
btiiciluiea. MmftisîralluiiBa si 
TipoEiata: 

BRAȘOVU, plaga mare Hr 22. 
Scrisori catran -titenu se prî 
mesei. J'.anuscrip e eu se re- 

trmu îl !
Bircnnle de amcnni. 

Brațovu, pleța mare ir. 22.
Inserate mai primescu în Vie na 
fiudol/ .Vow, Uatutn^tfin <£• Vogler 
(Oto Maus), 2/etnnch Schalek, Alois 
Btmdl, .V.Duta. ban-
tebirg ; în Budapesta:.!. V Gold- 
lerger, AutonMeici, EcksiemBimat; 
înFrankfurt: O. L, Daube: în Ham- 

turg: J. Steintr.
Prețul inserțiuniloru : o seria 
garni on du pe o coldnĂ 6 cr. 
și BO cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tacită și învoială.
Beclame pe pagina III-» o 
■ eria 10 cr. v. a. său 30 bani.

lull-

„Gazeta" iese In fie-caro <|1 

ibonamente tentru iasti j-UEgmia 
Pe unu anu 12 fl., pe șeseluni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate 

Pe unu anu 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 franci, pe trui luni 

10 franci.
Se prenumără la t6te ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonamenînlu pentru Brașovâ: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe ună ană 
10 fi., pe șăse luni 5 fi., pe tril 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du 8 ul u în 

casă: Pe ună anu 12 fi- pe 
șăse luni 6 fi., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 6 cr. v. «■ 

16 bani.
Atâtu abonamentele cfttă și 
inserțiunile suntti a se plăti 

înainte.

Brașovu, Sâmbătă 8 (20) Aprilie 1889.

USToin. abenamentu.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. s’a deschisu nou 

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

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Vngaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni G fl., pe unii ani 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 fraud, pe ună 
ană 10 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șese luni -1 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Âdministrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 7 Aprilie v.

Decă ar fi s6 credemu foiloru 
rusesc! și francese, atunci s’ar pute 
fiice, că diplomația rusescă merge 
din isbândă în isbândă în ce pri- 
vesce recucerirea influinței sale în 
peninsula balcanică.

In timpulu din urmă a venitu 
în ajutorulu acestei păreri, care e 
mai multa subiectivă, decâtu co
respunde realitățiii, o declarare a 
foiei bismarkiane în privința ati- 
tudinei Germaniei față cu România.

țîiarulu francesu „Le Pays11 a 
susținută, că venirea la putere a 
ministerului Catargiu în România 
este unu desastru pentru cancela- 
rulu Bismarck și pentru politica 
ce-o urmăresce elu în România.

Față cu acestă afirmare, „Ga
zeta Germaniei de Nord" a găsită 
de cuviință să declare, că Ger
mania n’are mai multe interese 
de representatu în România, de
câtu în Bulgaria, și faptulu în 
sine, că în România domnesce 
unu principe din casa Hohenzollern, 
nu pdte împinge pe Germania pe 
nisce cărări, cari nu suntu impe- 
riosu cerute de interesele națiunei 
germane.

Declarația acesta are fără în
doială scopulu de a liniști pe 
Rusia, că Germania n’are de gându 
se’i creeze dificultăți nici în Ro
mânia, făc-endu-se luntre și punte 
pentru regatulu dela Dunărea de 
josu, și că ea va lăsa peninsula 
balcanică în plata Domnului, decă 
așa voru cere interesele națiunei 
germane.

Limbagiulu fbiei bismarkiane 
a trebuită se surprinfiă pe toți 
aceia, cari cțedeu susă și tare, 
că România a fostă deja înjugată 
la carulă alianței puteriloră cen
trale. Der privindă lucrulă mai 
de-apr6pe, nu vedemă decâtu că 
se repetă tactica cancelarului ger
mană, de a se arăta câtă se pdte 
de prevenitoru față cu Rusia în 
cestiunea Orientului, pentru a pa- 
ralisa apropierea între Rusia și 
Francia.

Este vechia și nenorocita riva
litate dintre Germani și Fran- 
cesl, care apasă atâtă de cumplită 
asupra situațiunei generale poli
tice și care a pricinuită și amin
tita declarare a foiei lui Bis mark.

De când cu visita împăratului 
Germaniei la Petersburgă se mai 
potoliseră manifestațiile demons
trative de simpatiă între Ruși și 
Francesl. De unu timpă încoce 
înse erăși au începută a se înfer- 
benta mai multă unii pentru alții.

Se fiice, că Țarulu are de 
gândă se visiteze esposiția din 
Parisu și Francesii asigură, că’i 
voră face o primire cum nu i-s’a 
făcută nici unui suverană francesă 
vre-odată. Asemenea se vorbesce, 
că sub comanda marelui duce 
Vladimiră va visita, pe timpulă 
esposiției din Parisă, o flotă ru
sescă porturile francese.

Față cu asemeni dovefil de 
dragoste între Ruși și Francesl, 
cancelarulă Bismarck s’a arătată 
întotdouna forte sensibilă și a- 
cestă împrejurare esplică și cea 
mai nouă enunciare, prin care se 
lapâdă de orl-ce amestecă în pe
ninsula balcanică, pe care diploma
ția rusescă doresce se o reserveze 
esclusivă propriei sale influințe.

Der scimă, că diplomații j6că 
totdeuna cu cărți duple, și așa nu 
se p6te lua ad literam nici decla
rarea „Gazetei Germaniei de Nord". 
Acesta resultă și din interpretarea 
ce-o facă foile berlinese declarării 
din vorbă.

Bine că Germania n’are inte
rese în România, der le pdte ave 
Austria și de aceea în casulă când 
Rusia ar viola tratatulă dela Ber
lină, Germania în puterea alianței 
ar fi obligată să apere interesele 
Austriei, fiice „Borsen Courier", cu 
alte cuvinte.

Etă der că totă îi mai rămână 
Germaniei interese de representatu 
în peninsula balcanică, decă nu 
directă, celă puțină indirectă prin 
aii ații sei.

Ori cum ar fi înse, situațiunea 
remâne forte încurcată și critică, 
și de aceea cei mai mici trebue să 
vegheze, ca se nu fiă copleșiți de 
cei mari și puternici.

In criticele împrejurări de față 
li-se impune frațiloră noștri din 
România mai multă ca ori și 
când datorința românescă și pa
triotică, de a’și uni puterile cu 
toții și de a veghia asupra inde
pendenții și a viitorului țării. La 
vr’ună bine în ceea ce privesce 
întărirea statului română nu se 
potă aștepta din afară. Rămâne 
der ca ei înșiși se’șl ajute prin 
consolidarea forțeloru naționale în- 
năuntru și prin continuă veghiare. 
Atunci și Dumnefieu le va ajuta !

Procesul!! contra Boulangiștiloră.
Din Parish se telegrafiază, că din 

ordiuulă d-lui Merlin, președintele comi- 
siunii de anchetă a înaltei Curți, s’au 
făcută perchisiții domiciliare în timpulă 
dimineții la Boulanger, Dillonă și Ro
chefort. „Autorite" pretinde a sci, că 

d-lă Merlin în calitatea sa de preșe
dinte ală comisiunei de anchetă, a ordo
nată perchisițiuni domiciliare și la ge- 
neralulă Barail și la Cassagnac. „Presse" 
fiice, că circulă soirea, cumcă d. Merlin 
a dată 60 mandate de arestare. Lagu
erre și alțl membri ai comitetului na
țională (boulangistă) au plecată la Bruxela, 
uude acestă comitetă va ține o întrunire 
însemnată. După „Evenement", în do- 
sarulă înaltei Curți de justițiă se găsesce 
o corespondență, ce generalulă Boulan
ger a ținut’o cu ună căpitană, care’i co
munica totă ce se petrece în sînulă gu
vernului. „Paris" constată însă, că hâr
tiile confiscate la generalulă Boulanger 
n’au așa mare însemnătate.

Ministrulă Costans a recomandată 
prefecțiloră să nu îngădue de calea pu
blică nici o manifestația de natură a 
turbura liniștea. Elă va trimite în cu
rând o altă circulară, care va aminti, 
că prefecții suntă în departamente sin
gurii representanțl ai puterei centrale și 
că totă acțiunea politică trebue să fiă 
concentrată în manile loră, și ceilalți 
funaționarl trebue să’i ajute. După „Gau- 
lois“ ar fi vorba să se esamineze mij- 
locele de a continua lupta în contra 
Boulangismului, fără a turbura exposiția 
printr’o manifastațiă orecare.

Mestiri militare rusescl.
Din Petersburg se scrie cătră „Kdl- 

nische Zeitung", că la tote regimentele 
de cavaleriă cu cazacii împreună s’a spo
rită numărulă oficeriloră cu câte ună o- 
ficeră superioră.

Germania și Rusia.
„Borsen Curier" dice, că o inter- 

venire a Germaniei în Balcani nu s’ar 
face decâtă în casulă, când Ru sia ar vi
ola tractatulă dela Berlină și casus foe
deris, adecă condițiunile triplei alianțe 
ar îndatora pe Germania să apere inte
resele Austro-Ung ariei.

Regele Serbiei la Curțile europene.
Din Belgradă se scrie cătră „Neues 

Tagblatt", că cabinetulă a hotărîtă în 
modă definitivă, ca regele Alesandru să 
facă o călătoriă în luna Iulie, ca să vi
siteze Curțile europene. D. Risticl va 
îusoțl probabilă pe rege. Mai ânteiu 
regele ar face împăratului Franciscă Io 
sifă o visită, apoi împăratului Wilhelm ; 
pe urmă s’ar duce la Parisă ca să se 
întelnescă acolo și cu tatălă său, ex-re- 
gele Milană, și unde ar sta mai multă. 
Pe la jumătatea lui Augustă, regele ar 
pleca spre Rusia.

Germania și România.
Cu privire la enunciațiunea foiei 

bismarekiane, despre care am vorbită 
în numărulă de ieri, scrie „Neve freie 
Presseu :

„Pe când se desbate în camerile 
române creditulă pentru fortificații și pe 
când partisanii ministrului-președinte Ca
targiu se declară pe față ca contrari ai 
acestui credită, constată „Norddeutsche 
allg. Ztg.“, că Germania n’are să repre- 
senteze în România mai multe interese 
ca în Bulgaria, și că prin aceea, că în 
România domnesce ună principe din 
casa Hohenzolern, interesele națiunei 
germane nu potă fi influințate. Acesta 
declarare este fără îndoială dictată de 
considerația față cu Rusia și are de 
scopă de a nimici credința, că Germania 
s’ar fi angajată pentru desvoltarea lu- 
cruriloră în România. O altă întrebare 
este însă, că 6re încâtă corăspunde acea 
declarațiă spiritului politicei alianței tri

ple și decă nu cumva dă o lovitură po- 
sițiunei regelui Carolă, de care se potă 
bucura Catargieștii. Ce-i dreptă pănă 
acuma amă crefiută, că este și în inte
resele Germaniei de a susține peRomânia 
înlăuntrulă cercului de influință ală po
liticei de pace conservative a puteriloră 
centrale."

Riarele berlinese comenteză aseme
nea ultimulu articulă, pe care „Gazeta 
Germaniei de Nordă" l’a consacrată si
tuațiunei României.

„Curierulă Bursei" fiice, că interve- 
nirea Germaniei în Balcani nu s’ar 
face decâtă în casulă când Rusia, vio
lând tractatul dela Berlină, casus foederis ar 
obliga pe Germania să apere interesele 
Austriei.

Ministeriul Catargiu și diarele streine.
„Fremdemblattu consacră ună arti- 

colă modificării ministeriale ce s’a pro
dusă în România. Elă dice, că nu trebue 
să se considere politica exteribră ca fi- 
indă causa căderii cabinetului Rosetti- 
Carpă. Venirea la putere a cabinetului 
Catargiu a fostă provocată de nisce mo
tive de politică interioră. Elă respinge 
de altmintrelea orl-ce ideiă de schim
bare a atitudinei din partea României, 
în ceea ce privesce politica sa din afară. 
Decă noulă cabinetă voesce într’ună 
modă sinceră să mențină principiulă neu- 
tralitățiii ca basă a politicei sale din afară, 
și să se opună prin urmare la tote agi
tațiunile de natură a o discredita și a o 
compromite, elă pdte fi sigură de apro
barea puteriloră, cari formeză liga păcii. 
Austro-Ungaria nu’șl pote înfățișa întor
sătura ce au luat’o de curendă eveni
mentele în România, decâtă din acestă 
puntă de vedere decisivă pentru ea, a- 
decă că libera desvoltare a individuali
tății fiă-cărui stată din Balcani e cea mai 
bună garanțiă a cosolidării ordinei în 
Orientă.

„Narodni Dnewniku, foiă din Bel
gradă, vorbindă de crisa ministerială ce 
s’a resolvată în România, exprimă spe
ranța, că schimbarea de ministeră din 
BucurescI va satisface interesele regatu
lui vecină. Acesta e urarea cea mai 
sinceră ce se pote face pentru o na
țiune amică.

Desbaterea asiwra creditului pentrn fortiflcațmnl.
In ședința dela 4 (16) Aprilie a ca

merei române, fiindă presențl 135 depu- 
tațl, s’a începută discusiunea asupra cre
ditului de 15 milione pentru fortificații.

Fiindă vorba mai ântâiu, decă să se 
ia în discusiune neamânată acestă pro
iectă de lege, ministru-președinte Catargiu 
a stăruită ca să se discute imediată, de- 
clarândă totodată, că lasă camera liberă 
să decidă cum va voi. Ministrulă de es- 
terne Lahovari fiice, că cestiunea fortifi- 
cațiunilură nu mai pote fi amânată, de- 
orece e o cestiune de conservare națio
nală, er nu de conservatorismă seu libe- 
ralismă. Asemenea stăruesce pentru luarea 
în discuțiă a creditului d-lui Carpii și 
ministrului de răsboiu generală Mânu.

Se decide ca discuția să se începă 
imediată.

D-lă P. P. Cârpă, raportoră, dă ce
tire proiectului de credită următoră :

Art. I. Pentru continuarea fortifica- 
țiiloră Bucuresciloră, Nămolosei, Focșa- 
niloră și Galațiloră, se deșchide minis
terului de răsboiu pentru nnulă 1889 
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ună credita estra-ordinară de 15 milio- 
ne lei.

Art. II. Acesta credita se va aco
peri prin emisiune de rentă amortisabilă 
seu prin ori-ce mijloca.

D-la Lascar Catargiu ministru-preșe- 
dinte, declară, că a fosta contra fortifi
cațiiloră, der când a venita la ministera 
a vădută, că s'au cheltuita 32 milione 
și mai sunta angajate încă două, trei 
milione. Fiinda pusa în alternativa seu 
de a perde cele 36 milione prin înceta
rea lucrărilora de fortificații seu de a 
mai cheltui încă 72 milione prin conti
nuarea lucrărilora d-la Lascar Catargiu 
declară, că opteză pentru a se cheltui 
încă spre a se termina fortificațiile. D-sa 
voiesce să se gătescă aceste lucrări îm- 
prejurula Bucurescilora, câta pentru alte 
fortificațiunl nu se vora mai face. D-la 
Catargiu nu pote lua răspunderea de 
perderea celora 32 milione deja cheltuite, 
decă însă camera va lua acesta răspun
dere, atunci va vota contra, respingendă 
proiectula de credita.

D. A'. Bibescu face mai ânteiu is- 
toricula fortificațiiloră, d-sa dice, că ge- 
neralula Brialmont, ori câta de multă 
esperiență are, totuși n’a asistata nici
odată în timpa de resbela la atacula 
vre-uneia din cetățile ce au fosta cons
truite sub direcția sa. D-nula Brial
mont merită a fi criticata, căci cum a 
putută d-sa să întreprindă lucrările de 
fortificația la noi, decă nu cunoscea po- 
siția geografică a țărei nostre. Mă prindă 
că d. generala Brialmont a fosta adusa 
în țeră spuindu-i-se: „Generale, voima 
„să ne fortificăma, să ne dai planulă". 
Ei, nu merită generalula a fi criticata?

Fortificațiile, urmeză d. N. Bibescu, 
nu pota servi la nimica așa după cum 
ele se construesca la noi, căci multe in- 
vențiunl și arme nouă se descoperă pe 
fiecare <li. De asemenea și armamentula 
actuala, în casa de ataca din partea unei 
armate seriose, nu păte servi la nimica 
și ela mai multa îngreuiază posiția 
nostră.

Oratorul, vorbinda de Moldova, dice, 
că acestă parte a țării nostre s’a lăsata 
cu totula în părăsire. Nici o parte câta 
de mică din aceste fortificații, chiar așa 
de necomplete cum sunta, nu s’a des
tinata pentru ea. Moldovenii cu ade
vărata pota dice: „0 Moldovă, tu care 
„țl-ai jertfita autonomia spre a forma 
„Principatele Unite, spre a forma rega- 
„tula României, astăcjl ești lăsată în pă
răsire de acei ce se glorifică cu nu- 
„mele tău. (Aplause.)

Trecenda apoi la însemnătatea for
tificațiiloră, d-sa dice, că vai de acea 
țeră, care se bizue pe fortificații; d. Bi
bescu amintesce exemplulă lui Bazaine 
la Metz, care a fosta nevoita să se predea 
cu o armată formidabilă după ce a fostă 
blocată în dece dile numai. Dovedesce 
apoi ineficacitatea fortificațiiloră Pari
sului în 1870. D. Bibescu ia apoi în 
discutare cașurile de răsboiu între Rusia 
și Austria și când țera nostră va fi ne
voită să se unescă seu cu Rusia seu cu 
Austria. In casă de a eși învingători 
ama câștiga seu Basarabia seu Bucovina, 
în casă contrară, ne vomă retrage în 
țeră unde vomă căuta să căpătămă o 
pace împovărătdre. In ambele cașuri 
linia de operația va fi Moscova—Buda
pesta și prin urmare fortificațiile dela 
BucurescI, Focșani și Galați nu ne voră 
folosi la nimică. Presupuindă și casulă, 
că Bulgaria ar fi câmpulă de resbelă ală 
Rușiloră cu Austriacii, totuși fortificațiile, 
dice d. Bibescu, nu ni ar folosi la mare 
lucru. Oratorulă amintesce, că și în 1887 
s'au votată 30 milione pentru apărarea 
neutralității. Camera votândă acestă sumă 
cu ună entusiasmă nespusă a lucrată mai 
multă cu inima decâtă cu capulă. D. 
Bibescu dice, că suma de 70 de milione 
cu care se c|ice că se voră termina for
tificațiile, e o glumă, căci la asemenea 
lucruri nu se potă face socoteli anti
cipate.

Trecendă la chestia creditului, d-sa 
dice, că guvernulă are dreptulă să viă 

să ceră credite, der noi, mandatari ai 
țării, avemă dreptulă să le refusămă, să 
le respingemă. Trebue să punemă o 
stavilă risipei pe care guvernanții noștri 
voescă s’o facă, — astădl 70 milione 
pentru terminarea lucrăriloră deja înce
pute, mâne alte 70 milione pentru a se 
începe nouă lucrări și așa mai departe 
pănă la infinită.

D. Bibescu, forte emoționată, vor- 
bindă de vitejia armatei nostre, spune 
că ostașulă română preferă să moră mai 
bine de ună glonță ce-lă lovesce dreptă 
în pieptă, decâtă ca elă să fiă închisă 
în fortificații. (Aplause.) Mai bine, d-loră 
miniștri, luațl câteva milione de franci 
și faceți spitale, unde să se vindece sol- 
dații noștri de acelă flagelă îngrozitoră, 
ce-lă capătă în armată, pe care nu voiu 
să-lă numescă, și care decimeză pe bieții 
noștri ostași în modulă celă mai grozavă. 
(Aplause prelungite.) Mai bine luațl, d-loră 
miniștri câteva milione și le împărțițl 
săteniloră ca avansuri, cu cari să’șl cum
pere boi și plugă și să-și clădescă case. 
Și când țăranulă nostru va sci, că a lă
sată nevasta și copii în siguranță, elă se 
va duce cu bucuriă să lupte pentru pa
tria sa. (Aplause.)

Pentru mine, d-loră deputațl, forti
ficațiile suntă ună lucsă. Noi, țeră săracă, 
nu trebue să ne permitemă lucsurl. (A- 
plause.) Fortificațiile d-loră suntă o can
grenă care răde financele țării, aci nu e 
vorba, ca pentru a salva '30 milione să 
perdemă alte 300 milidne. (Aplause.) 
Pentru interesulă națională, în acelă ală 
țărei, sfâtuescă pe amicii mei să sacri
fice acele 30 de milione, scăpândă 300 
și țera îi va binecuvânta. (Salve de a- 
plause îndelungă repetate.)

D. gen. Mânu ministru de risboiu regretă, 
că d. Bibescu n’a venit când a fost chemat 
să dea asemenea esplicații și a consacrat o 
ședință publică pentru acestă discursă. 
Impută prințului Bibescu, că n’a luată 
cuventulă când s’au votat cele 8 milione. 
D. generală Mânu speră, că d. Bibescu 
nu va ave maioritate spre a respinge 
creditulă. D. Bibescu s’a plânsă că nu 
i-s’au dată memoriile diferite între care 
ale maiorului Schuman, lucrulă e ade
vărată, der nu putea face aceasta din- 
tr’ună punctă de vedere de discreția. 
Nu contestă celebritatea și capacitatea 
d-loră Brialmont și Schumann, der cu 
privire la țera românescă erau și cestiunl 
naționale curate, în care aceste capaci
tăți nu vedeau nimică. D. ministru de 
răsboiu declară, că d-sa a fostă totdeuua 
pentru întărirea Bucuresciloră și Gala- 
țiloră. A diferită însă în privința mo
dului cum trebuiau făcute aceste întăriri. 
— AdI însă acestă modă este stabilită 
și-lă aprobă. Răspunde apoi pentru ce 
s’a începută întărirea dela centru, și nu de 
la periferiă, lucru ce i-a imputată d. 
Bibescu. Datu-șl-a d. Bibescu semă de 
întăririle ce ar fi trebuită să se facă 
dela periferiă? De sigură că nu, căci 
altfelă n’ar refusa creditulă de 15 mili
one. Din totă periferia, am alesă punc
tele cele mai strategice, căci pe d’oparte 
avemă întărirea munțiloră, de alta avem 
Dunărea și n’avemă nevoiă d’a întări 
totă periferia țărei, lucru care nu e ad
misibilă.

S’a constatată, că fortificarea Bucu
resciloră dă garanții d’a apăra indepen
dența țărei nostre. D. Bibescu scie că 
Germanii intrândă în Franța nu s’au o- 
cupată a lua Strassbourg și Metz, ci au 
mersă directă la Parisă, căci fără Parish 
Franța nu era în mânile loră. Acesta 
e casulă Bucureștiloră pentru care e de 
ajunsă ună numără forte mică de ar
mată comparativă cu celelalte armate 
ce le putemă pune în fața dușmaniloră. 
D. generală Mânu consideră ca o crimă 
pentru ună ministru de răsboiu d’a ex
pune în fața dușmaniloră numai pieptu
rile soldațiloră noștri.

Cestiunea d’a aștepta pănă ce 
sciința nu va mai face nici ună progres 
și atunci să clădimă și să facemă stabi
limente, d. ministru de răsboiu nu o 
consideră ca seriosă, căci progresele 

sciinței nu crede d-sa că se voră opri 
așa de curendă.

D. gen. Mânu dice, că pentru gene
rația actuală aceste puncte suntă sufi
ciente spre a păstra neutralitatea țărei 
precum și a-șl îndeplini misiunea la gu
rile Dunării de a împedeca năvăliri ori 
de unde ar veni ele.

Terminândă, d. ministru de răsboiu 
cjice, că camera e liberă a nu vota acest 
credită, decâtă atunci altulă în loculă 
său va lua răspunderea acestui faptă față 
cu țera.

Discuțiunea se închide. Se pune la 
votă luarea în considerația cu apelă no
minală. Resultatulă votului, votanțl 156. 
Pentru 84, Contra 72.

Prin urmare luarea în considerare 
s’a primită.

Pentru au votată toți junimiștii și 
partisanii d-lui Ioană Brătianu, contra 
au votată cea mai mare parte dintre 
CatargiștI, VerniciștI și câțiva liberali.

SCIRILE BILEI.«
Procesulă de pressă Bartha-Korbuly. 

„Erdelyi Hirado“ publică în fruntea nu
mărului dela 17 Aprilie sentința adusă 
de curtea cu jurați din Clușiu în causa 
procesului de pressă intentată de Bartha 
Miklos, redactorulă lui „Ellenzek“, con
tra lui Korbuly Jozsef, redactorulă lui 
„Erdelyi Hiradou. Prin acestă sentință, 
care deja a întrată în putere de lege, 
Korbuly Jozsef a fostă condamnată pen
tru calumniă la 6 luni închisore și 100 
fi. amendă, er pentru vătămare de onore 
la 50 fi. amendă și 15 dile închisore. 
Mai departe a fostă condamnată ca să 
plătescă la 3 martori câte 60 fi., er la 
unulă 40 fi. și pentru organele poliție- 
nescl 6 fi. Totodată i-s’a impusă acusa- 
tului, ca sentința acesta împreună cu 
motivele ei să o publice în fruntea nu
mărului primă ce va apăre după ridica
rea la valdre de dreptă a acestei sen
tințe. După aducarea acestei sentințe, 
Korbuly a trimisă 2 martori la Bartha 
Miklos spre a-i cere satisfacțiune cava- 
lerâscă pentru nisce espresiunl vătămă- 
tore ce le-a publicată elă în „Ellenzek“ 
din anulă trecută contra lui Korbuly. 
Bartha însă a răspunsă martoriloră, că 
nici vătămarea făcută nu vrea să și-o 
retragă și nici satisfacțiune cavalerescă 
nu vrea să dea, ci a declarată că numai 
în scrisă vre să răspundă. In urma acesta 
Korbuly Jozsef declară în foia sa, că 
„acum, fiindă robă, nu pote face nimică, 
der îșl reservă dreptulă de a-șl lua elă 
satisfacțiunea, unică posibilă în aseme
nea casă, îndată ce se va libera.

*
Esamenuliî de maiorii. Căpitanii din 

statulă maioră generală trebue, precum 
se scie, îndată ce le vine rendulă să fiă 
înaintați la gradulă de maioră, să depună 
esamenă în școla de răsboiu din Viena. 
Esamenulă constă de obiceiu în prelu
crarea unei teme technice de stată ma
ioră generală și formeză o lucrare, care 
dureză sub controlă mai multe dile. 
Deunădile s au presentată la depunerea 
acestui esamenă 21 de căpitani din cor- 
pulă statului majoră generală și dintre 
aceștia, precum se istorisesce în cercu
rile militare, 8 inși n’au corăspunsh la 
esamenă. Aceștia au fostă transferați 
din corpulă statului maioră generală la 
trupă, der au avantagiulă că, pentru a 
deveni oficerl de stată maioră (maioră 
etc.) în arma sa, nu mai au nevoiă să 
depună esamenă teoretică.

*
Geografia in școlele săsescl. „Buda

pest Hirlap“ publică în Nr. 97 următo- 
rele: „Cum e făcută geografia șcăleloră 
săsescl? In „Magyar paed. szemle“ din 
Aprilie a apărută ună articula forte vred
nică de atențiune, de Iuliu Havas, in
spectorate școlară r. ală Bistriței-Năsă- 
udului, din care aflămă, că precum cu 
părere de rău constată scriitorulă arti- 
culului, cetățenii statului ugurescă de 
limbă săsescă nu cunoscă statulă ungu- 
rescă în planurile loră de învățămentă 

nici măcară după nume. Ardelulă îlă 
cunoscă, monarchia austro - ungară o 
cunoscă, der imperiulă maghiară nu! 
Asta-i o aspră acusațiune și cu privire 
la posițiunea oficială a scriitorului arti- 
culului n’avemă temeiu a ne îndoi de 
adevără. Numai câtă ne mirămă, cum 
se po e tolera nepedepsită acâstă stare 
ilegală? Și decă respectivulă inspectoră 
școlară r. are cunoscință despre acesta, 
va fi făcută doră ministrului, ce-lă pu
țină confidențială, cunoscută și care a 
fostă resultatulă ? Noi respectămă auto
nomia confesiuniloră și în afaceri șco
lare, der numai în cadrulă legii și câtă 
timpă ele nu păcătuescă contra intere- 
seloră naționale maghiare. Der ceea ce 
e oprită altoră școle confesionale, aceea 
nu pote fi privilegiu în școlele confe
sionale ale Sasiloră. Ministrulă de culte 
se odichnesce acum pe laurii vestitei 
sale ordinațiunl, pdte că are puțină 
timpă să dea atențiune acestoră date.

„Sieb. Deutsch. Tgbl.u elice, că ceea 
ce spune Havas e o denunțare și dreptă 
răspunsă îi spune simplu, că ceea ce a 
scrisă e ună neadevără. Nu mai încape 
îndoială, că și în casulă de față se unel- 
tesce în contra școleloră unei confesiuni.

*
Bin comitatulă Făgărașului, Viceș- 

panulă a raportată la 13 Aprilie comi
tetului administrativă, că și în luna 
Martie s’au întâmplată dese focuri în 
comunele rurale, din partea cea mai 
mare a obiecteloră distruse a fostă asi
gurată. Mai raportă, că representanța 
comitatensă a votată 14.679 fi. pentru 
reparaturi la edificiile comitatului, der în 
același timpu a hotărîtă să dea în jude
cată pe inginerulă, care a condusă și 
controlată edifi area, și să’i ceră despă
gubiri. Inspectorate de șcăle raporta, 
că ministerulă de instrucțiune a dată 
școlei industriale din Făgărașă 150 fi. 
ajutoră pe anulă curentă, er ministerului 
de comerță și industria 50 fi. spre același 
scopă.

*
Defraudare Din Timișora se scrie: 

Notarulă și magistru-poștală din Sân- 
Michaiulă română, George Cocoțiană, 
ducându-se în Noemvre a. tr. într’o co
mună din apropiere, lăsă să-lă substitue 
învățătorulă Max Kulin la espedarea 
poștei. A doua di Kulin dispăru din 
sată. Tocmai acum după luni de dile 
se dovedi, că Kulin, în loch să trimită 
150 fi. unui orecare Sallay în Budapesta, 
i-a lăsată să-i alunece în buzunară. Co
coțiană rămase înmărmurită când se 
vădu din acestă pricină cu cercetarea 
disciplinară după gâtă. Arăta direcțiu- 
nei poștale cum stă lucrulă și în acelașă 
timpă făcu arătare și tribunalului cri
minală.

*
Focii. In Avrigă a arsă șura lui 

Marcu Cernea, care era arândată lui 
Iacobă Ologetă. Paguba e de 100 fi. 
neasigurați.

Dela sinodulâ protopopescu gr.-cat. 
alu tractului Sibiiului.

Sibiiu, Martie 1889. 
(Fine).

In legătură cu raportulă generate 
s’a cetită raportulă statistică pe anulă 
1888. Din acestă raportă resultă, că în 
protopopiatul^ Sibiiului, care numără la 
16 681 suflete, în anulă 1888 s’au întâm
plată 677 cașuri de nascere, adecă 326 
feciori și 351 fete. Din numărate totală 
ală născuțiloră, 52 cașuri de nascere au 
fostă nelegiuite. — Căsătorii s’au înche
iată în totală 129. — Cașuri de morte 
s’au întâmplată 556, adecă cu 121 mai 
puține decâtă cașurile de nascere. Din 
cașurile de morte — 247 au fostă copii 
pănă la 5 ani, — 91 dela 5 ani în susă 
și respective juni, — 137 căsătoriți și 
81 văduvi. Dintre cei 556 morțl numai 
16 au ajunsă etatea de 80 ani, adecă 
mai puțină de 5 la sută.

Din datele înșirate pote ori și cine 
să’șl facă o ideă lămurită despre deose
bitele raporte, sub cari trăiesce poporală 
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din tractulă protopopescă gr. cat. alG 
Sibiiului. E mai alestî regretabilă acea 
împregiurare, că din numărulă totală ală 
morțiloră de 556, aprope jumătate suntă 
copii în etate pănă la 5 ani. Ar fi tim- 
pulă supremă, ca pentru curmarea acestui 
rău pretutindenea s# se înființeze, reuniuni 
higicnice, er cele esistente să fiă sprigiuite 
cu totă căldura din partea celoră chie- 
mațl, avendă aceste reuniuni scopulă de 
a lumina și îndemna poporală la o în
grijire mai rațională în ceea-ce privesce 
crescerea trupescă a copiiloră.

3. Fiă-care preotă presentă șl-a 
făcută raportulă specială cu privire la 
starea actuală a afaceriloră bisericescl și 
scolastice în parochiile respective, făcân- 
du-șl și presidiulă din parte’șl reflesiunile 
sale în ședință, aprobândă părțile lumi- 
n6se și desaprobândă părțile umbrose, 
îndemnăndă și încurajândă pe cei mai 
debili, ca să’șl dee tote silințele posibile 
a corăspunde sublimei loră chiemărl, 
despre a cărei împlinire suntă răspunză
tori nu numai înaintea lui Dumnedeu 
și a superiorității, ci și înaintea poste
rității.

4. S’a sulevată de nou cestiunea 
înființărei de biblioteci scolastice și pa- 
rochiale, cari au menirea de a deștepta 
gustulă de cetită în poporă, provocându- 
se membrii presențl a’șl da totă silința 
pentru procurarea și aflarea de mijloce 
spre acestă scopă.

In .neesă cu cestiunea biblioteceloră 
s’a alesă de bibliotecară tractuală și 
de cassară ală fondului bibliotecei trac- 
tuale cooperatorulă parochială din Sibiiu 
Nicolau Togană.

5. S’a sulevată de nou cestiunea 
înființărei de reuniuni de femei pentru 
înfrumsețarea bisericeloră, fiindă aceste 
TeuniunI de mare importanță atâtă din 
punctă de vedere materială, câtă și mo
rală, și s’a impusă preoțiloră presențl, 
ca să stăruiescă cu totă ocasiunea pentru 
înființarea loră.

6. S’au împrospetată mai multe 
ordinațiunl consistoriale referitore la 
afaceri bisericescl și scolastice și s’a 
recomandată spre procurare pe sema 
biblioteciloră scolastice cartea edată de 
G. Moiană în interesulă întroducerei in
dustriei domestice în scole, cum și cartea 
„Invățătoriului din MerescU de V. Flo- 
riană în interesulă promovărei pomări- 
tului la poporă.

7. Preoții însărcinați cu ținerea de 
disertațiuni din partea Sinodului din 
anulă trecută și-au cetită disertațiunile 
loră și anume: Nicolau Togană diserta- 
țiunea cu moto : „Și spiritulă lui Dum
nedeu se portă pe derapra apei“. — 
Fac. 1, 2; er Aronă Mihulețiu cu motto: 
„Sciința și cunoscința înțelegerei sfinte 
ca ploia a vărsată și a înălțată mărirea 
celoră-ce se țină de densa11 Isusă Si- 
rachă 18. — Totă odată s’au aclamată 
de diserenț) pentru Sinodulă ordinară 
ală anului viitoră preotulă din Stenea 
Mariană Păculea și preotulă din Șura 
mare Ioană Șiara.

In urmă alegendu-se trei confesarl, 
preoții și-au făcută mărturisirile prescrise.

—nt—.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 21 Martie.
D-lă generală Mânu, ministru de răs- 

boiu, învitâ pe d-nii deputațl, în șe
dința secretă, spre a-le face comunicările 
cuvenite în privința fortificațiuniloră.

(Ședința secretă). D-lă generală 
Mânu arăta d-loră deputațl planulă for- 
tificațiiloră dimprejurală capitalei, plană, 
ce a fostă făcută de generalulă Bnal- 
mont. D-lă ministru de resbelă mai 
spuse, că M. S. Regele a recomandată 
pe maiorulă Schuman, ca să ia parte și 
d-sa la supraveghiarea lucrăriloră.

Urm^ză crisa ministerială.
Ședința dela 30 Martie.

D-lă Lascaru Catargiu se sue la tri
bună și dă cetire mesagiului regală prin 
care suntă numiți d-nii: Lascaru Catargiu, 
președinte ală consiliului de miniștrii și 
ministru d3 interne. Al. Lahovary, es- 
terne și ad-interim la lucrări publice. 
Gherassi, justițiă. Gr. Păucescu, agricul
tură, comerciu, domenii, etc. Gh. Ver- 

nescu, finance. C. Boerescu, culte și ins
trucțiune publică. Generală Mânu, la 
resbelă.

După cetirea acestui Mesagiu d. Ca
targiu făcu următorele declarațiunl: In 
privința politicei esterae guveraulă ac- 
tulă va menține bunele relațiunl cu 
puterile cele mari ale Europei. In pri
vința politicei interne, dice că guveraulă 
va face complectă opera deja începută; 
va lucra pentru întărirea și desvoltarea 
țărei; va căuta să echilibreze bugetele 
țărei, căutândă să facă economii; va a- 
păra legalitatea. (Aplause.)

D-lă Tacite lonescu adreseză primului 
ministru următorele două interpelări:

In privința politicei esterne, decă ea 
este absolută identică cu acela a cabi
netului trecută și în casă că nu, în ce 
diferă ea.

D-lă Catargiu, primă-ministru, dice 
că va răspunde acuma, der mai întâiu 
să-lu lase să mergă la Senată și să a- 
nunțe și maturului corpă noua constituire 
ministerială.

D-lă M. Cogălniceanu întrebă pe d. 
prim-ministru, cari suntă proiectele ce 
se susțină de actualulă cabinetă, și cari 
se retragă. Așa d. es. proectulă în pri
vința fortificațiiloră.

D-lă Catargiu dice, că pentru forti
ficații s’a presentată ună credită de 15 
milione și credă, dice d-sa, că lucrările 
fortificațiiloră trebue urmate, deorece 
s’au cheltuită deja suma de 32 milione 
și nu se pote arunca acestă sumă în 
ventă. Nici unulă de pe acestă bancă 
nu’șl va lua acestă răspundere. Rogă 
pe d-nii deputațl a trece în secțiuni și 
a lucra la bugetele pe esercițiulă anului 
viitoră, pănă ce miniștri se voră rein
force dela senată.

Se suspendă ședința la orele 2. La 
orele 3 ședința se redeschide sub preșe- 
dința d-lui Cosadini.

După redeschiderea ședinței ia cu- 
ventulă d-lă Tacite lonescu, spre a-șl des- 
volta interpelarea sa adresată președin
telui consiliului în privința politicei ex
terne a noului cabinetă. D-sa protesteză 
în contra procedeuriloră politicianiloru 
noștri. D-lor când suntă în oposițiune 
semneză manifeste într’ună sensă și le 
aplică în altă sensă. D-lă Lascară Catar
giu când era în oposițiune printr’ună 
manifestă a condamnată politica este- 
rioră a cabinetului I. C. Brătianu. D. 
Lascară Catargiu, adl președinte de con
siliu, va mai urma a combate acestă po
litică? Acestă cestiune presintă unu in
teresă mare și trebue să scimă răspun- 
sulă. ț)iarulă „Nord“ din Bruxella se 
plânge, că s’au espulsată mai mulțl su
puși ruși, iconari, de pe teritoriulă ro- 
mânescă. Guveraulă actuală va menține 
aceste decrete? Care e atitudinea gu
vernului față cu Rusia? D. lonescu sfer- 
șesce cerendă să i se răspundă catego
rică la aceste întrebări.

D-lă Lascaru Catargiu luândă cuven- 
tulă cjice, că d-sa nu e dintre acei cari 
portă mască; sunt dice d-sa, ceea ce 
am fostă. Etă opiniunea mea în privința 
politicei esterne : România nu trebue să 
provoce pe nimenea, ea trebue să fiă 
bine cu tote puterile din streinătate, 
căci ea are de mulțumită tuturoră sta- 
teloră pentru posiția ce ocupă a<jl în 
lume. In ceea ce privesce espulsările 
iconariloră, ele suntă legitime, căci noi 
suntemă stăpâni pe teritoriulă nostru. 
Sfârșindă, d. Catargiu Zice, că va păstra 
neutralitatea cea mai mare față cu tote 
puterile.

D-lă Al. Lahovary vorbesce în ace
lași sensă ca și d. Lascară Catargiu.

D-lă P. P. Carpu, luândă cuventulă, 
Zice că în timpă de pace cuventulă ne
utralitate n’are nici ună rostă. D-sa cere 
a se combate politica panslavistă. In 
ceea ce privesce atitudinea sa și a pre- 
tiniloră săi, față cu guveraulă actuală, 
ea va fi binevoităre decă se va vota 
fără modificare la senată legea pentru 
venZarea bunuriloră statului, precum și 
alte proiecte de legi votate de guvernul 
junimistă și mai cu semă să se combată 
politica panslavistă.

Senatulu. Ședința dela 21 Martie.
D-lă St. Grecdnu îșl desvoltă inter

pelarea sa cu privire la reducerea lefiloră 
preoțiloră din județulă Bacău.

D-lă Stirbeiu ministru răspunde, că 
va lua măsuri să înceteze acestă rău.

D-lu St. Grecenu nu se declară sa
tisfăcută de răspunsulă ministrului, ci 
cere să ia severe măsuri contra prefec
tului.

D-lă Vilneru și Episcopulă de Ro
mană spună ambii, cum prefectulă s’a 
amestecată la facerea bugeteloră comu
nale și cum a adusă la sine acasă pe 
funcționarii dela comune și județă și 11-a 
poruncită să taiă din lefa preoțiloră.

D-lă Fleva protesteză și d-sa contra 

acestei procedări a prefectului și cere să 
ia măsuri de îndreptare.

D-lă Stirbeiu spune, că bugetele co- 
muneloră unde s’au micșorată lefurile 
suntă deja verificate și acum nu mai 
se pote reveni. Promite însă, că pe vii
toră va lua măsurile necesare.

Se voteză cu 38 voturi contra 37 
următorulă proiectă de lege :

Art. 1. Comuna urbană Sinaia este 
autorisată a percepe următorele taxe: 
10 lei dela fiă-care familiă care va veni 
în orașă pentru timpulă de veră; 5 lei
dela fiă-care personă care de asemenea 
va veni în orașă, scutindu-se de acestă 
taxă personele a căroră ședere nu va 
trece trei Zii0 libere. 0 Z0C,me asupra 
tuturoră dăriloră directe cătră Stată, 
peste cele două esistente, în totală trei 
Zecimi. 0 a patra Zecime numai dela 
darea fonciară.

Art. 2. Banii provenițl din aceste 
taxe se voră depune la cassade depuneri 
și se vor afecta treptat numai pentru șosele, 
pavage și plantațiunl și numai în co
muna Sinaia.

Ședința dela 30 Martie.
D-lă Lascaru Catargiu se urcă la 

tribună și cetesce decretulă regală prin 
care se constitue noulă ministeră. D-sa 
cetesce apoi declarația în privința po
liticei după care se va concede noulă 
cabinetă. In privința politicei esterne 
va urma pe calea de mai nainte care, 
Zice, ne-a asigurată bună-voința state- 
loră vecine. In privința politicei interne 
va căuta a păzi drepturile și interesele 
țării, er în politica financiară va căuta 
să echilibreze bugetulă prin economiile 
posibile.

Literatură.
Foia bisericescă și scolastică, organă 

ală provinciei metropolitane gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgărașă; apare în Blașiu de 
2 ori pe lună și costă pe ană 6 fi. Redac
tori : Dr. I. Rață și Al. Uilăcană. — Nr. 
14 dela 15 Aprile n. cuprinde în partea 
bisericescă: Căsătoria preoțiloră (urmare); 
Preotulă și căsătoriții litiganțl (urmare); 
Seminarulă clericală din Blașiu, de Dr. 
Alesandru Grama; Conciliulă Necenă și 
Pascilo Greciloră, de Vasiliu Budescu; 
îndreptară pentru predicatori (urmare). 
— In partea scolastică: Cultivarea do- 
cențiloră, de G. Munteană; Familia și 
foile pedagogice, de P. Ungureană i 
Puntea lui Traiană peste Dunăre (ur
mare), de N. Popescu ; Amicii econo
mului (urmare); întrebuințarea planteloră 
verZl pentru îngrășarea pământului, de 
N. Mărculeță; Starea învățământului po
porală în Ungaria în a. 1887, de P. Un
gureană; Varietăți.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS«
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)

Parisii, 19 Aprilie. înainte de 
amec|i s’au făcutu perchisițiuni do
miciliare la deputatulu Turquet și 
la alțl cinci BoulangiștI distinși.

BucurescT, 19 Aprilie. Creditulu 
votatu de cameră se întrebuințezi 
esclusivu pentru lucrările de for
tificare a Bucuresciloru.

Berlină, 19 Apiilie. Visita lui 
Salisbury la Bismarck se desminte.

Mulțămită publică.
La nou înființatulă fondă pentru 

ajutorarea școlariloră săraci și a școla- 
riloră bolnavi dela școlele medii române 
gr. or. din Brașovă s’au făcută următo
rele contribuirl: D-lă Dumitru PopovicI 
a binevoită a dărui pe sema acestui 
fondă venitulă curată ală concertului său 
dată îu Brașovă, în sumă de 100 fi. 10 
cr.; d-lă Nicolae PopovicI de asemenea 
a dăruită venitulă curată ală concertului 
corului bisericescă condusă de dânsulă 
în sumă de 67 fi.;d-lă librară-editoră H. 
Zeidner a dăruită suma de 5 fl.; în fine 
adunarea generală a institutului de cre
dită și economii „Albina“ ținută în 29 
Martie a. c. a binevoită a vota pe 
sema fondului în cestiune suma de 50 
fl. v. a.

Pentru tote aceste marinimose con
tribuirl subscrisa direcțiune esprimă în nu
mele corpului profesorală cele mai sin
cere mulțămirl.

Brașovă, 6 Aprilie v. 1889.
Direcțiunea șcdleloră medii române 

gr. or. din Brașovă. St. Iosifu,
directors.

DIVERSE.
Nenorocire pe mare. O telegramă 

din Bruxela comunică : O corabiă a liniei 
englese, care a plecată din Christiania 
la New-York cu 600 pasageri și 54 omeni 
de echipagiu, s’a găsită părăsită pe 
mare. Partea dinapoi era neatinsă, pe 
când cea dinainte cufundată. Deorece 
șalupele lipseu, se speră că pasagerii și 
echipagiu lă au putută fi scăpațl.

Cutremură. In Cacak și Kraljevo 
(Serbia) a fostă la 12 Aprilie dimineța 
cătră 2 ore ună cutremură de pămentă, 
care a durată 2 secunde.

Necroiogu.
Ioană Tamașă, economă în Ascileulă 

mare, ca frate, în numele său; a sociei 
sale Maria născ. Mateiu; a prunciloră 
săi Simeonă, Ana, Maria, Veronica și 
Anica; a sororei sale Onița măr. Nichita ; 
a soțului acesteia Iuonă; a prunciloră 
Onuță, Simeonă și Veronica-, mai departe 
în numele socrului defunctului Basiliu 
Bochișă preotă gr. cat. în Aghireșă, 
precum și în numele număroșiloră sei 
consângeni, cunoscuțl și amici, cu inima 
înfrântă de dorere anunță, că iubitulă 
loră frate, cumnată, unchiu, ginere și 
consângeană: Simeonu Tămașd, parochă- 
protopopă greco-cat. ală Lugoșului și 
asesoră consistorială, în ală 42-lea ană 
a vieții și ală 17-lea a preoției sale, 
Luni în 15 Aprile a. c. la */2 9 ore a. 
m. după ună morbă îndelungată, după 
ce fu împărtășită cu SS. Taine, a înce
tată din vieță. Rămășițele pământescl 
se voră așeZa pentru veclnica odichnă 
în cimiterulă română din Lugoșă în 17 
Aprile 1889 st. n. la 3 ore postmeridiane. 
Lugoșă, în 15 Aprile 1889 st. n.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată.

EfectulA binefăcetorA ală re- 
numiteloră bonbone din sucă de cepă 
ale lui Tietze îlă constateză orl-cine le-a 

întrebuințată la suferințe de gâtă și de 
pieptă. După cum este cunoscută, su- 
culă de cepă posede ună efectă disolvă- 
toră și întăritoră asupra tuturoră orga- 
neloră derespirațiune. Gustulă iute și 
neplăcută ală acestui sucă împiedecă 
însă forte desă întrebuințarea lui, și nu
mai prin amestecarea lui cu alte substanțe 
potrivite se face posibilă a delătura gus
tulă celă rău și astfeliu a face suculă 
de cepă în forma de bonbone într’ună 
modă plăcută folositoră tuturoră suferințe- 
loră de gâtă și de pieptă. Să se observe 
strictă numele ,,Tietze“, care pe fiă-care 
pachetă se repetă da mai multe-orl. Tăte 
celelalte suntă imitațiune fără valore. 
Veritabile se capătă în pachete â 20 cr. 
și 40 cr. numai la următorele firme : In 
Brașovă la Franz Kellemcn, farm, la Bise
rica albă ; Depositulă principală în Krem- 
sier la farm. Krizan.

Cursnln la bursa de Viena

Cursul A pieței IBrasovA
din 1.6 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.48
Argintti româneseti - „ 9.40 n 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.51 n 9.53
Lire turcescl - - - n 10.80 n 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 r> 9.86
GalbinI „ 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albinau6°/0 „ 101.— n —,_

„ , „ &°/o h 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - f, 127.— „ 128.-
Discontulă - - - - 6*/i~8°/o P® anii.

din 17 Aprilie st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0............................. 102.50
Renta de hârtii 5°/0 ------ 95.90
împrumutului căiloră ferate ungare - 144.30 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (l-nu emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
ămortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emi^une) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - _ 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 
fmprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

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

114.50
105.—
105 —
143.—

130.—
85.10
85.70

110.95
144.25
903.—
304.50
297.50

5.68
9.51'/,

58.75
120.30

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria de ferii și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII .ÎN EU) A PESTA

FABRICA SI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULD:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696- 1699. VI. Waitznerring 57.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare. 
Mașini (le semenatu în brazdă „HALADAS“

a,le lui Schliok.

«ar Mașini de semenatn care împrăștie grăuntele.
Pliigiiri-Royal patent, ale lui Sclilick și Pluguri originale Vidats cu unu fieru, unelte agricole, grape, fărîmă- 

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scdte mustii sfeclelorii, steri mători de porumbii (cucuruzii), 
mori pentru sfărîmatu, mori pentru curățitu, mori pentru măcinatu.

Părți aparținetore de tute sistemele de plttguri pentru reservă ținemii totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine.— Condițiuni de plată favorabile- 
Prețurî-curente la cerere gratis și franco. -^țs

Observare. Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amil mutată partea cea mai mare a birouriloră nostre ce se aflau 
in Budapesta VI, IVaitzner-Boulevard No. 57, în etablisementultl fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99, to
tuși susțin emu în interesulă și pentru comoditatea onor, d-ni cliențl unu birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde vomă ținea ună deposits din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Direcția turnătoriei de fern și a fabricei de mașini a lui SCHLICK - -societate pe acții.S.18—6
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A. Plecarea postcloru.
a) Dela Brașovă la Be.șnovu-Zernescl-Brană : 12 ore 30 m. după amedl
1>) , ,, ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
e) n _ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
d) „ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovfi-Zernescl-Branu la Brașovu: 10 ore înainte de amecțl
b) n Zizină la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Sfcuime la Brașovă: 6 ore sera.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

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

Lfersulu. trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilu din 1 Iunie 1888.

Budapesta — Predealii Predealfi—ESuda pest a
Tren de Trend Trenu Tren de Trenu Trenu

por- accele- omni- Trenu per- accele- Trenu omni-
sone rată bus mixt s6ne ratu mixt bus

Bucuresci
3.10 6 J S Predealtt

B.-Pesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-uiică—Sibiiu
__  _______ __ __________________ ij________________________________________________ L___________________________________________

Trenu 
omni
bus

Trenu 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

II
I

Vârad-Velencze ;
Fugyi-Vâsârheli | 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

7.40 2.—
11.06’ 4.05
2.02

Oradea-mare 4.18
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulu de
Aiud
Teiușă 
Crăciuneld 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașl 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfaleu 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu

Timișă
Predealu

Bucuresci

J 

I

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.4o

~6J2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

10.34

7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Timișă

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu
HașfalSu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediaș il

Micâsasa
Blașiu 
Crăciunelii
iTeiușii
A.iudU
Vințulă de 
Uiora 
ICucerdca
Gbirișu
Apahida

Clușiu

sus ii

9.38
12.02

1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
& 31
5 4OCop5a mic*
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34, Nădășelă
12.52; Gîhrbău
1.34 ighireșă
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 - '
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

J

1

I

4.1"
4.56
5.37

6.55
8.36
9.13
9 5f,

10.37
10.69
11.16
11.37
12.16 
1233
1.51
2.18
2.48
2.66
3.14
401
5.28.
5.56

5.12

6.11

8.-

I

TIuresu-liUdosu-Bistrita* 5 •

Murfișă-Ludoșu 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

GlogovațU
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinîî
Zamd
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotâ
Vințulu de joșii
Alba* Iul ia
Teiușă

l

2.17
2.371
3.19!
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

I 1 10 2.-|
8.2<i 9.05

11.20
4.10

1 801-6-T
4 i:V
F,.O7l
5.191
5.411
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

12.41
5.45

Trenu
I mixt

Trenu 
de 

pers.
Tronfl
mixt

Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I

I
Oradea-mare

P. Ladăny 
' Szolnok 
ludapesta

Viena 6.33
2.50

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

10.50
1.33
3.29

6.13
6.3^
6.51
7.10'
7.37:
7.55
8.42
9.12
9.411
9.58

10.17
10.42
11.07 
11.37! 
12.-
12.29
12.46

1.261

Teinșă 
Alba-lulia 
Vințulu de 
Șibotu
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Soborșintî 
Berzava 
Conopd 
Radna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț.

iova

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

11.-
11.21

Copșn-niică
Șeica mare 

I ^Q-Lomneșă 
2.32 Ocna

Sibiiu

(lucerdea -Osoi’lieiu

Sibiiu-Copșa-inieă

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-niică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

5.501 Begliiuulu sAsescu 
"6Â3.

6.38,
7.19
7.38'
6.20

simeria (Piski)-HVti’oșeni Petroșeni-Simeria(Piski)

Simeria
8.36i|Streiu 
9.02jHațegă 
9.32|Pui

10.1 L Crivadia

iz.lt, Petrosenl 
12.50

1.191
2—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47

1.55 7.45
1 7.15 6.05

2.42^’PHroșenI
3.25 Banița
4.16 Crivadia
5.11 Pui
55P Hategă

6.47
7.40
8.51

10.02
11.021____

[11,50 6.40 Streiu
12.30 7.12 Simeria

Aradu—Ti mișora

Irndă
Aradulă nou
N6meth-Sâgh 
Vinga 

7.3(>'|Orczifalva 
~3 15 Merczifalva 
jjȚ— Tiniișora

Bistrita-lBurCsii-Iaidosii’ ’ i
| 4.4oj Bistrița
“W Taga-Budatelecn 

Murășă-LudoșilI

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnăză orele de nopte.

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12 

_5.55 
_6.41

7.26
8.14
8.50

Timișora—Aradu

6.05 |i5.48Timișăra 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02

|6.58 644 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Nemeth-Sagli 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulfi nou 9.11 8.01

1 9.12 9.02 Aradă 9.27 8.17

«■iiirisu—Turda

Ghlrișd 
Turda

I F9.26 4.19
9.47 4.40

li
Turda 
Ghlrișu—

Si^liisora- Odorlieiu9.41
1.11 .

Sighișora
Odorhciu

1

Cucerdea
.'ChetaI T 1(_Ludoșiî
M.-Bogata 
jlernutâ 
liSânpaulA 

. Mirașteu

Reghlnul-săs.

Oșorhelu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 |11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.- 4.58
7.56 7.—

Kegjiinulu sAsescu< 
Oșorlieiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-lTnied.

Reghlnul-săs. 8.35 8.-
n ... 1 10.20 9.49Oșorhelu 1 6.56 12.1b 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulii 7.40 12.58 11.02
lernutQ 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludo ști 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedăra

Turda—Gliirisii

f==r~=
8.29 3.19 

, 8.50 3.40

Odorlieiu—Sigliîsdra

| O.OSiOiloilieiu
9.45 Sigliișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brațovu.

2.18
2.39
3.08

Vnieil.-Simeria (Piski)

=-----  l’ntedora
5 ' |0erna

| 9.16|Simeria

9.36
9.50

10.15

4


