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Scriaorl nefraji2**tG nu oe pri 
mescA. Mknuacrip e nu so re- 
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Brațovft, piața mare Ir. 22. 
Inserate mai prim ea câ în Viena 
Rudolf Haite, Haattuttem & Vag Ier 
(Oia Haos), Htînrtch Schaltl, Aloi» 
Serudl, H.Duiet, A.Gpptkh.J. Dan- 
tubtrg ; In Budapesta: A. F Gald- 
k^gtr, AutouXttei, Eckstein B trust: 
!n Frankfurt: O. L, baube, tn Ham

burg : A. Steiner.
Prețul in aerți uni lorii: o aenA 
firmondil pe o colină 6 or. 
ai 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări maj dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
■ ari A 10 cr. v. a. eâu 80 bani.
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„Gazeta" ieaa în fle-care 41 

ABanameaie pentru Austro-Ungaria 
Pe unu anii 12 fi., pe ș^se Iun’ 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentrn România si străinătate

Pe unii anu 40 franci, pe eAse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la tâte ofi- 
ciele poștale din Intru și din 

afară și la dd. coleotorl. 
Abonamemulu neutra Brașovâ: 

laadminietrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulft I.: pe ună ană 
10 fl., pe HĂae luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu duaulă în 
casa: Pe ună ană 12 fl. pe 
șĂflG luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
UnA eaemplari 6 cr. v. a. h6u 

15 bani.
AtâtA abonamentele cAti și 
inserțiunile auntu a se plăti 

înainte.

Nr. 35. Brașovti, Luni, Marți 14 (26) Februarie
BrașovQ, 13 Februarie v.

Mâne sen poimâne se va în
cepe desbaterea faimosului § 25 
alG legei militare în dieta ungu- 
rescă. S’a liotărîtu ca § 25 se dă 
desbătutti în legătură cu § 24. Pănă 
Sâmbătă se insinuaseră la cuventu 
11 vorbitori pentru și 34 în con
tra acestorâ paragrafl.

Majoritatea a mai amânată 
puțină desbaterea acestoru para
grafl, puind pentru astăcjî, Luni, 
ună altă obiectă la ordinea cjilei. 
Tiszaiștii au voită fără îndoielă 
se câștige puțină timpă spre a se 
reculege pentru lupta înverșunată 
ce o voră ave cu oposiționalii din 
stânga, cari facă mari pregătiri 
vrend se provăce noue manifes- 
tațiunl și demonstrațiuni în totă 
țera.

Pausa acesta scurtă o folo- 
sescă oficioșii lui Tisza spre a 
îmbărbăta pe guvernamentalii loră 
ca nu cumva parte din ei se în- 
cepă a șovăi față cu § 25 și de 
altă parte își dau silința se înfă
țișeze totă controversa pentru § 
25 ca ună lucru, care nici pe de
parte nu merită a se face atâta 
sgomotă pentru elu.

Oficiăsa „Correspondance de 
Pesth“ declară serbătoresce, că d-lu 
Tisza nu se va retrage, căci nici 
n’are dreptulă se se retragă; în 
fața purtării blamabile a oposițiu- 
nei și în urma tumulturiloră scan- 
dalâse de pe stradele capitalei și 
în provincia, elă are datoria de a 
remâne la postulă seu, pentru că 
principiulă parlamentară alu Un
gariei va căde, decă se va retrage 
în momentulă acesta.

Interesante suntă observările 
ce le face ună altă oficiosă, „Pes
ter Lloyd“ cu privire la acusările 
ce se redică în contra § 25. Pen
tru elă nu se plătesce ca se se mai 
certe Ungurii pentru limba la esa- 
menele de oficeră. § 25 n’are de- 
câtă o valâre teoretică. In reali
tate decă ună voluntară la esa- 
menseluptăculimbaisecjice „se vor- 
bescă mai departe unguresce11. In 
cele din urmă, cțice „Pester Lloyd“, 
amă pute depune esamenele în 
ori și care din cinci limbi diferite 
decă jumătate de ană amă fi in- 
struiți în acestă limbă și altă ju
mătate de anu amă servi practică 
cu acestă limbă.

Aici nu putemă să nu obser- 
vămu, câtă de ușoră le-ar fi func- 
ționariloră unguri să învețe limba 
popâreloră din țeră, după aceeași 
recetă, ca să se pâtă realisa egala 
îndreptățire și să se p6tă intro
duce o administrațiă drăptă. Der 
în privința acesta Tiszaiștii suntă 
mai esclusiviști chiar, ca cei din 
stânga față cu § 25.

ț)ice acum „P. Lloyd“, că isto
ria dovedesce, că nu numai arma
tele naționale potă învinge, că ar
matele în răsbâiele mari n’au 
fostă naționale. De ce nu recu- 
nosce acesta foia adevărulu și în 
cestiunea „statului națională11 ? 
Decă pote esista armata elvețiană 
cu trei limbi și pdte esista armata 
comună a monarchiei nâstre fără 

a fi națională, de ce să nu p6tă 
esista statul ungară cu mai multe 
limbi egală îndreptățite și fără a 
fi declarată ca stată „națională 
maghiară.11

Mai susține foia tiszaistă nu 
fără cuventă, că de aceea intră 
așa de puțini Unguri ca oficeri în 
armata comună, pentru că primesc 
mai bucurosă posturi grase și lu
crative dela d-lă Tisza. Nu se 
gândescu ore Tiszaiștii, că celă 
mai bună metodă de a-i face să 
îmbrățișeze și Ungurii cariera de 
oficeră ar fi, decă guvernulă nu 
ar da funcțiuni numai Maghiari- 
loru, ci după dreptate și în pro- 
porțiă egală și Nemaghiariloră ? 
Atunci mulți Unguri ară fi siliți 
să-și afle esistența servindă în ar
mată și tote ară merge mai bine.

Mai voiesce se liniștescă fdia 
guvernului pe aceia, cari ceră ar
mată maghiară, pentru că se temă 
că armata comună ar pute să a- 
tace vreodată constituția Ungariei, 
și dice că cea mai puternică ga- 
ranțiă e jurămentulă ce l’a depusă 
regele pe constituțiă.

„Nu credemă11 — adauge „P, 
Lloyd — că se află în totă Unga
ria mulți Omeni, cari credă, că 
monarchia nostră ar mai pute su
porta încă odată anii 1848/9; ea 
s’ar distruge îndată. Și cei mai 
bătrâni ar trebui să-și aducă aminte 
că atunci n’au esistată Germania, 
ori Italia de astăcji; Rușii nici 
n'ar mai veni în ajutoră, ci ară lăsa 
Ungaria la o parte și ară dirige 
oștirile loră spre peninsula balca
nică. Credemă, că într’ună ase
menea casă pentru tote partidele 
ar fi o deșteptare neplăcută.11

Etă cum vorbescă foile tiszaiste 
în ajunulă desbaterei furtundse ce-i 
așteptă. Intr’aceea foile oposițio- 
nale voră să scie că disposițiunea 
în sînulu partidei guvernamentale 
este de așa, încâtă primirea §-lui 
25 fără modificare esențială este 
îndoidsă. Vederemo !

Din dieta nnprescă.
In ședința dela 20 Februarie, dep. 

Kaas din opos. moderctă întrebă pe mi
nistrulă de honvezi, dâcă are cunoscință 
despre aceea, că în institutul^ de oficeri 
în Serajevo instrucțiunea și ținerea esa- 
menelor de oficeri se face în limba bosniacă 
resp. în cea croată. Cere ministrului 
lămuriri, căci ceea ce se concede Bosniei 
nu voră refusa doră Ungariei. Viitorulă 
Ungariei aternă de desvoltarea constitu- 
țiunei ungurescl și a limbei naționale, și 
tocmai aceste puncte cardinale ale pros- 
perărei Unguriloră suntă atacate în §§ 
14 și 25.

Dep. IlegedUs ia în apărare guvernul 
și proiectulă de lege. Dep. Lits îlă în
trerupe întrebându’lă : ce primesce He- 
gediis pentru purtarea sa de a<jl. (Mare 
indignare, larmă.) Hegediis provocă pe 
Lits să declare în cameră, când a pri
mită elă (Hegediis) ceva vr’odată pentru 
activitate politică. Președintele chiamă 
la ordine pe Lits. Acesta declara, că 
n’a avută intențiunea d’a-lă vătăma, pen- 
tru-că n’a disă acele cuvinte în înțelesă 
materială.

Balth. Horvâth împută ministrului 
Tisza,' că a perdută orl-ce semțămentă 
constituțională. E ună adevărată blăs- 
temă, că Tisza s’a pusă în contrastă cu 
tote semțămintele poporului.

Și în acestă ședință oposiția erășl a 
strigată, că numai căderea lui Tisza va 
aduce liniște.

In ședința dela 21 Februarie, dep. 
Szilagyi arătă, că nu e mulțămită nici cu 
amendamentulă făcută de ministrulă Tisza 
la § 14, care nu însămneză altceva de- 
câtă că după 10 ani erășl are se se pre
sents o lege. Armata nu e o afacere 
comună. Conducerea și organisarea in
ternă pote fi unitară, der aceste drepturi 
nu le esercită Maiestatea Sa ca capă 
comună ală ambeloră state ale monar
chiei, ci ca rege ală Ungariei și ca îm- 
părată ală Austriei. Decă în privința 
sistemului militară nu se pote ajunge 
la o înțelegere între cele două guverne, 
atunci Ungaria are dreptulă a stabili cu 
regel ună sistemă militară propriu inde
pendentă și pe temeiulă sancțiunei prag
matice să contribue cu acdstă armă la 
apărarea reciprocă și comună.

Ministru-președinte Tisza răspunde 
vorbitoriloră de mai nainte. Spune ce 
privesce imputarea, cum-că guvernulă 
a găsită' ună elaborată chiară ală lui 
Horvâth, după care tribunalulă militară 
ar avă să judece în timpă de 10 ori 12 
ani și pe reserviștii și chiar pe milițienii, 
așaderă și când nu stau sub stegă. Deja 
depunerea acestui proiectă ar fi provo
cată mari furturi. Acela care a putută 
prelucra ună astfelă de proiectă de lege, 
acela nu se cade să tragă la îndoială 
intențiunile și fidelitatea constituțională 
a altuia. (Aplause’n drepta, strigări în 
stânga : trăiască Balthazar Horvâth!) 
Vorbirea lui Apponyi a culminată în cu
vintele : la o parte cu Tisza ! Der n’a 
spusă cine să’i ia loculă, ca să se aducă 
erășl stări normale.

In ședința dela 22 Februarie, dep. 
Bolgar ceru la § 15 să se preciseze acu
rată maximulă reservei întregitore și 
contingentulă ei. Ca elă vorbi și Thaly, 
care mai propuse să se înlocuiască es- 
presiunea „corpuri de trupe ungurescl“ 
cu espresiunea „corpuri de armată un
gurescl. “

Ministrulă Fejervary dice, că cu câtă 
reserva întregitore va fi mai mare, cu 
atâtă mai ușoră se va face întregirea 
în casă de mobilisare, cruțându-se cla
sele mai bătrâne ale gloateloră. Și apoi 
după resultatele recrutăriloră de pănă 
acum, nu pdte nicidecum să spună cifra 
contingentării reservei întregitore. După 
noua lege pdte că se va sui după 10 ani 
la 200,000 omeni. Cere să se respingă 
amendamentele ; la honvedl nici nu e- 
sistă corpuri de armată. Ce privesce 
observarea dep. Kaas, că în școla mili
tară din Serajevo e introdusă limba 
croată, declară ministrulă, că regulamen- 
tulă pentru armata comună e introdusă 
și la trupele bosniace: limba de serviciu 
și de comandă e cea germană. Insti
tuția voluntariatului pe ună ană nu e- 
sistă. Dela oficerii trupeloră bosniace 
se cere cundscerea limbei germane în 
mai mare măsură decâtă dela voluntarii 
pe ună ană.

Dep. Ernst Toth propune, ca tinerii 
unguri să servescă numai la corpuri de 
trupe ungurescl. Anton Toth întrebă, 
că pe temeiulă cărui dreptă ună ofițeră 
din reserva honvedimei a fostă trecută 

deunădile în reserva armatei comune. 
Karl Edtvăs dice, că succesele guvernu
lui dela 1868 le-a sacrificată guvernulă 
de adl. Au mai vorbită și alțl deputațl, 
ministrulă Fejervary însă le-a răspunsă, 
că cu dicțiuni advocatorescl nu se orga- 
niseză nici armata și nu se apără nici 
patria. Tote amendamentele s’au res
pinsă și paragrafulă s’a votată ne
schimbată.

La § 18 propuse Komlossy să se es- 
tindă favărea serviciului de voluntară 
pe ună ană și asupra învățătoriloră. La 
§ 20 Thaly propune ca tinerii în casă de 
mobilisare să potă intra și la honvecjl 
decă au trecută de 17 ani. Amândouă 
amendamentele se respingă.

SCIRILE DILEL•
Parastasu pentru Ep. Popasu. Erl s’a 

celebrată în Biserica Sf. Nicolae din loc 
parastasă pentru fericitulă episcopă I. 
Popasu, la care a participată tinerimea 
școlară însoțită de corpulu profesorală 
dela scdlele centrale române din locă. 
Altarulă bisericei, în care a slujită ca 
preotă și protopopă neuitatulă Episcopă 
Popasu, era îmbrăcată în negru, precum 
și tote iconele și candelabrele; er por- 
tretulă fericitului Episcopă era pusă în 
mijloculă bisericei. D-lă protopopă Pe- 
trică ținu o cuvântare ocasională.

* * *
Audiență. Presfinția Sa Episcopulă 

Mihailă Pavelă a fostă primită la înce- 
putulă săptămâuei trecute în audiență 
de cătră Maiestatea Sa în palatulă din 
Buda.

** *
Ioană Peligradă, celă mai vechiu 

învătătoră la scălela primare române din 
locă, a încetată din vieță aseră, Dumi
necă, după o grea suferință de pieptă. 
Adresămă familiei decedatului coudolen- 
țele nostre.

* * *
Andrâssy despre demonstrațiuni. Co- 

respondentulă vienes aldiarului „Temps“, 
care a fostă în Budapesta, în o convor
bite cu contele Iuliu Andrâssy despre 
demonstrațiunea cea mare, cjice, că con
tele s'a esprimată așa: Astfelă de de
monstrațiuni se potrivescă de totă pu
țină cu datinile și caracterulă Unguri- 
loră și provocă de cele mai multe ori 
delicte. Elă nu credea, că din demons- 
trațiunile de Duminecă va eși ceva lu
cru seriosă și observa, rîdendă, că pe 
când era ministru președinte, și a fostă 
tractată cu o demonstrațiune, 'a dată or
dină, ca tote pompele de apă se stea 
gata pregătite și la îndemână, ca să se 
aplice mulțimei ună dușă bună. Mai 
bine cu apă, decâtă cu focă ; o împroș- 
cătură de apă împrăștiă deodată mulți
mea ; nu se varsă nici sânge și cei mai 
mari sbierătorl se retragă udați și rî- 
dendă. In privința agitațiunei pentru 
armată a disă: Unui omă grosă îi tre- 
buesce ună cală țepănă, der nu doi slabi, 
ca să potă călări, totă astfelă ună im
periu mare ca Austro-Ungaria are lipsă 
de-o singură armată puternică!

* * *
Manevre. „Reichswehr1* află, că ma

rele manevre din anulă acesta se voră 
face între corpurile 9 și 10 de armată 
(Bruun și Iosefstadt). Trupele corpului 9 
voră fi adunate la Koniggrătz, întărite 
cu milițieni și așa voră porni cătră sudă. 
Trupele corpului 10 se voră concentra
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spre nordă de Brunn, în așa numita 
„Kleine Hanna11, ca de aci sâ se opună 
contrarului dela nordă. Maiestatea Sa 
și inspectorulti generală alu armatei Ar- 
chiducele Albrecht, care va ave condu
cerea supremă a manevreloră, voră avea 
cartierulă generală în Zwittau.

* * *
Concertă. Aflămă că baritonistulă 

d-lă Dumitru PopovicI din Berladă în 
trecerea sa cătră Germania se va opri 
în Brașovă și va da ună concertă ală 
cărui venită va fi destinată pentru sco
puri filantropice. Fără a vorbi multe 
despre d-lă Dumitru PopovicI, o spu- 
nemă din capulă locului, că este ună 
escelentă cântăreță.

* * *
Curtea cu jurați din Clușiu va per- 

tracta la ( Martie n. procesulă de pressă, 
ce redactorulă lui „Elleuzek“ Miklos 
Bartha l’a intentată redactorului lui 
„Erdelyi Hirado“ Iosef Korbuly pentru 
vătămare de ondre și clevetire.

* * *
Biblioteca regelui Mateiu Corvinu. In 

Constantinopolă s’a deschisă biblioteca 
regelui Mateiu Corvină, care a fostă 
luată de Turci, când au ocupată cetatea 
Buda. Pentru întăiașl dată s’a deschisă 
acestă tesaură istorică și s’a concesă 
Europeniloră a o cerceta. Nu mai în
cape îndoielă, că în ea se voră afla 
multe acte referitore la Români.

** *
Cea mai urită. O ideă originală a 

avută ună impresario yankee (american), 
care s’a hotărîtă ca după concursurile 
de frumseță din Londra, Spa, Turină, 
Nizza și din Parisă, să orgauiseze ună 
concursă de urîciune. Laureata, adecă 
aceea femeeă, a căreia față va fi jude
cată de cea mai urită și respingâtore, 
va primi ună premiu de cinci mii dolari; 
dealtmintrelea portretulă ei va fi publi
cată în tOte cjiarele ilustrate ale Ame- 
ricei.

** *
Comuna Brețcu a făcută pași pentru 

transformarea ei în comună mare.
* * *

Tărgulă de ernă din Beghinu, ce s’a 
ținută în 4'lele trecute, a fostă bună în 
comparația cu cele trecute. S’au vândut 
multe vite, așa că poporațiunea rurală a 
putută fi în parte mulțămită. Cumpă
rători streini au fostă în mare numără 
și au căutată mai multă vite mari de 
jugă. Cei mai buni boi s’au vândută 
cu 410 fl., cei de mijlocă cu 320 fl. și 
cei mai slabi cu 200 fl. părecbia. Cu to- 
tulă s’au vendută 4800 vite ; cai au fostă 
în comerță vr’o 300. Industriașii au 
fostă mai puțină mulțămițl.

* * *
Unii Metusalemă. In dilele trecute se 

presentâ la scaunulă orfauală din Clușă 
ună țărână bătrână de 102 ani, ca să 
reguleze o afacere a pupilului său. Bă- 
trânulă făcuse pe josă ună drumă de 
două cjile și la întrebarea ce i-s’a făcută 
istorisi, că a trăită totdeuna sărăcăciosă, 
a mâncată puțină carne, nutrimentulă 
său principală a fostă mămăliga și pâ- 
nea de săcară, der în cârciumă n’a fostă 
nici odată. Ună fotografă din Clușiu. 
l’a fotografiată. Când l’a pusă înaintea 
aparatului, bătrânulă a întrebată îngri- 
jată, că 6re nu’i va pricinui vr’o durere.

* * *
Tumulii Eiffel, care se clădesce pe 

loculă esposiției în Parisă și are să fiă 
una din minunile architecture! moderne, 
s’a ridicată deja la două sute optcjecl 
de metri înălțime, în fiecare <ji se ridică 
cam c’ună metru. Clopotnița, care va 
cuprinde șalele visitatoriloră și farulă 
așezată la o înălțime de trei sute de 
metri, se va termina la finea lunei lui 
Martie.

Din camerile române.
Senatulă. Ședința dela 3 Februarie.
La ordinea cjileî interpelarea d-lui 

Fleva asupra concesiuniloră acordate 
companiei Gcetz din Galață

D-lă N. Fleva, suindu-se la tribună

cu ună dosară voluminosă, pășesce la 
desvoltarea interpelărei sale. In partea 
înteiu se silesce să dovedâscă, că gu
vernele din Martie a. t. a călcată de 
șese ori legea în favorea așa numitei 
societăți comerciale Goetz. D-sa crede, 
că a constatată călcările de lege făcute 
atâtă în paguba fiscului, câtă și a pro- 
duseloră naționale, scutindu-se de taxe 
lemnăria societ. Gcetz adusăîu țeră depeste 
munți; oratorulă cetesce a scrisdre ano
nimă din Galați, cu care voiesce a do
vedi, că printre acționarii societății Gcetz 
suntă și doi actuali miniștri; astfelă e 
casulă d-lui Al. Marghilomană ală că
rui părinte e acționară principală, cr.re 
a cerută guvernului aceste scutiri. Apoi 
d-lă Menelas Ghermani, care e membru 
în consiliulă de administrațiă, care ca 
ministru de finance a trimisă o des- 
legare vamală societăței, declarândă, că 
e convinsă, că societatea are dreptă a 
fi scutită de taxe vamale. De unde con
chide, că miniștrii de adl suntă miniș
trii și clienții loră proprii...

D-lă Cârpă demonstră, că în tesă 
generală guvernulă avea și are dreptulă 
de a scuti în virtutea legei pentru pro- 
tegiarea industriei, în anumite condiți- 
unl, fabricele stabilite în țeră de taxele 
tarifului autonomă pentru introducerea 
de materii brute în țeră destinate fabri- 
cațiunei. Prin urmare e neîntemeiată a- 
cusațiunea de ilegalitate ce aduce d. 
Fleva guvernului în cestia de față.

Ministrulă produce opiniunile Ca- 
meriloră de comerță și ale comercianți- 
loră de lemnăria, după care aplicarea 
tarifului autonomă asupra lemneloră în 
bușteni din Bucovina a fostă funestă 
marelui comerță de chirestegie din Ga
lați, care concura Triestulă, din care 
causă a scădută enormă chiar exportulă 
lemnăriei din țeră, care se putea petrece 
cu succesă pe lângă cea din Bucovina, 
a cărei cualitate superidră e forte cău
tată. De unde resultă, că scutirea în 
favorea fabriceloră din Galați era de in
teresă generală, pentru că prin aplicarea 
tarifiilui autonomă lemnăria Bucovinei a 
luată drumulă Odesei, unde comerciulă 
lumei mergea sâ le cumpere, părăsindă 
astfelă cu desăvârșire comerciulă de lem
năria ală Moldovei, din care causă o 
mare mulțime de exploatatori de păduri 
din țeră s’au ruinată cu desăvârșire. 
D’alminterl, scutirea nu s’a acordată nu
mai fabricei Goetz, ci și altoră fabricanți 
și comercianțl, cu obligațiune însă, a ex
porta 2O°/0 din lemnăria indigenă, cifră 
destulă de însemnată întru câtă s’a do
vedită, că fabricanții îșl dau multă os- 
tenelă spre a găsi cantitatea de lemne 
indigene ce suntă obligați a fabrica pen
tru exportare pe lângă cele aduse din 
Bucovina.

Așader este dovedită, că nu e ab
solută nimică ilegală, absolută nimică 
contrară intereseloră țării în decisiunea 
consiliului de Miniștri și nu pote fi nici 
vorbă de vre-uuă interesă personală ală 
vre unuia din miniștri în acestă afacere. 
(Aplause).

D-lă A. Marghilomană, întru câtă 
îlă privesce, respinge cu indignare acu- 
sațiunea odiosă ce ’i s’a adusă. Câtă 
privesce pe d. Ghermană, cum a cjisă 
d. Cârpă, n’a fostă niciodată acționară 
ală societății unde numai a representată 
ună grupă de acționari francesl, mandatu 
fiecare l’a depusă odată ce a intrată în 
guvernă. Câtă privesce pe d. Marghi
lomană, tatălă, d-sa ca președinte ală 
consiliului de administrațiă ală societății 
Gcetz are ună numără de acțiuni ce re- 
presintă ună capitală de 50 mii lei. E 
o infamiă să fiă bănuită, că ar fi putută 
ca ministru să facă o operațiă imorală, 
spre a protege ună interesă atâtă de 
neînsemnată ală părintelui său.

Camera. Ședința dela 3 Februarie.
D lă Blaremberg îșl desvoltă inter

pelarea asupra împiedecărei ce a e- 
sercitat’o ministrulă de răsboiu asupra 
generaliloră cari se alegă în corpurile 
legiuitdre.

D-lă gen. Mânu îi răspunde, că a- 
cestă presiune nu s’a făcută, că d-sa n’a 
cjisă nimurui să renunțe la mandatulă 
oferită de alegătorii lui, der întrebată 
în particulară de acesta, d-sa pote să 
spue că nu e bine ca generalii să-și ne- 
gligeze serviciile loră pentru politică.

Se citesce noua propunere de dare 
în judecată a ministerului Brătianu seu 
a miniștriloră ce s’ar fi făcută culpabili 
pentru oprire a întruniriloră, persecuția 
a cetățeniloră, devastarea redacțiuniloră 
cjiareloră oposiției, complicitate la îmbo
gățirea unoră favorițl cu ocasia răscum
părării căiloră ferate, a Băncii Naționale 
și a liniei Cernavoda-Constanța etc.

Corespondența ..Gaz. Trans“.
Gherla, 9 (21) Februariu 1889.

Mare și de obște este plângerea di- 
areloră maghiare, multă se căescă |foile 
„patriotice11 din pricina, că D-lă Dr. 
Victoră Babeșă a cerută camerei ro
mâne împământenirea sa în România; și 
nisuiescu-se „patrioții, care [de care mai 
„nimerită11 epitetă a-i da D-lui Dr. Vic
toră Babeșă.

Dâră să vedemă numai, ce anume 
dice „Magyar Allam“ în uuulă dintre 
numerii săi mai prospețl sub titlulă de : 
„Hâlatlan olâh“ (Valah nerecunoscătoră“) 
ceea ce în românesce sună astfeliu:

„Dr. Victoră Babeșă, profesorală 
academiei din Budapesta, a e.șită din le
găturile statului maghiară și șl-a înain
tată cererea de împământenire la camera 
valahă. S’au perdută der spesele statului 
maghiară folosite spre crescerea și spre 
călătoriile de sciință ale lui! Mărulă nu 
departe a căcjută de pomă ; fiulă lui Vin- 
cențiu Babeșă a ajunsă a fi cu desăvâr
șire valahă și pentru o left de 20,000 
franci a lăsată aci țera ungurescă.u

Acesta o dice fdia clericală „Ma
gyar Allam“, der mai mâniosă e fdia 
„Budapesti Hirlapu, care relativă la 
acesta cu acestă titlu îșl începe articu- 
lulă : „Ună profesoră Budapestană ftcută 
valahă*.

„Dr. Victoră Babeșă, profesoră la 
academia din Budapesta, a eșită din le
gătura statului maghiară și ’șl-a înain
tată cerere de împământenire la camera 
română. Dr. Victoră Babeșă înainte de 
acesta cu 3 ani șl-a lăsată aici catedra. 
Pe spesele statului maghiară prin ștudii 
îndelungate prin țări străine s’a perfec
ționată; șl a câștigată sciință pe terenulă 
bacteriologici, și sub acelă titlu a mersă 
diu Budapesta la BucurescI să arangieze 
noulă institută de bacteriologie de acolo. 
Multă a trecută de atunci, terminulă 
dată din nou a trecută, însă cercurile 
competente s’au încredută în Dr. Victoră 
Babeșă și din nou i-au prelungită ter
minulă dată. La acesta răspunsulă fu, că 
acum în Ianuariu, când din nou a tre
cută terminulă, Dr. Victoră Babeșă din 
nou nu s’a presentată în Budapeste, ca 
să-și ocupe catedra. Ministrulă de culte 
nevoită a fostă să îndrumeze facultatea 
medicală să provoce pe Dr. Victoră Ba
beșă, că la casă când în decursă de 3 
luni nu se va întorce, catedra i-se va 
socoti ca ajunsă vacantă, la acesta erășl 
răspunsulă fii, că Dr. Victoră Babeșă a 
adusă la cunoscință, că ese din legătura 
statului maghiară; postulă de directoră 
ală institutului de bacteriologiă din Bu
curescI, cu care e împreunată o left, de 
20,000 franci, a făcută să uite catedra 
din Budapesta, au făcută să uite de ace
lea multe ajutore, cari guvernulă ma
ghiară i-a întinsă tînărului Valah de 
nascere din Ungaria. Bucureștenii bareml 
ni-ară pute mulțămi, că li-amă perfec
ționată ună profesoră distinsă pe bani 
scumpi.11

Nu-i aici nevoie de comentarii. Deră 
de locă nu se vine la socotelă, cum „pa
trioticele11 diare bucină în lumea largă, 
că D-lă Dr. Victoră Babi șă cu bani 
ungurescl s’a perfecționată. Der banii Ro- 
mâniloră unde suntă? Ce? milionele 
plătite de Români ca dare în visteria 
statului suntă ore bani ungurescl? Apoi 
decă ar fi rămasă aici D lă Dr. Victoră 
Babeșă, nu ore s’ar fi lăudată mai ter- 
4iu „patrioții11, că este „tosgydkeres ma- 
gyar ember11 ? Da, că mai ftcut-au așa 
Maghiarii. Mai lăndatu-s’au ei cu băr
bații noștri. CiudațI omeni suntă ei 1

Noi altmintrelea, cești de dincoce 
de munți, nu putemă decâtă să ’lă feli- 
citămă pe distinsulă profesoră română, 
dorindu’i succesă pe terenulă, pe care a 
apucată. A. B.

De lângă malulu Timișului,
4 Februarie 1889.

Domnule Redactoră! ’Ml iau voiă a 
Vă relata ceva despre adunarea generală 
estraordinară a reuniunei învățătorilor  ̂

rom. gr. or. din districtulă ală X-lea 
(Brașovă), ținută Vineri la 2 Februarie 
v. a. c. în edificiulă gimnasiului rom. 
gr. or. din Brașovă, sub presidiulă Prea 
Onor. Domnă directoră gimnasială Ște
fană Iosifă.

Pe la orele 10 a. m., sala de desemnă 
din edificiulă gimnasiului pomenită mai 
înainte, era plină de învățători, membri 
acelei reuniuni, din tote părțile „Țârei 
Bârseiu, Toți așteptau cu destulă serio- 
sitate descinderea ședinței. Acum în timpă 
de iarnă, presența atâtoră membri din 
locuri mai multă seu mai puțină depăr
tate, arată că ei suntă conscii de înalta 
loră chiemare. Cuvântulă de deschidere 
fii o bineventare scurtă, pentru a se câș
tiga în timpă, la cestiuniie ce erau a Be 
pune la ordinea dilei.

Punctulă l-iu din convocarea comi
tetului centrală fu : Desbaterl asupra 
rapdrteloră comisiuniloră alese de adu
narea generală ultimă a reuniunei asupra 
„Normativului școlară11. S’au cetită 3 
raporte, lucrate cu multă diligință; în 
desbatere specială însă nu s’au luată, 
din causa scurțimei timpului. Adunarea 
generală a însărcinată pe comitetulă cen
trală a alcătui după bună chibzuela sa 
din cele trei rapdrte ună estrasă, pe ca
rele apoi câtă mai curendă îlă va aș
terne Prea venerab. Consistoriu Archidie- 
cesană în Sibiiu.

Punctulă 2 fii reservată rectificărei 
unoră acte ale adunărei gener. ordinare 
ultime. Actele s’au rectificată fără modi
ficări.

Punctulă 3 și celă din urmă tracta 
asupra întrebărei: Să mai esă la lumină 
fdia „Scola și familia11 pe socotelă reu
niunei, ori nu?

Din raportulă administrațiunei s’a 
invederată, că restanțele de abonamentă 
în cursulă coloră 3 ani de când ese fdia, 
dau suma de 1074 fl. 82 cr. v. a. In fața 
acestei situațiunl adunarea prin maiori- 
tate de voturi a decisă : „foia reuniunei 
„Scola și familia, cu N-rulă 12 din a. c. 
încetă de a mai eși la lumină, pănă ce 
se voră incassa tote restanțele de abo
namentă spre care scopă se voră aplica 
tote mijlocele legale11. Comitetului redac
țională ală foiei i-s’a votată mulțumită 
protocolară.

Unulă din cele mai însemnate con
cluse ale adunării, de care ”orbimă, este 
propunerea d-lui Georg > Proca înv.în Reș- 
novă, carea s’a primită cu unanimitate 
și pentru însămnătatea ei îmi iau voiă 
a o reproduce aci din cuvântă în cu
vântă :

„E dovedită, că lucrulă de mână 
este o parte întregitore a instrucțiunei 
șcdleloră poporale și prin punerea lui în 
rendulă celorlalte obiecte de învățământ, 
cunoscințele teoretice sciențifice ale șco
larului prindă basă mai solidă, inteligința 
fiă-cărui individă devine mai bogată, mai 
puternică și mai aplicabilă în vieța de 
tdte 4ilel0-

„Prin aplicarea școlarilorla pregăti
rea cu mânile noră proprii a unoră obiecte 
trebuinciose, devină ei înșiși mai înde
mânatici la tote lucrările, de cari au 
lipsă în vieță, îșl însușescă vedere mai 
clară și pricepere mai ageră, ba devină 
în mare măsură iubitori de școlă și de 
totă feliulă de ocupațiune; voră fi prin 
urmare feriți de lene și de urmările cele 
triste ale ei; școlarii îșl voră cundsce 
puterile loră și se voră convinge, că și 
ei suntă membri ^folositori în lume pen- 
tru-că și ei înșiși potă face câte ceva 
singuri și cu atâtă mai mare va fi sigu
ranța, sporulă și înaintarea în lucrurile 
loră de mai târ4iu.

„Părinții vă4ândă, că copii loră a- 
ducă dela școlă lucruri folositore pentru 
trebuințele casei și vă4endă,că afară de 
cele aduse dela școlă, nu pregetă, ba din 
cautra caută cu ‘multă interesă a 
face și alte lucruri necesare în casă și 
în economia, voră sprijini șcdla și pro
blemele ei cu mai multă căldură ca pănă 
acum, îșl voră trimite copii la școlă mai 
bucurosă și în urma acesta absențiile 
școlare voră fi mai rari, — voră jertfi 
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cu multă dragoste din alU loră pentru 
unele sâu altele trebuințe școlare, — vor 
întâmpina pe învățătorii cu mai multă 
iubire, se vorti lăsa mai ușorii îndemnați 
a’i îmbunătăți sortea, carea în împreju
rările de adl nu se pote schimba spre bine 
numai din causa răcelei, ce o are popo- 
rulu față de învățătorii.

„însuși învățătorulti, după ce’ș! va 
câștiga îndemânarea cuvenită în diferite 
specii de lucru, se va sci ajuta și pe 
sine mai ușorii în năcasurile și lipsele 
vieții, ba în lucru de mână îșl va afla 
unii mijlocii de distracția, plăcută și fo
lositori totodată, ba chiar și aducătorii 
de câștigă.

„In tote țările și la tote poporele, 
câtuși de puțină înaintate în cultură, ba 
chiar și la unele popore mai puțină culte, 
precum e Serbia, lucrulă în școlă este 
deja de multă pusă în rândulă obiec- 
telori de învățămentă ală școleloră 
lori.

„Numai acela mai p6te arăta îndo- 
ielă despre necesitatea și folosulă lu
crului de mână în scolă, care nu a cu
getată nimică asupra acestei cestiunl. 
Folosulă e cu atâtă mai mare, căci e 
constatată, cumcă prin practica lucrului 
greutățile învățământului scadă atâtă 
pentru învățătoră, câtă și pentru școlară 
într’o măsură considerabilă.

„învățătorii au fostă și suntă înce
pătorii și motorii tuturoră afaceriloră re- 
feritore la crescere și instrucțiune. Cade 
în datoria nostră a păși și noi aici cu 
tâtă stăruința și siguranța bărbătâscă, a 
face totă, ce cere dela noi chiămarea 
cea înaltă a nostră, ca să nu fimă a- 
postrofațl ca unii cari deși nl-o cunos- 
cemă, dâr nu vremă a o împlini.

„Noi aici, cari formămă acâstă reu
niune, să ne ținemă și de ambițiă, de 
onore, a fi ca și pănă acum între cei 
dintâiu la muncă seriosă acolo, unde e 
vorba de înaintarea problemeloră școlare.

„Pe basa acestoră motive propună 
următorulă condusă:

„Adunarea gener. de a<jl a reuniu- 
nei învățătoriloră rom. gr. or. din dis- 
trictulă ală X-lea (Brașovă) însărcineză 
pe comitetulă său centrală a înainta o 
rugare la Prea Ven. Consistoriu Archi- 
diecesană din Sibiiu, ca să binevoiescă 
a dispune cele de lipsă pentru pregătirea 
nOstră, a învățătoriloră, prin anumite 
cursuri în lucrulă de mână și a intro
duce acestă obiectă practică și folosi- 
toră în rândulă celorlalte obiecte de în- 
vățământă ale școleloră nâstre."

In cuvântulă de închidere, presi- 
diulă lăuda zelulă ce-lă au membri reu- 
niunei acesteia, de altă parte însă re
gretă, că chiar în sânulă acestei corpo- 
rațiunl, spiritulă rău, menită a aduce 
ură între frați, spiritulă de împotrivire 
rău înțelesă și purtată de unii membri, 
pote din ambițiuni vanitose, acum în 
timpulă din urmă s’a silită a'șl face 
locă și a duce în povârnișulă său pe 
unii seu pe alții. Acelașă presidiu apelă 
la seriositatea și maturitatea membriloră 
învitându-i a nu se lăsa seduși niciodată 
de ună astfelă de spirită, ci a merge 
totă înainte obiectivă, fără patimă, căci 
acesta e chiemarea ori cărei corpora- 
țiunl morale și’n deosebi a reuniunei în
vățătoriloră din „Țâra Bârsei.“

Nu credă, că se va afla vre-ună în- 
vățătoră seu bărbată de scolă consciu 
de sine și de chiemarea sa, carele să nu 
sprijinâscă cu căldură introducerea cu o 
<ji mai curândă a lucrului de mână între 
obiectele de învățământă ale scblei po
porale

Eu așa sciu, că reuniunea învățăto
riloră rom. gr. or. din „Țâra Bârsei“ 
a ocupată și ocupă ună locă de onore 
între celelalte reuniuni, m’am mirată însă 
multă, când la acâstă adunare n’am vă
zută luândă parte nici ună domnă pro
fesori dela scâlele medii. Că voră fi 
fostă împedecațl prin unele afaceri nu 
mă îndoiescă, dâr ârășl de altă parte să 
nu uitămft ună lucru:

Pănă când omenii, și mai alesă cei 
cari au afinitate spirituală unulă cu al- 
tulă, nu voră merge mână în mână, in- 
teresându-se unulă de altulă și ajutân- 

du-se împrumutată: pănă atunci nu vomă 
progresa, de s’ar dice câtă de multă, că 
trăimă în secolulă luminai și ală pro
gresului.

Celă ce a fostă de față
i... br...

Parastase pentrn rBp. archidnce RndolfO.
Sibiiu, 20 Februarie n. 1889.

Sâmbătă, în 16 Februarie st. n. a. c., 
s’a celebrată în jbiserica parochială gr. 
cat. de aici o sf. liturgie împreunată cu 
îndatinatele pomeniri întru memoria și 
repausulă sufletului Alteței sale imperiale- 
regescl, a decedatului Archiduce Rudolfă.

Cu acâstă ocasiune autoritatea comi- 
tatensă a fostă representată prin D-lă 
comite supremă Andreiu Bethlen, prin dlă 
vice-comite Thalmann și prin d-lă vice- 
notară Ștefană Stroia, magistratulă cetățe- 
nescă prin d-lă primară de Hochmeister, 
d-lă protonotară Teutsch etc. Asemenea 
au fostă representate și alte oficii din 
locă. La serviciulă divină au mai luată 
parte și feciorii gr. cat. din diferite arme 
aflători în garnisonă aici, cum și alțl 
credincioși gr. cat. fiindă biserica — 
decorată din acestă incidență cu postavă 
negru — îndesuită de publică. Nt.

Palatca, 20 Februariu 1886.
ErI, Marți, în 19 1. c. s’a celebrată 

în biserica nostră o sf. liturgie și |paras- 
tasă întru repausulă sufletului Alteței 
sale imperiale și regale Archiducelui moș- 
tenitoră de tronă Rudolfă cu deplină 
solemnitate servindă doi preoți și fiindă 
de față totă poporulă ca și la prasnice.

A asistată și antistia comunală re
presentată prin : notarulă, mediculă cer- 
cuală și încă câțiva proprietari din co
mună. Preotulă nostru d-lă Vasilie Den- 
ghelă a ținută cu aceea ocasiune o cuvân
tare potrivită prin care a storsă lacrămile 
aucjitoriloră, accentuândă nobilele însușiri 
ale înaltului decedată. In totă comuna 
a fostă o sărbătore de jele, pruncii șco
lari, în numâră considerabilă, ordinați doi 
cu doi și urmați de învățătorulă, încă au 
luată parte la serviciulă divină. Din tote 
gurile se aurliau cuvintele: Dumnecțeu 
sS-lă odihnâscă în fericirea cerâscă!!

Va.

CONVOCARE.
Adunarea generală a Reuniunei fe- 

meiloră române gr. orientale din Făgă- 
rașă și jură se va ține, conformă §-ului 
9 din statute, Duminecă în 26 Faurii st. 
v. la 2 ore după arnâdă în localulă șco- 
lei române gr. or. din Făgărașă. La 
acâstă adunari se învită cu totă onorea 
stimatele dâmne membre, onorații băr
bați de consiliu și toți binevoitorii Reu
niunei.

Agendele voră fi: 1) Revidarea Ra- 
țiociniului și aprobarea lui prin adunare.
2) Statorirea bugetului pe anulă 1889.
3) Desbaterea eventualeloră |propunerl.

Făgărașă, 22(10) Faură 1889.
Maria Aiaeru, Mateiu Bârsană,
președintă. secret.

ESațiooinnin
despre averea Reuniunei femeilora române gr. 

or. din Făgărașă și jură.

A) Intrate:
1. Starea averei cu finea anului 1888 

2383 fl. 37 cr.
2. IntrațI dela una membră funda- 

tore 10 fl.
3. IntrațI dela nouă membre ordi

nare â fl. 2., = 18 fl.
4. Adunați în biserica gr. or. din 

Făgărașă la diferite ocasiunl 3 fl. 53 cr.
5. Interese după banii împrumutați 

cu obligațiuni 83 fl. 40 cr.
6. Interese după banii elocațl la „Fur

nica11 41 fl. 93 cr.
La olaltă 2540 fl. 23 cr.

B) Eșite:
Spese de administrare 2 fl. 22 cr. 
Starea cu finea anului 1888 = 2538 fl.

1 cr.
Adecă față de anulă 1887 ună sporiu 

ală averei de 154 fl. 64 cr.
Făgărașă, 31 Decemvre 1888.

Maria Aieeru, Maria Florea, Mateiu Bârsan, 
președintă. casieriță. secret.

Reprivirl polițienesc! asupra anului 1888.
(Urmare)

Scandalele de strade, tumulturile din 
cârciume și bătăile au fostă rarități și 
cerșitulă pe strade a fostă în urma 
opririi cerșitului priveghiată strajnică și 
călcările opririi fură esemplară pedepsite. 

Numărulă cafeneleloră de nopte, 
cari au inriurință forte stricăciosă asupra 
moralității publice, s’au sporită, ce e 
dreptă, în anulă trecută ârășl, totuși 
viâța și circulațiunea vidiă și emfatică 
din acelea a dată îndărăptă în modă 
însemnată. Este deci ună faptă îmbu- 
curătoră, că deși prostituțiunea înflo- 
resce încă în numitele locale, totuși 
perde multă din însemnătate. Cu tote 
acestea combaterea aceleia a fostă în
soțită de succesă în anulă trecută. Insă 
greutățile, cu cari autoritatea are să se 
lupte, nu suntă mici, și adeseori ele zacă 
mai alesă în privegherea cea grea, ade- 
se-orl cu neputință, a acestoră locale. 
Desființarea sâu celă puțină împuțina
rea localuriloră nocturne, — pentru care 
desființare sâu împuținare pentru mo
menta legea, durere, nu dă nicl-o în
drumare, precum și dreptulă suprave
gherii mai rigurose, chiar ală suprave
gherii polițienescl medicale a chelnări- 
țeloră ocupate în acele locale, care 
supraveghere în urma disposițiuniloră 
din vigore numai în cașuri de totă es- 
cepțională calificate este admisă — ar 
aduce mare binecuvântare pe tăremulă 
moralității publice.

Trecendă la sănătatea publică, ni
se înfățișâză faptulă, că acuma și în 
straturile de josă ale poporațiunii începe 
a se deștepta priceperea pentru sănătate, 
deși nu trebue a se trece cu vederea, 
că acâstă pricepere a trebuită să se deș
tepte prin pedepsirea fără cruțare a 
transgresiuniloră în contra sănătății pu
blice la o parte mare a poporațiunii.

Ună progresă pe acestă tăremă 
atârnă mai cu sârnă dela priceperea ge
nerală și dela simțulă poporațiunii pentru 
nisuințe sanitare. Causa, că pe acestă 
tăremă nu se putu ajunge resultatulă 
dorită, și la care s’a țîntită, zace firesce 
în lipsa de instituții publice. Cunoscința 
adevărată va zori totdâuna la convin
gerea, că chiar în favorulă promovării 
condițiuniloră sanitare în Brașovă să fie 
adusă mai alesă suburbiulă Scheiu, dâr 
și celelalte suburbii în combinațiunea 
curățirei stradeloră, ce se efectuesce pe 
spesele comunei; și scosulă sâu căratulă 
gunoiului atâtă din cetate, câtă și din 
suburbii, ar trebui să se facă mai regu
lată și în măsură mai îndestulitore, con
formă propunerii făcute de câțiva ani 
de comisiunea sanitară.

Regularea Scheiloră din respectulă 
sănătății publice prin pardosirea (pavareaî 
sâu celă puțină prin scurgerea (facerea 
de scurgătorl) stradeloră și a labirintului 
de uliciore, în cari se adună pe fiecare cji 
o mare cantitate de lăpădăturl (aruncă
turi) și a se pune spre scopulă acesta în 
bugetul orașului o sumă corăspuudătâre — 
așteptă încă să se realiseze, cu tote-că 
realisarea 41S0i propuneri este de celă 
mai mare folosă pentru starea sanitară 
a Brașovului.

Canalisarea întregului orașă și insta
larea unui apaductă îndestulitoră ar fi 
să se designeze ca trebuințe urgente 
chiar din respectulă stării sanitare. Ca- 
nalurile esistene suntă defectuose atâtă 
cu privire la construcțiune și posițiunea 
loră, câtă și la cantitatea apei. Deci 
să nu ne prindă mirare, că, fiindă tim
pulă caldă și lipsă de apă deosebitele 
materii lăpădate plutescă încetă pe pu
țina apă din canalurile orașului, și parte 
rămână printre petri sâu scânduri, fă- 
cândă să se simtă miasme neplăcute. Po
sibilitatea de a spăla canalurile esistente 
cu o cantitate îndestulitore de apă ar 
fi de mare folosă ; pentru aceea suntă 
salutate cu bucuriă povoele de ploi 
violențl și ploile mai îndelungate vara, 
cândă nu este apă destulă.

Ca ună progresă esențială pe tă
remulă higienică trebue a se privi fap
tulă, că disposițiunea legii sanitare, care 
cere în modă imperiosă (obligătoră) trac
tarea medicală pentru copii pănă la șâpte 
ani, numai escepțională se calcă. In vre
me ce în anii trecuțl incurgeau la căpi- 
tănatulă orașului pe totă luna ună mare 
numără de bilete de mortă despre copii, 
cari nu erau tractați de medici, și pă
rinții fură pedepsiți îu sensulă legii, acum 
obvină astfelă de călcări numai singu
ratice, și a bătută chiară la ochi, că a- 
nume în suburbiulă Scheiu s’a lățită ca 
fulgerulă soirea despre acâstă obligare 
și a deșteptată pricepere la acâstă parte 
a poporațiunii. (Va urma).

Cununift.
D-lă Nicolau G. Gaitanu și d-șora 

Eugenia C. Zamfirescu și-au serbată cu
nunia în Biserica cu patronagiulă sf. 
Nicolae din Brăila, Joi în 9 Februarie 
1889.

Felicitările noltre!

Unu uncliiu betrftnu, după cum 
soimă toți din tinerețe, umblă totă cu 
unulă și acelașă rocă, ne obiclnuimă cu 
persona și cu roculă lui, așa încâtă niol 
că ne-ar mai plăcâ când într’o 41 și_ar 
schimba îmbrăcămintea cu una nouă. 
Totă ca și bunii unchi, făceau mai în- 
nainte și diarele de familiă, caii apăreau 
întotdâuna într’o învălitâre de unulă ți 
acelașă felă. Cu acâstă tradițiune o rupse 
noua întreprindere «jiaristică din Viena, 
care de ună ană de cjil® întră în viâță 
pentru a face contrariulă la ceea ce 
face întrâga lume. „Wiener Mode“, căci 
de acâsta e vorba, ne arată în tote 28 
numerele apărute păn’acum o frumosă va- 
riațiune de învălitore, cari se orientâză 
mai multă sâu mai puțină si după vre
mea de afară. De este frigurosă și 
ninge, ea are o înfățișare de âmă, âr de 
altădată ne așterne viorele, mărgăritărele 
6. a. Pote că nu greșimă dâcă atribuimă 
colosala reușită a numitei foi parte mare 
acestei variațiunl. Ultim lă numără ne 
aduce âr o surprindere; elăeste „jap ones11 : 
japonesă e învălitorea, japonesă e ori 
ce altă ornamentă ce cuprinde. De aceea 
acestă minunată numâră va fi fdrte 
multă cumpărată și de aceia, car! nu 
suntă abonați.

Rectificare. In numărulă 34 ală 
„Gaz. Trans.“ pag. 3, colona 1, fiindă 
vorba despre însușirile Episcopului Po- 
pasu, este a se ceti în rândulă 23 de 
josă în susă : nici inima lui nu putea fi 
departe de buzele sale, în locă de: „nici 
limba lui“.... etc.

Adevăratele bonbone de sucii de căpă, 
ocrotite de autoritate, le întrebuințâză 
multi cu plăcere în contra tuturoră bâ- 
leloră de gâtă și de peptă. Suculă de 
câpă de sine iute și negustosă are după 
cum este cunoscută ună efectă forte bine
făcătorii, care se arată însă numai în urma 
unei preparări deosebite și amestecări a 
sucului cu alte substanțe potrivite. — 
Gustulă primitivă neplăcută ală sucului 
de câpă se preface apoi într’ună gustă 
plăcută și efectulă disolvată și întăritoră 
asupra tuturoră organelorăderespirațiune 
este aprope miraculosă. Să se observe 
strictă numele „Tietze", care pe fiecare 
pachetă se repetă de mai multe-orl. Tote 
celelalte suntă imitațiune fără valore. 
Veritabile se află în pachete â 20 cr. 
și 40 cr. Țnumai la următorele firme: 
In Brașovă la Franz Kellemen, farm, 
la „Biserica Albău ; H. G. Obert, farm, 
la „Crucea roșiă“ ; depositulă principală 
în Kremsier la farm. F. Krizan.

Cursulâ la bursa de Viena
din 23 Febuarie st. n. 1889.

Cursul ii pieței Hrașovâ
din 23 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.32 Vănd. 9.34
Arginta românesca - „ 9.25 « 9.30
Napoleon-d’orI - - - „ 9.56 n 9.57'/.
Lire turcescl - - - „ 10.80 n 10.86
Imperiali - - - - „ 9.80 n 9.86
GalbinI . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albinau6l,/0 „ 101.— n —

„ n „ &% „ 98.50 a 99.—
Ruble rusescl - - - „ 128.— „ 129.-
Discontula .... 6’/i—8°/0 pe ana.

Renta de aură ------ 101.75
Renta de hârtiăo0/(1 ------ 94.15
împrumutul!! căilora ferate ungare - 145.GO
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căilora ferate de

oști ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei căilora terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 114.— 
Bonuri rurale ungare......................... 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - . . 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.76
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75
Bonuri croato-slavone......................... 104.75
LosurI din 1860 ------- 140.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 887.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.— 
Acțiunile băncei de credita austr. - 313.— 
Galbeni Împărătesei......................... - - 5.68
Napoleon-d’orI ------.- 9.57'/a
Mărci 100 împ. germane .... 59.17*/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.11

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșlanu.
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Arverâsi hirdetmânyi kivonat.
A brassoi kir. tdrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre te9zi, hogy 

Ilie Gtyorgy vegrehajtatdnak ifj. Bartesch Andrâs es neje vegrehajtâst szenvedbk 
elleni 63 frt. tokekdveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassoi 
kir. tdrvenyszek teruleten levd, Rozsnyd kozseg hatârân fekvd a rozsnydi 197 
szămu

a
a
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a
a
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a
a

tovâbbâ a rozsnydi 3580 szâmu tjkvben A 4-1 — 13, 15—20 es 30 rend szâmok alatt 
foglalt: 40 hr. szâmu ingatlanra
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a
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400 frt.
a 2464 hr. szâm. ingatlan. 2 frt. a 15155 hr. szâm. ingatlan. 10 frt.
a 3757 71 71 n 17 71 a 16407 71 n 71 8 71
a 4915 7) 71 71 25 71 a 20240 71 ti n 9 71
a 4932 71 n 71 25 n a 23782 71 71 11 7 11
a 7695 71 71 71 7 71 a 23901 11 ii ii 12 17
a 9957 n 71 n 8 n a 24171 11 17 77 12 11
a 11153/1 71 71 7) 17 71 a 24407 11 ii n 4 11
a 11544 71 71 71 16 n a 2251 11 H 11 3 11
a 13855 71 JV 12 71 a 41 1) D D 6 71
a 14027 n n 71 50
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„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni. . .
șese luni. . ,
unu anu .

Pentru România și străinătate:
trei luni................................................
șese luni ...........................................
ună ana...............................................

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

3
6

12

fi. —

fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
.2
1

>■<fi. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe

ană....
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
anu.......................................................8
șese luni.............................................4
trei luni................................. .2

foglalt: 
3127/1 hr. szâm. ingatlan.

4738 „
4967 „

9370 âs 9371
11254
13258
13674
14929
18036
21441
23230
23938
23976

10
19
22
22
30
24
17
33
22
36

100
6

14

frt.
ii

ii

ii

ii

ii

ii

rt

ii

ii

ii

ii

ii
ii

frt.
ii

ii
ii

n
ii

ii
n
ii

ii
ii

ii

ii

80
4
1

17
12
21
16
4

11
24
14
16
8

15

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

es vegiil a rozsryoi 4021 szâmu tjkvben A 4-1—26 rend
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a 
a 

osszesen 1446 frt. _
es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1889 €vi Mărczius htf 12-ik napjăn 
(Uleltitt 9 orakor Rozsnyd kozseg irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok egyenkenti becsârânak 10°/0-ât 
keszpenzben , vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitottes az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX . t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bănatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâitatni. 

Brassd, 1888 evi Deczember ho 27-en.
A kir. tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosăg.
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kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte,

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

>•<
*■<binevoiescă

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

Totodată facemiî cunoscută tuturoru D-lorti abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se pot ti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Qăf/tă onozal/ii cctitozi!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenț.ei sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincldecea a asistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată 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 din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloru săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută să apară de trei ori pe săptămână totu cu prețulu de pană atunci, 
ăr dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care db erășl cu același prețu, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci încăce amu făcută totu ce ne-a statu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtu în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopu amu isbutitu ca diarulă se-șl aibă tipografia propria.

Nu-i vorbă, multe se ceru astădl dela unu diară, mai alesu când elu este chiămatu a servi causei unui poporu atâtu de multă 
prigonită de sărte. Prin urmare nu putemu die® că amu ajunsă la capătulu îmbunătățiriloru.

Din contră, astădl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cțiaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tăte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturilor^ poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămu puterile cu îndoită energiă și se continuămu lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendu noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corespundă mai multu chiămării sale, ci să se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se păta pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amu introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în diarulu nostru.
Pe lângă programula, ce l’amu observată pănă adî la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multu și unele terene, cărora 

pănă acuma păte nu le-amu pututu da atențiunea cuvenită.
Spre scopulu acesta ama avutu fericirea a concentra împrejurulu nostru unu numiră, însemnată, de bărbați cu cunoscințe speciale, cari 

voru colabora regulată la foia năstră, așa ca materialulu ce’lu va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloru 
poporului, nu numai pe tăremulu politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă 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 nostru ună diara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să serate trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anillu DOU 1889 înedee amu lllăritu în 
modu destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă, și s6 le întocmimu și s6 le redactămu astfelă, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitorii și să se potă abona și separată.

Amă deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a., 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora impregiurările nu le ertă de a abona întregu diarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
eu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe anu numai 2 11. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca si stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloru loru pentru lățirea „GazeteiTr an- 
silvaniei" precum și pentru răspândirea în poporu a numereloră cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

Redacțiunea.
Rugămtî pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să binevoiască a scrie pe cuponulti manda

tului poștală și numerii de pe fășia sub care aurimitdu diarulă nostru până acuma.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
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