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Nr. 26. Brașovii, Joi 2 (14) Februarie
Din ransa sf. serbători de mâne, diarnlt 

nu va apâre pini Vineri sera.

Brașov!, 1 Februarie v.
Abia intraseră „patrioții" în 

noulu anu 1889 și fiarele loru de- 
teră în lume vestea, că Ciangăii 
din Szekelykeve peru de tifusQ, 
pricinuită de fdmetea ce s’a ivitu 
între ei, și că unu mare numeru 
de copii au murită.

După câteva cjile altă veste de 
felulu acesta ne aduseră aceleași 
patriotice toi, că la stațiunea 
Ruttka a căii ferate gendarmii 
ungurescl au prinsu mai mulți ne
norociți, cari voiau se emigreze 
în America.

In ddele acestea se vesti, că 
în comitatulu Arva a isbucnitu 
tifusulu totu din pricina fbmetei, 
cărțendu-i deja mai inulțl sărmani 
omeni jertfă.

In timpulu acesta mai în fiă- 
care cți s’au datu scirl despre bole 
epidemice, ca anghina, vSrsatulu, 
pojarulu și altele ce bântue în 
diferite părți ale Ardealului, Bă
natului și Țerei ungurescl; s’au 
datu scirî despre defraudărî, înșe
lătorii, furturi și sinucideri, des- 
pîe amenințarea siguranței publice 
în comitate întregi și despre câte 
alte nenorociri și neajunsuri, pre
cum vinderea moșiiloru biețiloru 
contribuabili cu intențiunea de a’i 
sărăci, ca în Gaiulu micu, împe- 
decarea loru, în unele locuri cu 
intențiune, în altele prin negligența 
organeloru însărcinate cu darea bi- 
leteloru de vite, de a merge la 
tergurl se ’șl facă puțintei bani ca 
se ’șl plătescă darea și se ’șl în
tâmpine alte neajunsuri.

Der tdte acestea suntiî flori la 
ureche pentru agitatorii unguri. 
AițI gărgăuni le umblă prin capii, 
er nu vindecarea releloru nenumă
rate din patriă.

In locu de a’șî ridica foile „pa
triotice* și agitatorii unguri vocea 
pentru ajutorarea și în contra ne- 
dreptățirii și persecutării nenoro- 
cițilotă cetățeni, ca să nu ia lumea 
în capă, făcu demonstrații cu spar
geri de ierestri, se bucură că se 
alegu comitete pentru maghiari- 
sarea Jidoviloru ca în Mișcolță, 
agită pentru maghiarisarea Româ- 
niloru ca în Șebișulu micu ori Po
iana, grămădescu bficii în Deva și 
pregătescu colonisarea domeniului 
erarialu cu Ciangăi visându ma
ghiarisarea ținutului Hunedârei; 
pare că au uitată de neuorociții 
Ciangăi din Bucovina, cari s’au 
întorsu îndărebu din Ungaria rupți 
flămânzi și cerșindu pela ușile 6- 
meniloră.

E o ironiă a sorții a vede în 
asemenea împrejurări, cum foile 
unguresc! d^rescu gunoiulu din 
ochiulu altuia și nu’și vedu berna 
din ochiulu loru. Privescu ca agi
tațiune tUsescă mișcarea politică 
din România, care n’are altă în
semnătate decâtu aceea ce o are 
în tdte statele constituționale, și 
nu vădu miseria și nemulțămirea 
ce clocotesce ca unu vulcanu aci 
acasă din pricina nedreptățiriloru 
și persecuțiuniloru, precum și din 

pricina nencetateloru agitațiuni ale 
pressei și agitatoriloru unguresc!.

Astfelu foia guvernamentală un- 
gurescă „Kolozsvar", liniștită că 
aci suntu tote puse „bine la cale", 
în „marea ei dragoste11 pentru Ro
mânia și peste totu pentru Români, 
scrie sub titlul u „comploturi în 
vecinătate" unu articulu, în care 
dice :

„Așa se vede, că micul! stata ro
mână a devenită ună cuibă caldă ală 
revoluționarilor!. Atâta este sigură, că 
țera în care se țesă turburările orientu
lui este România; de aci îșl estindă a- 
ceste turburărl ramurile sale spre Serbia, 
Bulgaria, Macedonia și Ardeii; aci se 
pună la cale lucrurile, pentru ca în casă 
de lipsă să potă isbucni turburarea.

„Tote acestea le pune la cale Ru- 
sulă. Poliția română prinde din când 
în când pe câte-ună nefericită ’agitatori, 
care fu drscoperită și decă acesta nu 
are documentele în ordine, îlă dă afară 
peste granițe, der nicl-odată nu scruteză 
mai cu deamăruntull lucrulă, ca și cum 
niol n’ar vrea să scie, că aici e vorba 
despre nisce omeni mai periouloșl de cum 
suntă omenii aceia, cărora le place a’șî 
bate gura. Der câtă de periculosă este 
acea agitațiune, care pdte periclita tot
odată și pacea internă a’României, acesta 
se vede din împrejurarea, că chiar și cei 
din cameră cuteză a-șl ridica capulă și 
a se pune în oposițiă cu convingerea, 
cu sentimentele mai bune și cu opiniu- 
nea publică a țări."

După ce amintesce de propu
nerea deputatului Blaremberg de 
a se da în judecată fostulh minis
ters I. Brătianu, încheiă astfelu 
fbia ungurâscă:

Decă guvemulă nu va fi destula 
de tare față cu elementulă rusesc! ce 
lucreză în ascunsă, și decă nu va pută 
rupe cornele acelora, cart în numele 
propagandei rusescl se ridică cu cute
zanță în contra opiniunei publice româ- 
nescl, atunci România va fi cea dintâi, 
care va esploda și va sbura în aeră.

Nemulțămită cu agitațiunile ce 
le practică aci acasă, fbia ungu- 
rezeă agită și în contra regatului 
vecinu, se vede treba, tocmai 
fiindu că stă în bune relațiunî cu 
monarchia ndstră. Căci agitațiu
nile rusesc! de care i-se nalucesce 
reptilei elușiene suntu mofturi șo- 
viniste ungurescl, precum mofturi 
suntu și pretinsele turburărl ce 
4ice că se’ntindu din România în 
Ardealu orî în altu statu.

Cu totulu altfelu stă treba cu 
turburările și agitațiunile șoviniș- 
tilorh unguri, care se întindă în 
adevăru și în România. Căci ce 
altceva suntu persecutările Nema- 
ghiariloru, cari trecu în numeru 
destulă de mare în România ca 
să-și afle acolo liniștea și odichna, 
decă nu turburărl și [agitațiuni ce 
se ’ntindă în România? Ce alt
ceva suntă în România agenții 
diferiteloru societăți ungurbsci de 
propagandă kulturegyletistă, decă 
nu turburărl și agitațiuni șoviniste 
ce se întindă în România? Ce alt
ceva e chiar articululă din vorbă 
alu lui „Kolozsvar", decă nu agi
tațiuni și turburărl de felulu a- 
cesta?

Raporturile fraDCO-germane.
Piarulă „Paris" ridică gravamine 

contra ambasadei germane din Parisă, 
aducendă următorea comunicare: Medi- 
culă regimentului 90 de infanteria, Dr. 
Eudes, care se află în garnisonă la Cha- 
teauroux, află că mamă-sa e pe patul! 
de morte în Strassburg și că doresce 
să-l! mai vadă odată. Dr. Eudes obținu 
unii concediu dela regimentti și_dela po
liția din Strassburg permisiunea d’a 
merge în Alsația ; ambasada germană însă 
din Parisă refusâ a ’i viza medicului 
pașaportul! și într’aceea muri și mama 
acestuia. In urma acesta, comandantul! 
regimentului 90, colonelul! Senard, a dată 
ună ordină de di pe regimentă în care 
se cjice :

„Durerea Dr-ului Eudes e cu atâtă 
mai mare, cu câtă timpă de cinci dile 
mamă-sa a cerută să-l! vacjă și cu tote 
rugările mamei sale de a’i pute <jioe ună 
ultimă rămasă bună, cu totă formala per
misiune a poliției din Strassburg și ou 
totă cuvântul! de onore ce l'a dată me- 
diculă, că se va întdree imediată îndărăptă 
în Francia, ambasada germană i-a re
tușată în modă neumană permisiunea 
cerută. Ambasada germană merse așa 
departe de a declara, că Eudes va fi ares
tată îndată ce ar încerca să treeă gra
nița germană. Acesta e procederea Ger
manilor! față cu ună oficeră fraheesă! 
Este ea demnă de o țeră civilisată? 
Acestă ordină de cji să se citescă tutu
ror! companiilor! și comandanții să-lă 
esplice, pentru ca soldații să seie, ce 
simțăminte trebue să’i însuflețesc! contra 
Germaniei

piarulă „Paris" însoțesce acestă 
ordină de >|i cu cele mai violente ata
curi contra ambasadorului germană 
contele Munster. „Liberte" spune, că 
decă în adevără ordinul! de conține 
acele espresiunl, se va porni cercetare 
disciplinară contra colonelului Senard. 
„Journal des Dâbats" anunță, că deja 
s’a începută cercetarea și aprobă pe mi- 
nietrulă de răsboiu Freycinet pentru 
aoesta, pentru ca să nu creeze procede
rea colonelului Senard ună casă de pre
cedență. Ce privesce autoritățile germane, 
care calcă legile umanității, numai o 
părere pdte fi și o parte din pressa 
germană a desaprobată măsurile luate 
la graniță.

Orisa ministerială în Serbia.
De câteva rjile în Serbia e crisă mi

nisterială. Negocierile regelui ou condu
cătorii partidului radicală pentru formarea 
unui nou cabinetă, n’aujsbutită. Se vede 
că atâtă regele, câtă și râdicalii pună 
condițiunl grele. Radicalii nu voescă să 
se desparță de emigrați, ba ceră chiar 
să fiă amnestiată revoluționarală PasicI, 
regele nu vrea să primesc! acestă con- 
dițiune. In totă^casulă guvemulă actuală 
nu mai pdte funcționa multă tixnpă și 
decă regele Milană nu va ajunge la o 
înțelegere cu GruicI, capulă partidului 
radicală, va încerca să aducă la guvernă 
pe RisticI, capul Partidului liberal cu greu 
însă va pute |iaoe regele acestă lucra 
când sciută este, că radicalii suntă nu- 
măroșl și suntă populari pănă la exces! 
în Serbia.

SCIRILE DILEI.
Națiunea. Ni se scrie din Deva: 

Representanța comitatului Hunedora, în 
ședința sa estraordinară ținută la 11 
Februarie n. în Deva, a luată conclusul! 
să se facă trei adrese de condolență: 
cătră Maiestatea Sa împăratul! - Rege, 
cătră Impărătesa-Regina și cătră Alteța 
Sa princesa Stefania. Este de însem
nată, că în textulă tuturor! acestor! a- 
drese este vîrîtă cuventulă „națiunea". 
— Sciindu-se că sub „națiunea" „pa- 
trioții" se înțeleg! pe ei cu poporele 
nemaghiare ca maghiarisate, cum de n’au 
protestat! Românii din representanță și 
n’au cerută să se dică anume și „na
țiunea românescă?"

* * *
Stindarde de doliu oprită. Din Er- 

sekujvar se scrie, că membrii reuniunei 
tinerimei de acolo din incidentul! morții 
prințului Rudolf! au arborată ună stin
dard! de doliu, ce l’au cumpărată pe 
spesele loră comune. într’aceea însă 
preotulă plebană în calitatea sa de pre
ședinte a oprită arborarea stindardului, 
sub cuvântă că nu se cuvine a se face 
acesta în onârea unui sinucidă. Tote 
stăruințele membrilor! reuniunei de a li 
se permite arborarea stindardului loră 
n’au folosită nimici, căci susă disulă 
președinte n a permisă acesta.

** <
Mortea prințului Budolfă. Numărălă 

celă mai nou ală lui „Schwarzgelb" a 
fostă confiscat! din causa unui artioulă, 
în care tjicea că prințul! de coronă nu 
s’a sinucis!, ci a fostă jertfa unui atacă 
pe furișă, care nu e streină de motive 
politice. In articula se amintesce mortea 
prințului moștenitor! de Hessen întâm
plată totă în astfelă de împrejurări, des
pre care de asemenea se ejicea pă s’a 
sinucis! într’ună momenta de turburare 
a minții.

* ♦ ♦
Vânător ea dela Gurghiu. In urma 

morții archiduoelui Rudolf! se vede, pă 
venătdrea dela Gurghiu șl-a ajunsă sfîr- 
șitulă. In urma unui ordină comuni
cată pe cale telegrafică din partea ma
reșalului curții Maiestății Sale, ușile lo
cuinței răposatului prinț! Rudolf! s’au 
sigilată și se așteptă sosirea unui func
ționară dela curte, oare să ia în sâmă 
și să transporte la Viena obiectele pre- 
țioBe și sorisorile prințului aflătore în 
Gurghiu. Pausinger a primită încă și 
ună altă ordină, ca să anuleze tote an- 
gagiamentele privitdre la vânător» și 
gonacilor! să le nbijipă serviciul!.

A
Dr. Lucaciu. Precum se scie, preo

tul! Dr. Vasilie Lucaciu din SisiescI a 
fostă pusă în ștare de acusațiune de tri
bunalul! din Sătnțară sub pretextă că a 
agitată. Tabla a întărită hotărîrpa ins
tanței ânteiu. Dr. Lucaciu a apelată la 
Curiă, der aoesta i-a respins! apelul!. 
Cum vedem!, „patrioții" erășl au să’șl 
joce mendrele.

♦ «
0 miDoiună. Sub acest! titlu scrie 

„Foia Diecesănă": Lui „Pester Lloyd" 
i-s’a telegrafată, precum se eflee din 
Caransebeș!, că alegătorii deputatului 
Ludovici Moosâry ar voi să însceneze o 
demonstrâțiuno în Contra lui din inci- 
dentulă cuvântării ținute de elă.în dietă 
în contra armatei, .comune. Noi, cari 
ne aflăm! în fața locujui, n’avemă nicj 
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o cunoscință de o asemenea intențiune. 
Alegătorii deputatului Ludovicii Mocsâry 
au precisată destula de lămurită eschi- 
dândă și cea mai mică îndoiâlă punctul 
de mânecare, ce i-a condusa la alegerea 
deputatului Mocsâry, în adresa ce i-au 
trămisă după alegere, și acestă adresă 
publicată la timpula său în mai tote 
foile publice regulâză raportula dintre 
amintitula deputata și alegătorii săi. 
Deci scornita manifestațiune contra de
putatului Ludovica Mocsâry n'ar avea 
nici una sensă, der pe câta scimă noi 
nici nu o intenționâză nimenea.

* * ♦
In contra legii militare. In Agria 

(Raab) s’a ținuta o consultare în scopa 
d’a înscena o mare adunare poporală 
în contra paragrafiloră 14 și 25 ai nouei 
legi militare. S’a constituita una comi- 
teta cu protonotaruld orășenescă Franz 
Kîbs ca președinte. Publicula e provo
cata prin placate a lua parte în massă.

* * *
Becrntarea din ăsttl and. încă nu 

s’a luata nici o disposițiune în privința 
recrutării din ăsta ana, fîinda că guver- 
nula încă tota are intențiunea a dispune 
să se facă recrutarea pe temeiuld legii 
celei nouă. Autoritățile municipale însă, 
neprimindă nici o încunosciințare de fe- 
lulă acesta, facă pregătirile obicinuite 
pe temeiula legii de pănă acum și de 
aci vine că în diferite locuri suntă che
mați să tragă sorți și cei din 1869. Di
ferite municipii au și trimisa deja mi
nisterului planurile respective, compuse 
după vechea lege, dâr guvernulă nu le-a 
admisă pănă acum. Intâmplându-se însă, 
ceea ce e forte neprobabila, ca desba- 
terile asupra nouei legi să se trăgănescă 
atâta de multa, încâtă recrutarea, care 
nu s’ar mai pute amâna, ar trebui să se 
facă după legea de pănă acum, atunci 
guvernulă va dispune prin ordinațiune, 
ca voluntarii pe ună and din 1869, pre
cum și aceia, cart au vr’una motiva de 
reclamare, să-și potă validita dreptula 
loră în astă privință încă cu ocasiunea 
recrutării. Din tote acestea se vede, că 
tinerii, cărora le vine rândulă a fi re
crutați, n’au motivd d’a se neliniști din 
causa pregătirilora de recrutare ce se 
facd pe temeiuld legii militare celei 
vechi.

* * *
Tifust din pricina apei. Din Timi- 

șora se anunță, că într’o casă s’au bol
năvită fără veste 9 persâne și la două 
din ele s’a constatata după 24 de ore 
tifusd. Mediculă orașului cu alțl medici 
au constatata, că îmbolnăvirea e prici
nuită de băutura apei celei rele dintr’o 
fântână ce se află în curte. Fântâna se 

află în nemijlocita apropiere a latrinei 
și a canalului de scursa, care nu s’a cu
rățita de ani. S’au luată măsuri pentru 
a împedeca lățirea bolei.

♦ » *
Falsificatori de bani. In Cernatuld 

Săcelelord au fostă arestate patru per
sons, fiindă bănuite de falsificare de 
bani.

** *
Magistru poștală. In Vardotfalău, 

comit. Ciucă, e de ocupată postulă de 
magistru poștală cu contractă și cu cau
țiune de 100 fi. Lela 180 fl. pe ană, 
40 fl. cheltuell de cancelaria și 16 fl. 
cheltuell de distribuire. Petițiile se a- 
dreseză la direcțiunea telegrafică și poș
tală din Sibiiu.

♦♦ ♦
Locomotivă deraiată. In imediată a- 

propiere de stațiunea căii ferate dela 
Oradea-mare a deraiată la 6 Februarie 
c. locomotiva trenului de persone ce ao- 
sia acolo de cătră Ardeală. Botele lo
comotivei se înfundară în pămentulă pu
havă și se opriră, er vaginele se isbiră 
cu mare putere în locomotivă, așa că 
atâtă locomotiva, câtă și mai multe va
gine de persâne 5 vagine de marfă, 
precum și coperișulă peronului au fostă 
ciungărite. Călătorii s’au înspăimântat 
rău, der afară de unele răniri mai nșire 
nu s’a întâmplată nici o nenorocire. S’a 
pornită cercetare în causa acesta.

* » •
Dările in comitatul^ Treiscaune, In 

luna Ianuarie s’au încassată 6184 fl. 75 
or. dare directă și 121 fl. dare militară; 
față ou Ianuarie a. tr. s’au încassată mai 
puțină cu 1413 fl. 96 cr. dare directă 
și cu 160 fl. 41 cr. mai puțină dare mi
litară.

♦ • *
Aniversare. Societatea studențiloră 

în medicină din BucurescI a serbată 
Duminecă 29 Ianuarie a. c. a XIV ani
versare. In acestă ședință președintele 
a făcută o dare de semă asupra mer
sului societății în decursulă anului aspi
rată, âr d. Gh. Marinescu a întreținută 
onor, publică cu disertațiunea asupra 
„Vaccinațiunei anticholerice cu demons- 
trațiunl.“

Despăgubirea dreptului de cârcinăritl
Publicațiune.

]Fine.|
5) Dâcă proprietarulă șl-a cumpărat 

dreptulă de regală dela stată înainte de 
Ianuarie 1888 și suma despăgubirei vo- 
esce să se statorâscă pe temeiulă prețu
lui cumpărării,: în casulă acesta deodată 

cu arătarea (insinuarea) pretensiunei de 
despăgubire :

a) să arate cu contractulă de cum
părare seu cu documentulă pe a cărui 
basă șl-a agonisită acestă dreptă de 
cârciumărită, că l’a cumpărată dela stat 
dela 1 Ianuarie 1882 și sub ce felă de 
condițiunl;

b) să arate că la casă de a fi cum
părată dimpreună cu dreptulă de regală 
și casa de cârciumărită seu altă avere 
nemișcătore, pe acestea din urmă cu 
câtă le prețuesc?

6) Dâcă proprietarulă este în stare 
a documenta cu datele ertate în lege, 
că dânsulă într’adevără a avută ună 
mai mare venită ca acela după care a 
fostă supusă și a plătită dare, în casulă 
acesta deodată cu insinuarea pretensiu
nei de despăgubire:

a) să arate cu contracte, socoteli 
seu cu alte documente demne de crecjut,
— cart suntă a se alătura la insinuare
— că din 1 Ianuarie 1887 pănă în 31 
Decemvre 1886 a avută într’adevără din 
dreptulă de cârciumărită ună venită mai 
mare ca acela, care în timpulă acesta 
a fostă supusă dării.

b) Dâcă proprietarulă n’ar avâ ast- 
felă de documente demne de crezută, 
să arate, că în ce modă credibilă voesce 
să documenteze că într’adevără din drep
tulă de cârciumărită a trasă mai multă 
venită, ca acela după care a fostă în
sărcinată cu dare.

c) In casulă punctului b) de susă 
are proprietarulă să producă datele des
pre cumpărarea și vinderea beuturiloră 
s drtudse și adecă la vină și bere să a- 
rate cu hârtiile respective, că după aceste 
beuturi cu câtă dare de consumă a fost 
însărcinată, la spirtă să arate conturile 
de cumpărare, și astfelă Bă documenteze 
sâu celă puțină să arate posibilitatea 
că într’adevără a avută ună venită mai 
mare, ca acela după care i-s’au măsurat 
darea, și în fine

d) Atâtă în casulă de sub punctulă 
a) câtă și b) trebue respectivulă propri
etară să amintâscă cu numele o comună 
vecină, care în privința venitului din 
dreptulă de cârciumărită este asemenea 
cu aceea în care îșl folosesce dânsulă 
dreptulă său de cârciumărită după care 
cere despăgubire, așa încâtă venitulă 
din comuna la care se provocă în com- 
parațiă totuși este mai mare ca ală pe- 
tentulni.

Tote aceste documente se voră lua 
în strictă băgare de semă, de aceea este 
în interesulă proprietariloră ca tote do
cumentele cari le au la mână Bă le fo- 
losescă și în întrebuințarea acestora să 
fiă cu oea mai mare luare aminte.

Mai detaiate deslușirii în privința a- 
cesta dă articululă de lege XXXVI din 
1888 și instrucțiunea de esecutare care 
se potă căpăta în tote librăriile.

Institutele fle baulin Sibiiu
și operațiunile lori în anală 1887.

(Fine.)
Capitale de gestiune.

Cu finea anului 1887 capitalele de 
gestiune ale instituteloră sibiiane erau 
acestea:

1. Bodencredit.
a) Capitală de fondare . . fl. 100,000
b) Scrisuri fonc. în circulaț. „ 3,730,600
c) Depuneri........................ „ 861.534

fl. 4,692,134
11. Sparcassa.

a) Fondă de întemeiare . fl. 5,000
b) Depuneri................... 4,496,631

fl. 4,501,631
111. Albina.

a) Capitală de acț. . . . fl. 100,000
b) Depuneri................... 2.485,513
c) Scris, fonc. în circ. . 1,053,000

fl. 3,638,515
IV. Vorschussverein.

a) Cuotele membriloră . . fl: 30,600
b) Depuneri................... » 845,912

fl. 876.512
adecă v. a. fl. 13,708,790 

a fostă totalulă capitalului de acțiune cu 
care au lucrată cele patru institute din 
Sibiiu. La aceste s’ar pută adauge ună 
milionă florini care va fi stată la dispo- 
siția filialei austro-ungare.

In deoursulă anului s’au depusă:
Depunerile.

la Sparcassa . . . . . fl. 2,678,984
„ Albina . . . . 2,163,946
„ Bodencr. . . . 392,860
„ Vorsch. v. . . * n 209,899

cu totulă fl. 5,445,689
din depuneri s’au ridicată

la Sparcassa . . , . . fl. 2,409 950
„ Albina . . . . 1,767 563
„ Bodencr. . . . 350,432
„ Vorsch. v. . . 242,016

cu totulă fl. 4,769,971
rămânândă cu finea anului

Sparcassa , . . . . fl. 4,496,631
Albina . . 2,485,513
Bodencr. . . 861,534
Vorsch. v. • • • B 845,912

adecă în totală fl. 8,689,590
împrumuturi.

Au dată împrumute:
a) pe hipotecă.

Sparcassa 
Albina . 
Bodencr.
Vorsch. v.

fl. 758,064
„ 649 630
„ 653,100
. 23,216 

cu totulă fl. 2,084,010
Din împrumutele de felulă acesta 

s’au replătită:
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Poesil poporale.
xv.

Fâiă verde foicea
Colo’n delă la fântânea 
Zace mândra năcăjită 
De dorală meu amețită.
De țl-e doră măndro de mine 
Calea pe ici o aci bine, 
Vină calea jumătate 
C’apoi eu țl-oiu scrie carte 
Și nu-oiu pecetlui 
Ca s’o poți și tu ceti 
Și la focă și la lumini 
Și cu doră dela inimă.

XVI.
Hai mândruțo să te jocă 
Să’țl dea Dumnezeu norocă. 
Să te jocă să fi jucată 
Că’ml vei mulțămi vr’odată. 

xvn.
Pănă la mândra călea 
Scurtă’ml pare-a fi calea, 
Dâr dela mândra ’napoi 
Calea’ml pare ună ană doi. 

xvni.
Măi bădiță de domnită 
Eu nu potă să te mai uită, 
Pus’am gând a să te urâscă, 
Dâr mai tare te iubescă.

XIX.
Ve<|I cu ochii cum bolezO

Și mă’ntrebl de ce ofteză. 
Ofteză suflețelulă meu 
Că sârtea m’apasă greu, 
O să moră de ah și vai
Și tu par’d scire n’ai, 
Că dorulă m’a ofticată
Și suspinulă m’a uscată. 
O să moră, ah o să moră 
Amărită și plină de doră, 
Nu sein scrisă, nu sciu făcută 
Vădă că parte am avută, 
Numai unii’să cu norocă 
Eră alții ardă in focă.

XX.
Totă de doră, de doră de doră 
Totă de doră vădă c’o să moră, 
Totă de dorulă unui ce
Nu potă spune pentru ce, 
O să moră să mă sfârșescă 
Și ună tainică nu găsescă 
Dorulă cui en se mi In spună 
Și foculă să mi-lă răpună, 
Că d<*-așa spune alt uivnșă 
Mă temă să nu’lă facă vrășmașă 
Și’n locă să mă folosesca 
Pâte’n vecă să mă <-Aes<ă.

XXI
Gândeseă să plecă să mă ducă, 
Dâr de ună doră me usucă
Și mă cuprinde o jal<- 
Că mă depărteză i cale,
Că de-ună puiu in* despărțescă, 
Pâte nu’lă mai întâlnescă.
Care m’a iubită . ii milă 
Nefăcendu’i nici o -ilă 
N’am ce face, plângă ofteză

Cu greu focă mă depărteză 
Și mă rogă în lacrimi multe 
Ca dragostea să nu’șl uite.

XXII.
Cum (jiceai că mă iube9cl 
Nu gândeamă să mă urăscl 
Șl-atâ,ă să mă depărtezi 
Câtă nu vrâi nici să mă verjl. 
Mă miră cum te-ai îndurată 
De-aiă meu doră inflâo&rată. 
Dragostea ce-o arătai 
Și nădejdea ce ml-o dai. 
In veci n’așă fi socotită 
Să fiu așa părăsită.
Ah cerinle ’naltă și sfânta 
Tinde’țl mila pe pământă 
Și’ml dă ală tău ajutoră 
Ca ună dreptă iudecătoră.

XXÎ1L
Cum 8Osesce’n pnmăvâră 
Inima’ml se face-amară, 
Căci când mă uită in grădină 
Trupulă m<-u u’are odihnă, 
Ori-unde vădă iarbă verde 
Mă’ntristăză de mă pierde, 
T’nde vădă câte o flore 
Mă rănesce de mă dâre, 
Unde audă vr’o păsărică 
Totă voia mi se strică, 
Căci gândiudă ml-aducă aminte 
De cele de mai’nainte.

XXIV. 
Munțiloră fiți mărturii. 
Că prin voi călătorii 
Cu sufletula plină de doră 
Și inima de dogoră. 
Păduri, copaci înfrunziți

Și voi mărturii să’ml fiți 
Cu ce china și cu ce focă 
Am trecuta prin acela loca. 
Riuri, ape mari și mici 
Ce v’am trecuta păn’aicl, 
Nu uitați cu ce noroiu 
Am băuta apă din voi. 
Mierliți priveghitâre, 
Pasări dulci, glăsuitâre, 
Cântați și voi aces.a viersa 
Ală truditului meu mersa.

XXV.
Bată-lă Dumne4eu am oră, 
Că m’a prăpădită de doră, 
Piua noptea mă muncesce 
Trupulă rău îmi chinueBce 
Nici ună minută nu’ml dă pace 
Totă vremea n’am ce’i face. 
Brftl-lă Dumi e<J u amoră, 
Că m’a prăpădita de doră, 
Mă usucă mă slăbește
Vieța ml tieăloșesce. 
Umblu totă într’o uimire 
Pare că nu sunt în fire. 
B ită’lă Dumnezeu amoră 
Că m’a prăpădită de doră.

XXVI.
Dragostea, foculă de doră, 
Omâră pe orna cu zoră, 
Că de suspină și oftatn 
Te aruncă de zaci în pata. 
Ia ve<jl milă, ia verjl dora 
C- câștigi dela amoră, 
Câ’n locă să te folosesc! 
Cu patimi te pomenesc! 
Ca 1 dreptate nu țină 
Nici mânară câta de puțină.
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la Sparcassa................... fi.
, Albina........................
„ Bodencr........................
„ Vorsch. v.....................

cu totultt fi.
și au rgmastt cu finea anului:

la Sparcassa.................... fi.
„ Albina.......................... n
„ Bodencr.......................
„ Vorsch. v........................„

cu totultt fi.

396,384
219,345
183,845
29.166

827,740

3,905,427
1,365,062
4,221,116

161,507
9,653,112

pe cambii.
Sparcasa . 
Albina . 
Bodencr.
Vorsch.*) . 
Filiala a. u.

cu totultt

269.764
4,429.040

302.276
2,198.025
1,984,707

fi. 9,173.812
S’au replâtitu.

la Sparc. . . . . . fl. 274.638
„ Albina . . ... „ 3,994.796
„ Bodencr. . ... „ 303.952
„ Vorsch. . ... „ 2,246.600
„ Fii. a. u. . ... n 2,019.846 

cu totula fl. 8.839,832
rămânendtt cu finea anului

la Sparc. . . . . . fl. 81,120
„ Albina . .... „ 1,747281
» Bodecr............................ B 136,238
» Vorsch............................ „ 749,046
n Fii. a. u........................„ 393.068

cu totultt fl. 3,106.753
c) pe eficete (lombardtt).

Sparcassa........................fl. 147.540
Albina..............................„ 31.217
Filiala........................ * 1,723.950

cu totultt fl. 1,902.717
S’au replâtitu.

la Sparc............................. fl. 140.040
n Albina......................... B 38.690
„ Fii. a. u..........................„ 1,600.350

cu totultt fl. 1.779,070 
mânendtt cu finea anului
la Sparcassa . . . . fl. 141.770
s Albina................. „ 69.650
n Bodenor.................... „ 7.831
n Fii. a. u....................„ 403.950

cu totultt fl. 623,211
d) Credite fixe

au acordata Sparcassa fl. 56.450, la Al
bina sunttt sistate. S’au replătittt la 
Sparcassa fl. 53.300, la Albina fl. 22,981, 
rttmânendtt cu finea anului

la Sparcassa .... fl. 24.650 
n Albina.................................fl. 94.424

cu totultt â. 119.074
e) Contocorentu.

In contocorenttt au împrumutat!!
Albina.............................. fl. 184,580
Bodenor............................... fl. 106.210

cu totultt fl. 290.790 
s’au restituita

la Albina............................fl. 176.471
„ Bodencr........................... fl. 98 507

cu totultt fl. 274,978 
rămânendtt cu finea anului

la Albina........................... fl. 107.874
la Bodencr...........................fl. 66.228

cu totula A. i’i’4.102
f) Pe producte: 

au împrumutata Albina fl. 46.481, din 
cari s’au replătittt fl. 36,856, rămânendtt 
statuia împrumuteloru cu finea anului 
de fl. 25.804.

In decusultt anului s’au realisattt îm
prumuturi în sumă de fl. 13,554.000,**) 
din cari s’au replătittt fl. 11,835.000 re- 
m&nendtt cu finea anului împrumuturi 
neplătite de fl. 13,786.000. Acestea se 
retnbuesctt astfeltt asupra institutelortt 
respective:

Revirementele

la Bodencredit-A. . . fl. 4.431.000
Sparcassa . . . 1 n 4,184.500

N Albina .... 3.437.000
Vorsch. v. . . . 936,500
Fii. a. u. ... • n 797.000

caselor!! au fosttt:
la Albina.................... fl 15,331.589
„ Sparcassa .... 9,723.812
„ Vorschussv. . . . 5,937.229
„ Boden-cred. . . . w 4,414.504

în totala fl. 35.407.134

*| In raportata anuala nu sunta arătate 
apriata in ce râmi s’au acordata avansurile a- 
cestea,

Profitulu euraiu
a fosttt la Albina . . fl 43.221

Boden-cr. . „ 28.338
Sparcassa . » „ 28.294

n VorschuBV. . „ 10.053
■ Fii. a. u. • „ 17 697

în totală fl. 127 603

*♦) Albina singură a Împrumutata in de- 
cursula anului 5.841.000 fl. 89.4°/^ din tote îm
prumuturile institutelor^ din Sibiiu.

Cu altă ocasiune vomtt face o com- 
parațiune între resultatele operațiunilor!! 
de bani ale institutelortt din Sibiiu și 
Brașovtt. Petrea Petresen.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 24 Ianuarie.
D-ltt Calcantraur adreseză o interpe

lare Ministerului de Interne pentru în
ființarea unui spitaltt în comuna Tâmavca 
din județultt Dorohoiu, potrivita legatu
lui răposatei Domne Potlogtt.

In urma cererei d-lui Ministru altt 
Domenielortt, Senatultt trece în secțiuni 
spre a se ocupa cu studiultt mai multora 
proiecte de legi.

Camera. Ședința dela 24 Ianuarie.
Se acordă urgența asupra unei pe

tiții de pămenttt unor!! locuitori din Doljtt 
după cererea d-lui Cemătescu.

D-ltt Popoviciu C. depune untt memo
riu altt profesorilor!! din Fălticeni, prin 
care certt ca la discuția legii asupra pen- 
siilortt să se reducă maximum de ser
viciu la 25 ani și acesta în interesultt 
instrucției, de ore-ce profesorii în timptt 
de 30 de ani de serviciu nu mai sunttt 
în curenta cu sciința, care înainteză, și 
ca să începă a învăța după 25 ani 
de serviciu nu mai pottt.

Domnii Panu și Dobrescu (Argeș!!) 
depuntt mai multe petiții pentru egala- 
rea lefurilortt profesorilortt.

D-ltt C. C. Dobrescu cere d-lui mi
nistru altt instrucției publice untt tablou 
de tote numirile învățătorilortt făcute de 
d-sa și epoca concursului, precum și avi- 
sultt dattt de consiliultt permanentă altt 
Instrucției, prin care se dă putere Mi
nistrului de a numi membri în învă- 
țămenttt.

D-ltt Maiorescu promite satisfacerea 
cererei d-lui Dobrescu după 6re care 
discuțiă.

D-ltt Deleanu, deputata de Olttt, îșl 
desvoltă interpelarea adresată d-lui Mi
nistru altt Cultelor!! prin care cere restau
rarea bisericei Ionașcu Vodă, care se 
află în stare de ruină și cere ca să se 
aloce în bugettt o sumă necesară.

D-lii Maiorescu răspunde, că e alo
cată în bugettt o sumă de 100,000 lei 
pentru restauraținnl de biserici, asupra 
acestei BUmI se va lua ca să se resta
ureze și biserica din Slatina. Nu sunttt 
bani ca să se aloce speciala pentru 
acesta.

D li! Stanianu cere ca șcdla comer
cială din Ploescl să trăcă la stata, să nu 
mai fie în sarcina comunei, din caus ă 
că comuna nu are fonduri.

D-ltt Maiorescu spune, că greșită 
i-s’a adresata d-sale interpelarea, de-âre- 
ce școlele de comerciu depindă de Mi- 
nisterultt Domeniilor!! și Comerciului; 
totuși va răspunde.

D-sa întrebă pe d. StaniauO, că 
timptt de 12 ani de ce n’a cerută acesta 
lucru și cum se pdte ca d. Staniantt, untt 
membru simpatic!! și inflenttt ală fostei 
maioritățl, n’a putută măcar0 să se opue 
la tăerea subvenției școlei comerciale de 
cătră d-ltt Stolojantt ? D-sa adaogă, că ar 
fi forte fericit!!, dăcă avendtt bani ar 
pute face și teatru la Iași și AteneurI și 
tote, der dăcă e deficite iu bugettt, nu 
numai e ținută să facă economii Minis- 
temltt, der și Qamera; se pdte că la dis 
cuția bugetului să se aloce o sumă ore 
care și atunci să se ia < ătră stată.

D-l Dobrescu, îșl desvoltă interpelarea ea 
relativa la înființarea unei sucursale a 
Băneei naționale în Ploescl, că<-I priti- 
tr’șlte părți s’au înființata sucursale.

D-lă Ghermani răspunde, că n’a pri
mită nici o cerere, nici d-sa nici banca 
de aci, dela comercianții din Ploescl 
pentru înființarea unei sucursale, și în ori-ce 
casă trebuescă studii făcute pentru 
acesta, să se var|A decă e necesară o 
sucursală la Ploescl.

D nii Voinova și Bobeică cerii și 
d-loră înființarea n orfi sucursale la Foc
șani și Botoșani, undi- e mai necesară 
deeăttt la Ploescl. fiindtt mai departe.

D-ltt Dr. Tache Stefanescu îșl des
voltă interpelarea sa relativă la mutarea 
scolei normale Caroltt I din capitală în 
orașul!! Câmpulungtt și acesta pe motive 
de higienă și în interesul!! instrucției 
elevilor!!, de ore-ce acolo se află untt 
întins!! terentt de aplicațiă, unde elevii 
poți! face practică asupra culturei pă
mântului necesară viitârei lorii profesiuni. 
D-sa adaugă, că terenul!! e cumpărată și 
materialul!! gata, Muscelenii de alt- 
feltt vor!! da tote înlesnirile posibile.

D-ltt Maiorescu răspunde că va muta 
scola din BucurescI la Câmpulungtt.

D-ld C. Popovicl adreseză o inter
pelare d-lui ministru altt instrucției, prin 
care domnia-sa cere ca la școlile rurale să 
se adaugă și învățături practice de agri
cultură și dre-care meserii, căci alt-feltt 
școlile rurale vortt deveni o pepinieră de 
amploiațl.

D-ltt Maiorescu răspunde, că va ave 
în vedere la momentul!! oportun!!.

D-lii ministru Marghilomana Al. de
pune o propunere asupra căreia se ad
mite urgența relative la compania Lem- 
bergii-Cemăuțl-IașI.

D-ltt Ernestu Sturtfa (Bacău) îșl des
voltă interpelarea relativă la agitațiunile 
socialiștilor!!.

D-sa arată cum agenții socialiști 
intră prin sate și ațâță pe țărani să se 
răscdle, să turbure și să împartă moșiile 
particulare. Revenind!! la agitatorulâ 
Teodorii, profesorii din Bacău, d-sa arată 
cum acesta sub pretextă de a face ce- 
ceri pentru pământuri, le spunea țăra- 
nilorti ca să nu mai aștepte legea ven- 
4ărei bunurilor!!, ci să între de-adreptultt 
în proprietățile altora cu puterea. D-sa 
insistă asupra epitetului puțin modest pe 
care și’ltt dau onor, agitatori „Grachl 
moderni* și conchide cu legile țărei în 
mână, potttfi urmăriți pentru asemenea 
fapte. D-sa cere urmăriri be basa legi- 
lorti existente, a Constituției și a Codului 
penaltt.

D-ltt Nădejde are cuventultt și răs
punde d-lui Sturcja tficendil, că ei n’au 
eșittt din limitele legei, că arată țărani- 
lortt numai drepturile care le au ca să 
și-le exercite; d-sa mai face afirmațiunea 
cam hazardată, că partidultt socialisto e 
singurultt partid!! de ordine, ceea ce se 
primesce cu zîmbete de neîncredere.

D-lii PopovicX C. spune, că în țâră 
omenii ee nevoe faott atâtea mișcări, nu 
pentru socialism!!. Cândtt vortt înceta 
căușele miseriei, socialiștii pieră !

Dltt Ernest Sturma răspunde, că acum 
d. Nădejde se lapâdă de amicii dlui Ni- 
cobrattt și alțl popi agitatori sătescl.

D-sa chiar pâte să dovedâscă aceste 
agitații sălbatice de care a vorbită pro- 
puindtt o anchetă.

Dlă prim ministru Bosetti răspunde 
că acheta se face în privirea tnrburării 
lui Teodorii, decă a esittt din lege va fi 
pedepsită, acăsta de se va constata din 
cercetarea judecătorâscă-administrativă.

D-sa spune, că în privința proprietă 
ței colective pe care o vis :ză Nădejde 
și cosorțiulă, aceștia n’au mersă nici
odată cu deducțiile și raționamentele să 
vadă, decă se pâte aplica acestă fantasie 
a proprietății colective. Interesula socia
liștilor!! e pretinsă nu e reală, căci decă 
ar fi adevărată, n'ar proceda ast-felă, ca 
atjl, ar trebui să aducă la cunoscință 
eelortt în dreptă să le spue spre a se 
lua măsuri de vindecare, er nu Bă 
pozeze într’ună felt! de iribunus plebis 
acum, când legea agrară e ' gata. 
De ce acum 12 luni nu cerea acesta dela 
amicii socialiștiloră dela putere, cari erau 
și ocrotitorii d-lui Nădejde ?

Dlă Cemătescu spune ceva de Grachl, 
cari fură citați de societatea Nădejde, 
în intcreHultt stabilirei unui adevăr!! is- | 
torictt.

Dlil Dobrescu (Argesi!) pune în con
tradicția p«> socialiștii din cameră cu 
aceiași soeiasiștl din scrieri; arată 
cum pănă acum înjurau parlamentulă și 
acum au intrată in eltt; cum când vor- 
besce Nădejde îi <jice adunărei „paria 
mentă11 și când nn’i Nădejde îi <jice „co

medie politică11. Arată dsa, că alții au 
luptată pentru clasajmuncitttre de caro 
se îmbuibă dlortt acjl. Arată că nu’șl 
imagineză cum tdte partidele ar mânca 
țăranii, și numai socialiștii ar fi unșii lui 
D-cțeu? Dsa întrebă, când socialiștii au 
studiată pe țărani, când au trăită între 
ei? Pe când în cela-l’alte partide cundsce 
d-sa omeni cari înteiu au muncită 
pentru țărână ș’apoiu i-au cerută încre
derea.

Socialismulă n’are o basă sciințifică 
căci cine a studiată vr’o dată științele 
sociale, biologia, socialogia etc., ș’apoi 
le-a aplicată poporului ca să vadă unde 
pote ajunge ca să tragă o conclusie 
seriâsă ce să potă profita omeniloră? De 
aceea socialismulă numai basă sciințifică 
n’are.

D-lortt au răsti de haina mea și m’au 
numită de carnaval, acesta dovedesce lipsa 
de stimă care o au pentru portulă a 4 
milione locuitori. Nu sunttt socialiști!, 
pentru-că am prea multă respectă pentru 
modesta mea rațiune ca să fiu veciniei! 
în contradicțiă. (Aplause). In programul!! 
socialisto e înscrisă obstrucția or-cărei 
forme de guverntt, ei bine, a<jl ei recu- 
nosett guvernulă, în cameră, afară nu, 
âtă contradicție. La Iași cu venirea re
gelui, după principele lortt trebuiau să fiă 
contra regelui, ei în manifestul lorsprijinâu 
poliția; etă ce feltt de socialiști sunteți. 
(Aplause.) N’avețI nici o legătură cu po
porală decâttt că le promitețl ce nu le 
puteți da- (Aplause). Acum ați începută 
a vă amesteca în legea rurală când ați 
văijuttt că ceialalțl se amestecă. Nu vă 
credtt de rea credință, der credit că v’ațl 
făcută o negustoria. D-lil Dobrescu îș 
efârșesce decursul!! său în aplause pre
lungite.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciulil biuroalui de coresp. din Pesta)

Budapesta, 13 Februarie. In 
conferința partidei liberale a de
clarații ministrulă-președinte Tiaza, 
că deși și în textulă actuală ală 
paragrafului 14 alu legii militare 
esistă lămurită garanții constitu
ționale, totuși cu privire la scru- 
pulii iviți în sînulă partidei și în 
țeră n’are nimică în contra, decă 
se esprimă anume în elă, că con- 
tingentulă de recruți stabilită e 
valabilă pe 4ece ani. La paragraf 
25 propune Gajary o resoluțiune 
care, pe lângă asigurarea cunos- 
cinței limbei germane în măsura 
cerută, conține totodată garanții 
liniștitdre în privința folosirei lim
bei ungurescla statului, respective 
a limbei oficiale croate la esamene. 
Amândouă propunerile au fostă 
primite unanimă.

Cnnulfl la bona de Ticna

CursulA pieței BrașovA
din 13 Februarie st. n. IHH9.

Bancnote românescl Cump. 9.34 Vând. 9.36
Arginta romănesca - r 9.26 M 9.80
Napoleon-d'orl - - - n 9.55 R 9.67
Lire turcescl - - . n 10.80 R 10.88
Imperiali - - - . R 9.80 fl 9.88
G-albinl „ 5.60 H 5.69
Scriu, tone. „Albina“6“/, „ 101.- n

.. 98.— R 98.50
rtuble rusescl - - - 127.— .. '128.-
Diecoutulo .... A*/,—-«•/. pe ană

lin 12 Febuario -n. a. ItWS
• olița le auro i"/„ ------ 101.46 

Keuta le hârtia 5°/,, ------ 94,15 
împrumutata eăilorU ferate ungare - 146 40
Amortizarea datoriei căilorO ferata de

'ista ungare (1-ma emisiune) - - 99.10
linortiearea datoriei cAilortt ferate de

■*sta ungare i2-a emisiune! - • 120 -
\ mortis area datoriei oăilora terate de

■sta ungare (8-a emisiune l - - 114.— 
Honuri rurale ungare..................... 104.76
Honuri cu da--M de sortare .... 104.75
Honuri rurale Banata-TimișU - - - 104 75
Honuri ou cl. de sortare - - . . 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - . 104 75 
Bonuri croata-slavoue ..... 105._
Galbeni împărătesei- ...... 5,65
Ni.poleon-d'orl -------- ygp 
Mărci 100 împ germane .... 59.17*/,
Londra 10 Livres sterlings .... 121.05

8 litorQ și Redactorii responsabilă
Or Aurel Mureșianu
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D
upă-c.e văduva iui Demetriu Ioncioviciu născ. Zinca Florea 
Illg'S., d*11 motivă că e risipitdre, a fostă pusă sub tutelă 
prin sentința tribunalului reg. din Brașovă, Nro. 5658— 
1888, vinu, în calitatea mea de tutoru denumită din par
tea onoratei sedrie orfanale orășenesc!, a lace atentă pe 
orî-cine ca susu numitei se nu-i crediteze nimenea nimicu, căci în 

casă contrară însuși va ave se sufere pagubele.
Petrache Zănescu.

IToiilu împrumutu românii

$
Q

Guvernulă română emite
pentru plătirea bileteloru hipotecare române $

32,500,000 lei și adecă în
titre de rentă în auru 4%, amortisabilă al pari pănă

la 30 Iunie 1933. ( 1
Titrele suntu redigeate în limba română, francesă și 

germană și suntă

LIBERATE DE TOTE IMPOSITELE $1 DE TIMBRU.
CupOnele suntu plătibile la 1 Iulie și la 1 Ianuarie a fie

cărui ană în auru.
Capitalulu nominală alu celoru 32,500,000 franci în auru 

se împarte în 24,200 titre la purtătoră și adecă 3200 titre â 
5000 lei; 16,000 titre ă 1000 lei; 5000 titre â 100 lei nominală.

Prețulă emisiunei este ficsatu cu 

franci 80 în aurii 
^exxtx-vi fxsixxcx

100 în aurii nominalii
plătibile cum urmeză :

Lei
c

Lei

7)
n

Lei

10 în momentulu subscripțiunei în schimbulă unei ade
veriri provisorice.
spre repartițiune în 
provisorii.

momentulu eliberării titreloru !>i

Nru. 658-1889.

PUBLICAȚIUNE
In esecutarea art. de lege VII din 

an. 1888 referitorii la regularea veteri- 
narilorii se aducti din partea subscrisului 
căpitănatil cele mai esențiale disposițiunl 
din amintita lege spre strictă îndeplinire.

A. Pentru posesorii de vite.
1. Insciințarea vițeiloru are să se 

esecute în decursă de 3 dile.
2. Fiecare schimbare în vitele cor

nute are să se arate în decursă de 10 dile.
3. Fiecare morbă a unei vite cor

nute are să se arate îndată.
4. Celă puțină cu o di înainte de 

ce se intenționeză vendarea unei vite, 
are ca să se procare pașaportulă asupra 
vitei.

5. Validitatea unui astfelă de pașa- 
portă pentru vita (mânată la tergurl) se 
estinde numai pe 10 dile.

6. Pașaporte de vite au de a se pro
cura : pentru vite cornute (chiar și pentru

viței), pentru cai, mâniți, rîmătorl, pur
cei, oi, miei, capre și iedl.
B. Pentru măcelari, îngrășitorî de vite, 

neguțători de vite și cojocari.
1. Fie-care vită comită adusă pe 

teritoriulă brașoveană are ca să se arate 
pe lângă așternerea pașaportului pentru 
vită, în decursă de 12 ore la căpităna- 
tulă orășenescă.

2. Vite mari cornute și viței au ca 
să se ucidă numai în o măcelărie publică.

3. Atâta înainte câtă și după ucide
rea unei vite are ca să se examineze vita 
de cătră veterinară.

4. Pașaportele animaleloră ucise în 
locuri private, precum și acele pentru 
animalele morte, au ca să șe așterni fără 
întânfiere căpitănatului orășenescă.

Contra făptuitorii se voră pedepsi 
în sensulă §§ 146—154 cu o pedepsi pănă 
la 100 fi. v. a. seu arestă corăspundătoră.

B r a ș o v ă, 30 Ianuarie 1889.
38M.3-! Căpitănatnlu orășenescă.

Trenul ii
Trenulă

Trenulă

plecarea treaerilora și postelorn îs Brașovn.
I. Plecarea trenurilor!!:

I. Dela Brașovd la Pesta
de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 dră 55 minute după amerjl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

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

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după pmecjl.

A. Plecarea poștelor!!.
a) Dela

e) n

Brașovă la Reșnovu-Zernesct-Brană : 12 ore 30 m. după amedl. 
,, ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
„ în Săcuime [S. Georgi] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Fâgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorîi:
a) Dela Reșnovtl-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de ametjl
b) „ ZizinU la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sicuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ FăgărașA la Brașovă: 2 ore dimineța.

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (jiarulu nostru până acuma.

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

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

8Martie 1889
Aprilie 1889
Maiu 1889 
Iunie 1889.

Subscripțiunea se va face în 15, 16 și 17 Februarie și 
se primescă insinuări de subscripțiune cu condițiunile origi- X 
nale (adecă franco provisiune și spese) de cătră

lacob L. Adler, $
Casă, de loaned ți cLe sclaim'b-ix, Bra^cvl. (JJ

10

15 dela 22 pănă la 27
15 D 22 D
15 D 22 X r 27
15 22 Tt „ 27

Qătză onozatii editezi!
„Gazeta Transilvaniei** întră în anulă alu 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primitu acestă organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincicjecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Razimată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patria și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei dece ani ain urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei** a începută se apară de trei ori pe sSptemână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care dt erășl cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci înedee amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea darului câtă și în 
tatocmirea sa esteriâră, pentru care scopă amă isbutitu ca d’arulu se-șî aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astădi dela unu cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei uniii popOră atâtă de multă 
prigonită de sOrte. Prin urmare nu putemu dice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astădi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea diăristicei nOstre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptat© 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisdre și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe fată t6te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea dfepturiloră poporului românu: 
se cer® dela noi s8 ne încordămu puterile cu îndoită energia și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducându noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei** nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă Cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pOtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în ^îaxulâ. nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă adl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cătOra 

pănă acuma pâte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru wwm numără înseinnatu de bărbați cu. cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la fbia n^stră, așa ca materialulă ce’lă va conține se fiă câtă mai Variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulu politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de int&reâele sale diri jhiîictă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare'și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului fiostru ună diavb cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tbte păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
•ri și cărui Românu, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și ‘trebuințele lui, nă-amă decisă ca dela anttlu BOU 1889 îna
inte să mărimii in modti destulă de însemnată prin adausuri numerele udstre cu data de Duminecă și să le întbctnlmu și să le 
redaetămu astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și să se pătă abona și separată.

Deschidemu der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei**, care de'și mâi bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă dîarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
ca data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei**, cari voră costa pe ailă numai 2 fl. V. a.

Rtigămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca sS stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloră Iară pentru lățirea „Gazetei TTan~ 
silvanâti** precum și pentru răspândirea în poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se poiu abona și separata.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


