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Nr. 179. Brașovii, Duminecă 14 (26) Augusta 1888.
l>iii pansa st. sărbători <le l.uni. diarulu 

nu va apare pană Marți sora.

Brașovii, 13 Augustă st. v. 1888.
Trecu și tămbălăulii kultur- 

egyletistu pusă în scenă aici în 
•țilele de 19 și 20 Aug. a. c„ de 
cătră pretinșii propagatori ai cul- 
turei maghiare în Ardealfl.

Trecu aprope cu totulii nebă
gata în semă de marea massă a 
poporațiunei românesc! și săsescl 
a orașului, cum trecu de multe 
ori neobservați pe timpulfi mări
torii călduri nisce stropi de ploiă, 
cari nu schimbă nimicu din do- 
goreala tțilei.

Cu luni înainte se începură 
pregătirile pentru acesta adunare 
generală a kulturegyletului. Co- 
mitetulil filialei brașovene a aces
tei reuniuni de maghiarisare con
struise o programă grandiosă, după 
care venirea agitatorilor!! kultur- 
egyletiștl în acestă orașQ avea se 
se prefacă într’o veritabilă intrare 
triumfală.

Arangiatorii în îngâmfarea 
lorii avuseră tristulu curagiu de a 
invita tote reuniunile și corpora- 
țiunile săsesc! și românesc! să a- 
siste la serbarea maghiarisători- 
lorii de profesiune și s6 ridice 
prin presența și închinăciunile 
lorii strălucirea închipuitului loru 
triumfă.

Scimii cum au răspunsă Sașii 
și Românii brașoveni celoru ce 
le-au oferită unu rolă atâtu de 
ofensătoru și umilitorii pentru 
glorificarea serbărilorii Kulturegy
letului. „Pentru KulturegyletiștI 
nu sunteniu acasă,“ ițiseră ei, și 
așa a și fostă. Românii și Sașii au 
absentată cu deseverșire și n’au 
luată parte nici măcară ca privi
tori la spectacolulă, ce l’au des
fășurată pe strade Knlturegyle- 
tiștii.

Astfelu la tămbălăulă de Du

mineca trecută, au figurată și ca 
actori și ca spectatori, esclusivu 
numai Maghiarii și Secuii din lo
calitate împreună cu aiiliații lorii 
jidovi, armeni etc., și cu puținii 
ospeți unguri și evrei, ce au so
sită cu trenă separată.

Sub astfelu de împrejurări se 
’nțelege, că proiectata intrare tri
umfală în Brașovu a trebuită se 
iacă unu cumplită fiasco cu totă 
mulțimea de steguri și cocarde 
unguresc!, ce le împărțiseră aran
giatorii în modă risipitoră,

Decă ar fi lipsită acestă po- 
voiu de steaguri precum și ban- 
deriulu, compusă din vre-o sută de 
călăreți ciangăi din satele înve
cinate, dintre cari fiecare purta 
câte ună stegă în mână ba mulțî 
și câte doue, s’ar fi crecjutu că la 
sfată (casa vecliiă orășenescă), unde 
s’au adunată Kulturegyletiștii, se 
ține vre-o ședință estra-ordinară a 
consiliului comunală.

Demonstrațiunea Kulturegyle
tului cu stegurile unguresc! este 
dealtmintrelea forte caracteristică 
pentru spiritulu de care se conduce 
și scopurile și tendințele, ce le 
urmăresce acosta reuniune.

Decă vr’unu Englesă ori Fran- 
cesă ar fi asistată la conductulă 
Kulturegyletistă de Duminecă și 
ar fi vădută că mai fiăcare dintre 
cei ce’lă compuneau purta câte 
ună stegă tricoloră, ar fi trebuită 
să credă, că-șl serbeză aniversarea 
vreo societate pentru fabricațiunea 
de steaguri.

Se asigură mereu, că Kultur
egyletulă este o reuniune privată, 
și că urmăresce numai și numai 
scopuri culturale. Ei bine, decă 
este așa de ce se face atâta risipă 
cu stegurile tricolore la adună
rile ei ?

Ințelegemă ca o reuniune cul
turală să aibă insemnele sale cu 
simbolulă scopuriloră ce le urmă- 

reșce; der nu înțelegemu ce lipsă 
are ea, decă urmăresce numai 
scopuri culturale, de a demonstra 
cu stegurile tricolore naționale, 
cari se întreb uințeză de ordinară 
numai la festivități și conducturl 
cu caraeteru politică.

Și cu atâtu mai vertosu se im
pune omului nepreocupatu acestă 
părere, cu câtu aici la noi stegulu 
tricoloră ungurescă nu este pri
vită numai ca însemnă ală națio
nalității maghiare, ci și căînsemnă 
ală statului.

Intrebămă der din nou : decă 
kulturegyletulă este o reuniune 
privată cu scopuri curată cultu
rale de ce se demonstreză în modă 
atâtă de bătătoru la ochi cu tri- 
colorulă ungurescu? Ori doră credă 
kulturegyletiștii, că decă nu va 
purta fiecare dintrînșii câte ună 
stegă „cultura maghiară“ nu va 
mai pute progresa?

Fără îndoielă, că acesta trebue 
se fiă credința Kulturegyletiștiloru 
decă ei și prin spectaculele ce le 
arangeză voiescă se se presenteze 
nu ca omenii păcii și ai muncei 
ci ca stăpâni și cuceritori.

Astfelă voit’au ei se cucerescă 
și Brașovulu, căci etă ce cetimă 
în articululă prin care codița Kul- 
turegyletistă de aici, salută adu
narea de Duminecă:

„Kulturegy letulu este însăși ma- 
ghiarimea din ArdelU, cu care a 
întrafu în Brașovu în triumfă stătută 
maghiară."

Se adaugemă la acesta sutele de 
stegurl și stegulețe unguresc! și 
vomă ave tabloulă întregii ală 
nisuințeloră Kulturegyletului.

Tristă lucru decă statulă a a- 
junsu ca Kulturegyletulă se’lă in
troducă în orașele din Ardelă!

Der statulă a esistată aprope 
o miiă de ani și fără de Kultur- 
egylet și voră esista și Românii 
și Sașii încă mii de ani fără 

a ave lipsă de „cultura-* ce o 
respândesce acestă reuniune.

Nu cu demonstrațiunl politice 
sub masca culturii se potă cuceri 
inimile poporeloră unui stătu, ci 
numai prin respectare reciprocă, 
echitate și dreptate.

Acesta ar trebui să șl-o însem
neze odată pentru totdeuna kul
turegyletiștii și se nu mai facă 
atâta cheltuială cu stegurile tri
colore.

Erăș'i s au scandalisatu Ungurii.
Din Debreținii îi se scrie lui „Egye- 

tertes“, că ună nou „scandalu11 s’a în
tâmplată acolo în sera dilei de 28 Iulie. 
Anume oficerii din armata comună a re- 
gementului c. r. de infanteria 39. ce se 
află staționată în Debrețină, s’au adunată, 
împreună cu oficerii regimentului de hon- 
vedl de acolo, la o cină comună de adio 
arangiată în onorea generalului Van der 
Wense din incidentulă transferărei sale 
la Cernăuți. Au luată parte la acestă 
cină chiar și o parte din ofițerii din 
Oradea mare. La cină era de față și 
fiulă ministrului - președinte Colomană 
Tisza, care locuesce în Oradea-mare și 
care ca voluntară este caporală la 
husari.

Când generalulă Van der Wense 
ținu ună toasta în limba germană, ofi
cerii germani ce erau de față răspunseră 
cu strigăte de „Hoch", în timpă ce ofi
cerii maghiari strigară rEljen“. Etjen- 
urile unguresc! însă au produsă o sensațiă 
de sigură nu prea plăcută, în urma că
reia a urmată o furtundsă emulațiune a 
strigăteloră de „Hochu și „Eljen“. De 
aci apoi au urmată în fine nisce inci
dente neplăcute, ale cărora urmări ară 
fi fostă de sigură și mai neplăcute, decă 
nu s’ar fi prevenita pericululă prin o 
întrevenire plină de tactă.

„Debreczen“ scrie, că incidentulă 
acesta s'a repetată din nou în Debrețină 
cu ocasiunea dilei onomastice a Maies
tății Sale. Anume comandantulă de hon-
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Despre gradinele de copii-
Conferință ținută la ateneulu din Craiova.

(Fine.'l

Decă, onorabile domne și onorabili 
domni, voiu fi reușita în cele dise pănă 
aci a da o idea, fiă câta de palidă, des
pre scolele frobeliane, numite grădini 
de copii: înainte de-a încheia trebue să 
adauga, că influența ce ele exercită nu 
«e mărginesce numai între zidurile loca
lului lorâ. In ele, viitorele mame și vi- 
itorele crescătore de copii pota câștiga 
cunoscințele și practica grelei și delica
tei lora misiuni. Grădina de copii e 
destinată a le servi de modela și a da 
astfela familiei puteri și ajutore nouă în 
crescerea copiiloră.

Asemenea grădină de copii este che
mată a îmbunătății educațiunea din 
scolă. nu numai prin aceea că pregătesce 
pe viitorii elevi ai scolei, ci și prin in
troducerea în scolă a sistemei frobeliane 
de educațiune. In trecuta, și la noi, cu 
puține escepțiunl și astăc|l, scola are o 
față pre multa posomorită și aspră. Pe 
când ea, ca templu ala educațiunei, ar 
trebui sâ fiă locuia cela mai plăcuta, și 
orele de scolă să fiă ca o sârbătore pen

tru copii, adl ei nu află aci mai nimicii 
care să suridă naturei lord copilărescl, 
nu află decâtă asprimea datoriei și ade
seori asprimea și mai mare a profesoru
lui și pedepsa pentru neîmplinirea ocu- 
țiuniloră date. Acum au începută a se 
introduce și în scole cântecile și ocupa- 
țiunile frobeliane, împreună cu mijldcele 
de-a face instrucțiunea intuitivă și practică.

Și în adevără, cum dice d-na de 
Marenholtz. binecuvântarea operei fro
beliane nu va fi deplină decâtă atunci, 
când ea se va întinde și asupra familiei 
și asupra scolei, când mama seu înlocu- 
itorea ei va putea se facă din familiă 
prima treptă a gradinei de copii pănă 
la etatea de trei ani; și când se voră 
fi introdusă în scolă, pe lângă învăță- 
mentulă intuitivă, și elementele frobe- 
liane pentru cultura morală, estetică și 
industrială a copiiloră, cum au începută 
a se face deja. Invățământulă intuitivă, 
calcululă, geometria, desemnulă și alte 
obiecte, suntă destinate a primi o re
formă însemnată prin metodulu frobe- 
liană. In generală sistema frobeliană 
desvoltă cu deosebire propria activitate 
și spiritulă de inițiativă ală elevului; 
pe când, după sistemele de pănă acum, 
elevulă remâne mai multă pasivă, ca 

ună receptaculă menită a primi ceea ce 
i se dă seu i se spune.

Una din urmările cele bune ale ma
relui avântă, ce au luată astădl grădinile 
de copii, este și reformarea idustriei 
pedagogice în facerea jucăriiloră de 
copii. Obiectele frobeliane de jocă și 
de ocupațiune pentru copii au începută 
se înlăture, și cu timpulă voră înlătura 
pe deplină și pretutindeni jucăriile de 
pănă acum, atâtă de scumpe și nefolo- 
sitore, cu care copii nu potă face nimic 
decâtă să le frângă. Când dai copilului 
o asemenea jucăriă, la începută se bu
cură. pentru că-lă împresioneză noutatea 
lucrului: însă a doua di seu peste trei, 
patru ore, nu-i mai face nici o plăcere 
seu a sfărîmatTo deja. Pentru că tre
buința lui nu este de-a se uita la jucă
riă, ci mai multă de-a se ocupa, de a-șl 
desvoltă activitatea cu ea. Pentru aceea 
în Germania au începută a se da copi
iloră, ca daruri de anulă nou și în alte 
cjile, cutii cu jocuri frobeliane.

Cea mai însemnată colecțiune de a- 
semenea jocuri este cea publicată de di- 
rectorulă Fellner, la Pichler în Viena, 
care sub titlu de Jocă și lucru“ cu
prinde o seriă de 32 de jocuri frobe- 
liane, însoțite de esplicațiunile loră.

** $
Considerândă binefacerile grădinilor 

de copii, credă, domneloră și domniloră, 
că fiăcare din noi se bucură vădându 
inițiativa luată de guvernă prin noulă 
proiectă de lege asupra instrucțiunei de 
a introduce și în țera nostră acestă in- 
stituțiune. Și speră că guvernulă nu va 
rămânea singură pe acestă cale.

La noi, pe câtă sciu, nu esistă pănă 
acum de câtă o singură scolă frobeliană 
română, acea înființată de societatea 
pentru învățătura poporului română, care 
se află alipită de scola normală a soci
etății, în capitală, sub conducerea dis
tinsului profesoră și pedagogă d-nulă Dr 
Barbu Constantinescu; și ună începută 
făcută din inițiativă privată aici în Cra
iova. In alte state mai tote grădinile 
de copii suntă înființate și susținute de 
associațiunl și particulari. Numai în 
Austria, încă dela 1872, și în Belgia și 
Franța în ultimii ani, a organisată gu
vernulă prin lege asemenea instituțiunl.

Speră deci, domneloră, — și acesta 
atârnă mai alesă dela D-vostră, dela vo
ința femeii culte, care când voesce pote 
mai multă decâtă guvernele stateloră, 
— speră că scola frobeliană, acestă bine- 
făcâtore instituțiune, care e destinată a 
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vedl, Vedb Jeno, toasta pentru Maies
tatea Sa în limba germană. „Ofițerii de 
honvecjl, scrie „Debreczen11, simțindu-se 
adencă vătămațl în sentimentulă loră na
ționala, întâmpinară scandalulă cu adencă 
tăcere și cu indignare, ce li se pute ceti 
din față, și nici o voce nu cuteză să 
strige „eljen“. când unii distinsă oficeră 
dela honvedî vătăma astfelă așa de multă 
pe regele ungurescă. Tăcerea fit între
ruptă de ună locotenentă, care strigă 
unguresce „eljen a Kiraly“ și atunci stri
gară „eljen“ și oficerii de honvedî-u

Aceste tote suntă semne că lăudata 
„bună înțelegere1- între armată și hon- 
vedime e încă departe de a trece din 
sfera dorințeloră frumose în a realității.

SC1R1LE DILEl.♦
Sciinu, că ună cancelistii din Caran- 

sebeșH avu obrăsnicia a insulta de mai 
multe ori pe dlă generală Traianu Doda. 
Fiindă trasă la răspundere , cancelistulă 
a mărturisită, că a fostă mituită cu 180 
fi. de ună farmacistă spre a comite in
sultările , și că urzitorii intelectuali ai 
faptului suntă doi consilieri de tribunals. 
Aceștia negară. Judecătoria de cercă 
din Caransebeșă condamnă totuși pe can- 
celistă la 50 fi. amendă și o lună în- 
chisore. Făcendu-se însă recursă la tabla 
regescă, acesta l'a achitații.

*- * *

*) După ținerea acestei conferințe aflai 
cu bucuriă. că în Iași s'a constituita o socie
tate pentru înființarea grădineloru de copii. 
Ar fi de doritu. ca acesta esetnplu se fiă imi
tata pretutindenea: ca reformă atâta de nece
sară a educațiunei naționale, care nu se pote 
face decâtu pe încetula, se încăpă dela te
melia. '»■ Si

In diarulă ..Kolozsvâr11 s’a publicată 
o provocare a vice-președintelui reuniunei 
economice ardelenescl losifă Szabo cătră 
posesorii da regalii ardelenești: ca la casă 
când ar pute dovedi în modă demnă de 
crezută, că adeveratulă lorii venită din 
regală este mai mare decâtă cum s’a 
stabilită de cătră oficiu, să trimetă da
tele respective pe lângă o exactă calcu
lare a venitului pănă la 31 Augustă a. 
c. la secretariatulă numitei reuniuni. Tot
odată invită vice-președintele Szabo pe 
posesorii de regalii ardeleni la confe- 
rența ce se va ține la 1 Septemvre st. 
n. a. c. în Clușiu (sala comitatului! în 
afacerea rescumpărării regalieloră de 
cârciumărită, care conferență se va sfătui 
despre pașii ce suntă a se face spre a 
dobândi o desdaunare dreptă și deplină. 
— Atragemă atențiunea celoră interesați 
asupra acestoră pași a-i reuniunei eco
nomice ardelene.

* * *
Pentru fondulu „Reuniunei viduvelorii 

române Brașov ă-Săccle* 1- ni-se spune, că a 
mai contribuită d-lă Constandiuă Ber- 
cariu 2 fi. și d-ra E. P. 1 fi.*

Clopotulă ce s’a scosă din turnulă 
Colței, despre care amă făcută deja a

mintire, mai portă și următărea iuscrip- 
țiuue, scrisă cu litere cirilice: „S'a așe- 
dată acestă clopotă în dilele măritului 
ministru Mihailă Cantacuzină, întru a- 
mintirea sa și a poporului său, în anulă 
mântuirei 7223.“

** *
Ministeriulă de interne ală României 

va acorda spesele de drumă și represen- 
tațiă d-lui dr. Victorii Băbești, profesorii 
la facultatea de medicină din Bucureșcl 
și directoră ală institutului de bactereo- 
logiă, spre a lua parte ca delegații ală gu
vernului la congresulă medicalii, ce are a 
se ține la Parisă pentru studiulă tuber- 
culosei.

* «
Ună tînără română din Bucureșcl, 

d-lă Ch. Staicovid, fiiulă d-lui comerci
antă de acolo, Dim. StaicovicI, a obținută 
cu mare succesă diploma școlei superiore 
de comereiu din Parisit ocupândă în clas- 
sificațiime loculă ală 4-lea intre 23 de 
inși.

** *
Studenții francest, ca respunsă la săr- 

bările bologneze, la care au petrecută 
forte bine, au decisă să dea și ei în a- 
nulă viitoră la Parisu, cu ocasia expo- 
sițiunii universale, nisce mari serbări, la 
care să poftească pe toți studenții Euro
pei. Studenții italieni, dreptă revanșă, 
voră fi primiți și sărbătoriți într’ună chip 
deosebită.

*♦ *
O tînără Română, d-șora Zoe Arionu, 

a trecută cu succesă esamenulă de ba
calaureată în Parisă în litere (secț. de fi- 
losofiă). D-ei a primită felicitările e- 
saminatoriloră. ** *

Serbia se pregăteșce se ia parte la 
exposiția universală din Parisă. Toți pic
torii și sculptorii șerbi au declarată, că 
voră trimite tablouri și statue. Depar- 
tamentulă drumuriloru de feră va trimite 
și elu ună mare numără de obiecte, în
tre cari mai multe tablouri ce represintă 
locurile pitorești și muntose, prin care 
trecă liniile. Secțiunea domennloră face 
mari pregătiri sub direcțiunea d-lui Mi- 
liailovicl, ca să potă trămite o colecțiune 
de obiecte de economia forestieră. Se 
prevede, că colecțiunea acesta va fi forte 
interesantă. * 4c *

Ni se împărtășesce, că Tinerii uni
versitari români din Brașovă, voră aran- 
gea la 27 Augustă st. v. o petrecere de 
dansă. Venitulă curată este destinată 
pentru scopuri filantropice. — Atragemă 
atențiunea publicului asupra acestoră ni- 
suințe ale tinerimei și le recomandămă 
sprijinului, ce-hl merită.

*

Escursiune la Sinaia. Celoră ce vo- 
iescă a lua parte la acestă escursiune le 
facemă cunoscută, că trenulă separată va 
pleca din Brașovă în diua de S-ta Măriă, 
nu cum s'a anunțată la 5 ore 20 min. 
dimineța, ci la 6 ore (după timpulă de 
Budapesta). Pentru acesta escursiune, la 
care s’au insinuată deja multi, biroulă 
orășenescă de călătorii din locă (Strada 
Vămii 10) va primi și abonări la prân- 
dulu comună (Otelulă Kirchner în Sinaia) 
însă numai pănă Duminecă la orele 12 
din di.

Demonstrațianl anti-maghiare ?
In ședința trecută a consiliului 

comunală din Brașovă membrulu 
Diick a interpelată pe primară 
din causă că clădirea primăriei 
de aici a fostă decorată cu ste- 
gurî unguresc! cu ocasiunea ședin- 
țeloră Kulturegyletului, pre cândă 
o asemenea procedere nu s’a ob
servată față cu nici o altă reuni
une din țera.

Mai departe l’a întrebată de că 
are cunoscința despre aceea, că 
organe ale poliției au mersă din 
casă ’n casă provocândă pe pro
prietar! a-și împodobi casele cu 
stindarde unguresc! ? Primarulă de 
Brennerberț) a respunsă că clădirea 
primăriei a fostă decorată de 6- 
men! nechemaț! fără scirea lui.

Aflându că comisarulu de po
liție Szabo scie de acestă lucru 
l’a provocată ca în sera de 18 
Augustă sS depărteze stegurile de 
acolo. Szabo însă n’a urmată or
dinului și pentru aceea va fi trasă 
la răspundere.

fiarele unguresc! suntă forte 
înfuriate din causa acestui răs
punsă susținendă că elă implică 
o vătămare a stegului ungurescă.

,,Budp.-Hirlap“, cere o energică 
intervenire a guvernului din causa 
acesta (Jicendă că decă Polonii și 
Alsațianii ar fi demonstrată ast- 
felă, agitatorii ar fi toți puși la 
umbră, apoi încheie așa:

„Rupeț! drăguțiloră Sași ste- 
gulă ungurescă, care v’a scutită 
600 de ani; tu însă Coloman 
Tisza recnlege-te și lasă pe agi
tatori se seință pumnnlă tău, ca 
celă puțină se nu se jăluescă în- 
zadară despre tirănia ungurescă!“ sjs

Sub titlulă „Contra stindardului 
ungureștii0 cetimă în „Ellenzek11 
dela 23 Augustă următorele:

Sașii din Brașovă au atentată con
tra simbolului statului maghiară: contra 

stindardului națională. Nu s’au îndes" 
tulită cu atâta, că. cu ocasiunea sărbă- 
torirei „Kulturegylet“-ului s’au depărtată 
cu grămada din orașă și prin asesta au 
demonstrată în modă idiotică contra ten- 
dințeloră patriotice ale „Kulturegylet“- 
ului, ci au pornită din oficiu persecu- 
țiune contra aceloră funcționari poliție- 
nescl, cari au arborată stindardul ă națio
nală pe spitalulă (?) orășenescă.

Prin urmare pe Sași, adecă pe su
pușii statului maghiară, i-a scandalisată 
arborarea stindardului pe edificiile pu
blice și pentru ofensa ce li s’a făcută 
prin acesta îșl caută satisfacțiune. Ei 
timbreză ca criminalitate faptulă respec- 
tiveloră organe publice ale poliției și 
pornescă cercetare disciplinară contra 
loră.

Astfelă documenteză Sașii, că ei 
suntă cetățenii statului maghiară și că 
semtă împreună cu națiunea, când acesta 
sărbătoresce, se unescă cu ea, când acesta 
urmărindă esclusivă tendințe culturale, 
lucreză pentru binele comună ală tutu- 
roră cetățeniloru din patriă. Astfelă de- 
monstreză ei în contra acelei reuniuni, 
cea dinteiu, care s’a grăbită a mântui 
industriașii sasi din Brașovă, când aceștia 
erau amenințați cu totală ruinare.

De astădată ne mărginiraă simpla- 
minte a înregistra faptulă, care este ună 
nou semnă despre necorigibilitatea loră 
și documenteză în modă eclatantă ne
recunoștința și nepatriotismulu lor. Vomă 
mai sta încă de vorbă cu Sașii din Bra
șovă, der și pănă atunci atragemă în 
prima liniă atențiunea fișpanului conte 
Andreiu Bethlen asupra acestei nouă 
purtări scandalose a loră. Elă să le dea 
loră prima leeținne. Are causă și are 
putere pentru a-o face.

întâmplări diferite.
0 sinucidere tăinuită. Cetimă în 

„Egyetertes“ : In P i a t r a ună orășelă 
din România sosi înainte de asta cu o 
săptămână, o fată frumosă și elegantă 
îmbrăcată cam în etate de 20 ani. Ea 
îșl încliiria o odaiă la o femeiă văduvă 
plătiudă pe o lună înainte și asigurâudă 
pe gazda casei, că ea vine din Rusia și 
se numesce An a Mihailo v și că va 
rămâne multă vreme în România. Trei 
dile de-arândulă ea nu voi se părăsescă 
odaia de locă ocupând u-se cu romanulă 
„Miserabilii“ de lui Victoră Hugo. După 
4 dile îșl angaja, o birjă și merse afară 
la câmpă la proprietatea lui Theodori. 
Ea sa recomandă bătrânului Theodori 
totă sub numele de Ana Mihailov .și-lu 
întrebă, că nu cumva au rămasă după 
mortea logofătului seu Mihailă Mihailo-

îmbunătăți într’ună modă necugetată 
pănă astădl educațiunea tinerimei si prin- 
tr’însa civilisațiunea și sortea omenirii, 
va afla 2i în patria nostră puterniculă 
sprijină ală associațiuniloră și că în 
specială Craiova nu va rămâne nici în 
acestă privință în urma altoru orașe.*)  

(„Conv. Literare41.) M. Strajaim.

Amintiri din pribegia după 1848.
de

IONU GH1CA.
(Urmare.)

Dintre membrii guvernului provi- 
soriu, unulă mai cu semă era cunoscută 
de poporală de josă, de tinerime, de 
școlari și de negustorime. Ținea de mai 
mulțl ani condeiulu româuescă în mână 
ca literatorii și ca jurnalistă; mai alesă 
două satire de ocasiune, pline de spirită, 
„Măceșulă11 și „Duhai, Duhai mă/ îlă fă
cuse forte populară. Elă eclipsase în 
guvernă pe ceilalți doi colegi ai săi, 

cari în tote ocasiunile îi cedau pastilă, 
personificase într'însulă totă meritulă deș- 
teptărei naționale. învelită în manta albă, 
se arăta în publică escortată de o gardă 
compusă de vecini din mahalaua în 
care locuia, cei mai mulțl armeni și rude. 
Cu câtă Caimacami noștri se îngâmfau 
mai multă, cu atâtă afacerile importante 
erau mai neglijate și mai uitate, încâtă 
popularitatea locotenenței mergea de- 
crescendu, și scădea pe totă diua în spi- 
ritulil omeniloră dotați cu simță politică 
și patriotică.

Transcriu aci trei epistole ce amă 
primită la Constantinopolă în timpulă 
guvernului revoluționară:

Nr. III.
Nicolae Bălcescu lui Ionii Gliica la 

Constantinopolă.
„București, 16 Iunie 1848.

„Iubite Gliica,
„Am primită vr’o două scrisori dela 

„tine din 11 și 17 Iulie, afară de alte 
„două cifrate. N’am putută să-ți scriu 
„de locă, din pricină că dela revoluțiă 
„înedee vremea ml-a lipsită de totă 
„spre a seri pentru treburile și furtunele 
„ce le-am avută. Ca să poți înțelege 
„starea lucruriloră la noi, trebue să sci 
„ce s’a urmată dela 11 pănă acum. Mă 
„voiu nevoi a ți-le spune pe scurtă.

„Revoluția dela 11 a fostă cea mai 
„frumosă ce s’a întâmplată vr'odată la 
„ună poporu. Cu o di înainte se aflase 
„revolta de peste Oltă: se aflise că în 
„mai multe locuri încă țera e în picidre, 
„cum la Prahova și Vâlcea. Iuncărulă 
„Magheru, într'acea di, după amedă, ci- 
„tesce proclamația în Lipscani; semna- 
„lulu prin clopote se dă și poporală se 
„îndrepteză în grămadă cătră Paiață, 
„unde strigă mereu lui Vodă să iscă- 
„lescă Constituția. Cu o di înainte Vodă 
„fusese la casarmă și poftise pe oștire 
„să-i apere Tronulă, și ostașii i-au disă 
„că ei voră apăra Constituția, și l'au 
„p ftitu și pe densulă s’o primescă. Vodă 
„a iscălită Constituția, vădându-se silită 
„de poporă, numindu-șl și uuă nou mi- 
„nisteră dintre revoluționari, anume: N. 
„Golescu, Eu, Tellă, Eliadă, Magheru, 
„St. Golescu și Roset-Aga. Peste două 
„dile însă, Bibescu, demoralisată de totă 
„de cele ce se întâmplase, șl-a dată di- 
„misia. Atunci noi amă întocmită ună 
„guvernă provisoriu. La Mitropolitulă 
„se adunaseră boerii. Acolo amă mersă 
„și noi cu poporală, și amă proclamată 
„guvernulă, puindil pe Mitropolitulă ca 
„Președinte. A doua cji avurămă sfin
țirea steaguriloră și jurămentulă gvar- 
„dicl naționale, a armiei, a poporului, 
„în câmpulă dela Filaretă, ce s’a numită 
„Câmpulă Libertății. îmi aduceam atunci 
„aminte, în acesta frumosă solemnitate, 
„de diua aceea, când acum cinci ani 
„jurarămă noi patru inși acolo întoc- 

„mirea societății nostre care acum mântui 
„țera! Peste trei dile, sosiră și membrii 
„de peste Oltă. In lipsa loru, spre a 
„ține bună rânduielă în oștire, noi făcu- 
„rărnă o mare greșelă, căci lăsarămă pe 
„Odobescu ca ministru și pe Solomonă 
„în capulă regimentului din Capitală 
„Cum a venită să facemă acesta nu ți-o 
„potă desluși acum, der la vreme ți le 
„voiu spune pe largă. A treia di după 
„sosirea membriloră la 19 Iulie, Odo- 
„bescu și Solomonă complotară în po- 
„triva nostră. Agitația începuse de am
bițioși mascațl în apărători ai proprie
tății, cari ne învinovățeu că vremii să 
„răpimă dela proprietari ca să dămă ță- 
„raniloră, cu tote că noi le declarasemil, 
„că vom lăsa acestă cestiă să se deslege 
„prin obștesca adunare constituantă. In 
„diua aceea der, Odobescu și Solomonă, 
„sub pretext de o visită de representa- 
„țiă a oficeriloră, aducendă filră veste 
„două rote de soldați beți, ne arestul în 
„paiață. Cum se afla acesta în poporu, 
„îndată se aduna cu o grabă nespusă. 
„Solomonă atunci, vedendă nevoia, se 
„trase cu soldații spre casarmă, după ce. 
„slobozi focă în norodulă desarmată, din 
„care se omorîră vre-o nouă inși și alțl 
„ațâți răniți. Odobescu, rămâindă în 
„paiață, se arestui; mai pe seră se ares- 
„tui și Solomonă, căci poporală îucun- 
„jurase casarma și elă voindă să fugă, 
„fu arestuită. Guvernulă începu erăși 
„lucrările sale, însă reacția totăcrescea. 
„Rușii atunci cu ciocoii începu a urdi 
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viei uisce documente. Acestă Mihailă 
MihailovicI era unii omii unicii în felulă 
său. Elă venise de multă vreme în Ro
mânia der nimeni nu scia de unde a 
venita. Poporulă ține că eld este fra
tele mai micii aid Țarului Nicolae care 
a fugită din Rusia și se vorbia despre 
elă că pre când Țarulă Alexandru aid 
II-lea a trecuta cu prisonieruld Osman 
Pașa prin Romand, Mihailă MihailovicI 
încă se afla pe peronuld gărei, toți cei 
de față se închinară numai elă sta cu 
capuld acoperita, superbă și măniosd în 
fața Țarului tuturora Rușilord. Când îlă 
făcură atentd unii dintre ospețl despre 
nepoliteța sa eld strigă „jamais44 (nici 
odată) și plecă. Acesta îndărătnica bă
trâna muri înainte de asta cu 4 ani și 
înainte de mortea sa tote scrisorile și 
le aruncă în focă în fața mai multora 
martori. Theodori le istorisi tote aceste 
tinerei fete care făcendu-se deodată pa
lidă ca cera la aucjulă vorbeloră lui, se 
depărta numai decâtă. După o jumătate 
de cesă fata se aruncă în valurile Bis
triței unde s’a înecata. Pe țârmulă rîu- 
lui ’i rămase pălăria și umbrela. Sevor- 
besce cu siguritate, că ea s’a sinucisă 
de desperarea ce a cuprins’o aflândă că 
bătrânuld MihailovicI șl-a arsă documen
tele. Nenorocita fată numai cu o <Ți 
mai înainte scrise o epistolă reginei Na
talia a Serbiei la Versailles și se crede 
că scrisărea acesta va lămuri sinucide
rea ei.

Statua colosală a lui Mironu Costiuit.
Sub acesta titlu cetimă în diarulă 

parisiană „La Voltaire14:
„O lucrare remarcabilă a sculpturei 

gigantice a fostă esecutată la Parisă și 
va face ornamentulu unui orașă româ- 
nescă : Iașii. Acesta este statua lui Miron 
Costină datorită d-lui Ladislas Hegel.

Mironă Costină a fostă decapitată 
pentru crimă politică, 1691, pe piața 
publică din Romană, aprăpe de Iași. 
Acolo va fi ridicată statua lui colosală, 
după ce va fi fostă expusă în timpă de 
o septemână la admirațiunea Bucu- 
resciloru.

Acestă statuă este de bronză și mă- 
soră mai multă de 3 metri. Ea va fi a- 
ședată pe ună piedestală de aprope 4 
metri de pietră de Sinaia, ornată de lu
crări în bronză și de doue vaste bas-re- 
liefuri. Uuulă represintă pe Mironă 
Costină citindă Istoria Moldo vii 
de densulă, o adevărată epopee, scrisă 
în versuri polone regelui Ioană HI. Re
gele, istoriculă poetă, tote personagele 
curții cari îi înconjoră, suntă nisce a- 
devârate portrete esecutate cu o fideli
tate scrupulosă atâtă din punctulă de 

vedere ală asemănării figureloră, câtă și 
din acela ală costumeloră. Elă este în 
acelașă timpă o lucrare de artă remar
cabilă și o împreunare de documente 
istorice din cele mai curiose.

Cel-altă bas-relief ne arată arestarea 
lui Mironă Costină în momentulă când 
se găseșce lângă cadavrulă soției sale, 
mortă în ajună. Nu ’i se lasă vreme să 
dea soției sale ultimele datorii. Unulă 
dintre soldați îi propune la urechiă să’lă 
lase să se evadeze și’i arată ună cală, 
în depărtare, în câmpiă. Mironă refusă. 
Elă preferă mortea în loculă fugei (a 
fostă într’adevără decapitată a doua di). 
Acestă scenă este dată cu veritate și o 
simplitate mișcătore.

Câtă pentru maiestosa figură a e- 
roului, care domină monumentală, ea are 
meritulă rară, cu tote proporțiele sale 
enorme, să nu dea nici o impresiă de 
greoie, defecta așa de comunii în sta- 
tuele de acestă taliă. Ea este lucrată cu 
lărgimea care convine stilului ei, fără fi
nețe inutile, fără migăleală de prisosă. 
In acestă privință ea este ună adevărată 
modelă ală genului colosală, mândru, e- 
nergică, precisă și simplu.41

Bela camera fle comercin și industria.
(Liferațiă pentru armata c. r.) Inal- 

tulă ces. reg. ministeriu de resboiu im
perială a încunosciințată prin rescriptulă 
dela 15 Augustă a. c. 1514 XHI camera 
de comerțiu și industriă din Brașovă 
despre aceea, că în diua de 15 Septem
vrie a. c. se va face pertractarea de o- 
ferte și adecă pentru asigurarea lifera- 
țiunei următoreloră obiecte: ploscl din 
tablă de fieră emailate, ulciore pentru apă, 
cescl cu capacă, aparate din tuciu pen
tru străformarea tornistrelară etc. Ofer
tele se potu face și pentru cuantitățl par
țiale. Mijlocitorii suntă esclușl. Mostrele 
se potă vede între altele la depoulă de 
montură din Alba-Iulia ; asemenea stă la 
disposiția antreprenorilor u cumpărarea 
mostreloră pentru care scopă să se a- 
dreseze la Ministeriulă de resboiu im
perială.

Publicațiuuea dinpreună cu condi- 
țiunile Contractului suntă depuse la bi- 
roulă Camerei de comerciu și industriă 
din Brașovă spre informațiune.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 25 Augustu. înmor

mântarea ministrului Tref'ort s’a se- 
verșitu ieri după amecju. A asistată 
Archiducele Iosifu și nenumărate 
notabilități și deputațiunî.

Viena, 25 Augusta. Ministrului 
de esterne Kalnoky a plecată alal- 
tăseră la Eger în Boemia spre a 
se întâlni cu ministrulu-președinte 
italiană Crispi, care căletorindu 
spre Italia ave se trecă prin acelu 
orașu.

Berlinii, 25 Augustă. „Nord- 
deutsche Allg. Zeitung44 vorbindu 
despre victoriile electorale ale ge
neralului Boulanger cjice: Ori și 
care guvernă francesu, care nu a- 
menință pacea, ne este binevenită. 
Noi putemu trăi cu o Franciă bou- 
langistă tocmai așa de bine, ca cu 
una bonapartistă. Față cu dispo- 
sițiunea ce domnesce momentană 
în Francia nu esistă nici ună gu
vernă francesă, care s6 ne potă 
pe deplină liniști. Generalulă Bou
langer nu ne neliniștesce mai multă 
ca orî și care altulă; decă ’i va 
succede a restabili ordinea, suc
cesele lui ni-ar fi binevenite noue 
și întregei Europe.

Articululă acesta a stârnitu mare 
sensațiă. Elă este considerată ca 
o dovadă, că cercurile competente 
berlinese începă a lua în seriosă 
pe generalulă Boulanger și nu mai 
credu că este imposibilă ca elă 
se ajungă la cârmă.

Mulțăniitii publică
Fiindu-m! imposibilă a mulțămi 

în particulară tuturoră rudeniiloră, 
amiciloră și cunoscuțiloră pentru 
numerosele dovecțl de simpatiă și 
de condolență manifestate verbală, 
prin scrisori, telegrame și prin de
punerea de cununi de flori pe si
criu cu ocasiunea înmormântării 
scumpei și multă iubitei mele con- 
sorte

HARETI,
precum și pentru numerosa parti
cipare la înmormântarea ei, esprimă 
pe acestă cale fiecăruia în numele 
întregei familii cea mai sinceră 
mulțămită.

Brașotu, 13/25 Augustă 1888.
Tache Stanescn.

DIVERSE.
Superstițiuni și credințe americane.

Pete albe pe unghii însemnezi norocii.
Acela, care cetește inscripțiunile de 

pe monumentele mormentale îșl perde 
memoria.

E râu și dăunătorii pentru copilă, 
decă legeni legănulă goli.

Când cine-va mănâncă ceva în tim- 
pulă când se tragă clopotele la o în
mormântare, nu e bine, căci capătă du
reri de măsele.

Se prevede nenorocire, când șdrecele 
rode redingota.

Cine are dinți rari, trebue să emi
greze, căci în patriă-i n’are norocii.

Ună copilă mai mică de ună ană 
să nu fiă dusă în pivniță, căci devine 
fricosă.

Cine se mută într'o casă zidită de 
curândă, sâ introducă, mai înainte de a 
șede în ea, o mătură nouă și niște pane; 
altmintrelea îi merge râu.

Cine încalță din greșelă ună ciorapă 
întorsă, în acea di u merge râu.

Decă cine-va strănută în revărsatul u 
doriloră, acela va căpăta ună cadou.

Când se semână cânepă, se spui o 
minciună mare, în casă contrară, țesândă, 
nu ese albă.

Ună străin, care visiteză pentru prima 
oră casa cui-va, se ședă celă puțină ună 
momenta, altă-mintrelea copiii din casă 
nu potă adormi.

din 24 Augusta st. n. 1888
C’ursulîi pieței Brașovu

Bancnote românescl C ump. 9.20 Vend. 9.25
Argintii românescu . „ 9.15 r 9.20
Napoleon-d’orI . . . „ 9.80 »i 9.83
Lire turcesc! . . . „ 11.10 ti 11.12
Imperiali.................. „ 10.10 « 10.12
GalbinI.................. „ 5.72 îi 5.76
Scris, fonc. „Albinaa6u/0 „ 101.- ti —.—

n n n 5°/0 „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 120.— H 121.—
Discontulâ .... 6'/2-8“ „ pe ana.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 23 Augusta st. n. 1888.

Renta de aurh 4”/0.................. 100.90
Renta de hârtii 5°)^....................91.05
Imprumutulti căiloril ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

osta ungare (3-a emisiune! . . 114.—
Bonuri rurale ungare..............104.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banata-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.75
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescil.......................................... 99.75
împrumutata cu premiulu ungurescil 129.40 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.........................................125.75
Renta de liârtiă austriacă .... 81.65
Renta de arginta austriacă .... 82.60
Renta de aurii austriacă...................... 111.70
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 869.—
Acțiunile băncei de credita ungar. . 302.25
Acțiunile băncei de credita austr . . 309.75
Galbeni împărătesc! ....................... 5.87 ț,
Napoleon-d’orI........................................ 9.801 ?,
Mărci 100 imp. germane..................... 60.37',.
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.70

Editară și Redactară responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

„la intrigi. Kotzebue dela Focșani în
cepuse a seri mereu scrisori după scri
sori la mitropolitulă ca să gătescă bu
cate pentru oștirile rusescl ce-au tre
cută Prutulă. Vestea se respândi că 
„Rușii vină și reacționarii luară o în- 
„drăsnelă mare. Guvernulă era parali- 
„satu în lucrările sale. Ostașii, corupțl 
„fiindu prin Odobescu șiJSolomonă, erau 
„cu toții demoralisațl. Omenii ce trimi- 
„serămu pe la granițe și în Moldova ne 
„asigurau, că Rușii stau să între în țera 
nostră. In BucurescI era o panică nes- 

„pusă. Ne sfătuiamă ce să facemu ? După 
„cum era și idea ta, hotărîsemă a con
centra tată oștirea și a ne trage la 
„munți undeva spre Câmpu-lungu, de 
„unde să potemă avea relații cu Tran
silvania ce ne făgăduia a ne ajuta cu 
„regimentele Igrănițare. Când propuse- 
semu oficeriloru regimentului Nr. 3 ca 
„să ne însoțescă, toți oficerii o băgară 
„pe mânecă, și ca nisce lași merseră se 
îșl dea dimisia și începură a striga în 
„contră-ne, declarându-se mai în însurec- 
„țiâ. Reacția înăuntru crescu și mai 
„multa. Atunci, mai primindu scirî sigure 
„că Rușii au intrată în Moldova, că sunt 
„încă la Focșani, am hotărâtă a ne trage 
„cu rotele ce venise cu tabăra lui Tell, 
„cu tunurile și cu o parte din călărime 
„spre Câmpu-lungă, lăsândă în capitală 
„regimentulă insurgență și pe mitropo- 
,.litulu pănă la întorcerea nostră. îndată, 
„după retragerea nostră, Băleanu și cu i 
„Th. Văcărescu, ajutați de Odobescu și , 

„Solomonă, cărora, mitropolitulă, ce s’a 
„purtata ca unii trădătorii, le dete dru- 
„mulă din închisdre, întemeiază căimă- 
„cămia. Vestitulu căpitană Costache ese 
„cu biciulu pe ulițe, tote semnele și stin
dardele se dărâmă. Poporulii nostru 
„ală Capitalei trebue însă să scii, fără 
„flateriă, că a întrecuta pe tote poporele 
„Europei, chiar și pe Parisienl. îndată 
„fu în picidre, resturnară caimacamia, ce 
„abia domni vr’o câte-va cesurl, și po- 
„porulu striga și trimise deputății ca să ne 
„cheme îndărătă, numindă pănă la sosirea 
„nostră ună guvernă interimarii în care 
„și Câmpineanu. Odobescu și Solomonu 
„se închidă în casarmă. Poporală în
conjură casarma în număra de vr’o 
„40,000, er soldații nu mai îndrăsnescă 
„a face focă, și ambii coloneii trădători 
„de două ori îșl dau demisia și esă a- 
„fară din țeră. Câmpineanu șl-a pier
dută multă din popularitate, făcendti 
„greșela să apere pe Odobescu mereu, 
„întorcerea ndstră fu ună triumfă, în 
„vreme ce tragerea nostră din capitală 
„fu o derută. De atunci amă mersă mai 
„bine, mai liniștită, ne-amă ocupata în 
„pace și între altele amă scosă și decre- 
„tulă alegeriloră, hotărândă deschiderea 
„Constituantei pentru 25 Augusta. Sta- 
„rea din lăuntra este ast-felă: suntemă 
„tari în BucurescI, căci poporală e cu 
„noi și mai cu semă negustorii, cari au 
„făcută multă în revoluția din 30 Iuniu. 
„Afară : poporulă am începută a-lă pregăti 
„prin sate, prin trimiterea de comisari. 

„Prin orașe suntă încă mulțl reacționari. 
„De amu ave însă liniște și nici ună a- 
„tacă din afară, n’amă mai ave nici o 
„temere. Der astădl trebuiă să scii, că 
„arme n’avem de locă. Armata nostră s’a 
„demoralisată, și-a pierdută de totă dis
ciplina, în câta totă ce putemă face 
„cu densa e s’o strieămă. Nu ne este 
„de folosă nici înăuntru nici afară, căci 
„arătă că nu voră a se bate. In țeră aseme- 
„nea, toți dică să nu se bată și să căutămă 
„a ne lupta cu puterea morală și reclamând 
„dreptulă nostru. Oștirea neregulată, 
„cu care am însărcinată pe Magheru, nu 
„e încă formată. Magheru e peste Oltă 
„pentru acesta. A ne trage la munți 
„nu putemă acum, nici nu ne lasă po- 
„porulă din capitală, ci trebue să stămă 
„aci ori ce s’o întempla. Talat-Efendi 
„nl-a spusă mereu, că Porta a recunos
cută Constituția și pe tine de agenta 
„și ne dă cele mai mari și frumose nă
dejdi, spuindu-ne că Rușii se tragă din 
„Moldova, aceea ce se adevereză după 
„soirile ce avemă, că au începută a se 
„retrage spre Pruta înderătă. Solimană 
„Pașa și Emin-Efendi cu ceilalți au so- 
„sitii la Rusciucă. Am trimesă pe Voi- 
„nescu II. înainte-i. Elă astădl ne scrise 
„că, după-ce n’au voită a’lă primi la 
„Rusciucă ca omu oficială, ci numai con- 
„fidențială, i-a dată bune nădejdi. Noi 
„aci găteamă lui Soleiman-Pașa o întra- 
„re triumpfală. In urmă Voinescu ne 
„dise, că Emin-Efendi i-a disă după a- 
„ceia că voră întră cu ună corpă in- 

„semnată de oștire, și i-a ceruta 
„și o pressă, pentru ca să tipă- 
„rescă proclamații românescl. Noi am 
„răspunsă lui Voinescu ca sâ-i spue că 
„n’a găsită pressă, negustorii refusând să. 
„mergă de temere, că de va voi, să se 
„adreseze la guvernă, cu tote că acesta 
„n are pressă lui. Că în sfîrșită, elu 
„trebue sâ se declare, că vine ca prie
tină seu ca inimică, de voesce a recu- 
„nosce dreptulă nostru d'a ne da legi 
„și autonomia țârii seu nu, ca să scimu 
„în ce posițiă țera și guvernulă au a fi. 
„unulă cătră altulă. Acum nu sciu ce 
„se va alege. Nădejdea nostră de apă- 
„rare e numai în oștirea din Transilva
nia, și acesta forte slabă. Țera nostră 
„n’are arme, n’are oștire care s'a de- 
„mQralisata cu totulă. ScriemI cum merg 
„lucrurile p’acolo? Noi aci ne vomă 
„lupta cu cuventulă câtă vomă pute. 
„Nu trebue a perde însă nădejdea. Ddeu 
„veghiază asupra României.

„Țl-am trimesă bani.
„Salutare și frățiă,

N. Bălcescu.

„Complimente multe la M-me Ghika.44

„Intâiu o îmbrățișare ș'apoi că eu 
„singură am închisă acestea la bunulu 
„consulă englesă.4, 4

Rosetti.
(Va urma).
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celu mai escelentu mijlocii în contra tuturoru insecteloru 
folosește cu tăria frapantă și distruge insectele, ce se afla, astftfeliu de iute și sigurii ii 
urmă a loru nu mai rămâne.

Distruge totali ploșnițele păduchii de lemnu și purecii.
Cvirâță, Toncătâriile ra.d.ica,lVi d.e prăsila, g'â.nd.a.cilcr-â..

Delătură imediată totă stricăciunea moliiloru

Elibereză celu mai iute de supărarea mușteloru

Apără animalele iiostre domestice și plantele de totu felulu de părăsiți și de bolele ce 
urmeză din causa loru.

Curăță, cu. deseverșire capulu d.e păănctii etc.

S6 se observe stricto: Ceea-ce se vinde cântărită in hârtia nu este niciodată Specia**  
litatr-'Aacherl.

Numai in Sticle-originale veritabilă și eftinu de procurată dela depositulu principală

1. Zacherl, Wien, I. Goldschmiedgasse 2. "WE
in Brașovu dela Domnii:

Heinrich Zintz 
t'nrl Irk 
Heinrich Rhein 
Katz l.njns 
Karl Kirr 
Ferii, lekelius, farm.

In Mretu la Domnii:
Israel Sommer
I’ll. Zettel
. Ilempnhik Veil

depositele de Zuclit 
plăcutele expuse.

I. I.. A A. Iloshliainiri*  
Emil l’orr 
Dmiotcr Erriiiins 
Karl Nchnstrr, famine. 
hiliiisHomiing -» 
I. <•<»«»*

hi Ki«<ln«ați la Domini:
Telrhiiianii 
î. Itossimioii 
hcrniii 
!)<• ni M-lire.

Ed. Kinder, farm. 
Iul. Mllller. ..
5. Grădinar 
loll. Lereliciifeld 
Karl Tiipfner 
Gcorce Strfanovici.

In hucruiu In Domnii'
Vntliiiii S. llausicrer 
E. l.iska
I. Svmonowiez 
>1. Heiner.

i potft vedea. pe

Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?
■ ’^4 Acesta întrebare
•'* ’ ■? f <• 11 e import antă 

’TS.^^j-entiu fiă-c-are fu- 
' < 'i^niătorft de țigări s’a

’■ " ’.^•■'Jstabilitftdejaînmo-
i c]u]n ce]fi mai ne-

, dubios v 
Nu este reclamă

Igolă, ci unft faptft 
I constatata prin au- 
I torități scientifice 
I de primulu rangu 
■ pe basa«»iaZ?st7 com- 
I parative a diîerite- 
’ lorii hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțft, că b ărti a 
de țigări

.J.ES DERNIERES CARTOUCHES" 
W ..DOROBANȚULlb "WE 

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisu,
«*>  Boulevard Hxelinans,

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

nics în Viena, Dr. Liebermann, profesoru și conducetoru alu stabilimentului chemicu de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesoră de Hygieuiă la Universitatea nemțescă din 
Pra"-a. a produsă chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches" și „Dorobanțulii" suntă cu 23—74" „ mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutună cu 23—77" mai puține părți streine, ca celelalte hârtii 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

BRAUNSTEIN FRERES,
WIE.V. I. Bez., Mdiottenring Nr. 85,

si află aceste articole la t.ote firmele mai man, cari au de vemțare asemenea mărfuri.
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Gunstige Gelddarlehen
erhalten selbstăndige Personen, welclie eine ordentliche Jalires- 
wolmung und regelmassigen Verdienst oder Einkonnnen liaben 
nud zw. Gewerbetreibendc, Kaufleutc, Beamte, OfTiziere, 
Privatiers, Grunilliesitzer u. s. w. je nach Verhâltniss von 50 
fi. bis 1000 fi. als Personalkredit gegen leichte monatliclie 
oder dreimonatliclie Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf grundlriiclierliche lntabulation gegen 4* 0 und 5% 
auf Amortisation oder cline solclie. Nahere Auskunft ertlieilt:

G. A. STEINER, Budapest
Gr. Kârolyi-utcza 12.

Brieflichen Anfragen sind 3 Stuck Briefmarken beizuschliessen.

Trenul ti 
Trenulft

Trenulft 
Trenulft

Trenul ti 
Trenulft

Trenulft 
Trenulft

a;
b)
c)
<V

Dela
71

71

n
71

I.
Son oi plecarea irenuriloru oi poslslom io Brajm.

Plecarea trenurilor^:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtft Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 
accelerata Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtft 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 amedl. 
mixtft Nr.

2.
mixtft Nr. 
accelerata

A*
Brașovft la Bcpiovu-Zernesc'i-Branu: 12 ore 30 m. după amedl

n
D

71

71

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

«>
b)
c)
d)
e)

Zizinii: 4 ore după amedl.
Secuime [S. Georgl]: 1 oră 30 minute noptea. 
Făgărașă: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

Beșiiovu-Zenicsci-Branu la Brașova: 10 ore înainte de amedl. 
Zizinii la Brașova: 9 ore a. m.

Din Sfcuime la Brașova: 6 bre sera.
„ Făgărașă la Brașovft: 2 bre dimineța.
„ Săcele la Brașovft: 6 bre 30 minute sera.

Dela
71

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

71 
în 
la 
la

B.


