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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Octomvrie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
j

Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 fi. 
pe șese luni 6 fi. 
pe unii ană 12 fl.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe ună ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona dih nou, 
s6 binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațluflea „Gazetei Transilvaniei1-'.

Cam se GMtratt șovinișiii.
(Articolă finală).

BrașovQ, 17 Sept. v.
Șoviniștii dela „Pești Naplo44 

făcendu imputări naționalităților^, 
că sprijinescfi guvernulu la alege
rile dietale și că lucreză astfelu 
încâtu facă imposibilă oposițiunei 
maghiare de a le ajuta și atunci, 
când ar trebui se le ajute, admită 
indirectă, că naționalitățile formeză 
individualități deosebite naționale 
în stată și le atribue ună cercă 
brecare de liberă mișcare și ma
nifestare a voinții loră în viața 
publică.

Căci este învederată, că numai 
în acelă casă pbte fi trasă la răs
pundere cineva, decă fapta ce a 
comis’o a fostă eflucsulu liberei 
sale voințe și decă i-a fostă dată 
posibilitatea de a-o încungiura.

Contracțicerea cea mare în care 
se află „Pești Naplo44 în urma a- 
cestoru învinuiri, cu sine însuși 
nu mai puțină ca și cu starea 
reală a lucruriloră, resultă chiar 
din afirmările sale, cu care încheiă 
articululă seu din vorbă.

Crecțendu că a găsită mijloculă 

pentru a resolva cestiunea națio- 
nalitățiloră, „Pești Naplo“ constată 
ună faptă de cea mai mare gra
vitate. „Pe teremulă justiției și 
ală administrației11, 4i°e elu, „se 
face acll deosebire între Maghiari și 
naționalități11, acesta deosebire tre- 
bue se înceteze, atunci tbte voră 
fi bune și naționalitățile nu voră 
mai ave causă de nemulțămire.

Decă prin urmare — după în
săși mărturisirea lui „Pești Naplo44 
— se face deosebire în justițiă și 
administrațiă între Maghiari și na
ționalitățile nemaghiare, atunci de 
ce se mai miră dumnealoră, că în 
ținuturile locuite de Nemagl .ari 
guvernulă îșl scbte candidații săi 
la alegerile dietale?

Colanele lui „Pești Naplo“ au 
fostă pline la fiăcare alegere de 
plângeri asupra pressiuniloră, abu- 
suriloră și coruperiloță ne mai. 
aucjite ale guvernului. Asemenea 
le este bine cunoscută celorădela 
„Pești Naplo44, că din causa po- 
sițiunei privilegiate, ce o ocupă în 
administrația publică a statului 
elementulă dela putere, întregă a- 
paratulă electorală se află în ma
nile guvernului: elă alege comi- 
siunile electorale, elă candideză, 
elă conduce actulă electorală, elă 
supraveghieză și esecută totulă. 
Unde remâne în astfelă de împre
jurări libertatea electorală a na
ționalităților ?

Abstrăgendă dela pasivitatea 
Româniloru din Ardeală, care îșl 
are motivele sale chiar în situația 
tristă,ce-o desfășură „Pești Naplo“, 
întrebămă: cum și unde mai potă 
reuși naționalitățile cu candidații 
loră lâ alegeri, când se face deo
sebire între dreptulă loră electo
rală și acela. ală Maghiariloră și 
ală creatureloră guvernului, și când 
se instaleză în comițiele electorale 
forța brutală?

Chiar șoviniștii dela fbia me
morată recunoscă, că statulă un- 
gurescă astă 41 nu este ună ade
vărată stată ală dreptului, recu
noscă că trândăvia și demoralisația

în administrațiă este isvorulă ne- 
mulțămiriloră și agitațiuniloră în 
sînulă naționalitățiloră, cărora li 
se măsură cu altă măsură. De ce 
nu se mărginescă der a combate 
acesta calamitate lovindă în aceia, 
cari i-au dată nascere, și de ce 
vreau să arunce tbtă vina în spi
narea naționalitățiloră asuprite și 
desmoștenite ? >.

Incercat’au ore vr’odată cei 
din oposițiunea maghiară șă ajute 
naționalitățiloră, celă puțină în 
ceea ce privesce libera esercitare 
a dreptului loră electorală? De 
ar fi fâcut’o acesta aveau celă pu
țină bre care îndreptățire de a 
le 4i°e: v’amă sprijinită și n’ațl 
sciută să aprețiați sprijinul nostru!

Der șoviniștii dela „Pești Na- 
pl6“, cu. tbte căn’au făcută nimică 
spre a îndrepta lucrurile și spre a 
câștiga pe naționalități pentru ma- 
ghiarimea cea maiorisată de gu
vernă, șe .ere du. în îngâmfarea loră 
capabili de a resolva cestiunea na
ționalitățiloră de aici încolo, după 
următbrea recetă:

„Statulă șă se prefacă într’ună 
stată ală dreptului în înțelesulă 
adevărată ală cuvântului; justiția 
să fiăesemplară, administrația punc
tuala, grabnică și cinstită; să se 
facă o bună politică comercială și 
economică și dările să se încaseze 
în modă echitabilă44.

Ei bine, cu cine să se facă a- 
cește minuni, decă naționalitățile 
nu voră înceta de a representa o 
clasă de cetățeni de a doua mână, 
er Maghiarii voră continua a fi 
cetățenii privilegiați ai statului ?

Cum vomă pute ave vreodată 
o administrațiă punctuală, grab
nică și cinstită, pănă când Ma- 
ghiarulă mai puțină punctuală, 
grabnică și cinstită va fi în tot- 
deuna preferită Nemaghiarului cu 
calități superiore?

Șoviniștii unguri nu vădă că 
răulă nu se pbte stîrpi decâtă de- 
lăturândă isvorulă lui adevărată.

Răulă este și remâne deose
birea1 ce se face între Maghiari și 

naționalități. Nu justiția și ad
ministrația va pută vreodată de- 
lătura acestă rău, ci numai și nu
mai egala îndreptățire politică și 
națională.

Nemaghiarulă trebue să fiă mai 
întâiu în tote privințele egală în
dreptățită cu Maghiarulă. Atunci 
și numai atunci vomă pute ave o 
justițiă esemplară și o administrâ- 
țiă punctuală, grabnică și cinstită!

ZDIZxT AFALRÂ,

O telegramă din Sofia, cu data de 
18 Sept., anunțase că Bulgarii, locuitori 
în Constantinopolă, ca representanțl ai 
populațiunii din Macedonia, au adresată 
în termini energici o scrisore memorială 
cătră marele viziră, în care ei pretindă 
esecutarea reformeloră în Macedonia, 
fixate în tractatulă dela Berlină. Cu- 
prinsulă acestei scrisori memoriale este 
aprope cunoscută. Plângerile Bulgari- 
loră se referescă mai multă la depen
dința loră bisericescă de episcopii și 
preoțimea grecescă, cari încercă, ca cu 
ajutorulă învățătoriloră greci să răpescă 
Bulgariloră Macedoneni naționalitatea și 
să-i facă Greci. Nu se va confunda în
țelesulă acestei scrisori memoriale cu a- 
cela ală articolului diarului „Svoboda14 
despre plângerile Bulgariloră Macedo
neni. Cine suntă însă „acei locuitori 
Bulgari din Constantinopolă44, cari îșl 
însușescă dreptulă de a vorbi în numele 
Bulgariloră din Macedonia? Ore să fiă 
aceștia d-lă Zankow și partisanii săi? 
Domnulă Zankow a fostă în Kiew, de 
unde a adusă instrucțiunile „comitetului 
de binefaceri rusescă44, scrisorea memo
rială a locuitoriloră bulgari din Constan- 
tinopolă va da probabilă nascere la 
nouă încurcături și se crede, că are de 
scopă a strica buna ordine, ce dom- 
nesce de presentă în Bulgaria fiindă o 
mină pusă de intriga rusescă.

*
Congresulă liberiloru cugetători din 

Luttich a protestată în contra manifestă- 
riloră clericale făcute în favorea puterii 
lumescl a Papei și a adresată o depeșă 
ministralui-președinte italiană Crispi, în 
care felicită guvernulă italiană pentru

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.44

(2)

Istoricule clădirii scâleloni ro
mâne din Brașovt.

(Fine^)
Pănă săra în acestă c)i (|7 Sept.) 

totulă era gata pentru punerea petrei 
fundamentale. Planulă scolei,* gravată 
de mine pe o lespede de cositoră, do- 
cumentulă cu subscrierile binefăcătorilor 
șitubulă de tinichea în care -să se pună 
aceste obiecte. Au mai aduși' unii din 
cetățeni și câteva monete, însă nu din 
anulă 1851, căci nu s’au putută procura 
de nicăirl fiindă lipsă completă de mo- 
netă, așa încâtă bancnotele de ’ 1 fl se 
făceau, adecă se rupeau în patru, carepă- 
triml valorau */4 florină.

Duminecă 17 (29) Septemvre s’a ser
vită liturghia de cătră P. S. Sa Epis- 
copulă Andreiu Șaguna. La 10 oră di- 
mineța a plecată procesiunea dela bise
rica cea mare a S. Nicolae: Episcopulă, 

cu toți preoții din Brașovă și de prin 
prejurulă Brașovului în ornatelede mare 
ceremoniă pănă la loculă clădirei. Aici 
a fostă primită procesiunea cu marșă 
națională (ală Jianului) română de 
musica militară în mare ținută. Câtă e 
de întinsă loculă de dinaintea scolei 
(Groverl) era acoperită de publică din 
tote clasele poporului. Pe acelă locă 
era ridicată ună cortă grandiosă sub care 
s’a sfințită apa, și dinaintea cortului o 
tribună înaltă pentru a se pronunța cu
vântări ; și lângă tribună o masă pe care 
se aflau tdte cele trebuinciose, pentru ar 
se pune în pâtra fundamentală, și anu
me : pe o perină roșiă (de catifea) și al
bastră, ornată cu firă de aură .(treico- 
lore națională) era ciocanulă și mistria 
(lingura, seu lopățica) suflate au argintă. 
Ună tubă de tinichea spre a se pune 
planulă săpată pe lespedea de cositoră ; 
documentulă istoriei clădirei scolelpră și 
alte materii trebuinciose la acestă ope
rațiune.

Loculă punerei petrei fundamentale 
era conservată liberiLși încunjurată de 

ună spaliră de soldați în mare ținută 
(în paradă). Prin prejură erau următo- 
rele branșe și autorități:

Corpulă ofițeriloră'din garnisonă; 
Corpulă Magistratuală; Corpurile profe- 
soriloră dela gimuasiele : românescă, 
catolică și luterană, cum și alescoleloră 
normale seu primari'; Preoțimea tuturoră 
confesiuniloră din Brașovă, și de prin 
prejurulă Brașovului;Căpitănia orașului; 
Direcțiunea financiară; amploiații 30 mail 
(Dreisigst-Amt)| Gendarmeria; Compani
ile negoțătoresci: română și săsescă; 
Camera comercială ; Greuz-Comando 
etc. etc.

După sfințirea apei, a stropită Epis- ■ 
copulă cu apă sfințită loculă punerei 
temeliei și petra fundamentală și pe pu
blică. După aceea a întrată Episcopulă 
în șanțulă temeliei și architectulă dân- 
du-i mistria (lopățica) mai susă amintită, 
care se afla pe perina de catifea, a luat 
cuidensa mortariu (vară amestecată cu 
nisipă).și a pusă mortariulă în loculă 
petrei; apoi lucrătorii așeclândă petra la 
locă, architectulă i-a dată ciocanulă de 

pe perina cu care Episcopulă a făcută 
trei lovituri în petra fundamentală, care 
operațiune o repetară toți preoții 
de față.

După terminarea acestei forme, E- 
piscopulă se sui pe tribuna citată mai 
susă și a ținută o cuvântare bine simțită 
pentru acestă ocasiune. După Episcopă, 
a rostită de pe tribună profesorală Ga- 
vrilă Munteană, o cuvântare potrivită 
solemnității din acea cjiși cu scopulă sco
lei. Acestuia i-a urmată d-lă prof. Ia- 
cdbă Mureșianu, care a declamată în 
genunchi o odă în limba latină dedicată 
binefăcătoriloră, apoi d-lă Notariu ală 
comunei ZârnescI I. Mețianu astăcjl, epi- 
copă în Aradă, care a declamată aseme
nea o poesiă pentru binefăcători; și spre 
înoheiere D-lă profesoră Belisimă a de
clamată unele poesii în limba română 
compuse de neuitatulă bardă ală Tran
silvaniei Andreiu Mureșianu, anume pen
tru aceea solemnitate, și din care s’a îm
părțită la toți [cei presențl câte ună 
exemplară.

Totă acesta ceremoniă a. fostă acom-
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atitudinea sa energică față cu pretensiu- 
nile privitore la restabilirea puterii lu- 
mescl papale. D-lă Orispi răspunse prin- 
tr’o telegramă în care c}ice: „Felicitările 
congresului liberiloru cugetători au o 
importanță cu atâtă mai mare; cu câtă 
ele vină după manifestațiunile' clericale, 
cari dorescă restabilirea puterii lumescl 
a Papei, a espresiunei celei mai înalte 
a domnirei feudale; domnirea preoțiloră 
însemnă nu numai solă via poporului, care 
e printr’însa condamnată a fi guvernată 
de străini, ci și sclăvia cugetării ome- 
nescl. Italia, prin aceea, că a luată în 
posesiune Borna, care îi compete în pu
terea dreptului națională, șl-a ajunsă 
scopulă celă mai înaltă, ce l’au urmărită 
din secululă ală 16-lea revoluțiunile na7 
țiuniloră celoră mari din Europa. -

Din Bulgaria.
Din Constantinopolii se scrie 

cfiarului „Correspondance del’Est
Mâ credă datoră d’a mă face, sub 

totă reserva, ecoulă unui sgomotă forte 
acreditată p’aci, și anume că d. Nace- 
vicl, ministrulă de finanțe din-Bulgaria, 
în timpulă aflărei sale la Oonstantinopolă, 
a înmânată marelui viziră o scrisore din 
partea principelui Ferdinandă la adresa 
Sultanului. In acestă scrisore, care se 
dice că este făcută în terminii cei mai 
respectuoși și mai curtenitori, principele, 
care domnesce peste Bulgari, ar face 
cunoscută că peste puțină densulă pote 
să fiă pusă în necesitate d’a ceda senti
mentului națională și d’a proclama com
pleta independență a Bulgariei, bine în- 
țelesă cu Rumeiia Orientală împreună, 
luândă titlu de rege.

Etă ceea ce se vorbesce și ceea ce 
eu nu potă garanta, der ceea ce potă 
să afirmă este, că d. NacevicI în între
vederile sale cu marele viziră și cu mi
nistrulă afaceriloră streine a abordată de 
mai multe ori cestiunea declarândă, că 
decă Porta nu va obșerva față .cu guver- 
nulă bulgară atitudinea cea mai amicală 
și mai corectă, principele nu va hesita 
d’a ceda dorinței naționale și va rupe 
ultimele legături care țină principatulă 
lângă puterea suzerană. Potă să adaugă 
că este cuvinte, când fură spuse unui 
omă politică forte distinsă din Turcia, 
acesta a răspunsă suridendă: „Decă Bul
garii ar sci câtă ne este nouă de egală, 
în fondă, acestă lucru, nu ne-ar mai su
păra cu asemenea discursuri.". Și în 
adevără, pentru Turci este cu desăvâr
șire egală decă Bulgaria va fi indepen
dentă seu vasală, principată seu regată; 
pentru că în ceea ce privesce pe Turcia, 
acestă provinciă nu mai esistă.

„Patrioții" se lujtă ci fantomele.
„Ellenzek", în articululă său de 

fond dela 22 Septemvre, întitula, i „Al- 

paniată de resunetulă pușcăturiloră cu 
piue, cari se esecutau de cătră artile- 
riștl imperiali.

După terminarea solemnității, s’a în- 
torsă procesiunea erășl la biserică' fiind 
acompaniată de bubuitulă piueloră, de 
marșuri naționale executate de musica 
militară, și de sunetulă clopoteloră.

La două ore deteră d-nii neguțători 
o masă splendidă în' onorea dilei Și a e- 
piscopului Șaguna. La acestă masă ■ au 
fostă chiămațl fruntașii tuturorfi corpu- 
riloră citate mai susă, șefii autorităților 
și corpulă profesorală împreună cu con
ducătorii edificărei scolei, cu totulă ca 
la 100 persone în localulă scolei ro-' 
mâne.

Localulă era. decorată frumosă cu 
ghirlande de flori, cu portrete, cu dra
perii și steaguri în tricoloră națională. 
Intr’o nișă (firidă) era modelulă scolei 
în proiectă făcută de zabâră (nu-mi aducă 
aminte de’cine executată ;) deasupra' por- 
tretulă M. Sale a împăratului Frănciscă 
Iosifă, decorată cu trofee;- prin prejură: 
portretele Alteței Sale Guvernatorului 

'ssăkâl es politilcâ“ (Barbă • falsă și poli 
tică) vre să arate, că nu numai Românii 
din Ardeală ar unelti contra ■ statului 
maghiar, ci și confrații loră 'din Româ
nia. Etă-' ce spune foia șovinistăț

Românii din Ardeală stau. îd înțe
legere cu cei din România nu numai 
prin scrisori, ci și prin conveniri și prin 
întruniri secrete, în cari se țesă planu
rile de subminare contra statului' ma
ghiară. Despre acestă s’a „convins" „E-k“ 
dela ună amică ală său din România, 
care ’i împărtășesce, că în 29 luna tre
cută a călătorită cu trenulă dela Bucu- 
rescl la Pitesc1'; în același vogonă cu 
ună Alexandru Ciurcu, despre care spune, 
că ar fi fostă odată profesoră la gim- 
nasiulă română din Brașovă, de unde, 
fiindă pensionată în urma purtărâi sale 
daeo-romaniste, s’a strămutată la PitescI, 
unde redigează ună citiră. In calitatea 
acesta așa multă a agitată contra statu
tului maghiară, încâtă guvemulă ungu- 
rescă s’a văzută necesitată să ceră dela 
guvernulă română espulsarea lui, ceea 
ce s’a și tăcută. Cu tote acestea însă, 
Ciurcu locuesce acuma în PitescI, de 
unde face din când în când escursiunl 
de natură'politică î-ti Ardeală; pentru a 
nu fi prinsă, îșl pune barbă și mustețe 
false și âscundendu-se sub acestea, îșl 
continuă agitațiunile sale politice. - !

D-lă Ciurcu, continuă foia ungurescă, 
umblă adeseori pe teritoriulă ungurescă 
și încă de ordinară îșl face călătoria pe 
la pasulă dela Câmpulunjgă, unde trece 
pe teritoriulă ungurescă fără pașaportă. 
Dlă Ciurcu să fi spusă unoră soți de 
călătoriă ai săi, că în 14 Augustă a ți
ntită cu mai mulțl corifei Valahi din Ar
deală ’ o conferință secretă într’ună locă 
ascunsă din muntele’ Detunata1 și că la 
finea lui Augustă'era fixată a d'oua con
ferință secretă, âȘemenea' într’ună- locă 
Secretă din pasulă Timișului; ■ unde-' d-lă 
Ciurbu S’a și dusă în :29 'Augustă1,1 tre- 
cendă pe la- Câmpulung.

„Ellenzek" nu se îndoesce nici de- 
’cum, că scopulă acestoră conferințe se
crete este continuarea bucrăriloril de sub
minare contra statului ungarii etc. etc.

Ce valore au' aceste 'asigurări ale 
foiei șovîniște se pote vede din' faptulă, 
că „conspiratorulă" A. Ciurcu n’a fostă 
niciodată profesor în BrașOv, n’a rădi- 
giăt niciodată di.ar în PitescI, nu locuesce 

' în acest oraș, ci se’.‘află-'de presentă în 
Parisă' și prin urmare îi ește1 peste pu
tință de-a se preumbla prin Ardeală cu 
„barbă și mustețe false.""

Multe fantome li se mai arată șo- 
viniștilora'! . ‘ ■

/ !
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Mesirl piro împieflecarea cinirtiiilirt.
Se scrie 1 din Viena, că ministrulă de 

interne austriacă a dată o circulară că
tră locotenințele țârei, prin care atrage

’D:- .t

civilă și militară, prințulă Schwarzen
berg, a Episcopului Șaguna, a lui Iancu, 
Radetzky și Schjick, si a altora , mulțl, 
tote decorate cu. draperii și ghirlande.

Se înțelege de-șine, că masa a fost 
abundantă în mâncări și vinuri.

Dinaintea localului acestei meșe au 
fostă aședate piuele manipulate de arti- 
deriscl, și sub ună cortă musica militară 

■ care esecuta diferite piese între cari 
marșuri româneai „Romana.

La fiăcare toastă, ce s’a ridicată, 
musica întona fanfare potrivite toaste-- 
loră și personeloră cărora erau menite 
tqastele; și piuele , bubuiau de răsunau 
dealurile și munții, ce încingă și înco- 
roneză orașulă Brașovă.

Der toastele urmândă cain repede 
unulă după altulă, arti'leriștii grăbindu-se 
cu umplerea piueloră-, sti întâmplată și 
o catastrofă forte regretabilă.

Se vede că una din piue nu a fost 
destulă de curată, mai rȘmâindă o scân- 
teiă din tărîțele de lemnă, ce se pună 
pe porția de pulbere de pușcă," și cum 
erau doi artileriștl plecați preste piue 

.atențiunea acestora asupra uneltiriloră 
de emigrațiunl ce se facă de cătră a- 
genții mariloră societăți de navigațiune, 
anume de cătră agent- societății de na
vigațiune Hamburg-Americane și ai. so
cietății „LI'oyd“-ului, deorece în Austria și 
în Ungaria amăgirile poporului pentru 
a emigra au începută să ia ună cârâc- 
teră forte seriosă.

In circulara acesta se accentueză 
mai vertosă împrejurarea, că căpităna- 
țului. orășenescă din Budapesta i-a suc- 
cesă a se convinge despre uneltirile pă- 
gubitore ale aceloră agențl, cari umblă 
să amăgescă mai vertosă pe poporală, 
rămasă de altmintrelea îndărătă în pri
vința culturală, din- comitatele nordice 
■ale Ungarei,, făcendu-lă să emigreze în 
masse în America.

Agenții aceștia și-au pusă ochii mai 
vertosă pe tinerii viguroșl și capabili 
de muncă, precum și pe aceia, cari ară 
voi să fugă de cătăniă.

De vreme ce legile1 -unguresc! nu 
permită a se face pe teritoriulă ungu
rescă astfeliu de uneltiri de profesiune 
pentru mijlocirea emigrațiuniloră,aceste u- 
neltirl au- începută a se face prin agen
ții așa numiteloră „birouri'de călătorii" 
din Austria - și Germania. Acești a- 
gențl îșl- au subagenții loră în- Ungaria 
și âfetfeliu':d'ăsv61tă din Viena o activi
tate forte estinsă.

'Remarcabilă este cu deosebire bi- 
roulă de călătorii așa numită „Anchor- 

■Line", ală căruia agentă principală 
Paar Alfons^împreună cu ună altă a- 
gentă ală societății „Lldyd“-ului -au măr
turisită, că dela 1 Ianuară a.c. încoce au 
avută unu câștigă de 6000 fl pentru 900 
emigranțl câștigați! de ei. ■ i s -

Se amintesce încă deăpre o a treia 
agentură, ce portă numele de „Schencker 
et Comp." 'și care se află în' Uiigaria. 
In fine se amintesce despre ună agentă 
din Viena, cu numele F. Missler; care a 
scrisă' tuturoră învățătoriloră p'oporall 
din comitatulă Bars, îndemnându-i să’I 
trimită călători pentru America și pro- 
mițendu-le: pentru acesta o anumită re
compensă.

Tote aceste date guvernulă -ungu- 
•rescă le-a' împărtășită pe cale oficială 
cu ministrulă de interne austriacă.' ■

- 'Î-. ' " ■ -. ■•

SOIRILE DILEI.
♦

Kulturegyletulă ardelenescă inundeză 
țera și lumea cu apelurile lui, pe cari 
nimeni nu le mai cetesce.-i^Gu data de 
12 Septemvre comitetulă dirigentă ală 
reuniunei a adresată tină apelă înfocată 
„cătră fetele Ungariei", ca să contribue 
și ele pentru scopurile maghiarisării. In 
aceeași di a îndreptată ună apelă , cătră 
tdtă obștea comitateloră și a orașeloră, 
în fine;în 18 1. c. a debutată c’ună a- 
pelă deosebită la adresa instituteloră de

■spre a turna prafulă de pușcă deodată 
s’a aprinsă totă pachetulă de prafu din 
mâna loră, și i-au arsă pe ambi artile
riștl pe întrega parte din față: obrază, 
peptă și pântece, arcjendă uniforma cea 
grosă văpuită, pănă la'came, încâtă erau 
numai o rană teribilă dela frunte pănă 
la mijloeulă corpului.) In starea acesta, 
îngrozitore, au sărită repede în vale.a .de. 
alături și s’au culcată cu fața în josă 
dealungulă în apă. De aici s’au trans
portată imediată la spitalulă militară, 
unde, sermanii, au suferită multă timpă 

■și unulă din ei; a perdută- și vederea 
mai pe urmă. . • • .

Pe câtă a fostă:de veselă începutul 
acestei festivități, pe atâtă de dureros'ă 
a atinsă pe toți asistenții acestă inci
dență. ■ ;

Lucrarea zidirei s’a continuată- în 
acea tămnă pănă s’a scosă fundamentul 
peste totă, la înălțime de ună stenjină- 
dela fața naturală a terenului de. atunci.

:, t Stef. Exciiliazila..' 

bani, a reuniuniloră și societățiloră pe 
acțiuni din Ungaria cu rugarea să ofere 
șprijinulă loră materială pentru înain
tarea scopuriloră kulturegyletiste. Fie
care din aceste apeluri s’a tipărită în 
câte 20,000 de esemplare. — Pâcată de 
hărtiă!

* ■ ■
Noulă ministru de culte și • de in

strucțiune ungurescă, contele Albin Csatcy, 
a depusă în 26 1. c. la amedă în Godolld 
jurămentulă ca ministru în mânile Ma- 
jestății Sale. Formula jurământului a ce- 
tit’o șefulă de secțiune Papay.

• ** *
Ca o ilustrațiune a administrațiunei pu

blice din comitatulă Mureșă-Turda ’i se’co- 
munică lui „Ellenzek" următorele două 
cașuri: Ună Sâcuiu, cu numele Kovăcs 
D. Iozsef, plătesce fisolgăbirâului din Nya- 
radszereda o amendă în bani, ce cu causă 
ori fără causă s’a dictată asupra lui. Fi- 
solgăbirâulă ia banii dela Sâcuiu, îi dă 
chitanță, ’i strînge mâna și-și ia adio 
dela el cu cuvintele : „Acum trăescă partida 
stângă! “ — Altă casă: Locuitorului Nagy 
Lazar și soțiloră sâi ’i s’a cetită în pre- 
sența mai multoră sute de omeni o sen
tință împovorătore, ce fisolgăbirâulă din 
Ny. Szereda a adus’o asupra locuitoriloră 
în privința afaceriloră administrative ale 
comjțatului. Poporală amărîtă insinuă 
recursă; fisolgăbirâulă numită ’i „liniș- 
tesce" cu cuvintele: „Zadardică este ori 
ce recursă, veți ave sâ plătiți pedepsa și 
spesele; trăescă.partida stângă!“.Cores- 
pondentulă lui „E.-k." termină cu cuvin
tele: „Etă o bucată de Astă în Ungaria 1“

* 
* *

Din Szekelyudvarhely se raporteză 
lui „Ellenzek", că locutenentulă Alexan
dru Holtftnek din regimentulă de infanteriă 
Nr. 82, din j incidentulă unei discuțiunl 
politice ce a avut’q cu ocasiunea unei 
serate musicale ar fi rostită următorele 
cuvinte :■ „ Stătu ungurescă nu esistă, nu e- 
sisță> armată ungurescă, nu cunoscu , rege 
maghiară^. Pe lângă astea spune „E.-K.“, 
că oficerulă ar fi începută șe înjure, pe 
dom,nitorulă. La provocarea, ca sâ pă- 
răsescă societatea, oficerulă a scosă sa
bia. In cele din urmă totuși, dice nu
mita foiă maghiară, oficerului ’i s’a țlată 
drumulă pe ușă afară.

*• •
, Sub titlulă : „Misiunea națiopdlă a 

Jdușiei și ‘miglocele pentru realisarea eia, a. 
apărută de curândă o broșură rusescă, 
în care.se cjice, că Rusia se află în aju- 
nulă unei crise și că diplomația rusă tre- 
bue sâ se arate mai energică. Liga de 
pace, dice autorulă broșurei, e îndrep
tată contra Rusiei și trebue sâ se alcă
tuiască o contraligă, în care sâ între și 
România și chiar și Germania. Neapă
rată, că Austro-Ungaria trebue nimicită ca 
stată și domnia Rusiei asupra tuturoră 
poporâloră slave trebue sâ se realiseze. 

■In totală, broșura e o nouă manifestațiă 
panslavistă și tendința sa e sâ întărescă 
în Rusia cuvântulă în favorea unei poli
tici de acțiune.'

* * *
Ună anonimă maghiară a înființată 

o fundațiuUe :de-42,0QO fl. cu scopulă, ca 
interesele , acestei fundațiunl sâ se folo- 
sescă pentru împedecarea emigrațiunei 
Sâcuiloră, colonisarea ciangăiloră din Mol
dova §1 Bucovina, mai vîrtosă însâ pen
tru înființarea unui institută de caritate 
în Aiudă.

* 
*

„Epoca" scrie: „Aflămă dintr’o sor
ginte autorisată, că guvernulă bulgară a 
reușită să facă ună împrumiită de 1,000,000. 
Acestă sumă în mare parte este dată de 
trei bancheri din Bucureșcl și unulă dela 
Viena. .Convenția de împrumută a fostă 
semnată, Duminică la Rusciucă."

* 
* *

In Rusia au fostă conchemațl reser- 
viștii la esercițiile de arme. De când s’a 
introdusă serviciulă militară obligatoră 
pentru toți în Rusia, numai de dpuă ori, 
acum și -în anulă trecută, s’au conchie- 
mată reserviștii. Numârulă reserviștiloră 

care.se
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chiămațl în anulă acesta face 119,372 
omeni, pe când anulii trecuta au fosta 
chiămați pentru eserciții numai 54,438 
reserviștl.

Apelulti guvernului românii
cătră alegători.

In fața apropiatelor^ alegeri pentru 
Cameră și Senatfi, guvernulă se crede 
datoră a expune Țărei vederile sale a- 
supra situației interne . și a reformelorfi 
ce ea reclamă.

Generației, care ne-a precedată și 
din care avemă încă în mijloculă nostru 
câțiva representanțl de frunte, i-a fostă 
dată să-și îndeplinescă marele ei pro
gramă națională. Puternica aspirare a 
Româniloră spre cultura occidentală a 
foștă .satisfăcută în formele ei generale. 
Pe felurite căi și după diferite idei de 
partidă, a căroră diferință însă era ade
seori mai multă aparentă decâtă reală, 
premergătorii noștri au fundată monar- 
chia constituțională a României sub di
nastia victoriosului Rege Carolă I.

Opera trecutului este terminată.
Ceea ce se impune acum generației 

nostre este organisarea temeinică a țărei 
înlăuntrulă cadrului constituțională, în 
deosebi regularea situației economice, 
descentralisarea administrativă și inde- 
pendința .magistraturei.

In ultimii ani ai lupteloră parla
mentare, cererea acestei opere de re
formă, deja pr& amânată; s’a produsă 
cu stăruință și i s’au indicată și unele 
base.

Acum în fine a sosită momentulă 
de a concentra activitatea politică asu
pra reformeloră necesare, și guvernulă 
șl-a îndeplinită datoria de a presenta 
țârei pe cele mai decisive, nu sub forma 
vagă și nefolositdre a unui programă de 
dorințe generale, ci sub forma precisă a 
chiar proiecteloră de legi elaborate în 
amănuntele loră.-

Tendința acestoră proiecte de prima 
necesitate, cari, după convingerea guver
nului, voră trebui să formeze obiectată 
desbateriloră parlamentare în noua le- 

, gislatură, se pote resuma astfelă:
Relativă la situația economică, cea 

dânteiu preocupare a nostră a trebuită 
să fiă sortea săteniloră și a meseriașiloră. 
Intre dânșii și elementele conducătore 
ale unui poporă există o solidaritate de 
interese, care nu se pote ignora fără o 
grea răspundere națională. A stârpi și 
a preveni proletariatulă în sate și în o- 
rase este idealulă pe care’lă urmărimă; 
și, dândă sătenului tote înlesnirile pu- 
tinciose pentru împroprietărire, căutândă, 
pe câtă atârnă de guvernă, a introduce 
o mai mare echitate în raporturile din
tre proprietari și săteni, precedândă la 
o organisare administrativă,. care să pună 
populația la adăpostulă abusuriloră biu- 
rocrației inferiore, credemă a realisa ună 
progresă seriosă. Câtă pentru meseriași 
și lucrători, legea asupra meseriiloră va 
stabili 'între dânșii o puternică asociare 
ce-i va apăra în contra ignoranței, a 
neajunsuriloră bătrâneței și a acciden- 
teloră.

In privința reformei administrative, 
prin proiectele de lege asupra organisă- 
rei comuneloră rurale și asupra orga- 
nisărei administrației generale s’a deose
bită cu desăvârșire comuna rurală de cea 
urbană și s’au luată deasupra celei dân- 
tâiu sarcinele și îndatoririle complicate 
ce o apasă JastădI și o împedecă a avă 
o vieță propriă mai sănătosă, basată pe 
interesele ei firescl. — Siguranța publică 
greu compromisă se va spori în modă 
simțitoră prin mărirea numărului și mic
șorarea circumscripțiiloră agențijoră di
rectă însărcinați cu paza ei și tot-d’o- 
dată se va reduce din administrația dil- 
nică a comuneloră acelă'formalismă secăj 
care nu face decâtă a înlesni abusurile 
și vexațiunile de totă soiulă. — Supri- 
mândă din organisarea județiană comi
tetele permanente' și înlocuindu-le cu no- 
liele comitete instituite pe lângă fiecare 
căpitănia, cărora li s’a dată ună cercă 
mai- largă de acțiune, se va face ună 
pasă înainte pe calea adevăratei descenl 
tralisări și a participărei reale a cetățe- 
niloră afacerile administrative.

Instituirea căpităniiloră generale în
tinde' acestă descentralisare asupra tu- 
turoră administrațiiloră civile ale Statu
lui, unde astădl enorma îmbulzelă a lu- 
crăriloră în biurourile ministeriale face 
din ce în ce mai anevoiosă o soluțiune 
grabnică și dată în cunoscință de causă 
a diverseloră cestiunl. Proiecte de legi 
asupra organisărei comuneloră urbane, 
asupra înființărei unei gendarmerii, asu
pra admitere! .și înaintărei în funcțiunile 
administrative, asupra perceperei dărîloră 
comunale și județiale, în fine asupra mo- 

dificăriloră de introdusă în legea actuală 
electorală comunală și județiană, voră 
completa organisarea proiectată și voră 
forma ună codă administrativă coordo
nată, care va căuta a desvolta instituțiu- 
nile fără a produce confusia ce ar resulta 
din o reformă prea radicală.

In justițiă, guvernulă propune Cor- 
puriloră legiuitore inamovibilitatea pen
tru curțile de apelă, pentru președinții 
de tribunale și pentru judecătorii de in
strucțiune, aceștia în deosebi pentru a fi 
la adăpostii de bănuiala influențeloră gu
vernamentale. Intră firesce, în vederile 
guvernului de a întinde inamovibilitatea 
la tote organele legei, treptată cu învă
țămintele experienței,, și de a completa 
reforma prin ameliorarea retribuțiunei 
magistrațiloră. Legea pentru organisa
rea judecătorescă s’a mai preocupată a 
pune la disposiția săteniloră justiția sim
plă și expeditivă ce nu i-au putut’o da 
judecătoriile comunale.

In administrarea financeloră, guver
nulă îșl propune a remania unele din 
imposite pe base mai echitabile, spre a 
pute desființa acele dări, pe cari opi
nia generală le consideră ca măi îngre- 
unățore și mai nedrepte, precum taxa 
asupra rachiuriloră și spirturiloră și taxa 
de 5% asupra fîincționariloră; a reforma 
instituția crediteloră agricole, a căroră 
situațiă inspiră legitime îngrijiri?, spre a 
micșora pagubele eventuale ce potă a- 
duce Statului și . spre a, le pune în stare 
se răspundă în realitate Ia necesitățile 
cultivatoriloră pentru cari au fost create; 
în fine, a restabili. valorea monetei fidu
ciare’astădl în circulațiă, restituindă "da
toria provenită din biletele ipotecare și 
luândă tote celelalte măsuri necesare 
spre a scăpa comerciulă și creditulă pu
blică de neajunsurile agiului și a împe- 
deca reîntorcerea sa.

In departamentulă 'culteloră și ală 
instrucțiunei publice suntă deocamdată 
două mari trebuințe de satisfăcută. Este J
ântâiu îmbunătățirea sortei clerului de 
miră; pentru acestă scopăS-tulă Sinodă 
’șl va termina. în sesiunea de tomnă pro- 
iectulă începută pentru organisarea epar- 
chieloră; er o parte a mijldoeloră -ma
teriale neapărată cerute, se va procura 
din monopolisarea în favorea preoțiloră 
mireni, a producerei și vândărei unoră 
obiecte necesare cultului .religibsă. A 
doua trebuință urgentă este întinderea 
învățământului reală ; actualele gimnasii 
reale voră fi completate pănă la 7 clase 
(s’a și făcută începuțulă cu celă din Bră
ila) și absolvențiloră 11-se va deschide 
intrarea legală la facultățile de sciințăși 
de medicină, precum și la scâla supe- 
rioră de poduri, și șosele. O asemenea 
direcțiă dată unei părți a învățământu
lui publică dela clasicismulă exclusivă 
de astădl spre studiele mai practice ne 
îndreptațesce a spera accelerarea miș- 
cărei economice și industriale și înfrena- 
rea tendinței spre funcționarismă.

Acestea suntă reformele principale 
pe care ministrulă le crede indicate în 
starea actuală a Țărei.

Rămâne acum ca D-vostră, D-loră 
alegători, să hotărîțl prin representanții 
ce ’i veți alege, decă primiți — în ten
dință generală — aceste idei de re
formă, fără de care, după convingerea 
nostră, Țâra va căde în nisce lupte ste
rile ce voră întârdia propășirea și întă
rirea națiunei.

Făcendă acestă-apelă, ne adresămă 
cu încredere la cugetulă înțeleptă și cum
pătată ală poporului română,

BucurescI, 12 Sept. 1888.
Th. Rosetti, P. P. Carpu, T. Maiorcscn, 

Al. B. Știrbeiu, Generală Barozzi, M. Germani, 
Al. Marghilomană.
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întâmplări diferite.
Sinucidere. In Parisă s’a sinucisă 

ună conte maghiară, Pâllffy Arthur. Causa 
sinuciderei sale se diceW că ăr fi fostă 
miseria. . ■.

S( IBÎ TELEGRAEICE.
Strigoniu, 29 Septemvre. Cea 

mai nouă oposițiune a seminaru
lui din Tyrnau (Nagyszombat) s’a 
făcută la avisulu directă ală Pri- 
matelui Simor. Primatele a decla
rată, cam sufere ca organele guver- 
nului se subscrie testimoniile pe ■ câtu 
timpu legea nu le asiciurd acestu dreptu. 
Inspecțorulă școlară cunoscendu 
acostă hotărîre a cerută instruc
țiuni dela guvernă, și a primită 

ca respunsu sS persiste în esercita- 
tarea drepturiloru ce se cuvinti, guver
nului. Guvernulă a îndrumată pe 
calea ordinațiunei t6te municipiele 
de a considera tote testimoniile dela 
preparandia din Tyrnau,] cari nu suntH 
subscrise de inspectorulu școlară reg., 
ca nevalabile.

Viena, 29 Septemvre. — La e- 
sercițiile de tiru ale artileriei a- 
prope de Felixdorf s’a întâmplată 
unu’ casă, care pute se pună se
riosă în periculu vieța monarhu
lui. Pe la amecji Maiestatea Sa 
a dată ordină se înceteze foculă. 
Se pare înse că semnalulă de în
cetare n’a fostă auȚită de bateria 
care era postată la spate în dis
tanță de 1000 de metri, căci când 
monarchulă a călărită cu suita 
sa peste spaciulă de tiră, s’a au
rită deodată o bubuitură de tună. 
Ghiuleaua a trecută peste șanțulă 
infanteriei aruncândă cu putere 
în aeră nisipulă. A doua împuș
cătură a fostă oprită. Decă prima 
împușcătură s’ar fi dată numai cu 
câteva secunde mai târȚiu, s’ar 
fi putută causa o grozavă neno
rocire.

Stuttgart, 29 Septemvre. Impe- 
ratulă Germaniei a plecată eri după 
amecfă la Mainau.

BucurescT, 29 Septemvre. In ta
băra maiorității de mai înainte s’a 
produsă o scisiune. Mai mulțî 
membri distinși ai partidei libe
rale au declarată, că numele loră 
au fostă subscrise în apelulă elec
torală fără consimțementulă și 
consfătuirea loră.

Berlinu, 29 Septemvre. Se crede 
că persona, care a dată spre pu
blicare: memoriile împăratului Fri- 
derică, este ună vechiu cunoscută 
ală principelui Bismark, care a 
fostă odinioră 
matică. z

colegulă seu diplo-

DIVERSE.
Pedepsă de morte prin electricitate. 

Legea cea nouă în privința pedepsei de 
morte prin electricitate în New-York va in
tră dela 1 Ianuarie în vigore. După acestă 
lege condamnatulă ’șl va primi pedepsă în 
timpii de 10 dile după publicarea sentinței. 
Mașina electrică de pedepsă, care ;va în
locui furcile înfricoșate, se compune 
dintr’o bateriă electrică seu dintr’unti 
Dinamo, dintr.’unii scaună anume con
struită , puțină sîrmă de aramă, ună 
guleră de oțelă și două brățări de mână. 
Acestă mașină nu costă mai multă de
câtă 600 de mărci. Dupăce condamna
tulă se pune .în scaună, șe legă sîrmele 
conducătore cu gulerulă și cu brățările 
dela mână. O simplă apăsare la ună 
punctă ală mașinei este de ajunsă pentru 
ca curentulă electrică să trecă cu totă 
puterea sa prin corpulă condamnatului 
și mortea este produsă în Vtoo parte de 
secundă, relativă fără dureri.

Banchetulii omeniloru grași. Associa- 
țiunea americană a omeniloră grași a 
dată alu douădecl și doilea banchetă a- 
nuală la. Glen Island, care s’a.petrecută 
în cea mai mare veseliă. Ospeții, în nu
mără de o sută, aveau toți o poftă de 
mâncare strașnică și astfelă au înghițită 
alimente solide și licuide într’o cantitate 
spăimântătore.’ La 'sferșîtulă mesii s’au 
pronunțată discursuri, cari s’au ocupată 
negreșită de arta d’a se îngrășa și de 
prestigiulă burții mari. Când, după ter
minarea mesii, omenii grași s’au urcată 
er în vaporă ca să se întdrcă la- New- 
York, s’au luată pentru îmbarcare ace
leași măsuri ca cele ce se’ luaseră pen
tru debarcare: numai câte ună singură 
ospe putea să trecă . odată pe puntea 
pusă înțre cheiu și batelă. Puntea se 
încovoia, scândurile trosneu sub pașii a- 
cestoră coloși omenescl, dâr n’a fostă 
nici ună accidentă, și omenii grași s’au 
întorsă teaferî și nevătămați pe la ca

sele loră, după ce s’au legată între ei 
să se întâlnescă la anulă, la ună nou 
banchetă.

Cea mai mare corabiă în vechime.
Afară de corabia lui Noe cea mai mare 
corabiă din vechime a fostă acea a lui 
„Hiero“ regele Syracusei construită sub 
direcțiunea lui Archimedes. Se| istorisesce 
că Ptolomeu Philopater construise o co
rabiă de 420 urme lungime, 28 lățime 
și 48 înălțime; ea conținea 4,000 lopă
tai! 400 matrozi și 3,000 de soldați. Cu 
tote acestea ea nu se pote compara cu 
corabia lui Hiero. In acesta se găseu 
tote apartamentele, ca și într’ună paiață 
odăi întinse; galerii, grăginl, grajduri, 
băi etc. Era încunjurată cu fieră și cu 
d? lă și avea 8 turnuri și fortărețe.

Minele cele mai afunde și mai înăl
țate. Cele mai înălțate mine de pe pă- 
mentă suntă minele de argintă dela „Po 
toscu în Parisă, cari suntă la o înălțime 
de 11,367 urme de-asupranivelului mării. 
Și cele mai afunde suntă minele de sare 
din Neusalzwerk în Westfalia, cari suntă 
la o adâncime de 2050 urme sub nive- 
lulă mării.

pilele cele man. In părțile cele nor
dice ale Prusiei, d. e. la Bremen, și în 
Svedia meriodională, diua cea mai lun
gă este de șese-spră-dece ore și ju
mătate, pănă la 17 ore, și cea mai scurtă 
de 7 6re. La St. Petersburg în Rusia, 
Tobolsk în Siberia, diua cea mai lungă 
este de nouă-spră-cjece cesurî, și cea mai 
mică de cinci cesurî. La Tornea în Fin
landa, cea mai lungă di este de două- 
decl și una și ya,ore, și cea mai scurtă de 
două ore și jumătate. La Wardhuys în 
Norvegia, diua dureză fără întrerupere 
dela 21 Maiu pănă la 22 Iulie, și la 
Spitzbergen cea mai lungă cji este de trei 
lunî și jumătate. Cu câtă vomă merge 
și mai spre nordă, cu atâtă -dilele se 
mărescă. ț)ilele cele mai lungi suntă cele 
dela Polari căci dureză șese luni în con
tinuu.

ULTIME soiri.
Berlinu, 27 Septemvre. „Gazeta 

Germaniei de Nord“ vorbindfi de 
pretinsulu jurnalu alu împăratu
lui Friderictt în care atitudinea 
regelui Ludovicu alu Bavariei este 
criticată, reamintesce repedea de- 
cisiune a regelui- de a mobilisa 
armata și scris orea sa autografă 
adresată 1 împăratului W Ihelm și 
prin care cerea restabilirea impe
riului. Nu se voru uita niciodată 
simțămintele naționale și erois- 
mulu Bavarezilor^.

Cair, .27 Septemvrie. Unii nou 
proiecții care are de scopii de a 
căuta mijlbcele pentru găsirea lui 
Stanley există în Statele-Unite. 
Nu se scie decă e datoritii iniția
tivei private seu guvernului. D. 
Chaillelong a primitii de a dirige 
expedițiunea.

Cursulu la bursa de Viena 
din 28 Septemvre st. n. 1888.

R ita de aură 4°/o............................... 100.40
Renta de hârtiă5°/0................................. 90.50
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 146.— 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.30
Amortisarea datoriei • căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . , —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

' ostii ungare (3-a emisiune) . . 112.50 
Bonuri rurale ungare . . . . . . .104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane . . . . . , 104.40
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă........................... ; • • 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.10 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.....................................123.25
Renta de hârtiă austriacă .... 81,25
Renta de argintă austriacă . . f . . 81(75
Renta de aură austriacă . . . i. . 110.65
LosurI din 1860 ................................ 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 875.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.15
Acțiunile băncei de credită austr . . 313.60
Galbeni împărătesc! ....................... 5.68
Năpoleon-d’orI .......... 9.56
Mărci 100 împ. germane.................. 59.22*/2
Londra 10 Livres sterlings .... 121.15

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Care este cea mai ‘bună hârtia, pentru țigări?

193,50—41

Acesta întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu- 

,’iniătorti de țigări s’a 
^3 stabilită dej a în mo- 

‘ i dulii celă mai ne- 
dubiosw

Nit este reclamă 
gală, 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 b ărti a 
de țigări

„LES DER.NIERES CARTOUCHES"
§<

W „D0R0BANȚULtf“ "W 
din fabrica BRADNSTEIN FRERES la Paristi,

6S Boulevard Exelinaus.
este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s’a stabilita acesta între altele prin|Dr. Pohl, piofesoră la facultatea tecb- 
nică în Viena, Dr. Liebermann, profesori și conducătorii alfi stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
touches“ și ,,DorobanJulu“ 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 semenă cu desemnulă aci imprimată și care 
6rtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloră pentru țigări
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WI1EB, I. Bez., Scliottenring Nr. 25,
și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.
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