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Francesii s’au îmbrăcată în 
haine de serbătore. Ei serbeză 
centenarulu marei revoluțiuni dela 
1789 prin deschiderea celei mai 
grandiose esposițiun! universale, 
din câte a vec]ută lumea până 
acuma.

In 5 Maiu n. 1889 s’au împli
nită o sută de anî, de când re
gele Ludovică XVI a deschisă 
adunarea staturiloră imperiului în 
Versailles. Acesta cji mare, care 
a adusă cu sine proclamarea drep- 
turiloră omului, a egalității tutu
rora înaintea legei și a frățietății 
poporeloră, care a dată nascere 
mariloră principii de libertate, ce 
au sguduită din fundamentă îm
părăția privilegiiloră feudale și a 
dată aventă societății moderne, 
democratice, acesta <]i mare au 
serbat’o Francesii alaltăerî în Ver
sailles.

Cuvinte pline de recunoscință 
pentru martirii libertății și de în
suflețire pentru ideile și faptele 
mărețe ale vechiloră luptători s’au 
pronunțată cu acesta ocasiune de 
cătră înalții demnitari ai republi- 
cei. Din vorbirile loră însă răsună 
plângerea, că generația de astăcjî 
nu mai este pătrunsă de acea no
bilă însuflețire, de acea desinte- 
resată iubire de libertate și de 
patriă.

Opera mariloră luptători pen
tru libertate dela 1789 — cjise 
președintele senatului Leroyer — 
pare a fi întunecată în aceste mo
mente ale slăbiciunii. Decă revo- 
luțiunea a păcătuită prin cutezanța 
visuriloră sale, noi păcătuimă prin 
lipsa de abnegare de sine, prin 
aceea că nu ne cunoscemă pe de
plină datoriile și prin nedecisiunea 
ndstră. Decă revoluțiunea și-a 
luată ună aventă prea mare și a 
urmărită ținte ce mergeau prea

departe,’noi ne teremă în regiuni 
prea josnice!...

Bătrânulă senatoră făcu alu- 
siune la micele patimi, la certele 
și neînțelegerile cari desbină ac]! 
pe Frances!. Ce ar’ și pute să 
curme aceste slăbiciuni, decâtă 
însuflețirea nobilă, ce a condusă 
spiritele nobile în tote timpurile, 
însuflețirea care a dată nascere tu- 
turoră fapteloră ce le preamăresce 
istoria popdreloră?

Acestei dorințe a dată espre- 
siune și președintele Republicei 
Carnot, când a apelată la Fran
ces! ca să-și dea mâna de împă
care și să se unescă în iubirea 
comună pentru binele publică în 
numele libertății și ală patriei.

Cuvintele ce le-a rostită elă 
ca acesta ocasiune potă servi ca 
învățătură tuturoră poporeloră, și 
acelora, car! nu suntă așa de no
rocite a fi ac]I stăpâne pe desti
nele loră și nu suntă părtașe de 
cultura și de avuția, de care se 
bucură ac]! Francesii.

Ceea ce suntemă ac]! — c^îse 
Carnot — avemă să le mulțu- 
mimă numai antecesoriloră noștri 
a căroră fapte le preamărimă a<]!. 
Ei ne-au lăsată esemple admira
bile, de cari trebue să ne pătrun- 
demă. Să fimă gata a termina 
opera loră. Să ne străduimă a 
recâștiga erăș! nobila însuflețire a 
acelei mar! epoce și să ne înăl
țăm ă peste micele pasiuni ale 
partideloră și peste desbinările 
dintre noi, să asigurămă cu spi- 
ritulă liniștei, ală toleranței reci
proce și ală concordiei acea tă
ria iresistibilă a popbreloră soli
dare și unite.

Ce mare bunătate ar fi pentru 
popdrele Europei și pentru ome
nire, decă în sînulă mariloră na
țiuni civilisate ar pute prinde din 
nou rădăcini nobilulă entusiasmă

pentru idealurile libertății, ale ega
lității și ale progresului.

Atunci nu ni-s’ar mai oferi 
tristulă spectaculă ca, față cu o 
serbare atâtă de importantă pen
tru civilisațiunea veacului, se se 
țină retrasă la o parte un poporă 
cultă și înaintată cum suntă Ger
manii !

a.
Italia și Fraucia.

D-nii Ferrari și Pantano, membri ai 
partidului radicală, au interpelată pe 
ministrulă italiană Crispi în camera de- 
putațiloră, în privința concediului acor
dată generalului Menabrea, ambasadoră 
italiană la Parisă.

D-lă Crispi a răspunsă, că guvernulă 
francesă neînvitândă corpulă diplomatică 
la serbările dela 5 și 6 Maiu, centena- 
rulă revoluției francese, generalulă Me
nabrea nu era obligată să asiste. De 
altmintrelea acestă diplomată a cerută 
spontaneu acestă concediu. „Fie-ce 
țeră, adăogă d-lă Crispi, are datele sale 
memorabile ce trebue să le celebreze, 
Italia, bunăoră, are data de 20 Septem. 
1870, și deci nu înțelegă de ce se simte 
acestă mâncărime de a serba datele al
tuia, când Italia are date așa de glo- 
riose44.

Interpelatorii declară, că răspunsulă 
ministrului nu-i satisface.

Regele lână ală Abissiniel.
Se telegrafiază din Assab „Agenției 

Ștefani", cu data de a<]I, că ună raportă 
ală esploratorului Antonelli confirmă lup
tele următdre, semnalate de altmintrelea 
de alte telegrame : Negusulă Ionă atacă 
pe dervișii, la 10 Martie, la Metemmeh, 
der fu respinsă și rănită. La rendulă 
loră, dervișii atacară la 13 Martie; Abi- 
sinii fură învinși și puși pe fugă, er 
Negusulă ucisă. Menelik se proclamă 
atunci Negusă. Elă înainteză actual
mente spre Aduah, însoțită de esplora- 
torulă Antonelli.

Espulsarea lui Wohlgemuth.
Consiliulă federală ală Elveției pu-

blică considerentele sentinței, în virtutea 
căreia comisarulă germană Wohlgemuth 
a fostă espulsată, după-ce a fostă ares
tată în momentulă când densulă căuta 
să organiseze ună sistemă de spionagiu 
în Elveția. Considerantele constată, că 
Wohlgemuth căuta să creeze prin aju- 
torulă unoră agențl provocatori agitațiă 
printre lucrătorii dela Bâle din Alsacia- 
Lorena și din ducatele de Baden. Elă 
scria mai cu semă unuia din agenții săi 
să lucreze fără scrupule.

Atentatulu contra Iui Sadi-Carnot.
Ună individă, anume Perrin, maga

zineră de marină, a împușcată cu ună 
revolveră asupra președintelui republicei 
francese, Sadi-Carnot, der n’a fostă lo
vită. Atentatorulă a fostă arestată. Mul
țimea poporului amărîtă voi să-lă sdro- 
bescă. Revolverulă a fostă încărcată 
numai cu prafă. Perrin declară, că n’a 
vrută să ucidă pe nimenea, ci numai să 
atragă atențiunea asupra sa, fiind-că e 
jertfa unoră nedreptățirl. Perrin, func
ționară în Martinica, fusese condamnată 
pe cale disciplinară la 60 de (file arestă 
pentru purtare necuviinciosă față cu 
superiorulă său. Venindă în Parisă, a 
vrută să atragă atențiunea asupră’i prin 
o împușcătură de revolveră. Perrin a 
declarată, la interogatoriu, că a fostă pe 
nedreptă pedepsită de guvernatorulă 
din Martinica și de geba a reclamată 
pretutindenea în contra acestei nedreptă
țirl. Mai declară, că e lipsită de mijlo- 
cele de esistență și că soția și cei trei 
copii ai săi au suferită fome.

SCIRILE DILEI.•
Archiducele Wilhelm, inspectorulă ge

nerală ală artileriei, a făcută inspecțiuni 
și în Brașovă și cu trenulă de aseră a 
plecată spre Clușiu.* * *

Regele României a primită din partea 
împăratului Germaniei, Rege ală Prusiei, 
o scrisăre de felicitare dreptă răspunsă 
la notificarea ce i-s’a făcută de cătră 
Suveranulă română, că Principele Ferdi-

FOILETONULU „GAZ. TRANS'4 festivități publicen aționale, cum au fostă 
cele olimpice, istmice, nemeice și pit- 
nice, la cari alergau totl fiii Eladei emu- 
lândă unii cu alții în desteritățile loră 
corporale și împărtășindu-se de gloriă. 
Prin aceste festivități li-s’a dată oca
siune a-șl cunosce forța și valorea, a 
se cunosce și apreția mai de apropo 
unulă pe altulă, și în virtutea disciplinei 
a tinde la unitate, concordia, care sub 
farmeculă patriotismului, a produsă mi
nuni. Formidabila putere a Asiei a tre
buită să se înfrângă în brațele vigurâs e 
și în pepturile loră, înflăcărate de sânta 
iubire a patriei. Sentimentulă de liber
tate și de neatârnare, ca resultată ală 
consciinței și încrederei în sine, prin in- 
fluința gimnasticei se măresce în fiecare 
individă. Umilirea și aternarea suntă 
caracterulă sufleteloră mici și tru- 
puriloră slabe, moleșite și lipsite de e- 
nergiă.

Nu mai puțină influință esercită 
gimnastica și asupra vieții morale a 
omului. Rousseau a recunoscut’o acesta 
când a afirmată în celebrulă său opă : 
„Cu câtă corpulu este mai infirmă, cu 
atâtă poruncesce mai multă, și cu câtă 
este mai forte, cu atâtă este mai do
cilă.44 Adevărulă acestei aserțiuni ni-se

impune cu tătă puterea prin esperimen- 
tele ce le putemă face la noi înșine. 
Pasiunile și înclinările rele află ună strată 
cu multă mai permeabilă la indivizii 
bolnăvicioși, decâtă la cei sănătoși. Sta
rea de nedumerire, causată prin infirmi
tatea corpului, produce o mulțime de 
trebuințe nenaturale ; satisfacerea aces- 
toră trebuințe pe lângă aceea, că suntă 
forte costisitore, dau nascere totodată la 
alte diferite trebuințe, la cari sufletulă 
nu mai este în stare a le pune stavilă și omul 
devine sclavul profteloră și plăcerilor sale, 
adecă sclavulă corpului său. Judecata și 
rațiunea suntă terete cu putere în vâr
tej ulă pasiuniloră, și omulă per<]endu-șl 
simțulă său de libertate și de demnitate, 
cu mintea turburată de negrele pasiuni, 
nu mai scie ce este justă și țnejustă, ier
tată și neiertată, morală și imorală. O- 
mulă sănătosă deplină însă se mulțu- 
mesce cu forte puțină, trebuințele ’i se 
reducă numai la-aceea ce’i este neîn- 
cunjurată de lipsă, este în stare a suferi 
fomea, setea, frigulă, tempestatea; năca
zurile și greutățile vieții mai puțină îlă 
altereză, suportându-le tote cu paciință 
în virtutea puternicei lui organisațiunl 
fisice, care îi împrumută sufletului său 
puterea de voință, ca să’lă guverneze.

Pe fața omului sănătosă suride disposi- 
ția, bunăvoința, aplecarea spre bine și 
iubirea deapropelui, pe când pe a celui 
nesănătosă și cuprins de patimi, moroșia, 
melancolia, ura și pote chiar misan- 
tropia.

Etă der ce deosebire mare între 
omă și omă!

Din cele espuse pănă aci, se păte 
convinge oricine, că influință gimnasticei 
este una dintre cele mai binefăcătore. 
Folosele ei suntă și mai evidente din 
împrejurarea, căci ea tinde la ameliorarea 
rassei omenescl, la binele și fericirea o- 
mului. Folosulă celă mai imediată însă, 
ce-lă putemă trage din gimnastică, este 
că măresce forța, puterea de muncă a 
poporului, prin ceea ce îșl asigură mai 
ușoră esistență, făcendu-lâ liberă și in
dependentă; pregătesce brațele ca să fiă 
destulă de venjose, pentru apărarea pa
triei, și face să se perpetueze vieța din 
generațiune în generațiune.

Pentru marea importanță a gimnas
ticei mai pledeză și faptulă, că ea astădl 
este introdusă ca ună obiectă obligatorică 
în instrucțiune în tăte statele europene. 
Germania, legănulă adevărată ală gim
nasticei în timpulă modernă, are să-și 
mulțumescă în mare parte unitatea și

Inflnința și importanța gimnasticei.
[Fine.]

De aceea omulă, pentru ca să potă 
fi fructiferii în vieța lui, are datorința 
sfântă să se îngrijescă atâtii de prospe
ritatea corpului, câta și de a spiritului. 
Spiritula trebue să’șl primescă putere 
și vieță dela corpa și acesta dela spirita 
înălțânda și mărinda valărea omului.

La din contră spiritula, pe lângă 
tote luminile, sale va fi asemenea unui 
pcma, care, mâncata și roșa pe dinlăun
tru, produce numai odată fructe nobile, 
pentru-ca odată cu ele să se și usuce.

Gimnastica ne face abili, mlădioșl, 
corpului îi dă frumsețe și grațiă, și o 
ținută demnă numelui de orna.

Despre Elini se afirmă, că ei se des- 
tingeau dintre barbari chiar și numai 
după ținuta corpului lora.

Acesta nu ne pote surprinde nicl- 
decâta, decă ne voma cugeta, că Elinii 
în decursă de vecurl întregi s’au îndeletni
cită mai mult decât ori care alta poporă cu 
esercițiile corporale. Gimnastica laei aj un - 
sese la un cult forte înalt, încâta momen
tele principale în vieța lora constau din
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nand, nepotă ală Regelui, a fostă de
semnată, conforma art. 83 ală Consti
tuției, ca moștenitoră ală Corănei, și a 
primită titlulă de Alteță Regală Principe 
ală României. In Viena circulă scirea, 
că moștenitorula tronului română se va 
căsători cu o princesă din casa regală 
prusiană.

** *
Esamenă de cualificațiune. In anula 

scolastică curentă esamenulă de cualifi
cațiune cu docenții poporali din archi- 
diecesa Blașiului se va ține la institutulă 
preparandială din Blașiu în 3 și urmă- 
torele dile ale lunei Iuniu a. c. Anume 
în 3 și 4 se voră ține esamenele scrip- 
turistice după modulă de procedere din 
anulă trecută, er în 5 și următorele cjile 
se voră continua cele verbale.

** *
Fenomenu naturalii. Din Ocna Si- 

biiului se scrie la 3 Maiu cătră „Herm. 
Ztg“ : Așa numitulă părîu sărată, care 
se vedea lângă șoseua Sibiiului spre 
sudă de Ocua, a dispărută în pământă 
lângă atelierulă de lemnăriă dela maga- 
zinulă erarială și rătăcesce acum pe sub 
elă ca apa Iordanului. Pănă acum nu 
s’a ivită nicăirl la suprafață. Aprope 
de monumentulă honvediloră lângă gropa 
cea mare se aude de susă în gropa cea 
mică esploatată deja în anulă 1731, der 
părăsită în anulă 1813, murmura de apă 
ce pătrunde în ea; pănă acum nu s’a 
putută constata, dejă e apa părîului.

** *
Demonstrația croată. La 1 Maiu a 

fosta a 218-ea aniversare dela decapi
tarea conțiloră Francisca Zrinyi și Petru 
Frangepan în Wiener-Neustadt. O de- 
putațiune de studențl și lucrători slavi, 
cei mai mulțl croațl, au împodobită petra 
comemorativă dela berăria orășenescăcu 
cununi. Poliția a oprită a se depune 
cununi pe mormântulă esecutațiloru și 
pe petra comemorativă din catedrală. 
După amedl s’a visitată museulă, unde 
se află sabia, cu care cei doi croațl au 
fostă decapitați. Despre decursulă ser
bării s’au trimisă telegrame „Comitetului 
Zrinyi și Frangepan“, și lui StarcevicI în 
Agram.

***
Tergulu de primăveră alu Sibiiului a 

fosta de rendulă acesta buna. S’au vân
duta 9133 oi, 443 porci, 948 cai și 3612 
vite cornute. S’au căutată multă bivo
lițele și caii. La tergulă de mărfuri au 
avută trecere mare mobilele țârănescl, 
olăria, pălăriile de paie și uneltele eco
nomice.

** *
Schimbare de proprietate. Mina de 

aura sf. Ionă dela Ruda, comit. Hune- 
dorei, care era proprietatea unui mag

nații ungurii din Ardeală, a trecuta de 
curândă, precum spune „Egyetertes“, în 
posesiunea societății germane Harkort 
din Colonia, care înainte cu câțiva ani 
a cumpărata mina de aura „Cei dece 
Apostoli11 dela Ruda cu 2 milione mărci. 
Iu anula trecuta acționarii au împărțita 
între dânșii o dividendă de una miliona, 
ceea ce corespunde cu o dobândă de 
25°/0 a capitalului.

** *
Focu. In Ugra lângă Cohalma au 

arsa la 2 Maiu șepte șuri, câteva case 
și șepte șoprone cu fână. Focula a 
luata nascere, precum se scrie cătră 
„Sieb. Deutsch. Tgbltt“, la casa neasi
gurată a unui Româna.

*
Verstă înaintată. In Deva a murită 

una bătrâna, anume Victoră Ferencz, în 
verstă de 113 ani.

* *
Moralitatea in capitala Kulturegyle- 

tlllui. „Kolozsvar“ spune, că la finea 
sâptâmânei trecute una studenta dela 
școlele mai înalte petrecu în societatea 
unora chelnărițe dintr’o cârciumă de a- 
colo pănă după 2 ore noptea. După ce 
chelnărițele îlă despoiară de toți banii, 
tinărula „de bună-speranță“ nu desperă, 
ci se duse într’o altă cârciumă, unde îșl 
comandă mâncare și beutură câta i-a 
trebuita. Pănă aci tote au mersa bine, 
der când a venita treba la plată, atunci 
a fosta ce-a fosta. Cârciumarula cerea 
bani, studentula n’avea să’i dea; cârciu
marula prinse a se certa, studentula nu 
se lăsa; cârciumarula îi sfășiă o ureche, 
studentula plina de sânge merse cu u- 
rechia’i sfâșiată la polițiă, paliția îlă 
trimise pe studenta la spitală și cu asta 
lucrulu s’a isprăvita. Altmintrea „Ko- 
lozsvar“ dice, că astfela de lucruri nu 
suntă o raritate în Clușiu.

Actele
despre succesiunea la tronulU României.

No. 1.
I.

Scrisorea A. S. R. Principelui Ro
mâniei adresată A. S. R. Principelui 
Caroliî Antoniu de Holienzollern.

Alteță Regală și Prea Scumpe Părinte.
După întorcerea mea în România, 

consiliula meu de miniștri ’ml-a expusa 
din nou necesitatea de a regula prin una 
acta formala cestiunea succesiunei la 
Tronu. Acestă cestiune, în timpii din 
urmă, a fosta viu agitată în țeră, și 
Alteța Vostră Regală cunosce importanța 
ce punu omenii de Stata ai României 
la resolvarea ei, pe care o consideră ca 
o puternică garanțiă de stabilitate pentru 
viitora.

Cunoscenda bunele disposițiunl ale 
Alteței vostre Regale, precum și viulă și 

sincerulă interesa ce’la purtați țărei, care 
'mi-a încredințată destinele sale, nu mă 
îndoescă a face apela, în numele meu 
și ală guvernului, la aceste simțeminte, 
spre a ruga pe Alteța Vostră Regală a 
da deplina sa consimțire la prescripțiu- 
nile constituționale la Tronulă României 
în Casa de Holienzollern.

Deși articolele legei nostre funda
mentale sunta de o mare precisiune în 
acestă privință, Alteța Vostră Regală 
va recunosce însă necesitatea de a face 
înainte de tote, și spre înlăturarea a 
orl-ce nedumerire, o declarațiă formală, 
semnată de toți membrii familiei nostre 
princiare, constatândă acceptarea lora 
eventuală a succesiunei la Tronula Ro
mâniei, cu tote prerogativele și restric- 
țiunile care-’i suntă alipite.

Adunările române vora fi chemate 
a lua acta de acestă importantă decisi- 
une. Sunt convinsă, că o voră primi-o 
cu o viuă satisfacțiuue, și că voră con- 
sidera-o ca o îndeplinire a dorințeloră de 
atâtea ori exprimate de cătră diferitele 
representațiunl ale țărei.

In speranță, că AltețaVostră Regală 
împărtășesce pe deplină părerea nostră 
și așteptându ună răspunsa favorabilă, 
profită cu bucuriă de acestă ocasiune 
spre a vă re’noi, Alteță Regală și prea 
scumpe părinte, expresiunea respectulu 
filiala și a dragostei cu care nu voiu 
înceta a fi,

ală Alteței Vostre Regale, 
credinciosă devotată,

Caroliî.
BucurescI, 11(23) Octomvre 1889.

II
Scrisorea Alteței Sale Regale Prin

cipelui Caroliî Antoniu de Holienzollern 
cătră Alteța Sa Regală Doinnulu Ro
mâniei.

Alteță Regală și prea scumpe fiu,
Am primită scrisorea prin care Al

teța Vostră Regală a binevoită a’ml ex
prima dorința sa, precum și a consiliului 
său de miniștri, despre necesitatea de a 
regula prin ună actă formală, cestiunea 
succesiunei la Tronulă României. Deși 
n’am părăsit ună singură momenta doiosa 
speranță de a vede uniunea Alteței Vos- 
tre Regale binecuvântată prin nascerea 
unui moștenitoră directa, totuși nu pu- 
temă părăsi datoria de a contribui la 
stabilitatea viitorului unei țări, ale cărei 
interese atingă așa de aprOpe inima Nos
tră, și a ne conforma astfela cu dorința 
atâta de legitimă a Alteței Vostre Regale 
și a poporului său. Inspirați fiindă de 
aceste simțeminte, dămă deplina nostră 
consimțire prescripțiuniloră constituțio
nale cari reguleză ordinea de succesiune 
la Tronula României în Casa princiară 
de Holienzollern. Spre acestă sfârșită, 
am formată actulă aci cuprinsa, pe care 
îlă remitemă în mânile Alteței Vostre 
Regale. Ne este forte plăcuta de a 
p.ute dovedi prin acestă consimțire, totă 
afecțiunea ce avemă cătră Suveranulă 
multă iubită ală acestei țări, pentru fe
ricirea și prosperitatea căruia facemă 
urările cele mai ferbințl. Pe lângă ex
presiunea acestoră urări adaogă și pe 
aceea a simțeminteloră părintescl de iu
bire și de afecțiune, cu cari nu voiu 

înceta a fi, Alteță Regală și prea scumpe 
Fiu,

ală Alteței Vdstre Regale, 
multă afecționată Părinte,

Caroliî Antoniu.
Sigmaringen, 21 Noemvre 1880.

Actulu familiei princiare de Holien- 
zollern.

NOI CAROLtf ANTONIU
Prin grația lui Dumnedeu, Principe de 
Holienzollern, Burggraf de Nuremberg, Co
mite de Sigmaringen, Veringen și Berg, ș. 

c. I., ș. c. I., ș. c. I.
In numele Nostru propriu, și în ca

litatea nostră de Șefă alu familiei prin
ciare de Hohenzollern, în numele tutu
roră membriloră acestei familii,

Voindă a înlesni realisarea dorințe- 
loră exprimate de cătră diferitele repre
sentațiunl legale ale poporului română, 
și a înlătura ori ce nedumerire, dând 
într’ună modă formală consimțirea Nos
tră piescripțiuniloră constituționale, cari 
reguleză ordinea de succesiune la Tro
nulă României, formândă cu tote aceste 
urări ferbințl pentru ca Provedința Di
vină, din milostivire, să acorde Domnului. 
Domnei României, scumpiloră noștri 
copii, ună Fiu moștenitoră directă, care 
este așa de viu dorită de cătră națiunea 
întregă ea și de propria Nostră familiă, 
precum și a le da ani mulțl spre a con
duce destinele poporului a căruia iubire 
și încredere au câștigată;

Luândă pe de altă parte în consi
derația scrisorea ce Alteța Sa Regală 
Domnulă României Ni-a adresată, cu 
data de 11 (23) Octombre trecută, prin 
care ne comunică avisulă consiliului Său 
de miniștri asupra necesității de a regula, 
prin ună actă formală, cestiunea succe- 
siunei la tronă ;

Voindă a da urmare dorinței ce 
Ne-a fostă adresată de cătră Suveranulă 
României și a contribui astfelă a asi
gura o garanție de stabilitate pentru 
viitoră ;

Răspundendă tot-d’odată dorinței 
Nostre celei mai scumpe de a ved e ur
mată de unu membru ală familiei Nostre 
marea și gloriosa sarcină începută de 
scumpulă nostru Fiu, Principele Carolă 
de Hohenzollern, și condusă cu atâtă 
succesă, grațiă patrioticului și devotatului 
sprijină ală vitezului poporă, care L’a 
alesă de Suveranulă său ;

Declarămă și facemă cunoscută, a- 
tâtă în numele Nostru, câtă și în numele 
membriloră familiei nostre princiare, că 
consimțimă și subscriemă deplină și for
mală la articolulă constituțiunei Române, 
care reguleză ordinea de succesiune la 
tronă, în lipsa unui moștenitoră directă, 
cu tote drepturile, datoriile, prerogati
vele și restricțiunile conținute în acestă 
articolă, ală cărui cuprinsă nl-a fostă 
comunicată oficială așa precum urmeză :

„Art. 83. In lipsa de coborîtorl în 
liniă bărbătescă a Măriei Sale Carolă I 
de Hohenzollern-Sigmaringen, succesiu
nea Tronului se va cuveni celui mai în 
vârstă dintre frații săi seu coborîtoriloră 
acestora, după regulele statornicite în 
articolulă precedentă.

„Decă nici unulă dintre frații seu 
coborîtorii loră nu s’ar mai găsi în vieță,

ridicarea ei la nivelulă de primula im
periu în Europa, gimnasticei. Mulțimea 
reuniuniloră de gimnastică în număra 
de 2451, cu unu numără de membri ac
tivi de peste 100,000, ne dovedesce din 
destulă cu câtă căldură este îmbrățișată 
gimnastica la marele poporă germană. 
Institutele de gimnastică înființate la po- 
porulă germană atâta de guvernă, câtă 
și de societăți particulare, au costată 
mai multe milione florini.

Franța asemenea a adusă jertfe forte 
însemnate cultului gimnasticei; ea are 
preste 140 reuniuni de gimnastică cer
cetate de vr’o 50,000 de membri activi. 
Nu mai puțină îmbrățișată este gimnas
tica și în Italia, Irlanda, Belgia, Spania 
și Rusia. In privința gimnasticei numai 
Austro-Ungaria stă pe ună gradă mai 
primitivă, și mai alesă acesta din urmă. 
Der după zelulă ce se arată și interesulă cu 
care este urmărită se pote cjice, că gim
nastica și la noi a începută sâ prindă 
rădăcini totă mai adânci, câștigândă a- 
derențl înflăcărați pentru binele și pros
peritatea omenimei.

In fața acestui avântă însemnata, ce 
l’a luată gimnastica la diferitele popore 
amintite aci, poporulă nostru, necum sâ 
se fi îndeletnicită cu gimnastica, der 

n’are nici cele mai rudimentare idei 
despre binefacerile și folosulă ei. E a- 
devărată, că starea de sclăviă și de ser- 
vilismă, la care ama fostă condamnați 
prin vitregitatea timpuriloră, vecurl în
tregi ne-a ținută într’o nopte de întu- 
nerecă, împedecându-ne luminarea su- 
fletescă și restrîngându-ne libertatea o- 
menescă. Acesta tristă apăsare ne-a fă
cută să ne perdemă consciința de noi 
și încrederea în forțele nostre umilindu-ne 
cu nemernicia și suferinda ca lanțulă 
robiei să ne apese brațele și pepturile. 
Sufletesce amă suferită multă și suferiină 
aprope și astăcjl, der trupesce, în mânia 
tuturoră furtuneloră câte s’au descărcata 
în pepturile nostre, n’amă putută fi să- 
cațl și striviți atâta de multa, căci pe 
basa legei ereejirei, precum și pe aceea a 
selecțiunei, ama moștenită învietorulă 
sânge romană; amă moștenită ven- 
josia, vitalitatea și resistența dacă. Nu
mai aceste disposițiunl, eredite dela stră
bunii noștri, nl-au putută asigura esis- 
tența de aprope două mii de ani. Der 
o esistență ca cea de pănă acum, astăc}! 
nu se mai împacă cu spiritulă timpului. 
Cultivarea și luminarea sufletescă, des- 
voltarea și întărirea trupescă ni-se im
pună ca condițiunl absolute pentru esis- 

tența și neatârnarea nostră. In ceea ce 
privesce cultura spirituală, deși cu mari 
greutăți, pășimă înainte ; n’amă făcut însă 
pănă acum absolută nimică pentru des- 
voltarea trupescă. Și of! sărmanului 
Română multă i-ar fi de lipsă ca să se 
îngrijescă mai cu deadinsulă de corpă; 
să-și dea silința a-șl esamina forțele cu 
cari natura i-a indestrată frumosulă lui 
corpă, acelora să le dee desteritatea și 
abilitatea recerută, aducândă o armoniă 
în ființa sa.

E adevărată, că împrejurările vie- 
uirei poporului română îlă constrîngă 

ca să facă o întrebuințare forte mare de 
forțele lui fisice ; acestă întrebuințare însă 
este forte unilaterală. Elă lucră numai 
cu forța brută, desteritatea îi lipsesce, 
ceea ce-lă face să apară ca plouată.

Cu totulă altă ținută vedemă la ună 
flăcău dela sată, care, petrecendă trei 
ani la miliția, a avută ocasiune a se deda 
cu disciplina, cu esacta împlinire a da- 
torințeloră sale, și cu aprețiarea de sine.

Iraționala lui libertate de mai nainte 
s’a schimbată în iubirea de ordine și de 
disciplină, sciindu-se a se stăpâni și a 
se supune voinței mai înalte, când ună 
interesă obștescă o cere dela elă acâsta; 
disprețuia față de ordinea legală ’i s’a 

schimbată în stimă și respectă; dedarea 
de a fi la postulă său gata în orl-ce 
împrejurări, l’a făcută sâ fiă consciu de 
sine, și ca parte dintr’o corporațiune cu 
aceleași tendințe și simțiri, să tindă la o 
acțiune concentrică, fiindă condusă de 
devisa: „unulu pentru toți și toți pentru 
unuliP. Ținuta unui astfelă de flăcău, 
reîntorsă dela mihțiă, îți face o impre- 
siune bună, eră nu ca mai nainte, căci 
ea esprimă o voință mai puternică și o 
încredere mai mare în sine. Sătenii 
nesciindu-șl da semă de acestă schim
bare de mare înriurință asupra vieții a- 
celui individă, se mulțumescă a dice : 
„să vede că a fostă cătană“, arătândă 
ună deosebită respectă de elă.

Decă miliția, unde esercițiile corpo
rale suntă fărte restrînse, într’ună inter
val atâtă de scurtă este în stare să 
producă o schimbare atâtă de însemnată 
în organisațiune și peste totă în viâța 
unui individă, ce schimbări esențiale nu 
va fi în stare sâ producă gimnastica în 
vieța poporului nostru? De sigură, că 
după cum am arătată în acestă tractată, 
o schimbare forte radicală însoțită de 
binefacerile cele mai mari. Der nu nu
mai asupra sexului bărbătesc, ci și asupra 
celui femeescă, estinejendu-se gimnas- 
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seu ar declara mai dinainte că, nu pri- 
mescă tronulă, atunci domnitorului va 
pute numi succesorulă său dintr'o dinas
tia suverană din Europa, cu primirea 
representațiunei naționale, dată în forma 
prescrisă de art. 84.

„Decă nici una, nici alta nu va 
avea locd, tronulft este vacantă."

Drepții care, Noi și membrii familiei 
nostre, am dresată și semnată declara- 
țiunea de față, investind'o cu sigilurile 
nostre princiare în dreptulă semnăturilor.

Făcută în Sigmaringen, la 21 Noem- 
vre 1880.

Carolu Antoniu, principe de Hohen- 
zollern.

Leopold, principe de Holienzollern.
FridericA, principe de Holienzollern. 

(Va urma.)

Urmările șovinismului unprescz in biserică.
Soviniștii unguri au mersu așa 

de departe în cutezanța loru de 
a încălca pană și autonomia bise
ricei popbreloru nemaghiare din 
patria și în nerespectarea limbei 
și a obiceiuriloru strămoșesc! ale 
acestora, încâtu nu arareori se 
ivescă tristele urmări ale aces- 
toru nenorocite porniri de intole
ranță. Unu nou casă de natura 
acesta ne comunică foia ungu
rescă „Eger“ ; casulu s’a întâmplat 
cu ocasiunea st. PascI în comuna 
Compolt din comitatulu Heves, în 
Ungaria și este următorulu:

„In sera de Sâmbăta-mare preotul- 
capelană din Capolna, Barcsak Mihaly, 
s’a dusă la Compoltă pentru a sâvîrși 
sfânta înviere. Capelanulă însciințâ îna
inte pe cantorulă din Compoltă, că de- 
orece densulă, capelanulă, nu scie nem- 
țesce și deorece în biserica din Compoltă 
și celelalte rituale bisericescl, precum 
predica, botezulă, cununia ș. a. s’au o- 
biclnuită a se face în limba ungurescă, 
cu asta ocasiune elă se va abate dela 
obiceiulă de pănă acum și în diua sf. 
învieri elă va rosti în limba ungurescă 
cuvintele: „Christosă a înviată în cjiua 
acesta!“ provocândă pe cantorulă, ca și 
elu împreună cu credincioșii săi să cânte 
în limba ungurescă cântările învierii, ce 
au să urmeze după acesta.

Audind despre acesta arțăgoșii Șvabi 
bătrâni — mai vîrtosă bătrânele loră fe
mei — se turburară în modă înfiorătoră 
și se scandalisară din causă că în con
tra bunului loră obiceiu vechiu, Christosă 
cu astă ocasiune are să le învieze loră 
unguresce, și au hotărîtă să demonstreze 
în contra acestei proceden. Demonstra- 
țiunea au început’o cu aceea, că multi 
din ei au părăsită biserica în modă de
monstrativă și între aceștia se aflau ca 
conducători chiar personele dela primă
ria comunei. Ceilalți locuitori, cari nu 

tica, salutare influințe va ave. Pentrucă 
decă numai partea bărbătescă se va în
tări și desvolta er cea femeescă va 
rămâne în stagnațiune, va fi neglesă, a- 
tuncl cu totă dreptulă ne putemă teme, 
că acestă desvoltare unilaterală va ave 
o influință forte stricăciosă asupra pro- 
creațiunii. Căci calitățile, disposițiunile 
sexului femeescă, tocmai asemenea se 
moștenescă, ca și ale celui bărbătescă. 
Considerată din acestă punctă de vedere, 
introducerea gimnasticei la fete, este o 
necesitate totă atâtă de imperiosă recla
mată, ca și la bărbați.

Este deci în interesulă prosperității 
ndstre și în avantagiulă unei adevărate 
educațiunl, ca acestă factoră principală 
să fiă îmbrățișată de toți indivizii, cari 
îșl dorescă binele. Mai alesă autorită
țile nostre școlare ar fi bine, ca să dea 
mai multă atențiune gimnasticei, întrodu- 
cend’o atâtă în institutele superiore, cât 
și mai vertosă în școlele poporale, unde 
pănă astăcjl nu esistă mai de locă seu 
numai cu numele. Și nu este de ajunsă 
numai, ca în curtea unoră școli poporale 
să avemă aparate de gimnastică, ci se 
recere, ca pe lângă acestea, învățătorii 
să aibă cunoscințe din gimnastică, ins- 
truându-o în mod sistematică ; să cunoscă 

s’au dusă acasă, parte s’au aședată în 
jurulă bisericei, parte au rămasă în bise
rică. Cei cari au rămasă în biserică în
cepură scandalulă cu aceea, că pe când 
cantorulă împreună cu mai mulțl cre
dincioși răspundeau capelanului cântând 
cântările învierii unguresce, pe atunci 
Șvabii prin sbierăturl asurditore căutau 
să înăbușescă cântările ungurescl urlând 
aceste cântece în limba loră șvăbescă, 
și acesta o continuară sub durata între- 
gei procesiuni. In urma acesta confu- 
sia și scandalulă ajunse la culme. Intr’a- 
ceea doi Șvabi, anume Vizer și Bughard, 
a cărora furiă ajunse la extremă, îșl 
luară ne mai pomenita cutezanță de a 
merge la copiii loră, cari serveau ca 
administranțl, și între necurmate înjură
turi rupseră cu propriele loră mâni hai
nele bisericescl de pe ei, în timpă ce 
al ți Șvabi înfuriațl, mai vertosă femei 
bătrâne, nu încetară în întregă decursul 
serviciului dumnedeescă a insulta con
tinuu pe capelanulă, a i spinteca mar
ginile haineloră lui bisericescl și a-i 
adresa cuvinte batjocoritore.

De curmarea scandalului și restabi
lirea ordinei nu putea fi vorbă, mai ver
tosă pentru-că corifeii scandalosei de- 
monstratiunl în cea mai mare parte erau 
înșiși omenii primăriei comunale.

După ce cu mare greu și între 
scandaluri și iritațiunl totă mai mari, 
în fine se încheia procesiunea Invie- 
rei, câțiva poporenl ce erau de față 
se adunară înaintea ușei principale a 
bisericei eu acelă scopă blăstămată, ca 
să-și verse furia asupra capelanului, când 
acesta va eși din biserică. Capelanulă 
însă, la sfatulă unoră omeni buni ai lui, 
eși din biserică printr’o ușă laterală. Abia 
se sui însă în trăsură și etă că Șvabii 
observându’lă, se luară după elă și între 
înjurături asurditore îlă sburătoriră cu 
petri.

Intr’aceea sosiră gendarmii, cari prin
tr’o energică întervenire pusără capătă 
scandalului. Sergantulă făcu o fugitivă 
cercetare, însemna numele curifeiloră, 
precum și ale acelora, cari fură arătațl 
de d-lă capelană ca unii cari în mai 
mare măsură au turburată cultulă divină 
prin insultele și purtarea loră scanda- 
losă."

Casulu acesta este cu atâtu 
mai caracteristică, cu câtă locui
torii germani din comuna Com
polt, după cum scriu foile ungu
rescl, pănă acum „au înaintată pe 
terenulu maghiarisării11 cu pași 
mai repecjl ca on-care altă co
mună nemagliiară din comitatulu 
Heves.

Casulu întâmplată înse dă de 
minciună pe șoviniștl și le dă o 

organismul omenesc și legile după cari 
trebue să procedemă la desvoltarea lui. 
Mai alesă între orele de instrucția, în 
timpulă menită pentru recreare, în locă 
ca elevii să se lase să alerge prin curtea 
școlei, bătendu-se, ocărându-se și făcend 
o larmă asurditore, m i bine ar fi decă 
s’ar îndeletnici cu nisce eserciții libere 
seu nisce jocuri frumose, cari pe lângă 
o adevărată plăcere și recreare, li-ar fo
losi și sănătății. Cu deosebire prin jo
curi i-s’ar da învățătorului ocasiunea cea 
mai bună a cunosce naturelulă, tempe- 
ramentulă, înclinările și aprope tote ca
litățile sufletesc! ale eleviloră săi, ft.ră 
de cunoscința cărora, o desvoltare și o 
promovare sigură si cu succesă a ins- 
trucțiunei eleviloră săi, îi e cam penibilă.

Am firma încredere, că gimnastica 
întroducându-se în școlele nOstre, prin 
acestea va trebui să străbată, mai curend 
seu mai târdiu, și la poporulă nostru, 
făcendu-lă să aibă mai multă încredere 
în sine, să fiă mai energică și mai reso- 
lută, și în virtutea frumăseloră lui calități 
sufletescl și trupeșei, pe cari desvoltân- 
du-le cu îngrijire să ajungă la deplină 
consciință a demnității sale ca națiune 
cu drepturi.

Ionu Emiliu Prodanîi. 

aspră lecțiune, ca și casulu de dS- 
unăijile, că nenorocite suntii ur
mările uneltiriloru de maghiari- 
sare pentru cei cari o propagă și 
și că nu le e ertatu se-și bage 
lingura unde nu le ferbe 01a.

Datoria statului ungarii.
După arătările oficiului de comptabi- 

tate ală statului ungară acesta avea cu 
finea anului 1887 următorele datorii:

I. Datoriile cumulate:
renta de aură cu 4 procente 485'8 mii. fi. 
renta de hârtiă 5% 302 4 „ „

II. Datorii amortisate :
A) Dobendile în aură.

Imprum. căii fer. 1867
„ dela 1871 cu 30 înil. 
„ „ 1872 „ 54 „
„ căii fer. orientale 
„ „ „ Agram-Carlov
„ „ „ ardei, (investit.)
„ n » Batasec-JacanI
„ „ „ Alfdld (invest.)

77.7 mil. fl.
20.6
39.6
39.6

4.8
3.7
0.6
1.0

n n 
n n 
n n 
n n 
ti n 
ti n 
n n

B) Dobendile în argintă, 
împrumutulă primei emissiunl 

a liniei ferate orientale 44.0
Dto ardelene 34.3
Dto Budapesta Domb.JacanI 11.4 
Priorit. oblig. Alfold-Reca 38.4

C) Dobendile în hârtiă.
Imprum. cu priorități 39.0 71

Datoria căii fer. Bag. 34.3 n
Imprum. din anulă 1870 23.3 71
Imprum. cu proprietăți pen-

tru rescump.pod. de lanțu 1.2 71
Imprum. Tisa-Seghedin 41.2 »
Datoria desărcinării de păm. 180.6 71

„ râse, dijmei 7.2 71
„ „ regal, de birtă 2.2 71

Imprum. ipotecare 11.1 77
Răsp. garanț. pe 1867 0.1 71
Datoriile sing, resorturi mi-

uisteriale 16.8 71

Suma 1427.5 71

r
T) 
n

71

71

71

»

71

71

71

71

75

adecă : Unu miliardă (bilionă) patru sute 
două-decl și șepte de milione și cinci 
sute de mii.

In socotela numitului oficiu de comp- 
tabilitate însă nu suntă cuprinse sumele 
în cari datoriile au să se plătescă de 
faptă. Așa d. e. decă amă presupune, 
cumcă pe obligațiunile nostre de 100 fl. 
nominală, nu ni-se dă în efectivă mai 
multă ca 80 fi., atunci acestă diferiuță 
de capitală ar face cam 59 2 de milione, 
eră ulteriorele diferințe în renta de hârtiă 
ar face cam 45 9 milione, deci datoria 
întregă ajunge de faptă suma de ună 
miliardă, 532 de milione și 600,000. 
Der nici asta nu e totă, dice „Lumină- 
torulă". In sumele de susă ale oficiului 
de comptabilitate nu vedemă înșirată 
datoria, respective cvota primită din 
datoria comună cu Austria. Acesta cu 
capitală și cu carnete se cam apropiă de 
606 milione și 700,000, și astfeliu cu 
suma de susă, datoria face deja 2 bi- 
lione, (miliarde) 139 de milione, 300,000 fl.

Der nici acesta nu e 
Mai suntă 30% din 

datoriile neacoperite ale 
băncii gen., facă . . .

Din datoriile anteriore 
cadă pe Ungaria .

Prețuia nominală ală 
oblig, la finea an. 1887

Diferite...................
Suma

Cătră acestea cele de 
susă..................................

face datoria întregă 2290,7 „ „
adecă: două bilione (miliarde), doue sute 
noue([eci de milione și șepte sute de mii, 
seu cu alte cuvinte: cam 2’/2 miliarde.

Acestă datoriă era la flnea anului 
1887, la finea anului 1888 de sigură că 
a fostă și mai mare eră la finea anului 
curentă va fi și mai mare, pentru că 
ea totă cresce — nu scade.

„Luminătorulă" nu mai face nici 
ună comentară cu privire la fericirea po- 
poreloră din Ungaria... Ei, Domne, der 
decă s’ar pute face ca încă și forțele 
morale ale țârii, adecă: îndestulirea, fe
ricirea poporeloră, însuflețirea și iubirea 
pentru patriă și dragostea reciprocă a 
poporeloră conlocuitore — sâ se pre- 
țuescă în bani, și decă și aci s’ar de- 
trage passivulă din activă și procentele 
și rentele de aură și de hărtiă, atunci 
ore câtă de mari ar fi datoriile statului 
nostru ?

Vorba Românului: Dumne4eu, când 
bate pe omă, nu dă cu bâta, ci îi ia 
mintea, încheia confratele din Timișdra.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Parisfi, 7 Maiu. Esposițiunea 
universală s’a deschisă erî după 
amec|I conformă programei. Mi- 
nistrulu-președinte Tirard a consta
tată, că temerile și îngrijirile, ce 
erau împreunate cu esposiția, au 
fostă risipite. Președintele repu- 
blicei Carnot a constatată marile 
progresse ce s’au dobândită. O 
mulțime imensă furnica prin lo
calitățile esposițiunei după deschi
dere. Diplomația a fostă repre- 
sentată în numeră mare.

Berlinu, 7 Maiu. Inspectorate 
poliției Wohlgemuth a fostă chiă- 
mată aici spre a fi ascultată,

DIVERSE.
Judecată promptă făcea pe la finele 

sutei trecute judele, B. din Cranichfeld 
în ducatulă Sachsen-Gotha-Altenburg. 
La o „visitațiune“ îlă întrebă superin- 
tendentulă: „Hei, d-le jude, ce facă su
pușii d-tale, suntă mulțămițl cu d-ta ?“ 
— „O da", răspunse judele, „căci pro
cese nu cunoscă. Drcă se nasce certă, 
chemă partidele în odaia mea și facă 
împăciuire. Er decă vr’ună încăpăținată 
nu vrea să cedeze, atunci îi tragă două 
pălml țepene, îlă aruncă pe ușe afară și 
cu acesta lucrulă s’a isprăvită." Când 
i-se făcu cunoscută ducelui acesta, rîse 
din inimă și’i dete judelui ună adausă 
de 50 taleri la lefă.

0 comoră. Dârîmându-se o casă din 
Magdeburgă (Prusia), lucrătorii au gă
sită o adevărată comoră, compusă din 
obiecte de giuvaergeriă forte artistice, 
lucrate în stilulă evului de mijlocă, pre
cum și monete de aură și de argintă an- 
teriore auului 1620. Se crede că acestă 
tesaură a fostă ascunsă din timpulă râs- 
boiului de trei-decl ani.

Rectificare. In numârulă de erî alțț 
foiei nostre, pe pag. 3, colona 2, șirulă 
4 de susă este a se ceti: să transforme 
ț'ira etc., în locă de : sâ transforme „taxa“ 
etc.

Foiletonulă din Nr. 90 ală „Gaze
tei" sâ începă astfelă: „Esercițiile cor
porale conduse în modă sistematică suntă 
de o valdre..." etc.

Cursul îi pieței Brașovu
din 6 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.32 Vând. 9.35
Arginta românescii - n 9.28 9.30
Napoleon-d’orI - - - n 9.39 n 9.42
Lire turcescl - - - n 10.60 M 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 n 9.65
GalbinI . „ 5.55 71 5.60
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.— 71 —._

„ r „ 5°/0 „ 98.50 71 99.—
Ruble rusescl - - n 126.— 127.—
Discontulă - - - - 61/,—-8% pe anii.

Cursnlu la bursa de Viena
din 5 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................. 102.55
Renta de hârtiă 5% ------ 97.50
împrumutulă căiloră ferate ungare - 142.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 110._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostă ungare (3-a emia’une) - - 113,_
Bonuri rurale ungare ----- 105.50
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.50
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.50
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 105.50
Bonuri rurale transilvane - - . . 105.50
Bonuri croato-slavone ----- j05. 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 9975
împrumutulă cu premiulă ungurescă 142.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 129.40
Renta de hârtiă austriacă - - - . 85.90 
Renta de argintă austriacă - - - . 86.20
Renta de aură austriacă ----- 110.15 
LosurI din 1860 ------- 114._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 901._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309.  
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.  
Galbeni împărătesei- ------ 5 93
Napoleon-d’orI -------- 9.40 y
Mărci 100 împ. germane - - - _ 57,77 y
Londra 10 Livres sterlings - - - _ 118.65

Editorii și Redactorii responsabilii;
Or. Aurel Mureșianu,
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Preparatele antiseptice
ale lui

I) GUST
pentru îngrijirea dințiloril și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitoru. conservătorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu atară de cele mai bune materii 
folosite pană acuma spre acestu scopU, și noue mijloce cu unO 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fl.
suficientă, pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelii cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principală la ER1EDRICII STENNER, farmacia la 
„LEULU DE AURCU în Brașovă. 66

Avisu i-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei11, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casîî de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Sz. 26—1889.
Ut. sxămlioz. ■ ■ ■ ■ _ . >Arveresi hiraetmenyi kivonat.

A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkOnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 
Rojorea Gyorgynesz. Muscân Anna vegrehajtatonak iigyv. Popescu Victor alt. 
kepv. Muscân Vaszilie vegrehajtâst szenvedd elleni 29 frt. 05 kr. perkoltseg es 
jârulekai irănti vegrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. torvenyszek (a Zernesti kir. 
iărâsbirosâg) teriileten levo, O-Tohăn kozsegeben az O-Tohâni 421 sz. tjkvben 
Ă4-996 1, 2075, 6149/1, 3737/2 es 6930/1 hr. sz. ingatlanokraugyszinten ârjegy- 
zes folytân az 1164 szâmu tjkvben 1329/2, 2510/3, 4252/2, 5195/2 es 6149 1 hr. 
sz. ingatlanok fele reszere az ârverest 1150 frt. ezennel megâllapitott kikiăltasi 
ârban elrendelte, ,es hogy a fenti ingatlanok az 1889 ivi Majus ho 13-ik napjăn 
dilelitt 9 orakor O-Tohân kozsege hâzânăl megtartandd nyilvânos ârveresen a 
megâllapitott kikiăltasi âron aloi is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10° 0-ât vagyis 
115 frt.-ot keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szămitott es az 1881 evi novemberhd 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabălyszerii elismervenyt âtszolgaitatni.

Brasso 1889 evi Iauuar ho 12-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Sosirea si plecarea imiirilm si postelorn în Brajora.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovă la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti mixtti Nr, 318: 1 oră 55 minute după amecțl.

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

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amejl.
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu :
Trenulti mixtti Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
<i. Dela
b) 
<)
d)
e)

n
n
n

Brașovii la RepiovA-Zernescî-Branu : 12 ore 30 m. după am^dl 
,, ,, ZizinA: 4 ore după amedl.
„ în SScurmc [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făgărașlv. 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

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

Budapesta — Predea Iu Predeal# — Rudapest a BZ.-lB<‘sta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradîi-H.-Pesta Copșa-niicft—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

1

iTrende Tronul —
I per- accele- Trenu
I s6ne i ratu | mixt

| Trenu | 
omni- I 
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 1 
de

pers. I
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
accele

rații

Tren de 
per
son e

Viena 1 l.l'l 18.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Iradea- mare j 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze ' 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rer
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghlriș 
Cucerdea 
Uidra 
Vințulu. de 
Aiud- 
Teiușu 
Crăciunelă 
Blașiu 
Mic&sasa 
Copșa mică 
MediașA 
EHsabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Homorodil 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu

Timișă
Predealii

Bucuresci

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
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

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

; Bucuresci
< Predealu
TimișU

Viena
Budapesta
Szolnok

I

Brașovii Aradu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfalău 
Sigbișăra 
EHsabetopole 
Mediaș ii

Copșa mică

I 
I

1 Copșa-mică 
llȘeica mare

1 42 PlOrane?’i
2.32 Ocna

Sibiiu

11,_ Sibiiu-Copșa-mică
1 1 Ol

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

11.10
8.21 >

11.20
4.10
4.30
4.43
5 "7
B. 19!
5.41

2.— |Teinșă 
Alba-Iulin 
VințulU de 
ȘibotU 
Orăștia 
Siiueria (.Piski) 
Deva 
Branicica 
Iha
Gurasada 
ZaniU 
SoborșinU 
Berzava 
ConopU 

g gglRadna-Lipova 
io.nl Pauli?u 
10.42'lGy°rok
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

9.05
12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12f
9.41

josU

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Bftrzava
Soborșinii
Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Siiueria (Piski)
Orăștia

i Șibotd
Vințulu de josu
Alba-Iulin
Teinșu________

Sinseria(Piski)-a’elrosen» Petroșeui-Sinieria (Piski)

5.50| Reghinulîi sAsescu

Sibiiu 8.50 10.—
'Ocna 9.17 10.24
Lomneșii 9.45 10.50
iȘeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cucerdea -Oșorheiti-

6.119
6.28
7.25
8.01
8.34
8,55
9.19
9.51

01.35
11 119
11.39
12.12
12.29

1.16

Micăsasa 
ețâiiiBUșiu 
g 3g CrăciunelU 
6.56 Teinșu 

;,AiudU
\ ințulu de 
Uiora
Cucerdea 

iGbirișu 
Apahida

7.15
7 41
9.18

10.—
10.09
10.19j
10 481
11.55’
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
Vărad-Velencze 

I 
I

sus ti

I

Clușiu 5.32

1.47
2.08

8.55
9.54

Glogovaț

Aradu I
1

Szolnok
Budapesta

Viena

NădășelQ 
Gîhrbău 
Aghireștt 
Stana 
B. Huiedin

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
ItudapeHtii

Viena

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.— Siiueria
8.36 Streiu
9.02 HațegCi
9.32 Pui

10.11 Crivadia 
Banița

12.16 ipefpoșeuj
12.50-

1.19!
2.-|
3.04
3.36 Aradă
3.52 AradulU nou
4.03 Nemeth-SAgh
4.4/ Vinga

2.42 Petroșenl
3.25 Banița
4.16 Crivadia
5.11 Pui

Hațegh
6.40
7.12

Streiu 
Siiueria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55 

TȚ.ÎT 
"7.26

8.14
8.50

6.38
7.19
7.38
6 20

aCucerdea 3.05 10.20 3.25
jCheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșâ 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
llernutU 4.43 11.57 5.11
Sânpaulîl 4.58 12.12 5.28
Mrrașteu 5.21 12.36 5.53

1
Oșorheiu j

5.40 12.55 6.13
6.— 4.58

1
Reghlnul-săs. 7.56 7.-

Reghinul# sftsescfi- 
Oșorheiu-Cueerdea

Aradu —Tiiuisura Timișora— Arad#

Reghinul-săs. 8.35
Oșorheiu j

6.56
10.20
12.15

Mirașteu 7.16 12.35
Sân paulii 7.40 12.58
lernutU 8.03 1.19
M. Bogata 8.37 1.49
Ludoșii 8.51 2.02
Cheța 9.08 2.18
Cucerdea 9.40 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Turda-Gliirisîî

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Săgh 8.36
8.14 8.08 AradulH nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

8.42
8.47

10.08' 1.33 7.30 Orczifalva
I 11.511 3.29 ............
• 1.5o 7.45

2-5°TÎ5-6Î05

10.50

6.33
3.15 Merczifalva 

Timișora10

6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

(«liirișii Turda

ITIurfșft-Ijudoșu-Bîstrita BBist rița-VB uresfi-rudoșu

Murdșu-Ludoșu
ȚagU-Budatelecii
Bistrița

| 4.40| Bistrița
g 02 Țagu-BudatelecU

l____Mureșu-Ludoșu

GhirișO 
Turda

'I
II
I

9.261 4.19} Turda
9.47 4.40 Ghirișd

8.29 3.
8.50 3..

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopto.

9.41
1.11

Sighisnra-Odorheiu 
----  1 , j Odorheiu—Sighișora

Sighișora
Odorheiu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

6.05
9.45'jSighișdră

Odorheiu 5.

Siiueria (Piski)-Tiiied.

Siiueria (Piski)
Cerna
Unleddra

2.18
2.39
3.08

l nied.-Simeria (Pisk )

< nicdora 9.36
ema 9.50

i.Simeria 10.15


