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leiactiBBea, AiainistuiiiiMt si 
Twafla; '

BRAȘOVU, plaja mari Nr 22.
Sciisorî nefraueaio nu ac pri 
mescu. llanuscrin e nu Be re- 

trimi.u !
Birourile ie mărimi;

Brașov piața mare Hr. 22.
Inserate moiprimesoU în Viena: 
Rudolf Mouse, Haasensiein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schaleh, Alois 
Jderiidl,M,T)ukes, A,Oppf.lih,J, Dan- 
ueicrg; în Budapesta: A. V Gold- 
lerger, AutonMesei, EchșteinBernat; 
în Frankfurt: ff, L, Haute; îri’ Ham- 

burij'. A. Steintr,
Prețul inserțiuniloriî: o seria 
garmondu pe o colină; f> cr. 
si 80 cr. timbru pentrii o’ pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IH-a o 
aeriă 10 cr. v. a. său 80 bani.

t

.Gazetn“ iese In fie-cnre di 
ÂfiMameit! peBîm Ansiro-Uagaria 
Pe unu anu 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pestra RoKâala și străinătate:

Pe unu anu 40 franci, pe ș6bo 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la tâte ofi- 
ciele poBtale <lin întru și din 

afară și la dd. colectori. 

Aboiamentnlu jestru Brașov?: 
laadministrațiune, piațamare 
Jir. 22, etagiulii I. : pe unu șuii 
10 fl., pe șese luni 5 fl.,'pe trei 

| luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulii în 
casă: Pe unâ anu 12 fl., pe 
șise luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Uni esemplatâ 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
Atât ii abonamentele câtu< și 

inserțiunile suntu a se plăti 
înainte. '
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USTovl accnamentu.

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

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

Pretulu abonamentului: 
c »

Pentru. Austro-Ungaria: 
pe trei luni 8 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unu anti 12 fl.

>
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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 din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă. :

AdmiBistrațimea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovii, 1 Octomvrie v.
Astăzi s’a întrunită în Sibiiu 

congresulă naționalrbisericescă alb 
Româniloră de religiunea greco- 
orientală din Transilvania și Un
garia.

Amti constatată la timpulă sen 
trista împrejurare, după care a- 
cestă înaltă foră bisericescă în
cetase de câțiva ani de-a mai func- 
țiuna regulată și „în modă priin- 
ciosă pentru biserică, .conformă 
prescrieriloră statutului organică 
și ală întențiuniloră celoră ce l’au 
creată.

Celă din urmă .congresă, pre
cum scimă, nu s’a întrunită în se
siune ordinară și multe erau plân
gerile fiiiloră bisericei române gr.- 
orientale din causa neajunsuriloră 
ce așteptau delăturarea loră dela 
congresă.

S’au adusă atunci multe în 
rendă, der multe cestiuni vitale 
pentru deșvoltarea și mersulă re
gulată ală afacerii oră bisericesci 
și școlare au rămasă încă de deș- 
legată.

Cu atâtă mai mare trebue se 
fiă der bucuria nostră văcfendă, că

FOILETONULU „GAZ. TRANS/
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întâlnirea- sfințilorti trei crai.
(După Arpad Gabauyi.)

Veni acum ună timpă de încordare 
și de așteptare pentru comuna Dudvas

Der să nu credă cineva, că „comite- 
tulă tabloului** a stată cu mânile ’n sînă. 
Mai în fiecare săptămână se ținea câte-o 
adunare generală, ale cărei resultate a- 
poi se discutau forte viu în comuna în- 
tregă. Când la două săptămâni după-ce 
preotulă a espedată scrisorea, vestitulă 
pictoră, ală cărui nume, durere, nu l’am 
putută afla, răspunse, că va zugrăvi 
„întâlnirea sfințiloră trei crai**, nimenea 
din Dudvas n’a mai putută să dormă li
niștită.

Șl-apoi când sosi din Viena și pre- 
vazulă, poporulă furnica pe dinaintea 
casei parochiale, de par’că isbucnise o 
revoltă.

„Comitetulă tabloului “ se întruni în

de astădată congresulă naționalii 
bisericesc^ gr. or. se întrunesce 
în timpulă, prescrisu în stătută 
spre a-șl ^continua lucrarea sa, care 
tocmai în împrejurările grele de 
astăcji este de-o deosebită însem
nătate pentru o parte mare a po
porului românii..

Salutândă cu căldură pe repre
zentanții bisericei române gr. or. 
adunați în Sibiiu nu putemu de
câtă se le repetămu cuvintele sin
cere frățesc! ce li le-amă adresată 
acum, doi ani cu ocasiunea întru- 
nirei congresului estra-ordinară în 
Iunie. 1886:. . • ’

- „Nu numai odată ni :s’a înfă
țișată tocmai în sferele mai în- 
nalte ale bisericei durerosa prive- 
lisce a livalitățiloră personale, 
cari făceau ca cei chiămați a fi 
stelpulă ■ și razimulă vieței consti
tuționale bisericesci să-și petrecă 
scumpulă timpă în lupte seci per
sonale, în, urmărirea unoră vani- 
t6se preocupațiunl. individuale, scă- 
pândă din ochi marea țîntă că- 
tră care trebue se nisuiască toți 
și care trebue. să unescă pe toți.” 

„Nici că putemă spera, că voră 
înceta neajunsurile în biserică pe 
câtă timpă aleșii bisericei voră fi 
stăpâniți mai multă de considera- 
țiuni cătră una seu alta persbnă 
Influentă, de care îi legă nisce 
interese trecetore și pe câtă timpu 
nu voră fi pătrunși ■ numai și nu
mai de marile principii ale liber
tății și' ale progresului în biserică.“

„Nu va înceta reulă în biserică 
pănă ce nu se voră uni toți fii ei 
cei bun! și devotați dumnecjeesci- 
loră ei scopuri cu nobila decisiune 
ca se-lă sterpescă' din rădăcină, 
abnegându-și bri-ce interese parti
culate/''

„In lungulă intervals, de când 
biserica română gr. or. se bucură 
de âșeijămintele ei actuale, nu s’a 
aflată încă o' mână de omeni cari, 
stabilindă ună programă biseri- 
cescă corespunijetoră, să pună ca
pătă neînțelegeriloră și se creeze 
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dată la o ședință estraordinară și des
chise lada.'

Ună prevază .înaltă de totă și forte 
îngustă fu scosă la ivelă. Totă lumea 
era însuflețită, ...

O (lucrare în adevără măreță, o sută 
de florini pentru ea era ună preță de 
batjocură L Prevazulă a și fostă imediată 
aședată în biserică și d-lă preotă nu 
predicase niciodată înaintea unui publică 
atâtă de mare, ca în Dumineca ce urma

ErășI trecu săptămână după săptă
mână. încordarea și nerăbdarea crescură 
la culme. Preotulă era grămădită Cu în
trebări și elă nu putea face altceva, de 
câtă să aviseze deocamdată pe cei ne
răbdători la prevază.

într’o ședință a comitetului a de
venită nerăbdătoră chiar și d-lă jude 
Bertalan Gondos și simțămintele sale și 
le îmbrăcă în următorele cuvinte:

— Pictorulă șvob ar fi putută în 
timpulă acesta să molfăe (să mănânce 
ca animalele) tabloulă întregă!

O scrisore după alta i-se trimetea, 

astfelă unu puternicu stăvilară în 
contra ori cărei uneltiri dușmane/'

„Ori,.câtă de grava ar fi situa- 
țiunea bisericei în momentele de 
fața, ea ar înceta de a mai fi a- 
menințătorp, îndată ce. fii ei s’ară 
grupa în jurulu , principiiloru esis- 
tenței sale, lăsându la o parte orj- 
ce considerațiuni personale”.

Corespondentul^ din Viena ală dia- 
rului „Times'* publică o scrisore, pe 
care a primît’o, după cum dice elfi, dela 
unii distinsă bărbații de stată ală Un
gariei. : Fiindti vorba despre decorarea 
ministrului-președinte Tissa din partea îm
păratului germană, „distinsulă bărbată de 
stată maghiară** dice, că Ungurii n’ar fi 
dată nici o importanță întelnirei monâr- 
chiloră în Viena, dedrece Ungurii n’au 
nimică cu Nemții, cari în Ungaria nu 
suntă văduțl cu ochi buni. Ceea ce face 
însă să fiă > importantă pentru Ungaria 
întâlnirea monarchiloră în Viena, este 
decorarea ministrului-prâședinte Tisza cu 
marea cruce a Vulturului negru din 
partea împăratului germană; împreju
rarea acesta înveselesce forte multă opi- 
niunea publică maghiară, care esplică 
lucrulă astfeliu, că împăratulă germană 
ar .fi vrută să arate prin decorarea lui 
Tisza, că Ungaria este partea cea mai 
puternică- a. monarchiâi și că alianța 
austro-germană îșl are o basă mai so
lidă în Ungaria, decâtă în Austria, unde 
aspirațiunile ,, elementeloră slave suntă 
multă mai cutezătore, decâtă în' Un
garia. i

Ce privesce ignorarea lui ,Taaffe din 
partea împăratului germanii, același co
respondentă vieneză ală ; diarului „Ti-, 
meș** vede causa acestei ignorări în îm
prejurarea, că împăratului germană nu i 
s’a făcută 
lucită din 
o ătribue 
comitelui 
mentele naționale și politice ale popula- 
țiunei' din Viena, se va pute ușoră con
vinge, că n’ar fi lipsită decâtă câteva 
cuvinte însuflețitore, pentru ca visita îm
păratului germană să fiă în modă stră

în Viena o primire mai stră- 
partea poporațiunei și acesta 
împâratulîî germanii însuși 

Taaffe. Cine cunosce senti-

ib 
prin care era avertisată scriindu-se cu 
litere uriașe pe cuvertă: „Urgentă! Per 
express!“

In fine sosi marea di, care de . si
gură V8 fi înscrisă cu .litere roșii în cro
nica comunei Dudvas.

Tabloulă sosi. înaintea casei paro- 
chiale a trebuită să se aședș gendarmi 
ca. să țină ’n frâu mulțimea, pe când 
înăuntru comitetulă scose opera de artă 
din ladă și o privea.

In adevără era o operă admirabilă. 
In colori frumose strălucia, pânza care 
era mai multă lată decâtă înaltă.

In partea stângă, în față, se vedeu 
cei trei crai, împodobiți cu corone scân- 
teiătore și ornați cu pietri scumpe, la 
unu lo că multele lucruri prețiose, ce 
voiau să le, ofere Mântuitorului nou 
născută.

Fruntașii autoritățiloră din Dudvas 
încă nu mai vădură zugrăvite nici o- 
dată pănă atunci atâtea lucruri scumpe 
într’o grămadă.

Partea dreptă a tabloului înfățișa o 
pădure sălbatică der romantică, stânci 

lucită sărbătorită din partea populațiunei 
vienese. Taaffe însă nu numai că n’a 
adresată locuitoriloră asemeni cuvinte 
însufleț ore, ci, precum se vede, elă a 
împedecată orice nisuințe de a sărbători 
visita împăratului germană. Maioritatea 
este, ajui Taaffe și minoritatea parla
mentului de dincolo de Laita, care ar fi 
vrută să sărbătorescă, n’a putută face 
nimică față cu Taaffe și cu marea lui 
maioritate. Afară de asta în Germania 
mulțl înțelegă alianța germa-no-austro- 
ungară astfe'lă, că Germania esercită în 
sensulă acestei alianțe ună feliu de pro- 
tectorată asupra Austriei. Acestă părere 
s’ar fi confirmată și' mai multă, decă 
Taaffe ar fi permisă Germaniloră din 
Viena să facă demonstrații în favorea 
împăratului Wilhelm. Bătetoră la ochi 
este însă, că pentru ce împăratulă ger
mană n’a avută în vedere aceste împre
jurări. Decă ignorarea lui Taaffe nu va 
fi coresă în ună modă ori altulă, de si
gură opiniunea publică va afla, că îm
păratulă germană altmintrea cugetă des
pre relațiile interne ale Austriei, de cum 
cugetă cancelarulă său. împrejurarea 
acesta însă pote să aibă deosebite ur
mări și încă forte caracteristice.

*
Din Stuttgart se scrie diarului „Mîin- 

chener Neuesten Nachrichten", că cu 
vre-o 4 dile înainte de plecarea împăra
tului Wilchem din Postdam, pentru ca 
să facă călătoria spre sudă, au dispărută 
din Elveția, anume din Zttrich, vre-o 10 
persone, care facă parte din partidulă a- 
narchiștiloră. Presidiulă polițienescă din 
Berlină, încuuosciințată fiindă despre a- 
cestâ de poliția din Zurich, a comunicată 
direcțiunei orașului Stuttgart despre so
sirea aceloră persâne suspecte în Wur- 
tenberga. Din partea ministeriului de 
interne din Wurtenberg s’au luată măsuri 
pentru siguranța personală a împăratului 
Vilhelm, piua și noptea a patrulată gen- 
darmeria pe întrega întindere a gării pe 
unde avea să trecă trenulă separată im
perială. Trenului însuși i-a eșită îna
inte ună altă trenă separată; la sosire 
s’au formată dela gară pănă la castelulă 
de reședință șiruri dese de armată și nu 
s’a permisă să asiste publiculu. La ple
carea împăratului dimpreună cu regele 

acoperite cu muschiu, plante exotice.
In mijloculă tabloului însă —' ună 

adausă genială ală fantasiei artistice — 
apăreu cei trei măgari, legați de trei 
arbori.

Pe aceste trei piose animale călă
toreau atunci craii. ■

Pe desupra întregului se întindea 
ună ceră albastru fără nori, pe care 
strălucea steua din Vifleemă atâtă de 
luminosă, ca și cum ar fi fostă zugră
vită cu focă flăcărătoră.

In fine în partea stângă, în fundulă 
tabloului se deschidea o măreță perspec
tivă într’ună peisagiu verde-albastru.

— Sublimă! strigă domnulă preotă 
răpită.

— Ce fidelă naturei! observă d-lă 
forestieră Farkas Barany și punendu’șl 
pumnii la ochi, formândă ună ochiană, 
observa opera de artă când de aprope, 
când de departe.

Ignaz Csupasz și Adam Hervadt îșl 
rețineu respirațiunea, ca nu cumva su
flarea loră să atingă pânza.

Chiar d-lă jude Bertalan Gondos
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Carols în 28 Sept, mergeau înainte două 
trăsuri cu diferiți oficianțl polițienescl, în 
fruntea conductului erau, — pentru lo
cuitorii din Stuttgart lucru îlou —2 călăreți 
de gardă, și pe ici pe colo printre mul
țime să observară diferiți membrii ai po
liției secrete din Berlină precum și di
ferite persone aparținătore gendarmeriei 
în haine civile. Cu două ore înainte de 
plecarea dela 4 ore în 28 Septemvre din 
Stuttgart s’a schimbată planulă de că
lătoria spre Mainau cu totulă, luându-.se 
drumulă peste Tubingen-Rottweil-Villin- 
gen, din causa unoră scirl importante 
ce le-a primită oficiulă polițienescă. Din 
norocire s’a petrecută poposirea împă
ratului în Wurtenberga, fără nici o tur- 
burare. Câtă au fostă de motivate mă
surile de precauțiune luate, se pote vede 
din arestarea făcută chiar' în 28 Sept, 
în Villingen a anarchistului venită din 
Elveția, Franz Proppman din Floss în 
Bavaria.

Călătoria împăratului Wilhelm, pre
cum vedemă, a provocată trimiterea a o 
mulțime de scrisori anonime din tote 
părțile Europei și chiar din America. 
Poliția a fostă nevoită să ’șl îndoiescă 
numărulă pentru ca supravegherea se fiă 
mai sigură; pe la tdte gările s’au dată 
ordine severe poliției. E temere să nu 
se întâmple ună atentată fiă pe calea 
ferată, fiă la Roma. Una din scrisori 
trimisă din G-eneva și iscălită „comite 
tulă executivă" a ridicată cele mai mari 
temeri. Ea e concepută ca ună de
cretă de condamnare la morte a împă
ratului Wilhelm H.

* 
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In Bulgaria se agită totă mai multă 
eestiunea macedoniei. „Svoboda" numără 
15 gravamine și observă la sferșitulă 
unui articula că, decă Turcia , nu se ho- 
tărăsce la o dreptă regulare a recunos- 
cerei naționalității și confesiunei bulgare 
în Macedonia, Bulgaria se va vech silită 
să ștergă din bugetă suma înscrisă în 
interesulă islamului pentru întreținerea 
muftiiloră, imamiloră, cadiiloră etc., cari 
primescă lefuri de câte 3—4000 franci. 
Serbia începe acum a face oposițiune 
pretențiuniloră bulgare. Tote prtidele 
din țeră, precum se dice într’o scrisore 
din Belgradă, suntă unite în a respinge 
acele pretensiunl. In Belgrad și în Con- 
stantinopolă, precum și înViena părerea 
este, că întrega agitațiune pentru Mace
donia e a se ascrie intrigiloră rusescl. 
Porta e hotărîtă să întâmpine chiar cu 
puterea armeloră agitațiunea. „Este ună 
punctă", se scrie din Constantinopolă, 
„peste care Bulgarii nu potă,trece fără 
să între în Rumelia orientală trupe tur- 
cescl." „Journal des Debats“ e infor
mată din Viena, că Porta e decisă să 
adreseze în eestiunea macedonenă o notă 
cătră toți ambasadorii turci, ca să se 
comunice cabineteloră. In notă se dice, 
că în fața animosității ce domnesce în

GAZETA TRANSILVANIEI.

tre ■ .diferitele poporațiunl/ din Macedo
nia, nu se pote atinge eestiunea și nici 
reforme nu se potă introduce. Orl-ce 
schimbare a regimului, de adl ar ave ca 
urmare, după părere'a Porții, lupte înfo
cate între Greci, Bulgari,' Sârbi șl Ro
mâni, cari locuescă în Macedonia.

înarmări în Rusia.

„Corespondenței politice" i-se 
comunică din Varșovia următo- 
rele:

Completarea fortificațiuniloră în gu- 
vernamentele dela apusă ale Rusiei’cons- 
titue acum ca și'mai riainte ună punctă 
esențială din programa administrațiunei de 
răsboiu pentru cea mai apropiată periodă 
de timpă. De orece, teritorulă dela gra
niță d’a lungulă graniței ruso-prusiane 
are mai puține fortificațiunl decâtă celă 
de-a lungulă graniței austro-rusescl, se 
va procede acum la completarea puterei 
defensive în prima parte. înainte de 
tote se are în vedere întărirea localității 
Ossovice, și după ce se voră esecuta tote 
lucrările în întinderea plănuită, nu peste 
multă numita localitate va fi transfor
mată îrtr’o tabără întărită de primulă 
rangă. Totă odată voră continua și lu
crările pentru mărirea puterei de resis- 
tență a fortificațiuniloră din guverna- 
mentele mărginașe cu Austria. La for- 
tăreța G-eorgievsk se esecută acum lu
crări de pământă, care după terminare 
voră mări în modă însemnată importanța 
acestei fortărețe. Se afirmă că numărulă 
tunuriloră în acestă fortăreță va fi .mă
rită încă cu 200 și că în curendă >se voră 
așecla aci ună numără însemnată de tu
nuri nouă.

Id «oria Ini I. G. Mejoti
Brașovti, 30 Septemvre 1888.

Duminecă în 25 Septemvre v. s’a 
ținută în edificiulă gimnasiului română 
de aici una din cele mai frumose sărbă
tori școlare. A fostă sărbătorea S-tei So
fii, a patronei scâleloră centrale române 
din Brașovă, diua de bucuriă, în care în 
anulă 1851 s’a pusă petra fundamentală 
a mărețului edificiu ală acestoră scole. 
piua, despre care e vorba, se serbeză în 
fiăcare ană cu deosebită solemnitate, de 
astădată însă ea s’a serbată într’ună 
modă și mai solemnă, de ore-ce, pe 
lângă aducerea aminte a celorlalți băr
bați cu merite pentru școlele în cestiune, 
cu prilejulă acesta s’a făcută în deosebi 
amintire de fostulă directoră ală scole- 
loră medii JDr. Ioană Gr. meșotă, dela a 
a cărui mdrte au trecută tocmai 10 ani 
de dile.

Sărbătorea, despre care voiescă a 
raporta, a decursă întocmai cum s’a 
anunțată în colonele acestui diară.

Duminecă dimineța, după celebra

rea1 serviciului divină împreunată cu pa- 
rastasă, tinerimea studiosă împreună cu 
numărosulă publică asistentă se îndreptă 
-în procesiune dela biserica Sf. Nicolae 
Spre edificiulă șcdleloră centrale, având 
în frunte pe parochulă Vasile Voina: In 
sala cea mare a gimnasiului, plină de 
ună publică alesă, din care damele fă
ceau o parte forte însemnată, se oficia 
sfințirea apei de preoții B. Baiulescu și 
V. Voiiia și se învocâ ajutorulă puteri- 
loră cerescl pentru înaintarea în bine a 
număroșiloră școlari dela institutele, des
pre care e vorba..

înainte de stropirea cu apă sfințită, 
ună coră armonîosă străbătu inima tu- 
turoră celoră de față. Era coralulă 
„Pace vouă!“ de Schubert, pe câre’lă 
esecută, sub conducerea domnului pro- 
fesoră de musică N. Popovici, corulă 
școlariloră dela scolele medii împreună 
cu câțiva din membri Reuniunei de'gim- 
nastică și de cântări. Abia răsunară ul
timele acorduri ale acestei frumose cân- 
țări, când d-lă profesOfă gimnasială loan 
Popea se sui la tribună și cu elocerița-i 
cunoscută ținu ună pătruridătoră discurs 
în amintirea colegului și șefului său de 
odinidră. Discursulă fu adresată în prima 
liniă tinerimei asistente și afară de câ
teva date biografice din vieța răposatu
lui directoră, se ocupă în deosebi cu 
caracterisarea activității lui I. Meșotă 
ca studentă, ca profesoră, ca directoră 
și ca membru ală societății românescl.

D-lă Popea arătă în cuvinte eld- 
cente, câtă tragere de inimă a avută tâ- 
nărulă Meșotă cătră învățăturăl, cu câtă 
esactitate ’șl împlinea 'elă datoriile sale 
mai întăiu ca școlară la gimnasiulă ro
mână și la celă luterană din BrașoVă; 
și. apoi ca studentă la universitățile din 
Viena și. Bonn; arătă mai departe cu 
câtă dragoste îmbrățișa elă în anulă 1861 
cariera de profesoră la gimnasiulă, la 
care studiase mai înainte, câtă pricepere 
și hămiciă dovedi în acâstă carieră, cât 
era de consciențioșă în lucrările sale și 
cu câtă tactă scia sâ influințeze asupra 
școlariloră săi; arătă apoi, cum, deve
nită. în an. 1870 directoră ală scoleloră 
medii, Meșotă se afirmă ca ună escelent 
conducătoră de scole, îndeplinindă tote 
afacerile sale cu seriositatea cuvenită. 
Vorbitorulă, pu, uită a aminti deosetitele 
lucrări literare ale răposatului Meșotă; 
dintre care cele mai multe suntă de cu
prinsă didactică-pedagogică, și apoi tre- 
cândă la v^eța lui Meșotă ca membru.-al 
societății românescl, aminti carac.terulă 
lui celă firmă și iubirea cu care punea 
umărulă la totă ceea-ce putea contribui 
la înaintarea societății, în mijlo.culă că
reia viețuia. Ca încheiere dânsulă re
comandă cu cuvinte căldurose tinerimei 
a imita pe răposatulă directoră în acti
vitatea sa, în iubirea sa de națiune și' 
în soliditatea caracterului său. Cuvin
tele d-lui Popea avură ună puternică e-
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fectă nu numai asupra tinerimei, ci asu
pra tuturora celoră de față. Cu toții 
pare că vedeau dih nou simpatica figură 
a meritatului ’directoră răposată așa de 
timpuriu, și ochii multora se îndreptară 
cu recunoscință spre portretulă răposa
tului, lucrată de pictorului M. Popă, care 
portretă se află lângă venerabila figură 
a primului directoră gimnasială G-avriilă 
Munteanu.

Discursulă d-lui Popea a fostă de 
totă potrivită încheiată printr’o nouă 
cântare, ună frumosă imnă esecutată 
totă de corulă condusă de d-lă Popo- 
vicl. După acestă cântare urmă stropirea 
cu apă sfințită, și toți se depărtară din 
edificiulă gimnasială cu inima încălzită 
și din multe părți se audiră cuvintele: 
Eternă fiă memoria răposatului meșotă! —

Așteptămă, ca d-lă profesoră Popea 
sâ dea câtă mai curendă vorbirea sa pu
blicității, dâ orece ea nu intereseză nu
mai societatea din Brașovă, ci de bună 
semă va interesa pe fiăcare Română bine 
simțitoră. Cunctator.

SOIRILE BILEI.
•

„Ellenzek" în articululă sâu de fondă 
dela 9 Octomvre, vorbindă despre de
corarea ministrului președinte Tisza cu ma
rea cruce a ordinului „Vulturulă negru" 
din partea împăratului germană, dice că 
în adevără, miniștrulă președinte austri
acă, contele Taafîe, pâte se se supere, 
pentru-că împăratulă germană nu numai 
că nu l’a decorata cu nici ună ordă, der 
nici n'a stată de vorbă cu elă. Acesta 
din causă, că Taaffe nu se ’nhață lâ ca- 
rulă lui Bismark și lucteză după cum 
află elă de bine și după cum ceră intere
sele țârei sale. Tisza, dice „E. k.", este'în 
adevără mai norocosă detâtă'Taaffe, decă 
cumva se p6te dice, că e norocă pentru 
Tisza împrejurarea, că' elă pentru mo
dulă său de guvernare totdeuna primesee 
recunoscință din afară și nu dela propria 
lui națiune. Mai mare mulțămire ’i cau- 
seză lui Tisza posederea ordinului „Vul
turulă negru" decâtă recunoscință nâ- 
țiunei sale. Cu ună cuvântă, „E. k.“ 
dice, că Tisza a meritată decorarea, căci 
elă servesce intereseloră nemțescl.

* ; ■ t
* *

Se scrie cătră „Budapesti Hirlap" : 
„In Noemvre a. tr. raporta inspectorulă 
de dare, că orașulă Kapoșvâr, comit. 
Somogy, a încasată 10,000 fl. dare de 
consumă, der nu i-a predată cassei de 
dare. După scurtă timpă s’a descoperită, 
că amintita sumă s’a întrebuințată spre 
alte scopuri și că între restanțe aceea a 
primarului e cea mai însemnata (1700 fl.) 
Mai departe s’a constatată, că și în ad
ministrarea averei orfaniloră vină la i- 
veiă mari neregularitățl, că între altele 
nu se pote da socotelă despre 4000 .fl. 
Forte patriarhală este în genere mani-

îșl netedea bărbia sa grasă, ceea ce în
semna, că e forte mulțămită.

Der ce va dice poporulă din Dud- 
vas, când va vede Duminecă opera de 
artă aședată în modesta sa biserică?...

Deodată Farkas Barany încreți frun
tea și de pe buzele lui scăpa ună în- 
grozitoră strigătă de „O vai!"

Toți se uitară la forestieră și vă
zură, că fața lui e mai palidă decâtă 
varulă....

O tăcere grozavă urma în casă, ca 
și înainte de furtună pe mare.

In fine din gura lui Farkas Barany 
■eșiră cuvintele:

— Onorată adunare! Nu vedeți că ta- 
bloulă e aprope de doue ori mai lată 
decâtă prevazulă?

In adevâră, vâdură acum cu toții că 
așa este. Consternați se uitau când u- 
nulă la altulă, când la tablou.

Apoi începură a alerga încocl și în
colo prin odaiă, înjurau (naturală că cu 
escepțiune de d-lă preotă), se scărpinau 
în capă și nădușell îi taiară de spaimă.

Dup’aceea se aședară pe. scaune ca 

sâ desbată. Ce sâ facă ? Ca sâ lărge. că 
prevazulă, nici de gândită nu era; der 
tabloulă.... pote că totă se pote mic
șora !

Trebue! Altă mijlocă nu e. Și așa 
și declară adunarea, că din tablou, ori
câtă de escelentă e (O, de n’ar fi așa 
de sublimă!), trebue sâ se taiă o bucată, 
ca să nu fiă aruncați pe ferestră banii 
pentru prevază.

Lucrulă eră așader în ordine. Der 
ce parte de tablou să se taiă? Asta era 
marea întrebare.

Puseră de se aduse prevazulă din 
biserică și încercară să întindă pânza; 
der nu mergea altfelă, trebuia să se tăiă 
o bucată din vre-o parte a tabloului.

D-lă preotă deschise ’ndată ședința 
și începu însuși a vorbi făcendă cunos
cută comitetului cu voce plină de durere, 
aprope plângendă, că după a sâ părere 
mai bine ar face decă ar tăia în partea 
dreptă o bună bucată din pădure.

îndată sări forestierulă Farkas Ba
rany în susă și,scărmănându’șl agitată bar
ba, avertisâ adunarea, d’a nu comite ună 

astfelă de sacrilegiu, căci elă, ca omă 
de specialitate, tocmai în acestă parte a 
tabloului a recunoscută cea mai înaltă 
deplinătate artistică, și acei măreți arbori 
seculari mereu îi amintescă falnicii, ar
bori ai pădurii Dudvasului. Acesta n’ar 
pute-o elă admite.

Forestierulă ridică ună protestă sâr- 
bătorescă contra stîrpirei pădurei și so
coti în cele din urmă că e mai consultă 
sâ taiă partea stângă a tabloului.

„Căci, onorată adunare — așa’șl în
cheia elă vorbirea sa — ce represintă 
partea stângă a tabloului?.. Aeră! Ceră! 
Și e cu totulă superfluu, ca cineva sâ 
ne mâzgălescă cerulă. A cheltui banii 
pentur acesta în adevâră nu e necesară; 
căci aeră și ceră pote vede ori și cine 
în orl-ce timpă, decă îșl ia numai oste- 
nela d’a privi în susă.

Invâțătorulă și organistulă începu 
șâ tușescă tare, ca si cum ar fi voită să 
înăbușescă vorbele forestierului.

Când forestierulă amuți, luă elă, în- 
vățătorulă, imediată cuventulă:

„Domniloră! Onorată adunare ! striga 

elă, seînteindu-i ochii. Sâ nu v’atingețl 
de ceră ! LăsațI aerulă în pace ! Vreți 
sâ sustragețl tinerimei din Dudvas -acesta 
măreță prospectivă? Priviți acestă pu
ternică amăgire optică! Nu! Nicl-odată 
nu vomă permite ! Credă mai departe 
— și venerabilulă d-nă Kelemen Futyi, 
preotulă nostru, cu dreptă cuvântă va 
admite —că unui muritoră nu’ieste per
misă sâ se atingă de ceră. Der decă' 
trebue sâ se taie ceva, atunci aveți colo 
în vârfulă tabloului steua din Vifleemă, 
care nu e nicl-decum necesară, căci 
și fără ea orl-ce omă scie, că steua din 
Vifleemă a condusă pe cei trei crai la 
sfintele iesle. Șl-apoi, onorată adunare, 
acestă strălucitoră lucru îmi amihtesce 
nencetată birtulă „la steua de aură." 
Der când omulă e în biserică, nu se cu
vine sâ se gândescă la birtulă...

— Dddomnule Csupasz! îlă între
rupse aci judele încrețindu-șl fruntea. 
Speră că amintindă d-ta birtulă „la steua 
de aură", n’ai voită doră sâ faci alusiune 
la mine ? Negreșită e adevărată, că me 
uită când și când înăuntru — credeți’ml
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pularea baniloră, așa că primarulă și unii 
favorițl de ai săi potă împrumuta bani 
aupă placă din cassa orașului! — 
Defectuose suntă mai departe . soco- 
telele taxei de pavagiu, furnisarea pe
trii s’a făcută fără nici o controlă ș. 
a. In urma acestoră fapte dovedite de 
o comisiune, s’a propusă ca în contra 
primarului Nemeth și a cassierului Kele- 
men să se începă procedura disciplinară. 
In contra acestei propuneri, primite de 
adunarea generală a representanței oră- 
șenescl, primarulă a insinuată recursă."

■*
* #

Universitatea din Iași a decisă a face 
b,ustulă d-lui M. Cogălniceanu, încă fiindă 
în vieța. D-lă Hegel este însărcinată cu 
acestă lucrare.

** *
Romancierulă germană Rudolf Lin

dau, care a fostă prin România în primă- 
vera anului acestuia, a publicată prin clia- 
tele germane unu nou articula, descri- 
ihdu’șl impresvmile sale asupra României.

* 
*, *

: j Precum spune „Rllenzek“, ună lo- 
cuitoră din Chezdi-Oșorheiu, anume Ka
rol Szocs, a aflată o plantă de pădure, 
cu ajutorulă căreia a încercată cu suc- 
Gesă se vindece boia de racii.. Ună. me
dică din Viena, căruia Szocs i-a comu
nicată despre plantă, a încercată cu bună 
șuccesă la diferiți bolnavi de racă pute
rea de vindecare a acelei plante și a 
venită nu de multă la Chezdi-Oșorheiu, 
ca să oumpere dela Szocs secretulă a- 
cestui preparată.

De altmintrelea trebue'scă cu mare 
.precauțiune. luate ’n semă informațîunile 
lui Ellenzek.“

*■ * *
D-ra Elena Teodorini, distinsa artistă 

română, printr’ună procesă, ce s’a per- 
tractată dilele acestea la Fălticeni, con
tra unui moșă ală ei, a câștigată suma 
de 15,000 lei.

*
Din datele statistice asupra înveță- 

mentului secundară și superiorii din Rusia 
vedemă, că secsulă femenină este fdrte 
bine representată, mai bine chiar de câtă 
în țările occidentului. Nu mai puțină 
decâtă 779 femei urmeză cursurile uni
versitare. Dintre aceste, facultatea de 
litere și filosofiă numără 243; științele 
500; esclusivă matematicile urmeză 35. 
Afară de aceste, Academiile de dreptă 
suntă frecventate de 587 ascultătore. E- 
vreice suntă 139; nemăritate 748; mă
ritate 31. Cele mai multe din aceste 
studente aparțină clasei aristocrate, fete 
de militari și funcționl; numai 10 se tragă 
din țărani și 125 din negustori. Afară 
de aresta, forte multe studente fete ur
meză cursurile universitare în străinătate, 
cu deosebire în Elveția și Franța.

Sărbătorile din Kăsăudu.
Despre decursulă sărbătoriloră-, 

gimnasiului din Naseudă amă mai 
primită dela „unu grăhițeru- ui 1 
râportii, din care estragemă 
mătârele:

Mulțl din publiculă celă mare, ne
cunoscători de trebile nostre, se voră fi 
întrebândă, că dre ,pănă acuma iSTăsău- 
denii n’au avută scole, n’au avută edifi
ciu pentru gimnasiu, etc? Inainte.de a 
trece la ale sărbătjrei mă voiu opri 
puțină,, ca să lămurescă acestă între
bare.

Năsăudenii au ,'avută și au scole, 
avută și clădiri pentru gimgasiu, der 
așa, precum au dorită ei.
E de lipsă se spună și cu acestă o- 

casiune, cumcă de multă Românii din păr
țile acestea au sacrificată pentru sco
puri de cultură pote mai multă decâtă 
ori cine de pe roțogolulă pământului. 
Inoă în tiinpurile grele, când nu numai 
nu.era de nimeni îndemnată și încura- 
giată, der era oprită a învăța carte, elă 
s’a făcută, a nu audi pe opresori, a 
dită însă glasulă viitorului șoptindu-i ‘'la 
.urechiă: pregătesce-te omule, să fi gata, 
când ’ți voră căde cătușele și. când va 
îmbrânci tirănia! ■ Și elă s’a pregătită!; 
de unde numai a putută a adunată gră
unțe după grăuțe și le-a turnată în co- 
mora menită pentru cultură; ca militară 
nu numai era mulțămită, der era: mân
dru în sumanulă țăsută de iubita, sa ne
vastă și bahulă, ce i seț cuvenea pentru 
montură, l’a vărsată . în comoră pentru fii 
și nepoții lui.

. . . Carpeni tuâ poma nepotes.
Așa făcea grănițarulă cu banulă, 

care i se; cuvinea pentru stânginii de 
lemne duși din depărtare de 50—60 ki
lometri pe sima scoleloră, 
iloră, a domniloră.... ; 
era lipsă de clădită o scdlă, 
folositore, 
astădl proprietatea fonduriloră; așa au 
făcută mai târziu, cândtotă pentru-scole 
au jertfită aprope întțegă venitulă din drep- 
tulăcârclmăritului,așa,au făcută|acumâ aju- 
tândă cu sume frumose de bani la clă
direa noului gimnasiu. Der... cum ar în- 
căpe aici tote jertfele loră?....

Destulă că totă ei pe timpulă că- 
tăniei au clădită în Năsăud așa numitul 
„institută militară", o clădire colosală 
cu o mulțime de încăperi,- în cari - tot
odată era și „convictulă", o clădire la: 
care privia totă omulă cu multă mândriă.

Acestă clădire însă a cădută sub 
grozăviile revoluțiunei din 1848, când 
a fostă aprinsă de insurgenții unguri. '

Multe rele se mai întâmplară în re
voluții ; multe pagube a suferită și ți- 
nutulă acesta atunci, dâr 'pentru grăni- 
țeri nici o perdere n’a fostă așa mare, 
ca nimicirea institutului militară; în 
scurtă s’au uitată suferințele proprii, par
ticularii s’au reculesă, pe ruinele desas-

ur-

au 
nu

au-

a cancelari- 
așa făcea, când 

o clădire 
dovadă casele cele multe,

trului și-au ridicată locuințe noue și. au 
astupată tăciunii, der ruinile institutului 
întregi 40 de ani au stată gole în fața 
țrecătoriloră, pentru ca la tdtă ocașiunea 
să sgândărescă dțirerea nostră și să escite 
dorulă după așa o scdlă. Mulțl din cei 
bătrâni și flin cei ce mai trăiescă n’au 
avută multă vreme mai mare dorihță, 
de câtă a vede eră odată redicată „o 
scdlă de dăi Domne."

Abia acuma acestă dorință este re- 
alisată, este faptă. Ruinele au cădutfi, 
ele în scurtă voră dispăre și eu unulă 
regretă, că nu li s’a făcută cu ocasiu- 
nea acestoră serbări ună ...parastasă. Și 
decă „institutulă" a fostă măreță și fru- 
mosă — noul edificiu gimnâsială este o 
adevărată podobă^ este fala acestui ți
nută, este chiar luxă în raportă cu sta
rea nostră materială.

Mai departe „grănițerulu“ nos
tru ne dă o scurtă descriere a 
serbărei, ce a făcut’o deja cu de- 
anieruntulă raportulu publicată în 
numerii trecuțl ai foiei nostre. | 
Relevămu numai doue momente,, 
cari n’au fostu accentuate în ra
portulu amintită. In capulu oră
șelului, în c|iua Octomvre
sera, primarulă Naseudului a sa
lutată pe P. S. S. Episcopulă și 
pe comisarulă reg. Banffy și con- 
siliarulă Klamarik în limba ro
mână, la care salutare Episcopală 
a răspunsă totu. românesce, er d-lă 
Banffy și cons. Klamarik în limba 
maghiară. Bistrița șî-a trimisă la 
Năsăudă tote comitațile sale, ceeă 
ce a causatu Năseudeniloru o le
gitimă bucuriă. Multă i-a încălcată 
și toastulu, ce l’a rădicați! d. Bu- 
clacker, parochulu evang. ală Bis
triței, care în numele Sașiloru ve
cini lî-a adresată nisce cuvinte 
forte măgulitdre pentru cele ce 
facă în interesulă culturii.

După ce în urmă „granițerulă" 
nostru constată unirea și buna în
țelegere, ce a domnită în decur- 
sulă serbăriloră între Năseudeni, 
sfîrșesce cu următorea observare:

„Multă lume a fostă aici și multă 
au ținută aceste sărbători, der o ordine 
și o liniște ca în casulă de față rară ți- 
s’a dată să vecjl, pentru că poporulă de 
pe aici dela felulă lui este forte liniștită 
și iubitoră de ordine, ținuta lui e mar
țială și Românulă năsăudenă, care ca 
militară . a fost — pusă să țină ordinea, 
cum ar pute-o turbura tocmai elă? Și 
chiar din ăstă motivă încă înainte ’ml-ar 
fi plăcută să spună .domniloră dela pu
tere, să nu adune ’la Năsăudă gendarmî . 
din tote părțile, că nu face trebuință.

X-

țiune pe Dunăre au fostu avisate 
din partea direcțiuriei loră, că â- 
celoru călători, cari ceru bilete de 
drumu spre a călători în Româ
nia, să li-se dea acestea numai 
decă voră arăta ună documenta de 
căletoriă visata de unu consulate. ro~ 
mânu, .fiindcă în casă contrară nu 
voru fi lăsafi se calce pe pămentulu 
României.

Soirea despre măsura guver
nului rpmânu a produsă în cercu
rile oficiale de aici surprindere, 
deorece acestă măsură restrictivă 
luată fără veste nu se prevăcjuse.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Roma, 13 Octomvre. Visita îm

păratului germană la Papa s’a fă
cută amesurată programului. Papa 
conduse pe impăratulă în camera 
de lucru, unde întrevorbirea s’a 
ținută fără marturl. Apoi împera- 

| tulă se duse în Quirinală, unde s’a 
dată ună prâneță de gală de 120 
tacâmuri. Regele Italiei a toas
tată în limba italiană (Țcăndu: 
„Pr esența capului supremă ală ma- 
rei națiuni în Roma, cu care sun- 
temă legați prin vechi și tari le
gături de amicițiă, e o nouă ga
ranția a alianței ce s’a încheiată 
între noi pentru pacea europenă 
și pentru binele popbreloră ndstre. 
Bău în sănătatea împăratului și a 
împărătesei, pentru armata ger
mană și pentru gloria Germaniei. “

Impăratulă Vilhelm răspunse 
în limba germană: „Amintirea le- 
găturiloră de alianță moștenite 
dela părinți află în mine viu ecou. 
Țările nostre conduse de marii loră 
domnitori și-au cucerită unitatea 
că sabia. Analogia istoriei năstre 
face ca amendouă poporele să mergă 
totdeuna mână în mână pentru 
susținerea unității în sine, care e 
cea mai sigură garanția â păcii. 
Ridică paharulă în sănătatea Ma
iestății Vostre, a reginei, a bravei 
armate a Maiestății Vdstre."

Impăratulă germană a predată 
cardinalului Rampolla o pompăsă 
cruce la pieptă, numi pe prințulă 
de Neapole sublocotenentă în re
gim entulă Umberto, conferi lui 
Crispi în persbnă ordinulă Vultu
rului negru. Regele Italiei confer} 
împăratului Vilhelm marea cruce 
a ordinului militară de Savoia, cea 
mai înaltă distincțiune militară a 
Italiei.

Ca

ULTIME SOIRI.
Sofia, 1-1 Octomvre. Se vorbesce, 
agențiile societății de naviga-

domniloră — în acelă birtă forte solid. 
Der încă nicl-odată numl-ampusă înjocă 
banii, precum face în fiă-care. di de 
esemplu d-lă Barany în clubulă popice- 
loră.

— Asta nu-lă privesce pe nimenea! 
striga, roșu ca o cerașe de mâniă, d-lă 
forestieră, care avea slăbiciune de po
pice. Decă eu nu mă intereseză de alțl 
omeni, atunci și ei să mă lase pe mine 
în pace! Decă așă vre, așă pute aminti 
faptulă, că numai acum câteva dile d-lă 
notară Adam Hervadt a fostă dusă a- 
casă din birtă în stare de complectă be- 
țiă. Cu tote astea, cum am disă, eu nu 
mă ocupă de nimenea, deci nu vă ocu
pați nici d-vostră de mine!

— Minte, onorată adunare, minte ca 
ună nerușinată! scrîșni bănuitulă notară 
și hăpui cu gura după aeră. Nicl-odată 
n’âm fostă beată. Vreu numai să’i dică 
forestierului....

— Ce ? Ce te obrăsnicescl să ’ml 
did?

— Că mai bine să mături înaintea 
ușii d-tale și să fii cu atențiune asupra

nevestii dtale, căci în timpulă când joci 
popice — lângă ea șâde altulă.

— Pe acelă câne îlă voiu împușca 
ca pe ună epure! urlă înfuriata fores
tierul ti.

Organistulă și învățătorul^ Ignaz 
Csupasz — care pote că avea motivă să 
ia acestă din urmă întorsătură a desba=- 
terii ca amenințătore pentru densulă — 
căută să ajungă aprope de zăvorulă ușii. 
De sigură ar fi sters’o Ia sănătosa, decă 
nu i-ar fi succesă în ultimulă momentă 
preotului, care era sdesperată, să poto- 
lescă spiritele înferbentate, printr’o vor
bire improvisată.

Acestă memorabilă capă d’operă re
torică sună astfelă :

„Multă onorată adunare! Să lăsămă 
steua pe tablou! Căci decă tăiămă a- 
cestă sfântă semnă, tabloulă îșl perde 
simbolulă său biblică; steua străluoesce 
ca ună veclnică și adevărată semnă, că 
Mântuitorulă s’a scoborîtă din ceră josă 
pe pământă, pentru ca să ’mpace pe cei 
mânioși și ca să învețe pe omeni să se 
iubescă și șă’șl ierte unii altora slăbiciunile.

— Amin,.! (flse Ignaz Csupasz cu 
ard ore, veselă că a scăpată așa de ușoră 
de mânia forestierului.

Der cine scie, câtă ar fi mai durată 
încă ultima și marea adunare a „comite
tului tabloului", dâcă d-lă jude Berta- 
lan Grondos n’ar fi îngrijită ca să se 
.termine. Elă se apropia de tablou și 
dise:

— Nu e nevoiă #ă facemă atâta tă- 
răboiu. Celă mai bună lucru e, să tă- 
iămă aci în stânga tabloului pe craii, 
cari arată lucrurile scumpe. Bogățiile 
suntă însuși diavolulă și nu se -cade să 
aducemă pe diavolulă în casa lui Dum
nezeu ; tabloulă se potrivesce atunci în 
prevază.

Ună unanimă „Eljen" ! însoți înțe
leptele cuvinte ale judelui.

Și când credincioșii se duseră Du
minecă în biserică, ca să privescă „în
tâlnirea sfințiloră trei crai“, vădură pe 
pânză: cerulă, pădurea, steua și — pe 
cei trei măgari legați de arbori.

Cursulu plete! Brașovu
din 13 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vend 9.40
Arginta românescU . „ 9.30 r 9.34
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 M 9.64
Lire turcescl . . . „ 10.92 11 10.95
Imperiali................... „ 9.92 n 9.95
GalbinI................... „ . 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 101.- n ——

„ n « 5’/0 „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 127— 128—
Discontulă . 672-8°/o Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena 
din 12 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4U/O......................   .
Renta de hârtiă5°/0 ....... 
împrumutul^ căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

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

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

ostU ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare .... 
Bonuri cu clasa de sortare .
Bonuri rurale BanatU-Timiști 
Bonuri cu cl. de. sortare . . 
Bonuri rurale transilvane . . 
Bonuri croato-slavone . . . 
Despăgubirea pentru dijma de 

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

vinii

99.80
90.45

147.75

97.5Q

113—
104.50
104.50
104.50
104.50
104.35 
104—

99.75
81.30
82.15

109.95
140.20
87.60

302.75
308.60

5.75
W/,

59.40
121.70

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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mixtă Nr,

Care este cea mai bună, hârtia, pentru țigări?

Trenulu
Trenulii

Trenulii
Trenulă

10 minute dimineța.
la Bucuresci:
ore 37 minute dimineța, 

ă amedl.
Trenulu accelerată
Trenulii

rea $i urarea ireiiiiruuni si josieioră ia 1 
I. Plecarea tremiriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtU Nr. 315: 4 ore

Dela Brașovd
Nr. 302: 5 
318: 1 oră. 55 minute dup

n. Sosirea tremiriloru:
l.t Dela Pesta Ia Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecjl 
mixtU Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
mixtU Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
accelerată Nr. 301:• 10 ore 12 minute sera.

nică în 
stată- în 
nouă 
Praga, t 
touches*1 și „Dorobanțulu11 suntă cu 23—74% mai 
tutună cu 23—77% mai puține părți streine; ca 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă serhenă 
ortă firma Braunstein Freres.

. * ' ; ;: “ .. . W J

t WEEN, I. 0Sez., Scliottenring' IVr. 25,
și află, aceste articole la tote firmele in ai mari,.- cari au de venerare asemenea mărfuri.

„LES DERNIERES CARTOUCHES"
’ muMTtui * 51 w

- WhMjâki „DOROBANȚULU11 "W

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Paris ii, 
65 Boulevard Bxelmahs, 

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta într.e altele pr.injDr, Pohl,.piofesoră la facultatea tech- 

Viena, Dr. Liebermann, profesoră și conducetoră ală stabilimentului chemică de 
Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 

higienice de cătră Dr. Soyka, profesoră de Hygreniă la Universitatea nemțescă din 
produsă chiar resultatulă străliiftită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car- 
și „Dorobanțulu11 suntă cu 23—74% mai ușore, și că împărtășește fumului de 

celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
cu desemnulă aci imprimată și care

Fabrica a deschisă unu deposită pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu 
burilord pentru țigări

,-ro ®o

IZ: țj£ î j; ■ j5? 7A Kg Că ACTulO 
icc.rau-'’" Jht K<nio

CUOJHOO nsvwaf, VA Z5 IfWVil 
■fllsrJV V SUÎ'JVJVVINW 30 ao

< Acestă întrebare 
I forte importantă 
3pentru fîă-care fu- 
jmătoru de țigări s’a 
I stabilită dej a în mo- 
î dulii celii mai.ne- 
| dubios'*

Nu este reclamă 
Igolă, ci unu faptu 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulu rangă 
pe basa aualisei-com- 

■ parative ă diîerite- 
? lorii hărții de țigări 
► marbune, ce se află 
în cdmerță, căhărti a 

[ de țigări
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