și aștepta deja trăsura boeralui 
bătrână Hurmuzachi. Pumnulă, vădând 
trăsura, în care îlă învitaiu să se urce, 
dise: „încă și acesta! —

Coborîrămă strada principală spre 
| casele boeralui Hurmuzachi și Pumnulă 
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întâmplări diferite.
Focii. In 6 Augustă au arsă 200 

jugăre de pădure de bradă din munții 
dela Gilău, în apropierea comunei Mă
gura. „K.-r.“ crede, că foculă a fostă 
puști de câțiva locuitori din Măgura, 
cart ar ii avută de gândii să mărescă 
prin arderea acestei păduri locuiți de 
pășmiită ală comuuei. Unulă dintre in
cendiatori se dice că ar fi fostti prinsă. 
Munții din vorbă se afiă în proprietatea 
erarului.

Grindină. Din Petridulă inferiorii, 
lângă Turda, ni-se comunică, că în cjiua 
de 8 Augustei o furtună ■violentă împre
unată cu grindină de mărimea ouelorii 
de porumbii a nimicită totă recolta de 
pe câmpă. Grâulă, orzulă etc. au fostă 
cu desăvârșire distruse, cucuruzulă ase
menea nu lasă nici o speranță, mai alesă 
în urma secetei de 6 săptămâni.

Exposițiunea din Parisu în 1889.
Din regulamentele privitore la vii- 

torea exposițiă universală din Parisă es- 
tragemă următorele:

Exposițiunea se va deschide în diua 
de .5 Maia 188!), și se va încheia în diua 
de 31 Octomvre următoră. Nici tină pro
ducții inse nu va fi primită în incinta c.r- 
positiunci după 1 Aprilie 1880.

Comisiunile streine, constituite în 
urma cererei guvernului francesă, suntă 
poftite se numescă câtă mai curend ună 
delegată pe lângă densulă (marele con
siliu ală exposiției universale din 1889). 
Acestă delegată este însărcinată de tote 
cestiunile ce întereseză pe conaționalii 
sei, mai alesă de cele atingătdre de îm
părțirea spațiului totală între diferitele 
țări, și la modulă de instalare a fiă-cărei 
secții naționale. Prin urmare, ministrulă, 
comisarulă generală nu corespunde di
rectă cu expunetorii străini/și orl-c.e 
productă înfățișată de producătorii stră
ini nu este primită decâtă prin mijloci
rea comisariloru respectivi.

Se va face, în limba franțuzească, 
ună catalogă metodică complectă ală 
produseloră tuturoră națiuniloră, arătândă 
locurile ce ocupă în palate, parcuri seu 
grădini, precum și numirile tuturoră ex- 
punetoriloră. Fiă-care națiune va avea 
dreptulu de a face cu cheltuială sa, der 
numai in limba sa, ună catalogu specială 
ală produseloră expuse în secțiunea sa.

Krpunctorii francesi seu strfini n’au nici 
o chiria de 2>lătitu pentru locuia cc ocupă 
la exjwsifiioie.

Nici o operă de artă, nici unu pro
dusă expusă în palate, parcuri și grădini, 
nu pote fi desemnată, copiată și repro
dusă, sub orl-ce formă, fără o autorisare 
a expunetorului, purtândă visa directo
rului generală ală exploatării. Directo- 
rulă generală ală exploatării pote însă 
autorisa reproducerea privelișteloră ge
nerale (vues d’ensemble;.

Nici o operă de artă, nici ună pro
ductă expusă nu pote să fiă retrasă, în- 
nainte de închiderea exposițiunei, fără o 
anume autorisare.

în totă decursulă drumului nu vorbi alta 
nimica, decâtă la o vreme me întreba, 
în ce termini se tituleză bătrânulă boer, 
cocona și fiii loră ?

„Vorbesce/ răspunseiu eu, și titu- 
leză-i cum ești deprinsă, domnule, a vor
bi -și a, titula pe omenii cinstiți. Toți 
din casa boerului Hurmuzachi sunt 6- 
menl culțl și forte buni și amabili/ A- 
jungendă apoi la porta spațiosei ogrădl 
de dinaintea casei boerului Hurmuzachi, 
diseiu cătră Pumnulu: „fctă, amă ajuns/ 
Elă, uitându-se spre ferestrile iluminate 
— era după c}ece ore sera — dise c un 
patosă devotă și de stimă : „Așa deră 
aici e. Delphi ală frațiloră bucovineni, 
aici ședă Grachii poetului nostru Mu- 
reșianu!“...

In prima odaiă ne întempinâ esce- 
lentulă și în totă privința demnulă și 
amabilulă Alecu Hurmuzachi cu „salu
tare și bună venire, d-le Profesoră !“ 
prindendă și strîngendu cu ambele sale 
mâni mâna lui Pumnulă, carele cu gla- 
sulă său domolă răspunse: „Bună gă
sire / —

In sala, pănă la care trecurămă încă 
printr’ună cabinetă, se aflau vr o dec-e,

Productele expuse suntă scutite de 
drepturi și de visitele serviciului accise- 
loră din Parisă, ca și de ale vămei 
traucese.

Potă fi primite la exposițiune ope
rele de artă ale artiștiloră francesl și 
streini, făcute după l-iu Main 1878. Ă- 
ceste opere se împartă în cele șepte 
genuri următore: 1) Pictură. — 2 De
semnă : acuarelă, pastelă, miniatură, s- 
malțurl, porcelane, cartone de ferestre 
picturate (fiind escluse cele care nu re- 
presintă de câtă subiecte de ornamente. 
— 3) Sculptură. — 4) Gravură pe me
dalii și pe petre scumpe. — 5) Archi- 
tectură. — 61 Gravură. — 7) Litografia.

Suntă excluse: 1) Copiile, chiară 
cele cari reproducă o operă într’ună gen 
diferită de ală originalului. — 2) Tablo
urile seu desemuele fără ramă. — 3) 
Sculpturile în pămentă ne arsă.

Potă fi primite la exposițiă tote pro
ductele industriei și agriculturei, afară 
de materiile detunătore, și în deobște de 
ori ce materii judecate ca primejdiose.

Productele voră fi expuse în nu
mele semnatorului cererei de admisiune. 
Acestă condițiune nu se pote călca,

Expunetorii suntă cu stăruință pof
tiți să arate prețuia pieții ală obiectelor 
expuse, pentru a înlesni lucrarea de a- 
preciare a juriului, cât și pentru a lă
muri pe visitatorl.

Obiectele vendute nu potă fi luate 
înainte de sferșitulă esposițiunei, fără o 
anume autorisare.

Nici o publicitate prin afipte, pros
pectări, etc., nu se va pute face înaintea 
exposițiunei de cătră expunetorl, conce
sionari seu orl-ce altă personă, fără o 
regulă autorisare și plata de mai nainte 
făcută a drepturiloră ce ar putea fi 
cerute.

Coletele venindă din țerile streine, 
represintate prin comisari generali seu 
prin comitete naționale, conținendă pro
dusele destinate la exposițiă, cată să 
aibă, ca semnă arătătoră și zugrăvite 
cu penelulu literile X l". încunjurate de 
un cercă. Voră fi adresate în câmpulă 
lui Marte (Champs de-Mars la delegatul 
naționalităței la care aparține expună- 
torulăi.

Coletele provenindă din țerile re
presintate, cată să aibă totă indicațiu- 
nea bine arătată a locului loră de pro
veniență, adecă: Colorile și emblemele lor 
naționale.

Ori ce cheltuell pentru încărcare, 
transportă, mutare, descărcare, instalare 
și reîncărc'->re rămână în sarcina expu- 
nătoriloră.

Productele, atâtu cele francese câtă 
și cele streine, voră fi admise în incinta 
exposițiunei dela l-iu Ianuarie 1889 pănă 
incluși vă la 31 Main mătoră.

Produsele de orl-ce natură țexcep- 
țiune animalele, obiectele de artă și va
lorile), trăsurile și materialulă mișcătoră 
(roulant) ce ar pute circula pe căile 
drumului de feră franțusescă, și desti
nate esposițiunei universale din 1889 de 
la Parisă, voră fi transportate de Com
panii cu prețulă jumătate de ală tarife- 
loră generale și speciale.

In ce privesce transporturile mari
time, pentru România compania „Freissi- 
iiet‘- va face o reducere de 50 la sută.

cinclspredece emigranțl Moldoveni, între 
cart și frații GolescI și ună anume Cur- 
țius, ingineră din Bucurescl. Acolo ne 
eși înainte pănă la pragulă ușii bătrânul 
Hurmuzachi în costumulu său „boerescă 
— densulă era „Mare Vornică“ — și în 
intrega sa ținută patriarcală: îlă cuprinse 
pe Pumnulă și-lă săruta pe frunte di- 
cendu-i:

. Poftimă, domnule, și privesce de 
acum înainte casa mea ca pe a D-tale!“

...Toți se sculară........ Pumnulă sta
ca zăpăcită, fără a vorbi vre-un cuventă. 
Mă infamă la elă: ocliii lui erau inun
dați în lacrimi...........................................

........................ Mă retrăseiu și mer- 
seiu acasă. —

Pumnulu rămase de aci înainte în 
curtea bătrânului Hurmuzachi, unde lo
cui câtva timpă și după denumirea lui 
ca profesoră de limba și literatura ro
mână la liceulă din Cernăuți.

Frătăuțl, finea lui Iulie 1888.
Porumbescu.

Esarchă și Parochă.

D-lă George Moianii, învățători în 
Brașovă, care actualmente se prepară în 
„Institutulă pedagogică ală reuniunei 
germane pentru lucrulft de mână în șco- 
lele de bieți" din Lipsea, ne rdgă să 
publicămă următdrea :

Inciniosciințai'e.
Domniloră colegi, cari binevoiră a-ml 

cere informațiunl despre timpulă și con- 
dițiuuile cursului pentru industria popo
rală din anulă curentă - ne putendu-le 
răspunde în particulară flăcăruia, — îmi 
iau voiă a-le face cunoscută, cumcă în 
anulă de față, pe lângă totă bunăvoința, 
nu putemă ține cursulă din cestiune.

Lipsea, 25 Iulie v. 1888.
George Molanii.

SCIIII TELEGRAFICE.
Bruxela, 11 Augustă. Piarulu 

,.Nord“, constată că pacea generală 
se consolideză.

Parisu, 11 Augustă. Alesurile 
energice au avută bună succesă. 
Greviștii suntă gata a’și reîncepe 
lucrările. Pacea na mai fostă tur
burată. Bursa lucrătoriloră se va 
deschide.

Belgradu, 11 Augustă. Geneia- 
lulu Horvatovicî a fostă pensio
nată pentru ună articolă de (fiară 
în contra guvernului.

Viena. 11 Augustă. Dr. Kalman 
primi erî după ameijă următdrea 
telegramă din Bellova : „Bărbatulă 
meu e liberată : îlă așteptă în fiă- 
care oră. Lina Lăndler“.

Neoplanta, 11 Augustă. Svetozar 
Nicolits, comisarulă guvernului la 
lucrările de apărare în contra i- 
nundării Tisei, s'a împușcată după 
ce a făcută mari defraudărl. Erî 
a sosită ună revisoră ministerială, 
care cercetă socotelile și află mari 
mancitățî, în urma cărora s’a îm
pușcată Nicolits. Acestă incidență 
causă cea mai mare sensațiune.

DIVERSE.
0 invenții! importantă. Diarulu o- 

tomană „Taric“ anunță, că Resul Mesti- 
efendi, cunoscută în Constantinopole pen
tru cercetările sale seiințifice, a descoperit 
o forță motore, care pote înlocui cu folosă 
aburulă. Acestă forță, produsă de nișce 
rote idraulice, ar da corăbieloră ună 
mersă multă mai repede decâtă acela 
resultândă din întrebuințarea aburului. 
Resulă Mesti ’șl-a încercată rotele în
tr’ună mare basen și resultatele obținute 
suntă mulțumitora. Invenția acesta e 
menită să producă o adevărată revoluțiă 
în marina de resboiu și în cea comercială

Producțiunea aurului și a argintu
lui. Producțiunea aurului și a argintu
lui s'a urcată în 1887 la 502.013,400 
franci. Acestă cifră este cu totulă in- 
ferioră producțiunei din anii precedențl. 
Dela anulă 1870 încoce producțiunea au
rului sufere o decrescere însemnată. 
Acuma Statele-Unite suntă țera care pro
duce cea mai mare cantitate de aură, 
anume 194 milione în 1887. Nu de 
multă Australia venia în primulă rangă, 
acuma este ea în rangulă ală doilea, cu 
133 milione, apoi vine Rusia. Produc
țiunea argintului însă cresce mereu în 
fiă-care ană. Cei 2 ani din urmă au 
favorisată fiăcare câte eu 600 de milione 
de argintă. Minele americane: Statele 
Unite și Mexiculă, suntă în primulă locă. 
Numai esploatațiunea mexicană din 1887 
a fumisată pentru 78 milione de franci 
argintă.

Carmen Sylva între copii. Din 
Westerland pe Sylt, se raporteză cu 
data 18 Iulie despre Maj. Sa Regina 
României următorele :

„M. Sa a sosită la băile de aici 
Sâmbătă sera. Augusta domnă a fostă 
primită în modulă celă mai simpatică 
de cătră ospeții băiloră. Mai alesă copii 
și copăițele n’au voită să rămâe mai 

prejosă. Acestă tiueretă, constituită în 
companii, după obiceiulă ce domnesce 
aici, spre a ridica valuri și cetăți de 
nisipă pe mală, a salutată pe regina 
într’ună modă originală. Copiii de am
bele sexe s’au înșirată pe mală. cu ste- 
gurile și insigniele loră, și când regina 
a ajunsă între ei, a trebuită să trecă 
prin acestă defileu de băețl și fete, ale 
căroră stegurl formau ună arcă de 
triumfă.

Regina, care este o mare amică a 
copiiloră, a fostă așa de plăcută mișcată 
de acestă primire, încâtă dreptă mulțu
mire a pusă să învite pentru adl pe co
pii la mală, spre a audi prelegerea unei 
mici narațiuni sub cerulă liberă.

A fostă o scenă încântătore : regina 
se aședase pe o grămadă de nisipă, co
pii luară locă împrejură, o copăiță blon
dă ține umbreluța, er regina cetea na
rațiunea dintr’ună mauuscrisă. Toți din 
prejuru ascultau cu atenție spre a audi 
fiecare cuventă ală reginei, care cetea 
deslușită și cu forte multă sentimentu. 
Copilașii îșl țineau privirile fixate asupra 
reginei, afară de vocea clară a reginei 
se audiau numai undele apei spărgendu- 
se de mală și țipetulă pasereloră aqua- 
tice, ce treceau pe d'asupra capului re
ginei. Terminându-se narațiunea, copii 
începură a striga: Trăiescă iubita Car
men Sylva! apoi companiele de băețl 
defilară pe dinaintea M. Sale/

Glumă. Ună cavaleră cădii de pe 
cală și-și sparse capulă de pardoselă. 
Unu altă individă veni să-i ajute. - 
„Ești doră mediculu“—îlu întreba unulă 
din asistenți? — „Oh nu.... răspunse elu, 
sunt cârpaciulă de die sparte/...

Telefonuhî. Pe linia telefonică Pa- 
ris-Bruxela nu se mulțumescă omenii 
ca se vorbescă numai, ci și cântă, tele- 
fonulă transmite sunetele într'ună modă 
minunată. Așa se spune, că la vr'o 350 
de kilometri de operă, câțl-va bogațl și 
privilegiațl s'au adunată pe câmpiile în 
apropiere de Bruxela și au audită per
fectă de bine pe dlă Escalais cântândă 
din Wilhelm Tell.

Cursiilu pieței llrașovu
din 9 Augusta st. u. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
ArgintU românescu . r 8.68 ,. 8.70
Napoleon-d’orI ... r 9.88 ,. 9.92
Lire turcesc! ... r 11.20 ,. 11.24
Imperiali..........................„ 10.20 ,. 10.21
Galbini......................... r 5.88 ,. 5.91
Scris, tone. „Albina116'’ 0 ,, 101.— _ ._

n r r M 10 »• 98.- ,. 98.50
Ruble rusescl . . . 117.— .. 118f
Discontuln .... f) ’0—-8" pe anu.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 10 Augustă st. n. 1888.

Renta de aura 4" .................................. 101.55
Renta de hârtia 5",.................................91.15
Imprumutula căilora ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . 99.20
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osta ungare (2-a emisiune . . _ ,_
Amortisarea datoriei căilora terate de

osta ungare (3-a emisiune' . . 114.—
Bonuri rurale ungare.................. 105.______
Bonuri cu clasa de sortare .... 105.__
Bonuri rurale Banata-Timișa . . . 104 80
Bonuri cu cl. de sortare..........101.80
Bonuri rurale transilvane..........104.30
Bonuri croato-slavone.................. iqj'_____
Despăgubirea pentru dijma de vina

unguresca...................................... 10050
Imprumutula cu premiulu uuguresca 131.40 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului...................................... 124.50
Renta de hârtia austriacă .... 81.80
Renta de arginta austriacă .... 82^80
Renta de aură austriacă................... ppf___
Losuri din 1860 .................................. 138 50
Acțiunile băucei austro-uugare . . . 870._
Acțiunile băucei de credita ungur. . 309.  
Acțiunile băncei de credita aastr . . 316.30 
Galbeni împărătesc! ........................ 5 ^^
Napoleon-d’orI......................................) 9 771
Mărci 100 imp. germane................... 60.22 2
Londra 10 Livres sterlings .... 123'45

Bursa de Bucurescl.
Cotă oficială dela 28 Iulie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5",0 . . . , . _
Renta rom. amort. 5", „ . . . 93.' 94.—
Renta convert. 6" 0. . . . 93.- 90.7,Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37.- 42. -
Credit fonc. rural 7".„ • ■ 006.'/, 106.’.,

r " n 5°;,, . . 92.’., 93.
»• „ urban 7%. . • ■ 104.’ , 105-—
ji H H . ■ . • • 98.*/, 99.'.2
•1 ti 11 • • • 88.— 88.’/,

Editoră și Redactoră responsabăă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Seidene Grenadine 95 kr.

robem nnb ftiicftpcifc jollfrci bos Fubrik- Depot (>. Ilenneherg (F. f. boflicfcront) 
Ziirieli. ITiuftcr unmcbcnb. JSricfc țO fr. porto.

Hil

Care este cea mai bună hârtia pentru țigări?

Verfălschte schwarze Seide. £în .SȘ»
will, nul» bic ctmaigc Vcrfalfcbuu^ tritt fofort 511 o.agc: <£d?tc, rein tjcfiirbtc ^cibc Fraufclt fofovt J 
jiifammcn, rcrlofAt bald 1111b iținterlafit wcnig 2Ifd?c von gaiij fțcllbrâuiilitber jarbe.— l?crfalfd?tc 
rcibc (bic Iciit fpeefig wirb unb briebt) brennt Iaiigfam fort, naincutlicb gliinnicn bic M^d?u§s; 
fabcii" iveitcr (wenn felțr mit jarbftoff crfdjwcrt), iinb hinterliîgt cine buiifclbraniic 21fdjc, bic 
fid? ini (Scgciifațț jur cd? ten Scibc nidjt frnufclt, fembmt friiinmt. ^erbriirft man bic 2tfd?c bcr 
cdjten Seibc, fo jcrftaubt fie, bic bcr rcrfiilfdjtenniebt. Pas ScibcufabribDcpot nont». lleiine- 
berje țf. F. £}oflief.'), Zurich, rerfenbet gern Ilhiftcr von fcincii ccbtcn rcibcn|toffen an 
Acbcrmaiin, nnb liefert ciiuchic Kobcii 1111b gaiije Stiicfc jollfrci in’s lians.

există 
numai în sticluțe 

aceea

d

Acesta întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu- 
mătoru de țigări s’a 
stabilita deja în mo
dula cela mai ne- 
dubios’

Na este reclamă 
golă, ci una fapta 
constatata prin au- 

1 toritățl scientifice 
J '.r*J de primula ranga 

>[) pe basa anaZt.sei co»t- 
parative a diferite- 
lora hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, căbărtia 
de țigări

„LES DERNIERES CARTOUCHES” 
w „dorobanțul^1 

(lin fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parish.
6» Boulevard Exelnians. 

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii aid stabilimentului chemicu de 
stată 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 nemțescâ din 
Piaga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches și „Dorobanjulu11 suntă cu 23—74"/n 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 semenă cu desemnulă aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

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

J
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pentru că tote celelalte suntu fără de îndoelă: 
T"1 sisific a.ți o. și a-zxn.ă.g'ire-

"^7’erita’biliă se află:
în Brașovu dela Domnii: 

Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ratz Lajos 
Karl Kirr 
Ferii. lekelius, farm. 
Ioh. Lerchenfeld 
Karl Tbpfner 
George Stefmiovici.

In Siretâ la Domnii:
Israel Sommer 
Ph. Zettel 
I. Dempniak Veil

j

I. L. A A. llesshaimer 
Emil l’orr
Demeter Eremins
Karl Schuster, farmae. 
Iulius Hornung „ 
I. Goos n
Ed. Kugler, farm, 
lnl. Miiller, „ 
N. Grădinar

In Rădăuți la
C. Teichmann
A. v. Rossignon 
A. Decani
C. Deutscher.

Domnii:

In Sucraia la Domnii:
Nathan S. Hausierer
E. Liska
I. Syniouowicz
H. Heiner.

Câștig lateraln de 10 fi. pe ii 
fără capitală și iară risicu prin 
vc.ncjarea de losuri plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei” 
â 5 cr. se potft cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciiircu și Al
brecht & Zillich

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEN, I. IScz.. Scliotteni*iii£ Nr. 25.

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

193,50—34 — INCUNOSCIINTARE! —
J —

Îmî permită a face cunoscută, că amă luată în primire

MAGASINULU DE HAINE BĂRBĂTESC!
dela firma B. Schwarze cu tote activele și Pasivele, pe 
care îlă voi conduce mai departe fără de nici o schimbare 
sub firma

LA

DEPOSITUL DE TAPISERII
Strada Scheiloru Nr. 118

a sosită din nou ună bogată asortimentu de cusături de 
mână, desemnate, începute numai și de totă isprăvite, pen
tru cadouri (daruri) de c|iua. numelui ca suveniră. Cele 
trebuineibse forte bine asortate. Ață de bumbacil Verita
bilă și lânuri de Berlina, OrientU, Persia și Smyrna în fote 
cutorile. Lingeriă și coșulețe fine-

Cu înaltă stimă.

Wilhelmine Zimmermann.

Mulțămescu tuturoră amiciloră mei de afaceri și onor, 
mușterii, precum și p. t. publică pentru încrederea cu care 
m’a onorată pănă acuma și me rogă a ml-o păstra și pe 
viitoru, căci eu de sigură ’ml voi da totă silința a da sa- 
tisfactiune în tote direcțiunile.

112,3—3

cod*
Avisii d-lort abonați!

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
aveniu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
_ Gazetei, “ precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

„Administrațiunea Gaz. Trans.“

113.3—3

Cu înaltă stimă.

A. SCHWARZE

Sosirea si jtarea treonrilora și oosteloro îi Biw
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenuliî de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera. 
Trenulu mixtă Nr.

2.
accelerata
mixta Nr. 318: 1 oră

Trenul ti 
Trenuliî

Trenulă
Trenulă

Trenuliî
Trenuliî

315: 4 ore
Dela Brașovu
Nr. 302: 5

10 minute dimineța. 
la Bucuresci: 
ore 37 minute dimineța.
55 minute după amedl.

II. Sosirea trennrilorO:
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 amedl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

lîugămtî pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda
tului poștalii și numerii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


