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națională; scole slovene s’au în
ființată în Gratz, Laibach, Goriția,

propusă corona imperială regelui 
Prusiei. Acesta a fostă o între-

Incidentulă dela Belovar pare Și în privința acesta pote că centre pe cari fii lui Arminiu le prindere îndreptată dintr’odată în
a fi luminată unu momentă situa- s’a dată nutrementă bănuieliloră considerau de multă timpă ca ac- contra Austriei și în contra Fran-
țiunea de fața interibră și esteri- rusesci, prin împrejurarea, că în- visițiuni germanice. Aceste scole ciei. Se vede, că dualismulă și
oră a monarchiei nostre, ca și unu trega pressă berlinesă a aprobată au făcută o concurență norocită unitatea germană au apărută pe
fulgeră care, străbătendă în întu- în modă demonstrativă dojenirea pedagogiei nemțesc! și au dată la scenă în aceeași (ți- Ele au trecută
nereculu nopții, ne arată deodată episcopului Strossmayer, care trece o parte cultura germană." prin aceleași vicisitudini și n’au
conturele tărâmului ce ne încun- carepresentant ală aspirațiuniloră ,Pbte se-șl închipuescă cineva încetată de-a forma aceeași ra-
jura.

E naturală că diversitatea cea 
mare dintre cei ce au asistată ca 
privitori la acestă incidență, a tre
buită se producă multă, puțină, 
păreri deosebite asupra însemnă
tății și a urmăriloră lui.

Organulă d-lui Tisza, „Pester 
Lloyd“, găsesce că’situațiunea se 
esprimă în faptulă, că cu o di 
înainte de a dojeni pe episcopulă 
Strossmayer pentru telegrama ce-a 
adresat’o la Kiev, în care vor- 
besce despre „misiunea universală 
ce-o are dela Dumnezeu Rusia", 
Maiestatea Sa a ridicată unu toastă 
solemnelă în sănătatea împăra
tului Rusiei cu ocasiunea onomas
ticei sale. „Acesta", dice numita

slave din monarchiă.
Este sciută că Slavii dela noi 

dorescă apropiarea de Rusia și 
prin urmare părtinescă politica 
amicabilă Rusiei în cestiunea bul
gară. Reprobarea atitudinei lui 
Strossmayer din partea monarchu- 
lui va fi privită der în Rusia ca 
ună semnă rău pentru viitbrea a- 
titudine a Austro-Ungariei în ces
tiunea bulgară.

Aici se întelnesce politica in- 
teribră cu cea esteribra și ese la 
ivelă mișcarea slavă dela noi, fă- 
cendă să apară pe orisonă multă 
temutulă conflictă între slavismîi

superarea și neliniștea ce-a cu
prinsă. pe Germani. Pretutindeni, 
la nordă și la sudă, Slavii au pă
răsită. docilitatea loră seculară și 
au luată ofensiva spre a cuceri 
pămentulă Austriei așa de ane- 
voiosă cucerită pasă de pasă de 
cătră Germania feudală."

„Numai spre a salva domina- 
țiunea loră amenințată, Germanii 
austriac! au încheiată alianță cu 
Maghiarii, cu scopulă de-a suprima 
în comună sborulă și desvoltarea 
rasseloră slave".

„Acestă acordă dintre cele doue 
minorități opresive, pentru a per
petua preponderanța și despotis- 
mulă loră, s’a stabilită spotaneu

țiune socială ale căreia operațiuni, 
trebue s’o mărturisimă, au dată 
de douecțecl de ani încoce frumose 
beneficii. "

„In 1848 întreprinderea a fostă 
prematură, idea încă confusă. Se 
scie, cum unitatea germană a ră
masă în baltă. Regele Prusiei a 
fostă timidă și nu se simția des
tulă de tare spre a juca o ase
menea partiă mare. Apoi asocia- 
rea cu principiulu revoluționară 
nu convenia nici decum instinc
tului său monarchică. Unei alte 
mâni mai tari și mai puțină scru- 
pulbse i-a fostă dată,. 18 ani. .mâț' 
târejiu, de-a readuna și ă închegă 
aceste mâterialurl disparate și tte. 
a-le cimenta cu politica de feră

și germanismă.
în prima jumătate a secolului

foia, „caracterisezâîntrega nostră
„Ofipsa dnalismnlni îi Austria."

nostru, și acesta era adeveratulu și de sânge penti-njle-a forma din 
ele împeriulă germană*".uolitieă față cu Rusia. Nu în scoj ă ală mișcării liberale, care afla

contra Rusiei ci în contra pan-
(După .■Hevie Bleue“.)

' (Fine.) .

în ț ressa nbstră simpatii atâtă de „Fost’a posibilă de-a. ^fievenirusismului, nu în contra - slavis-. căldjurose. Acestă uniune se ma- acestă triumfă sdrobitoru a^K di-
mului ci în contra pan-slavismului nifesta în modîî forte visibilă în- plomației prusiane? Fără îndoelă, 

dăcâ adversarii ei n’ar fi făcutăs’a îndreptată mânia maiestatică „Cehii au recucerită scolele lor, tre insurecțiunea vienesă și guver-
a regelui. Amiculă Țarului nu colegiele lor, și-au dat o universitate, nulă rebelă ală Ungariei. Fiăcare necontenită treburile ei. Franciscă
pe acela îlă numesce trădătoră 
care pledeză pentru o paclnică

o artă națională, o literatură. Praga 
scăpândă de tutela, germană a re-.

succesă ală Unguriloră era acla
mată la Viena cu entusiasmu.

Iosifă, care n’a considerată regi- 
mulă dela 1850 decâtă ca unu felă

conviețuire cu puterniculă imperiu luată antica fisionomiă slavă și S’au începută negociăr! între cele de dictatură provisorică, a lucratănordică, ci pe acela care coche- răspândesce astăcțl racjele sale, ca doue comitete pentr’o acțiune co- împreună cu șefii marelui partidă 
slavă, în deosebi cu venerabilul fitândă cu Starcevicî și BarcicI, do- unu focaru mtelectualu, asupra mună. Inse corpulă de armată

reșce să audă tropotindă pe stra- tuturoră ținuturiloră slave, ne- trimisă de Kossuth spre a con- Palacki, ilustrulă istorică cehă, o 
constituțiune federalistă. Acestădele din Agramă caii Cazaciloră.." luându afară .Polonia și chiar și curge la apărarea Vienei, a fostă

De siguru că nu este numai o Rusia. “ biruită de trupele imperiale și a constituțiune, care o consideră casimplă întâmplare, că tocmai a- „Aprope într’ună timpă s’au re- trebuită se se retragă spre Pojonă opera sa personală, și care o țineacuma s’au reînoitu relațiunile cor- deșteptată Stiria, Carintia, Car- (Presburg). în reservă, elă o oferi supușiloră 
sei cu persistență în 1860, 1861diale dintre Austro-Ungaria și niolia și Dalmația, unde elemen- 5,Astfelă, dela 1848, liberalis-

Germania prin prim irea căldurosă ce tulă slavă lânge4a de secuii într’o mulă germană și oligarchia un- și 1863. Egoismulă și încăpățina- 
rea Maghiariloră au făcută se nua avut’o Archiducele Albrecht stare de neconsciință și de pași- gurescă au proclamată solidaritatea

în Berlină. Se crede că acestă vitate. Aceste țări la rândulă loră loră contra monarchiei unitare și isbutescă acestă frumosă concep- 
țiune, care, satisfăcândăjațrvfle'f  'ar 
sulr%J^^petă tuturoră dificultă- 
țiloră interibre ale Austriei."

„Consecențele unei asemenea

intimitate supără pe cei din Pe- au voită să se scape de germani- contra emancipărei raseloră slave".
tersburgă și că ei se temă, că sațiune și să devină erăși bule- In timpulă acesta, parlamen-

£eK" mare, 
ii Friderică Barbarossa și a

Germania nu va face nimică pen
tru a împlini pretențiunile rusesci 
în Bulgaria, deorece Bulgaria nu

vardulă avansată ală lumei slave. 
Ele au pusă la ordinea cțilei stu- 
diulă limbei slovene, idim^*-1" i

tulă 
moși a J

FOILETONULU „GAZ. TRANS. Pe veci sâ dormă ’n pământii. Susă pe verfulu cela de munte Der afară când eși:
Deră unul ti dintre ei 
Dise cătră frații săi:

Lângă bradulh fără frunte;
Eară unulă dintre ei 
Din cei șepte voinicei

Vede o fată adurmită
Că clăcea acoperită
Der totă mândră nepălită...— „Dragii mei, scumpii mei frați,

Mergeți voi și îi gătațl ț)iua noptea o păza Elb pe coperișu cetindh
Poveste. Ei, de sticlă copârșâu « Și apoi cine-i, sciindh,

(Fine.) Și ascultați-mi sfatulii meu: 
jjn pământii sâ n’o băgămii 
„Ci afară s’o lăsămii,

pi cum ea pe munte sta Așa dragă ’i păru
Colea când se însera Mii de păsări că veneau Câtă în genunchi elîi cădu

Rendh pe rendh de o plângeau!... Lângă ea se așternuCei pitici erăși venea, 
Der vai, cum se spăriară 
Când în casă ei intrară 
Și pe mândra Albușică 
Feta lorri cea frumușică 
Josă pe vatră o vedea 
Fără vietă că zăcea....
Iute susă o ridicară 
Și tota trupu-i căutară 
Der nimica nu aflară, 
Nici ea nu se mai mișca

„S’o punemii pe vârfa de munte 
„Lângă bradulu fără frunte, 
„Căci aci dec’o lăsămii 
„Măcaru mortă-o mai vedemii

Multă vreme-a stată așa 
Frumușica Albușia 
In sicriulh ei celu micu

Sicriulh îmbrățișa
Și cu focri îla săruta!... 
Spre pitici se îndrepta 
Și așa le cuvânta :

„Nu vedeți că-i tota frumbsă 
„Tota așa-i de drăgostosă: 
„De trei dile a murită

Paznicii avândh ună pitică 
Der totă nu mai vestedia 
La obrază nu se schimba,

— „Dragii mei de omeni mici, 
„Dragii mei șepte pitici, 
„Faceți-ml o bucurie

„Der de loca n’a veștedită!....“ 
Frații lui îlu ascultară
Și sicriulu îi gătară

Ci durmindă se părea: 
Albă-’n față ca și neaua, 
Mândră ca și vioreaua

„Și îmi dațl sicriulh mie
„Ori ce-țl cere vă voiu da 
„Pentru fata frumușea!...“ 4

Nici de vieță semnri nu da....
Ei adânca se întristau

Și în ela o așezară; — Der piticii i răspundea
Er pe densulă era scrisă într’o di s a întâmplată Cătră ela dicânda așa:

RîurI de lacreml versau Precum feta a fostă dish : Că-ună fecioră de împăiată „Câta arginta e-’n lumea mare
Când pe mesă o-așeclară, 
Ca pe mortă o gătară.
Trei lungi dile 0 jăleau 
Nici de lucru nu lucrau,

Că-i copilă de-’mpârată In pădure a noptată „Și câta aura pe sub sore
Ce de morte a scăpată. La casa celoră pitici, „Pentru ea să-’la căpetămh
Si cu slove aurite A celoră șepte voinici. „Pănă vii suntema n’o dămă!...“
In sicriu mândru scobite Elă aci se așă4â Greu voinicula se măhni

Nici mâncare nu mâncau, Era scrisă numele ei Peste nopte se culcă Ș’apoi erăși le grăi:
Nici vini dulce nu gustau!.... De cei șepte mitutei.... Și multe le povesti — „Decă plată nu primiți
In a treia di se gată Cum ajuns’a elă aci... „Dragii mei pitici iubiți:
Mormentarea să i-o facă, Acum ei se apucară Dimineața se trezi „Fiți buni dâră ml-o cinstiți
S’o așede în loch sfânta Și sicriulu aședară Și de drumă mi-se găti. „Căci eu fără ea în lume



Nn 195 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

restabiliri a unității în imperiul u 
austriacă, ară fi fostă considerabile 
în afară. I-ar fi asigurat! pre- 
ponderanțaîn confederațiunea ger
mană. Și acestă egemoniă ar fi 
fostă în modă esențială pacifică, 
pentru-că ea ar fi protegiată sta
tele secundare ale Germaniei, neu- 
tralisândă ambițiunea neînfrenată 
a Prusiei. Acestă influință au
striacă se esercită deci în profi- 
tulă păcii europene și în profitul! 
Franci ei. “

„Cum aputută diplomația nos
tra francesă se ne cunoscă utili
tatea ce o presentă acestă ele- 
mentă ponderatoră pentru interese
le nostre? Ceea ce confundă ra
țiunea, ceea ce semena a se fi 
severșită ca o fatalitate misteriosă, 
acesta este orbia, este obstinațiu- 
nea cu care noi amu atacată 
mai întâiu, după aceea amă aju
tată a distruge o putere, care 
prin natura sa, posițiunea sa, 
greutatea sa, era contra-fortul! 
și stelpulu puterei nostre, și care 
pentru apărarea fruntariilor! nos
tre era de acelașă preță, ca și mai 
multe rânduri de fortărețe.

Din România.
O corespondență din Bucuresci 

adresată clarului „Neue Fr. Presse“, 
cu data 6 Septemvre, spune urmă- 
torele:

ErI s’a ținuta la Castelulă Peleșă în 
Sinaia unti consiliu de miniștri sub pre- 
sidiulă regelui, dela care se așteptă ho- 
tărîrile definitive cu privire la ficsarea 
terminului pentru chemarea Camerelor! 
presente la ultima lorii ședință, câtă și 
pentru săvârșirea alegerilorii nouă. Deși 
grosul! maiorității din parlamentă stă 
în dușmăniă demonstrativă cu Cabinetulîi 
Rosetti-Carp, și deși posițiunea disiden- 
țiloră liberall-naționall, cari mergeau mai 
înainte cu oposițiunea unită, precum și 
aceea a vechilor! conservativi față cu 
actualulii cabinete este dubiosă, totuși 
se vorbesce prin cercurile administrative 
despre posibilitatea unei maiorități par
lamentare, pentru ca să se potă esecuta 
programul! de reformă ală junimiștilor! 
pe terenul! financiarQ-politicu și admi
nistrativ!. Cabinetul! se ocupă deja cu 
desbaterea proiectelor! de lege, ce vor! 
fi presentate parlamentului nou ales!.

Dintre acestea, după opinia gene
rală, întrebarea despre valuta de aur! cât! 
și aceea despre o reformă a organis
mului administrațiunei politice va pre- 
celoiti ședințe ale camerilor!
barea despre valuta de âii i 
resolvare formâză punctul! principal! 

al! politicei financiare a d-lui Carp!, se 
pare că greutatea acesteia zace în în
trebările detailate asupra transformării 
stocului de argintă ală băncei naționale 
într’ună tesaură de aură, respective în 
decisiunea despre aceea, ca cine să porte 
spesele acestei transformări. Despre un! 
plană stabilită încă nu e vorbă; dâr 
totuși se dice, că actuala direcțiune a 
băncei naționale a refusat! să ia parte 
la convertire, și că amiculă personală 
ală fostului ministru-președinte, Domnulă 
Carada, care este unul! dintre membrii 
cu influință mai mare ai direcțiunei 
băncii naționale, în casă, când s’ar rea- 
lisa proiectul! de valută a lui Carp, are 
de gând! să-și dea dimisiunea.

Cu multă mai lămurite sunt! lucru
rile în ce privesce plănuitele reforme de 
administrațiune. Se scie nu numai că 
guvernul! se străduesce a simplifica me- 
chanismulă de administrațiune, der se 
cunoscă și măsurile de reformă ce vo- 
iesce a le pune în lucrare. România 
este actualmente împărțită în 32 de dis
tricte, și fiecare din acestea are câte 6 
pănă în 7 sub-prefecturl. Numai prefec
tul! districtului stă în contactă directă 
cu guvernulă și este responsabilă pentru 
esecutarea ordinelor! primite, pe care o 
încredințez! subprefectului, seu decă cade 
în cercul! de activitate ală primarului, 
o concrede oficiului primăriei. Acestă 
drum! de împătrită instanță (guvernă, 
prefect!, sub-prefectă și primară) este 
însă fărte desavantagiosă. Asta s’a a- 
rătată la împărțirea porumbului pe la 
țăranii lipsiți, cari au dusă o iernă plină 
de miseriă pănă când decisiunea trecând! 
prin cele 4 instanțe a putută fi pusă în 
fine în esecuțiune. Asta încă a fostă o 
causă, ce a contribuită la turburările 
țăranilor! din ăst! ană. Afară de asta 
subprefecții, rău plătiți, în loc! să supra- 
veghieze pe primarii satului, lucrau îm
preună cu aceștia și cu proprietarii spe
culanți în defavorul! țăranilor!. Gu
vernul! crede, că va pute depărta ori 
ce feliu de neorânduell, împărțind! dis
trictele mari în alte cercuri mai mici 
seu cantone, ale căror! căpetenii voră co
munica directă cu guvernulă.

Dmortajimi pentru Stasnysi'
Amu împărtășiți! deja, că epis

copului Strossmayer a foștii în
tâmpinată după incidentul! din 
Belovar de cătră tinerimea croată 
în mod! simpatică. După pleca
rea sa din Belovar a fostă întâm
pinată în multe localități de că
tră poporațiune. Așa în Kreutz ’i 
s’au adusă ovațiunl (conductă de 
torțe și serenadă). La vorbirea 
de bineventare a primarului, 
rele 7—,o'crAr a răspunsă următd-

„Pentru iubirea, venerațiunea și în
crederea vostră, vă mulțămescă din a- 
denculă inimei și răspundă la aceste sen
timente în deplină măsură: iubire cu 
iubire, venerațiune cu venerațiune, și în
credere cu încredere. Peptulă meu creș
te de mândriă din causa acestor! dovedi 
strălucite de iubirea și venerațiunea vostră; 
o mândră consciință mă pătrunde când mă 
gândesc! că sunt cetățen! al! vechiu
lui, patrioticului și demnului oraș! Kreutz 
și aflându-mă între d-vostră, semt!că-s! 
în mijlocul! amicilor! mei, a unor! băr
bați de înaltă patriotism!. Totdâuna 
am întrunită iubirea și credința cătră 
Dumnedeulă meu atotputernică după o- 
ficiulă meu sfântă și cu iubirea și credința 
cătră persona Sacratiss. Maiest. Sale, aprea 
grațiosului nostru rege și cătră dinastia 
prea înaltă, cu iubirea cea mai ferbinte 
și nesfârșită cătră poporul! meu, cătră 
patria mea. Dumnedeu să țină și să 
binecuvânteze poporul! nostru, și eu mă 
recomandă iubirei vostre, amiciției vostre 
și mai alesă rugăciunilor! vostre. (Zivio 
sgomotdse și îndelungate.11

Cântarea musicei orășenesc! , 
ce a întonat’o ea după acesta, a 
fostu întreruptă de fetele orașului, 
cari au cântat!: „Ljiibimo te nașa 
dika“ (Te iubim!, tu mândria nos- 
tră). Episcopul! a adresată aces
tora următorele cuvinte :

„Mă simtă preste măsură fericită, 
că sunteți astfel! de patriote și să sciț 
și se vă însemnați, că ceea ce este înti
părită în inima, în sufletulă femeii îșl 
are asigurată veclnicia și nemurirea, și 
poporul! în sînulă căruia femeia se en- 
tusiasmeză, posede vieță, putere, acestui 
popor! îi este garantată victoria, gloria 
și viitorul!. “

Se pare că demonstrațiunile 
în favdrea episcopului Strossmayer 
au făcut! o impresiune forte ne
plăcută în cercurile guvernamen
tale croate, și mai multi! încă pare 
a le indispune manifestațiile con
tinue ce se făcu în Bellovar pen
tru episcopulu de Diacovar.

Mare consternare a pro dus fi în 
cercurile guvernamentale croate și 
unguresc! cu deosebire răspunsul! 
ce l’a dat! episcopulu Strossmayer 
deputațiunei de clerici care s’a 
fostu dusu la el! spre a-lu mângâia. 
Episcopulu se fi cjisîi acestei de- 
putațiunl, că cu totă dojenirea din 
partea coronei elu va remânea fi
delă principiiloră sale pănă la 
mbrte.

Unul! din cjiarele din Pesta 
cere ca consiliarii tronului să re
comande acestuia de-a trimite pe 
Strossmayer într’o mănăstire. ■

SCIRILE PILEI.
Esecutorii de dare din comitatul!

Albei de josă s’au purtată „forte bine“ 
în cursul! lunei lui Augustă, căci în de
cursul! acestei luni au stors! de pe spi
narea contribuabililor cu 34,509 fl. 33 
cr. mai multă dare directă ca în aceeași 
lună a anului trecută; 2557 fl. 70 cr. 
s’au mai încassată în acâstă lună ca dare 
militară, astfel! că restanțele dărei di
recte s’au redusă la 817,282 fl. 131/., cr., 
âr restanțele dărei militare pentru acest 
ană s’au redusă la 46,344 fl. 97 cr. Va 
sS dică pe lângă totă hărnicia esecuto- 
riloră, restanțele de dare ale acestui co
mitat! se apropiă la 900,000 fl.

* * *
Bancnotele de 100 florini, care portă 

dată de 15 Ianuarie 1863, vor! fi pri
mite de banca austro-ungară numai pănă 
la 31 Octomvre 1888. De aci încolo nu 
vor mai circula; banca austro-ungară va 
refusa și de a-le schimba și de a-le 
primi.

*
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Comuna Laufen din apropiere de 
Gratz a trimisă în dilele aceste episco
pului Strossmayer diploma de cetățânu 
de onore. Strossmayer răspunse că este 
adânc! mișcat! vădând! cât! de multă 
creșce numărul! drepturilor! sale de ce- 
tățenă de onore în țările slovene.

v
& £

Direcțiunea căilor! ferate r. u. a 
dat! o ordinațiune cătră toți oficialii săi 
subalterni în care se dispune, ca toți glo- 
tașii, medicii și muncitorii stabili dela 
căile ferate să fiă înscriși fără amânare 
într’o listă anumită, cel! mult! pănă în 
15 Septemvre. Lista va fi trimisă apoi 
la locurile competente.

* 
4- «î-

Erășl se plâng! d irele unguresc! 
contra Româniloru grăniceri, din Gornința 
de pe teritoriul! României, despre cari 
spun!, că clilele trecute au provocată 
un! nou conflict! cu nisce locuitori de 
pe teritoriul! unguresc!. Anume se dice, 
că o bandă de Români, constituită sub 
conducerea lui Ioană Java, ar fi atacată 
de repețite-ori o turmă de oi, ală ■ că
reia păstor! îșl păscea oile sale în mun
ții aflători în proprietatea erariului un
guresc!. Din incidentul! acestui con
flict!, mai mulțl inși au rămasă răniți și 
numai întrevenirei gendarmiloră ar fi a 
se datori, că conflictul! n’a avută ur
mări mai tragice.

*
* £

Pe teritoriul! comunelor! Vingardii, 
Postată, (Hosszutelke) și Springă din co
mitatul! Albei de josă s’au înmulțită 
peste măsură porcii sălbatici, așa că lo
cuitorii nu se mai potă apăra contra pa
gubelor! mari ce li-se făcu din partea a- 
cestora în cucuruze. După cum se scrie 
din acele părți, locuitorii numitelor! co
mune s’au plânsă în privința acâsta la 
comitetul! administrativă ală comitatu
lui, care din oficiu a ordonată a se face 

„Nu potă să am dile bune. 
„Nu potă nicl-cum să trăescă 
„Mai bine mă prăpădesc!!...“ 
Și piticii se’ndurară, 
Cererea i-o ascultară 
Și au dată pe frumușica 
Pe iubita Albușica! 
Elu apoi le mulțămi 
Și îndată porunci 
Slugilor! să mi-ț’o ia 
Și se plece’n drum! cu ea. 
Ei voioși apoi mergeau 
Și cântând! mi-se duceau 
Prin pădurea cea umbrosă 
Cu-Albușica cea frumosă. 
Der pe-aicea cum mergeau 
Etă, slugii poticneau 
într’ună lemn! se’mpiedecau 
Și cu fața jos! cădeau!... 
Și oh, lucru minunată: 
Fata erășl a’nviată!... 
Căci cum slugii au picată 
Tare ea s’a scuturată 
Câtă îndată i-a sărită 
Veninosulă mără din gâtă!. 
După ce se deșteptă 
Din sicriu pe slugi strigă 
Să o scotă iute-afară 
Căci acum e viiă eră!... 
Când în laturi ea cătă 
Speriată întrebă:

— „Domne, Dumnedeulă meu, 
„Unde sunt acuma eu?...“
— „Tu te afli’n brațul! meu 
„Brațul! iubitului tău/“ 
f)ise fiiul! de’mpărată 
Când în brațe i-a picată...
O luă apoi cu sine 
Intre vorbe dulci și line 
într’ună loc! pre minunată 
La ală taică-său paiață!... 
Și aicea cum sosi 
Elă începe-ai povesti 
Cum prin codru a umblată 
In sicriu cum o-a aflată, 
De pitici câtă s’a rugată 
Păn’ sicriul! ’i l’au dată, 
Apoi- cum li s’a-ntâmplată 
Decă âr a înviată... 
Și de ea s’apropiâ 
Și așa i cuvântă:
— „Fi tu dragă fericită!... 
„Eu te am așa. iubită 
„Ca pe nime pe sub sore, 
„Ca pe nime’n lumea mare. 
„Ceriulă încă te îmbie
Ca să-mi fi soție mie!.,.“ 
Și-Albușica’lă asculta^ 
Și de elă multă i plăcea 
Cu elă mâna îșl strîngea. 
Apoi decă se’nvoiră 
La biserică porniră

Șl-ună ospăț! frumosă gătiră 
Câtă la elă se adunară 
Domnii toți din a loră țâră 
Și trei (fii0 s’ospătară....

La acestă ospăț! chemasă 
Și pe marea ’mperătesă. 
Ea de ospăț! se și gătâ 
Haine scumpe îmbrăcă 
Spre oglindă se-’ndreptă 
Și așa o întrebă:
— „Oglinduță șciutore, 
„De frumseță spunătore, 
„Spune-mi chiar adevărată 
„Prin ală tău graiu minunată: 
„Cine’n țeră’i mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă?...“ 
Er oglinda respundea
Cătră ea cjicândă așa:
— „Precum mie mi s’arată 
„Prin vedenie fermecată 
„Tu ai fi cea mai frumosă 
„Și în țâră mai aleasă. 
„Dâră Mândra Albușică
„De mii de-ort e mai voinică, 
„Albușica-’mpărătâsă 
„De mii de-orl e mai frumosă 
Și în țâră mai alâsă!...“ 
Când ea ăstea auda 
începu a blăstăma 
Pe câtă gura o ierta,

Oglinda din cuiu lua
Josă de vatră o trântea 
Și totă țăndări o făcea!
Ce blăstămă pe ea, să crâdă
Și cu ochii ei să vâdă 
Că Albușica frumosă 
A ajunsă împărătâsă!
La ospăță dâr se ’ndreptâ 
Și ’n casă când întră 
Pe-Albușica când zări 
Pasulă iute îșl opri 
Și stătu mai înlemnită 
De mâniă ’ncremenită!..

Deră ce-o aștepta ore 
Pe urîta vrăjitore?..: 
Pe ea, frate, o așteptau 
PăpucI de feră ce ardeau 
In focă, — pănă înroșiau, 
Și când roșii ei erau 
Pe ea iute-o apucară 
Și cu ei ml-o încălțară 
Si la iocă mi tl-o luară 
Și atâtă o totă jucară 
Pănă totă se ’nscrumi 
Și ’naintea loră muri!...

Ce-au pățită nu sciu mai multe. 
Mulțumim! cui vru s’asculte. 
Brudii, Iuniu 1887.

loanu Moța.
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o venătore de 48 de ore pentru estir- 
parea acestortt animale sălbatice. — A- 
cestea sunttt urmările dârei pe pușcă.

£ 
sț

Unii ingineră - architects Frideric 
Maetz (neaoșă maghiară ? Red.) a dăruit 
pe sâma „Kultîiregylet*-ului nu mai pu
țină decâtă 508 stâgurî, unele mai mari, 
altele mai mici, și vre-o 30 de insignii 
naționale, cu scopulă de-a fi distribuite 
diferitelor^ scole, societăți și corpora- 
țiunldeale „Kulturegylet“-ului. „Marini- 
mosultt" donatoră dieptă mulțumită a 
fostă salutată din partea adunărei cu 
strigări entusiaste de „eljen"; i s’a dată 
și mulțămită protocolară. — Bine că mai 
pote progresa celă puțină industria de 
stâgurî, decă cu cealaltă nu mai merge 
de locă.

*
* #

In România mai mulțl ofițeri din 
geniu se ocupă cu mare activitate ca să 
descopere cârma baloneloru. In fiă-care di 
se facă esperiențe diferite cu ună ba- 
lonă adusă la BucurescI din partea gu
vernului română.

* 
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Colaboratorulă foiei „Magyar Mer- 
ci')M (Mercurulă ungurescă), care esistă 
de XI ani și este cunoscută ca organă 
specialistă în afaceri de bancă, finance, 
asecurațiune, și de drumă de fieră și 
pentru publicarea trageriloră la loteriă, 
se află de presents în Brașovă în inte- 
resulă foiei sale. Abonamentulă la a- 
cestă foiă e forte eftină și redacțiunea 
ei corespondeză cu abonenții, cari se a- 
dreseză la ea, pe propriele ei spese.

*
* *

Din socotelile d-lui Morini, impre- 
sariulă vestitei cântărețe române Adelina 
Patti, reese, că venitulă domnei Patti 
din representațiunile ce le-a dată 
în timpulă din urmă la Lisabona, Ma- 
dridă, Buenos-Ayres și Montevideo se 
urcă la 1.020,147 franci. La Buenos- 
Ayres în o singură sără a avut un venit de 
87,000 franci. Afară de asta d-na Patti 
a mai primită daruri însemnate, ală că- 
roră prețu de sine formeză o avere 
frumosă

* 
X #

Muntele așa numită Pisculv-cânelui, 
ce se află în fața Sinaiei, acoperită cu 
păduri, a trecută, din proprietatea d-nei 
Zoe Brâncovenu, în proprietatea statului 
română pentru suma de 410,000 lei.

* * *
La viitorea esposițiune din Parisă, a- 

fară de turnulă Eiffel și de imposantulă 
globă ală pământului, se va espune ună 
ală treilea lucru sensațională. Acesta este 
noua locomotivă numită Parisienne, fa
bricată francesă. Uriașa locomotivă are 
nisce rote a căroră diametru este de 
trei și jumătate metri. Ea e construită 
de techniculă Estrade. S’au făcută și es- 
perimente cu noua locomotivă, cari, se 
dice, au succesu pe deplină. Celeritatea 
ei este grozavă.

România și reslioiulu vamalii cu Austro-Ungaria.
Vorbindii despre consecințele 

resboiului vamalii față cu România, 
,,R8sboiultt“ din BucurescI scrie 
între altele:

Experiențele ce amă făcută de când 
cu râsboiulă vamală cu Austro-Ungaria, 
ar tebui să ne servescă de normă la vi- 
itărele negocieri pentru încheierea unei 
convențiuni nouă.

Amă fostă în tot-d’a una pentru în- 
cheerea unoră asemenea convențiuni, însă 
potrivită cu împrejurările nostre econo
mice, cruțândă pe câtă se pote mai multă 
interesele nostre agricole, comerciale și 
industriale.

In anulă 1875 s’a încheiată o ase
menea convențiă cu Austro-Ungaria. A- 
cesta fiindă primulă actă internațională 
de asemenea^natură, ce amă făcută în ca
litatea nostră de stată vasală, guvernulă 
d'atunci a acordată în schimbă nișce con
cesiuni, pe care țâră le-a plătită în urmă 
scumpă. ObicinuițI cu acesta, vecinii 

noștri s’au încercată a reînoi acea ne
norocită convențiune după expirarea ei 
și neputendă dobândi acesta, dânșii au 
provocată așa numitulă răsboiu vamală, 
care dureză deja de doi ani și mai bine, 
sperândă că prin acestă mijlocă extrem 
ne voră sili ca să cedămă cereriloră loră.

Vecinii noștri însă s’au înșelată a- 
mară de astă-dată, căci departe d’a ne 
fi putută constrînge prin acestă măsură, 
nl-au dată din contră ocasiă d’a ne con
vinge, că multă mai multă au păgubită 
ei și tot-odată ne-au făcută se găsimă 
aiurea alte debușeurî pentru acele pro- 
ducțiunl, pe care le exportamă în Au- 
tro-Ungaria. Pe când la dânșii, cari altă
dată exportau la noi sutimi de articole 
industriale, au sărăcită localități întregi, 
din care unele cu greu voră pute să-și 
vie în fire, ca bunăoră Brașovulă, care 
ne aprovisiona cu mărfurile sale în va- 
lore de mai multe miliăne în fie-care ană.

Esperiența der, pe care amă făcut’o 
în acești din urmă 12 ani, este forte in
structivă din tote punctele de vedere și 
nu trebue să lipsimă d’a profita de ea 
în tote modurile. Ne-amă convinsă pe 
deplină, că țâra a putută suporta fără 
dificultate consecințele acestui răsboiu 
vamală, cu care s’a obicinuită acjl atâtă 
de bine, încâtă nu prea se mai grăbeșce 
lumea pentru încheerea unei conven
țiuni nouă.

Noi, ca țâră eminamente agricolă și 
neavândă decâtă o forte mică industria, 
nu avemă să pretindemă multe, însă a- 
vemă de dată multe; nu ceremă decâtă 
protecțiunea producteloră nostre agricole, 
precum și a câtor-va derivate ale loră, a 
viteloră și păte încă 2—3 articole pe 
care le exportămă, și nuneopunemă d’a 
acorda în schimbă avantage la o mul
țime de produsuri industriale străine. 
Ast-felă fiindă, e naturală, că totă ve
cinii voră trage folose multă mai mari 
decâtă noi. Se înțelege, că acele lu
cruri, pe care le producemă deja sâu 
care se potu produce în țâră, trebue pro- 
tegiate din partea nostră, și acâsta câtă 
de multă prin taxe mari vamale de im
portă, căci altfelă ar fi cu neputință verî-ce 
progresă industrială.

Insă și aceste taxe protectore tre
bue să aibă o margine, căci în casă con
trariu și mai cu semă pănă când voră fi 
în vigore convențiunile comerciale cu 
unele state, taxele prea mari, în locăd’a 
ne folosi, ne voră păgubi. Așa d. es. 
acum diferite mărfuri austro-ungare, în 
valore de milione, suntă importate în 
România prin Germania, Englitera, El
veția etc., unde suntă naturalisate prin 
plata taxeloru vamale de acolo și apoi 
tratate la noi pe basa convențiuniloră ce 
avemă cu aceste din urmă state.

Era multă mai logică și forte folo- 
sitoră pentru noi, dâcă tarifulă autonomă 
prevedea taxele ceva mai scădute pen
tru mărfurile în cestiune,și atunci aceste
erau să fiă aduse directă î 
noi, Drodun»nrln-na -- “ '

la

vamală.
Ne place a crede, că cei însărcinați 

cu negociarea viitorei convenții comer
ciale cu Austro-Ungaria, precum și ca- 
merile de comerță, voră avâ în vedere 
tote acestea și nu voră ceda unoră pre- 
tențiunl ca acelea ale delegațiuniloră 
guvernului „sucursală11 din Budapesta, 
care sperămă, că se va fi convinsă 
adl, că a trecută timpulă amenințări- 
loră sâu presiuniloră diplomatice de altă
dată.

Intemplărî diferite.
Jertfele norocului. Foile din Isa- 

mara relatâză, că în dilele trecute au 
fostă omorîte în modă îngrozitoră trei 
călugărițe în sătulă Dubswoe, aprope de 
Isamara. Nenorocirea loră a fostă, că 
au găsită nisce bani. Mergândă din 
sată în sată și adunândă milă, cele trei 
călugărițe, apropiindu-se de sătulă Dobs- 
woe, găsiră o geantă cu însemnata sumă 
de 60,000 ruble în hârtii. Sosindă în 
Dubswoe, intrară într’ună hană peste 

nopte și povestiră birtășului și altoră 
persone că au găsită bani.

In acea sâră birtașulă nu primi pe 
nimeni în hană și când adormiră cele 
trei nefericite călugărițe, elă luă ună 
cuțită și le tăia gâturile. Cum isprăvi 
acâstă faptă înfiorătore, âtă că năvăli în 
casă ună Casacă dela Urală, care pier
duse banii și auclise, că au fostă găsiți. 
Asasinulă fu arestată și dusă la în- 
chisore.

Literatură.
„Meseriașulu Românii," foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii, A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună și 
costă pe */2 ană 60 cr. sâu 2 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meseriașiloră români în Brașovă. 
— Nr. 17 dela 1 (13) Septemvre conține: 
Lucrulă femeiloră și copiilor; Cum se 
facă banii din jucării?; Turnulă Eiffel; 
Principalele alliage industriale, de A.
H. Stefănescu; Aventura unei regine, de
I. 0.; Felurite pentru meseriași; Scirî 
economice și industriale (Exposiția din 
Parisă, O nouă fabrică în Transilvania, 
Scâla industrială de țâsută din Sibiiu, 
Raportulă anuală despre scola de mese- 
din Brașovă); Multe și mărunte; Diverse; 
Glume; Concursă etc.

Cununia.
D-lă Alexandru Popii, proprietară în 

ProdănescI, s’a cununată în 9 Septem
vre n. c. cu d-ra Amalia Paulă din 
Letca.

Siliți TELEGRAFICE.
Agramu, 15 Septemvre. „Obzor“ 

aduce o scire, ce <țice că a pri
mit’o din Buda-Pesta, și după care 
episcopulfi Strossmayer ar fi che
mată la Roma spre a ocupa unu 
locă în colegiulă de „propaganda, 
fide. “

BucurescI, 15 Septemvre. Mi- 
nistrulă bulgară Nacevici se află 
aicea. Se crade că venirea lui în 
capitala română are de scopă să 
contracteze în piața de aici ună 
împrumută.

Bellovar, 14 Septemvre. După 
terminarea manevrelor, Maiestatea 
Sa a esprimată recunoscința Sa 
și cea mai mare mulțămire asupra 
trupeloră și în deosebi asupra hon- 
vecțimei. A însărcinată pe Banulă 
Croației de-a esprima poporațiunei 
mulțămirea și recunoscința sa pen
tru lealitatea, supunerea și iubirea 
de jertfă ce-a arătat’o, apoi a ple
cată la G-odollo cu prințulă de 
Walles.

itjl v rjJftiSJbj.
Globii uriașii. La exposiția din Parisă 

se va expune pe lângă alte curiositățl și 
unăglobăpământescă representândă a mi- 
liona parte din mărimea adevărată a pă
mântului, cu ună diametru de 40 metri. 
Parisulă va ocupa pe elă o estensiune 
de 12 milimetri. Totă în 24 ore glo
bulă se va învârti în jurulă osiei sale. 
Pentru elă se va construi anume o sală 
pe a cărei galerii voră avâ locă 300 de 
persone. Globulă e încongiurată de me
ridiane și cercuri paralele de fieră și 
pentru studii geografice va fi întocmită 
cu: mare acurateță.

Somnfl-ambulismu în casarmă. Ună 
casă estraordinară de somnă-ambulismă 
spună foile francese din Saintâes că s’a 
vădută la ună soldată de marină, care a 
fostă pusă observațiuniloră mediciloră. 
In starea lui somnambulă respundea la 
tote întrebările ce ’i se puneau. Elă pro- 
fețesce viitorulu, află lucrurile cele mai 
secrete și vede în depărtări mari cu o 
claritate ce uimesce pe totl. Astfeliu 
câteva luni înainte, doi soldați ai batali
onului furară cafea dela administratorul 

magazinului, pe care ovândurăunui pre- 
cupeță pentru suma de 1 frc. 24 cts. de 
kilogramă. Mai multă ca 100 kl. dis
păruse în modulă ăsta și era forte greu 
de a descoperi pe făptuitori. Somn-ambu- 
lulă, întrebată fiindă despre acesta, spu
se numele hoțiloră de cafea. Hoții 
fură prinși și mărturisiră fapta loră. Unu 
altă casă: O cheiă, la carea multă se 
ținea, seperduse; s’a căutată în tote un
ghiurile, dâr nu s’a aflată nicăirl. Som- 
nam-bululă spuse lpculă unde se află che
ia cu cea mai mare acurateță. Cheia se 
găsi la loculă spusă de somnambulă. 
Mai curiosă e însâ următorulă casă: In 
astă stare de somnambulismă declara elă, 
că ună detașamentă ală regimentului sâu, 
care mergea spre Noua-Caledoniă, a a- 
junsă aci în 14 Iulie c. și că la 7 âre 
diminâța s’a îmbarcată. Ca sâ se asigure 
despre acesta, se telegrafâ imediată a- 
colo. Detașamentulă în adevâră în 14 
Iulie la 7 ore diminâța s’a îmbar- 
cată.

Muszăj! A pățit’o și d-lă Tisza cu 
vameșulă dela podulă de vamă din Ora- 
dea-mare. Nici sâ-i ficădută 10 esecutori 
pe capă,nu puteau sâ-’lu ia mai aspru. Săp
tămânile trecute acestea adecă, ministrulă- 
președinte ungurescă d-lă Colomană Ti
sza, avândă unele afaceri la Oradea- 
mare, la intrarea în orașă, vameșulă opri 
caii cu trăsura în locă strigândă : „Tes- 
sâk vâmot fizetni!“ (Poftimă a plăti 
vamă). „Nekunk nem kell fizetni" (Noi 
nu trebue să plătim ă) respunse vizitiulă. 
— „Fizetni a Hercopâternekismuszâj Ma- 
gyarorszâgon" (Și Hercopater-ulă este 
datoră să plătâsoă în Ungaria) accentua 
vameșulă. Intr’aceea ministrulă-preșe- 
dinte făcu semnă vizitiului să plătâscă 
și plecară mai departe.

Mai frumosă ca tote broșurele de 
pănă acumu să înfățișâză broșura a 17-a 
a jurnalului „Wi en er-Mo d e“. Grația 
fîguriloră, precum și gustulă fină ală 
toaleteloră și variațiunea bogată în mo
tivele representate, suntă asemenea ad
mirabile. Figuri pentru mode, ca cea 
colorată, mai departe Dama în mantaua 
devoiagiu — typulă Vieneseloră elegante, 
Vânătorâsa, Dama în costumulă de visită 
ș. a. întrecă totă ce s’a vădută pănă a- 
cum prin jurnale de mode. ’ Aceste chi
puri deosebită de valorea loră practică 
ar servi spre podoba celoră mai bune 
jurnale ilustrate. Asemenea și partea 
lucruriloră de mână, este bogată și bine 
ilustrată ca de obiceiu.

£iirsulii pieței Brașovîi
din 14 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend 9.48
Argintă românescă . „ 9.40 r 9.44
Napoleon-d’orI ... „ 9.63 M 9.65
Lire turcescl ... „ 10.94 11.—
Imperiali..........................„ 9.94 n 10.—
GalbinI..........................„ 5.70 11 ____
Scris, fonc. „Alț}ir>-ltf% „ 9g _ n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122.— 123.—
Discontulă .... 6*/2—8°/u pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 14 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0.............................
Renta de hârtiă5°/0.............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 
Bonuri cu cl. de sortare....................
Bonuri rurale transilvane...................
Bonuri croato-slavone........................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă......................................
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului..................................
Renta de hârtiă austriacă . . . 
Renta de argintă austriacă . . . 
Renta de aură austriacă .... 
LosurI din 1860 .............................
Acțiunile băncei austro-ungare . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr . 
Galbeni împărătesei ...................
Napoleon-d’orI..................................
Mărci 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlings . . .

100.40
90.05

146.50

98.25

113.25
104.65
104.60
104.65
104.50
104.40
104.—

99.75
130.—

81.30
82.45

110.85
139.90
879.—
304.25
312.10

122.15

Editorii și Redactorii responsabilă:
6". Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
în urma emisului inclitului magistrate 

locală din 5 Iulie a. c. Nru 6494 se va 
ținea Mercurl în 19 Septemvrie a. c. la 
10 ore înainte deprându în oficiolatul oră
șenescul economică pertractarea scripturis- 
tică de oferte referitore la predarea par
țialei mutări în sulinare de Iută a apă- 
ductului din livadea „Iancsiu.

Se provocă deci toți amatorii pentru 
amintita întreprindere, ca să’șl așternă o- 
fertele scripturistice sigilate, provăclute 
cu timbra de 50 cr. și vadiul de 10% 
din suma ce se pretinde pentru această 
întreprindere celă multă până în 19 Sep
temvre a. c. 10 ore înainte de prându la 
oficiolatulă orășănescă economică.

Ofertele au ca să conțină amintirea 
în litere și cifre a sumei ce se pretinde 
precum și dechirațiunea cum că oferen- 
tului ’i suntă cunoscute condițiunile de 
oferte și că se supune lorii.

Condițiunile de oferte s» potă vede 
în decursulă oreloră oficiose la oficiola
tulă orășănescă economică.

Brașovă, 12 Septemvrie 1888.
OS.ciolatu.lu orășenescU economicu.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht A Zillicb.

Incunosciințare.
într’o familiă bună din Brașovă, care 

locuesce în cetate, se primescă școlari în 
costii și cvartirtî pe lângă condițiunl mo
derate. In acestă familiă se vorbescă 
tote trei limbele țării. InformațiunI mai 
de aprope pote da administrațiunea foiei 
nostre. 154,1—1
Nru. 5334—1S88.

PUBLICAȚIUNE!
Pentru arendarea locului de pășunată 

oile în timpulă ernei 1888/9, pe terito- 
riulă Sighișorei, se va ține licitațiunea 
Sâmbătă in 17/29 Septemvre a. o. la 11 
ore a. m. în cancelaria subscrisului magis
trată.

Doritorii au a depune la începerea 
licitațiunei suma de 50 fi. v. a. cavadiu, 
resp. a-i alătura ofertei în scrisă, care 
este a se preda înaintea începerei licita
țiunei verbale.

Condițiunile licitațiunei se potu vede 
în orele de oficiu la

MaptraM orășeneștii Qin Sisiișoră.
8T DE VENȘARE. “W

Casa din prundulă Scheiloră 
Nru 1387 constătătore din: O boltă 
în colță cu doue odăi alăturea, 
precum și alte trei locuințe, este 
de vânzare c’unu preță moderată.

Condițiunile se potă afla la 
baia de abnru. 145,3-2

11>.
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Unu comis (calfă) - / 1
din branșa de băcăniă și coloniale află imediatti 8 
angajamentu la subsemnata firmă. Se cere să © 
cunoscă limba română, germană și ungurâscă. 9 

loanu Dușoiu & fiiu153,2—1

Care este cea mai "buna hârtia pentru țigări?
Acestă întrebare 

forte i 
pentru fiă-care fu- 
mătoră de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne- 
dubios*

Nu este reclamă 
golă, ci ună faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analisei com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, că hărți a 

' de țigări

„LES DERNIERES CARTOUCHES11

W „DOROBANȚUL#1 "W 
din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parish, 

65 Boulevard Exelnîm,
este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s a stabilită acesta între altele prinjDr. Pohl, piofesorft la facultatea tecli- 
nică în Viena, Dr. Liebermann, profesoră și conducetoră ală stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în luliu 18S7 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesoră de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Piaga, a produsu chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les demieres Car
touches11 și „Dorobanțulu11 suntă cu 23—74% 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 semfină cu desemnulă aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposit* pentru venclare en gros a hârtiei de țigări și a tu
burilor!) pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WMEW, I. Bez., Scliottenring* Wr. 25,

și afla aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.
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Recvisste pentru înhățarea
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timpu în comerțu, în urma cualitățiloni ei superiore precum și
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DepositulH produseloră. 
împletite și tricotate mehanicu din fabrica lui 

' M. WM

din lănă și bumbach, calitatea cea mai bună, 
precum: Ciorapi lungi și scurți, laibere Iersey, 
tălii sadele și soutașate, haine pentru copii, 
haine de bumbacd, tricouri pentru copii ș. a. 

se află la
SOFIE OBERT.

T e r g u.1 u c a i 1 c r ă 88.

Ceiu mai bunu săpunu pentru rufe!

De venire. ^£3
Casa din Vâlcele (Elbpatak) vis-ă-vis de Băile 

calde minerale, clădită după sistemul ti nou, cu 29 
odăi mobilate pentru dspeți, este de vândare.

InformațiunImai de aprope împărtășesce George 
llțefanowatSy comersantu, Tergu cailoru

150,8-2

Pentru ocuparea postului de alu doilea învățătorii la scola ro
mână gr. cat. din Rebra mare în districtulu Năseudului se escrie 
prin acesta concursu pănă la 18 Septemvrie a. c. st. n.

Emolumentele împreunate cu acestă postă suntfi: salaru anual u 
de 160 fi. v. a.

Suplicele instruite cu documentele recerute prin lege suntă a se 
adresa la senatulă scolei gr. cat. românesc! din Rebra mare.

Iicbra mare, în 2 Augustă 1888.
Din ședința senatului școlară gr. cat.

Onisimu Rotariu, președinte. Constantină Suciu, notară.

APA MINERAL

introdusă numai de scurtu ’ 
gustului escelentu este deja în generalii recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinurl de vinti. farmacii 
restaurațiunl, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principala

G. G1ESEL,
Strada Tedtnaliii ZSTr_
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