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Brașovii, 28 Octomvre st. v.
Cu c|iua de astăițl suntă con- 

chiămate delegațiunile austro-un- 
gare în Viena. Decă acesta con- 
chiămare se întâmplă în anulă 
acesta așa târcfiu, causa este de- 
opai’te înțărcarea ce s’a adusă în 
desbaterile parlamentare pentru 
nouăle alegeri în pariam entulă 
austriacă, de altă parte prelungi
rea sesiunei de veră a dietei un
guresc! pentru desbaterea retormei 
administrative.

înțărcarea în sine nu schimbă 
însă nimicu din situațiune, nici 
nu agraveză, der nici nu ușureză 
problema delegațiuniloru.

De altmintrelea problema de- 
legațiuniloră a foștii totă-deuna 
simplificată prin aceea, că au 
avuții se voteze regulată cererile 
de credită ale miniștriloru comuni, 
er mai alesu ale ministrului de 
răsboiu. Și în privința acesta tre- 
bue se li-se dea testimoniulă, că 
și-au jucată bărbătesce rolulă de 
registratori ai acelorii pretensiunl, 
cari în tot-deuna s’au făcută cu 
provocare la îndatorirea lorii de 
a întări condițiunile posițiunei de 
putere a monarchiei.

Doue-cțecI și patru de ani au 
mersu totă așa și acum delega
țiunile se întrunescu a douăzeci 
și cincea 6ră dela înființarea dua
lismului încăce, ca și când ar fi 
voită se ilustreze încheiarea aces
tui ciclu iubilaru de 25 de ani, 
ministrulă de răsboiu vine și ri
dică astăC pretensiunl mai mari 
ca ori și când. încă nu se scie 
câtă e de mare cifra milioneloră, 
ce le pretinde din nou, der de si
gură, că este forte mare și nu 
schimbă nimicu din seriositatea 
acestei pretensiunl financiare, decă, 
precum se spune, membrii delega- 
țiuniloră s’au decisă a cere dela 
ministrulu de răsboiu desfășurarea 
unui programă, ca să scie pe ce 
vrea să cheltuiescă. milionele.

Se crede, că cu tătă problema 

bine definită a delegațiuniloră, dis
ensiunile în delegațiunea ungară 
x oră fi de astă-dată destulă de în
focate și încă mai multă din causa 
bugetului de ’resboiu comună. Se 
mai scrie cătră „Neue Fr. Presse“, 
că oposițiunea maghiară va pune în 
discusiune din nou cestiunea înfi- 
ințărei unei academii militare un
gare în Ungaria, precum și cunos
cuta broșură asupra noăloră cre
dite militare, și afacerea Uzelac. 
Cu privire la aoestă din urmă afa
cere s’a simțită multă înconve- 
nientulă, că ministrulă-președinte 
ungurescă a fostă constrînsă de a 
se pronunța în dietă asupra pur
tării unui membru ală corpului 
oficerescă, în modă aprobătoră seu 
desaprobătoră.

Ori cum ar fi însă disposiția 
membriloră din delegațiunea un
gurescă, mai multă seu mai puțină 
prietinăsă, acesta nu va schimba 
nimică din mersulă lucruriloră, 
care se va termina, ca întotdeuna 
în acești doue4eci și cinci de ani, 
cu victoria cererei de credită a 
ministrului de răsboiu.

CRONICA POLITICĂ-
— 28 Octomvre, (9 Novj

— De unQ timpii înedee circulă felQ 
de felii de sgomote asupra unei rema
nieri ministeriale în România. ț)iarele 
oposiționale spunâ, că crisa ministerială 
e acută; «fiarele guvernamentale vorbescO 
însă numai de o remaniere a cabinetu
lui. piarulă „Timpulă“ publică referitorii 
la acestea următorele în numărulă său 
din 26 Octomvre: D-nii generală Flo- 
rescu și Lasoară Oatargiu voiescă să 
grăbăscă câtă mai multă soluțiunea re
manierii ministeriale, văcjendă inconve
niente în amânarea acestei cestiunl pănă 
în ajunulă deschiderii Oameriloră, fiă 
chiar pentru a regula numai atunci si
tuația d-lui Ilariu lsvoranu. Ambii vortt 
ca totă cestiunea ministerială să fiă re
gulată câtă mai în grabă. De aceea dese 
convorbiri au locă între d-nii generală 

Florescu, Lascar Oatargiu și G. Vernesou. 
Aoestă cestiune nu se agită însă în con- 
siliulă de miniștri, față cu miniștrii des
pre a oăroră retragere e vorba, consi- 
liulă de miniștrii ooupându-se esolu- 
sivă, de câte-va (fii®, cu discuțiunea di- 
verseloră proiecte de legi ce trebuescă 
presentate Oameriloră. Totuși e propa- 
bilă, că însuși consiliulă de miniștrii, în 
ședința sa de adl, va fi sezisată de ces
tiunea remanierii ministeriale și propa- 
bilă, că pănă mâne cestiunea acăsta va 
primi o soluțiune definitivă. In privința 
remanierii s’a disă, că d. Vernescu ar voi 
să introducă în ministeră pe d. Pake 
Protopopescu. Informațiile positive ce 
am putută culege ne permită a afirma, 
oă aoestă scire e neesaotă și că d. Ver
nescu este chiar ostilă intrării primaru
lui capitalei în cabinetă. In aoeea-ce 
privesoe pe d. Ilariu lsvoranu, aflămă, 
oă d-sa e dispusă să se retragă, însă că 
d. Vernescu îlă împedeoă să-și dea dimi- 
siunea. Ministrulă domeniilor a spusă mai 
multoră persdne, că necesitatea în care 
se află de a se ooupa de afaoerile d-sale, 
pe care de câtva timpă prea multă le-a 
neglijată, precum și diverse motive de 
ordină privată, îlă îndemnă să se retra
gă din oabinetă. D. Vernescu însă a in
tervenită necontenită pănă acum pe 
lângă d-sa pentru a’lă sfătui să nu-șl 
dea dimisiunea.

— Prin diarele străine se răspân- 
desoă sgomote despre o visită a regelui 
Italiei la Londra proiectată pentru pri- 
măvera viitore. Ună corespondentă ală 
cfiarului „Daily Telegraph? vorbindă (}i- 
lele trecute ou d. di Rudini despre a- 
oeăte sgomote, a primită răspunsulă, că 
regele Umberto s’ar duce negreșită la 
Londra, decă lordulă Salisbury ar vedă 
cu ochi buni acăstă visită și decă ea ar 
contribui la întărirea posiției Italiei. Mai 
multă însă nu se pdte spune adl asupra 
acestei cestiunl.

— Ună raportoră ală clarului „La 
Franoe“, a avută o întrevedere ou renu- 
mitulă savantă Ernest Renan despre 
Boulanger și despre cestiunea de pace și 
de resboiu. Renan (jise între altele: 

| „Unde voia se ducă Boulanger Franoia, 
pe care o iubea ? La ună răsboiu. Și 
ună răsboiu ar fi acum forte îngrozitoră, 
va fi sfîrșitulă civilisațiunei în Europa. 
Căd pe lângă răsboiele între națiuni, 
voră isbuoni și răsboie civile înfricoșate. 
Fii sigură, că la optă (fii® după deola- 
rărea răsboiului națională în Francia, va 
isbuoni răsboiulă civilă, și o mare neno
rocire va bântui în departamentulă Se
nei, oare e acum numai o citadelă. Fran
oia și Europa voră oădă pe manile ne
bunilor și în fine voră fi nimioite. Speră 
însă, că Europa va fi ferită de o aseme
nea nenorocire. Deși nu consimtă cu 
teoriile socialiștilor, nu pot ca să nu le 
dau în câtva dreptate, când cjioă ei, că cu 
ori oe preță trebue se câscige timpă. In 
patru seu oinol ani, dăcă în timpulă a- 
cesta nu isbuonesoe răsboiulă, probabilă, 
că vomă vede desarmărl mari, și Europa 
va deveni pe încetulă înțe!6ptă“.

Cestiunl școlare.

In ședința dela 4 Noemvre a oomi- 
siunei finanoiare, fiindă la ordinea (jilei 
desbaterile asupra bugetului oulteloră 
și instrucțiunei publice, la titlulă „edu- 
cațiunea poporală11, ministrulă Csaky a 
făoută unele deolarațiunl, oarl ne pri- 
vescă și pe noi :

Ministrulă aocentuâ mai întâiu, că 
suma preliminată pănă aoum în bugetfi 
pentru ținerea unoră oursurl de limba 
maghiară, o va întrebuința de aoi îna
inte ca premii și ajutore, dedreoe crede, 
că pe calea acăsta, premiândă adecă pe 
cei ce voră propune mai cu zelă limba 
maghiară, mai ușoră se va pute a- 
junge scopulă de maghiarisare.

In ce privesoe salarisarea înv&țători- 
lortt, ministrulă Csaky dise, că proiec- 
tulu de lege privitoră la regularea sala- 
rieloră învățătoresol se află deja la Ma- 
jestatea Sa pentru prealabilă aprobare. 
Observă însă ministrulă, că de nu sciu 
ce speranțe mari de îmbunătățire nici 
vorbă nu pdte fi. Dăcă statulă ar lua 
asupră-șl angagiamentulă de-a fixa sala- 
riulă fiă-cărui învățătoră chiar și numai 
la minimală de 300 fl. și de-a suplini

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Preumblări în Bucurescl.
X

Iubite amice.
Sâmedru n’a trecută*)  și noi ne 

aflămu în plină iârnă în Bucu- 
resci. Neua e mare și preumblările 
pedestre pe strade fiindă cu ne
putință, pănă se voră face potece 
pe uliți, îți voiu povesti, spre a 
ne trece vremea, câte o pățaniă 
din vieța mea petrecută de când 
m’am despărțită de munteanulu 
meu prietină, Zaharie și am apu
cată în joeă la șesuri.

Am se-ți spună, că unii din 
bunii mei voitori prietini, nu se 
împacă cu scrisorile mele, dorindă 
se fiu în ele mai lămurită și mai 
întinsă la vorbă.

Nefiindu-mi dragă a înmoia 
prea adâncă condeiulă în cernelă, 
voiu urma precum am începută, 

fără a face zamă lungă, seu tarara 
nemțescă spre a îndruga la pala
vre, cum s’ar cfice Pe la n°i în 
Bucurescl.

Scrisorile mele, urmândă a fi 
date publicității, le scriu cu multă 
cruțare, și ca se nu fiu trecută 
în rendulă nemulțămițiloru seu pesi- 
miștiloru de cătră acei omeni, cari 
nu sciu ce-i amarulă și necazulă, 
voiu continua a face și d’aci îna
inte multe sărituri, cotituri și o- 
coliturl, lăsândă în sema cetitori- 
loră să judece printre ren duri, 
unde ochescă și unde ’ml bate 
gândulă.

Plecasem în anulă 18 . . din 
Ardeală, cam de-odată cu rendu- 
nelele, și am trasă în Bucurescl la 
hotelulă „Dacia“ din pieța mare.

Punga îmi era prea puțină 
căptușită cu gălbinași și a mai dată 
peste mine și o iernă grea, fără 
se am lucru.

Proletarulă, decă n’are lucru, 
n’are pâne, și proletari de-ai condeiu
lui, ca mine, erau aici destui, fără 
se se mai simțescă și trebuința mea.

Chiar dela începută nu me 
aflamă bine și simțiamă din totă 
sufletulă meu marea deosebire 
între naționalismulu meu și între 
acela, ală cetățeniloru urbani din 
țeră. Traiulu, crescerea și vieța 
socială, tdte erau pentru mine cu 
desevîrșire străine în Bucurescl și 
părea, că alunecă pămentulă de 
sub pici orele mele.

Meșteșugă nu sciamă, a tăia 
lemne îmi venea forte greu, pen- 
tru-că acei 16 ani, câtă am răb
dată f6me, învețândă la carte, 
m’au slăbită ca pe ună ogară.

Ce e dreptă, nu-i pecată, tre
bue să mărturisescă, că am găsită 
și ardeleni, cari fiindă aduși, seu 
venițl în țeră de mici copii, seu 
din frageda junețe, și-au însușită 
tdte apucăturile urbaniloru d’aici, 
fiindă ca și ei totă așa de nesimți
tori și fdrte multă vorbitori.

Eu înse, venindă ca omă for
mată, care cu anevoiă își mai 
pdte schimba firea și graiulă, și 
așeefendu-me în mijloculă acestoră 
vorbăreți lăudăroși că ară fi um

blată în tote părțile lumei, afară 
de ținuturile române, și că ară 
sci de tdte și s’ară pricepe la tdte, 
— prevedeam, că cu greu voiu 
pute-o scdte la ună capătâiu.

Pusă pe gânduri, ce să apucă, 
ce să muncescă, pănea se-mi ago- 
nisescă, umblam gură-cască pe strade 
și doritoră de a sci, cum stă în- 
vățămentulă în țeră, mai înteiu 
m’am dusă la universitate, unde, 
în pomposulă paiață, studenți nu 
erau, er proiesorii lipsiau. Nu în
țelegeam ă, că libertatea învețămen- 
tului să fiă așa largă, încâtă stu- 
dentulă să nu fiă studentă și pro
fesorală profesoră. Cei pricepuți 
m’au luminată, spunendu-mi, că 
lipsa seu absenteismulu, fdrmeză, ca 
și în America, însușirea de căpe- 
teniă a învățământului superioru 
și că bacalaureatulu, fiindă o di
plomă de stată, dă dreptulă titra- 
țiloră de a ocupa înalte funcțiuni 
publice și în același timpă acei 
funcționari potă să fiă și,studenți 
universitari pănă li-se va uri cu
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estulO în. oasurile, unds salarulă nu a- 

junge la 300 fi., chiar și în aoesta oasă 
cade asupra statului o sarcină, de 603,000 
fl. cheltuell în fiă-care ană, deoreoe sunt 
peste 5000 de învățători, cari au salară 
mai mică de 300 fl. Prin fixarea mini
mului de 300 fl., ministrulă observă, oă 
nu se face vre-ună lucru deosebita ; de- 
breoe una asemenea minimumă de 300 fl. 
este fixata și în Austria, unde fixarea sa
lariului se întâmplă după provincii. In 
Galiția, în Silesia, salarulă este de 
asemenea de 300 fl. Tota astfeliu 
e în Germania. Abia în mai multe 
cantone ale Elveției salarulă nu ajunge 
încă la 300 fl. De-altmintrelea apoi în 
străinătate învățătârele au una salara 
mai mică oa învățătorii, în timpă oe la 
noi este egală.

Câtă pentru încassarea salarului, mi- 
nistrulă a luată în noulă proieotă de lege 
măsurile de lipsă, oa acesta să se înoa- 
seze regulată. In multe locuri o parte 
a salarului se plătesce în naturale. A se 
amesteca însă și în modulă de plătire 
ală salarului pentru a faoe reforme, mi- 
nistrulă află, că acesta ar fi o Gestiune, 
ce-i dreptă de importanță, der delicată, 
dedrece aoesta taie în autonomia confe
sională, pe care „nici pe departe nuvre 
a-o vătăma“.

La o întrebare a lui Helfy, seoreta- 
rulă de stată Berzeviczy răspunse, că în 
timpulă de față se află 243 de comune, 
în cari nu esistă șoole; anulă treoută au 
fostă 244.

La titlulă „Kișdedovurilorua, minis- 
trulă Csaky declară, că elă a luată mă
suri „<Ze-a li-se da lămuriri naționalităților# 
în privința scopului corect# (sicl)ali legei 
pentru Kișdedovuri, pentru ca nu cumva 
să se înstreineze de esecutarea acelei legiu. 
De-altmintrelea oratorulă a făoută cote 
pregătirile cum și însorierile de lipsă, 
învățătârele pentru Kișdedovuri pe în- 
treoute se producă întru deprinderea 
cunoscințeloră „kișdedovicesol“. Va fi 
însă neapărată necesară de-a se înființa 
preparandii speciale pentru astfelă de 
dăscălițe și ministrulă reveleză cu buou- 
riă, că deja mai multe orașe „patriotioe“ 
se arată aplicate de-a înființa astfelă de 
preparandii

SOIRILE QILEI.
— 28 Octomvre (9 Nov.)

Starea sănătății reginei României, 
după soirile sosite din Pallanza, merge 
din ce în ce mai bine.

** *
Sfântuliî sinodti alb României, și-a 

închisă Sâmbătă trecută sesiunea sa de 
tomnă. Viitdrea sesiune se va desohide 
în 1 Maiu 1892.

*4 *
Principele Ferdinand, moștenitorulă 

tronului română, după cum anunță foile 

de dincolo, va pleca în curendă la Ber
lin, însoțită de d. maioră Coanda.

* £ 41
Emigranții bosniaci și herțegovinenl 

stabiliți în Serbia au trimisă ună Memo
randa, la „Oongresulă de pace“ din Roma. 
Memorandul^ redactată din partea unui 
comitetă compusă din emigranțl șerbi de 
legea ortodoxă (12), mahomedană (2) și oa- 
tolioă (1) a fostă trimisă din Belgradă la 
19 Ootomvre v. în numele poporului ser- 
bescă — fără deosebire de confesiune
— din Bosnia și Herțegovina. Meihoran- 
dulă desfășură starea de lucruri în Bos
nia și Herțegovina, stare „care pentru 
poporul# serbescu — 4^oe — su^ condu- 
cerea austriacă e mai tristă și mai rea, 
decât# cum era înainte de ocupare'1 și deci 
apeleză la inima și bunulă sîmță ală 
membriloră congresului de pace, ca 
aceștia sămijlocesoă pentru poporulă ser- 
bescă o stare mai suportabilă și mai li? 
niștită. țJiarulă serbescă „Srbobran" (Apă- 
rătorulă Serbiloră) din Agram (Croația),
— din oare luămă acâstă soire, — re
produce numitulă „Memorandă“ în întregă 
cuprinsulă său.

* * *
Monetăria dela Kremnitz a începută 

a bate 4^e^e trecute nouele monede de 
argintă bulgare. Aceste monede voră 
purta efigia prințului Ferdinand.

** *
Ședințele plenare ale comisiunei euro

pene Dunărene s’au deschisă în 23 Oc
tomvre. De astădată iau parte doi repre- 
sentanțl noi: ală Franciei, d. Cogordan, 
și ală Germaniei d. Arthur Raffauf. Re- 
presentantulă României, d. Bălăceanu, a 
plecată să ia parte la lucrările comi
siunei.

* * *
Cancelariă de advocată. D-lă advo

cată din Bistriță Dr. Gavniu Triponu 
face cunoscută, că dela 31 Ootomvre a. 
c. și-a strămutată canoelaria advocațială 
totă în strada lemneloră (Holzgasse) Nr. 
11, față în față cu institutulă de credită 
„Bistrițana*. * * *

Focă. Din Sălagiu ni-se scrie: In 3 
Novembre n. c., din negrija potolirei va
rului la parochia din Piră a isbucnită 
ună focă. Au arsă două coșuri cu oucu- 
ruză și gardulă de lângă ele. Fooulă 
apoi a străbătută în clopotnița din apro- 
piare, care înoă a arsă și numai cura- 
giului unoră poporenl români este a se 
mulțămi, că clopotele au rămasă neto
pite. Paguba se socotesce în 600 fl., 
asigurată n’a fostă nimică.

Armata francesă
judecata de u/uu omu de stătu 

englesu»
Revista englesâscâ Fortnightly Review pu

blică în numărulu dela 1 Noemvreună articolii 

asupra Marelorit manevre ale armatei francese din 
Septemvre, scrisă de Charles Dilke, cunoscutulă 
bărbată de stată englesă, care a urmărită de- 
aprdpe acele manevre. Estragemă din acestă 
interesantă studiu următorele :

Se presupune că obiectulu mariloră 
manevre dela 1891 din Franoia era să 
se pună la încercare valorea praotioă a 
aranjamenteloră luate în ce privesoe co- 
mandamentulă en chef și comandamentele 
de armată, saroina ce incumbă statului 
maioră și instruoțiile pentru marșuri, — 
adevărată lungime a ooloneloră și in
tervale regulate în t6te condițiunile. 
Pentru întâia-6ră amă fostă chiămațl să 
vedemă ce voră fi generalii francesl în 
oasă de răsboiu. Guvernatorulă militară 
din Parisă, generalulă Saussier, deține 
încă în mânile sale o scrisore de servi- 
oiu ohemândulă la demnitatea de gene- 
ralisimă ală armateloră franoese cu înce
pere dela deolarația răsboiului. A fostă 
chemată, de astă-dată, să comandeze. 
Șefulă actuală ală statului majoră dela 
ministerulă de răsboiu în timpă de pace, 
generalulă de Miribel, e desemnată să 
fiă șefă ală statului majoră, ală genera
lisimului în timpă de răsboiu și a func
ționată în acestă calitate pe lângă ge- 
nerâlulă Saussier. Personalitatea șefului 
statului majoră a fostă, probabilă la do
rința lui, lăsată puțină pe ală doilea 
plană; și Moltke n’a fostă mai puțină 
lăsată la umbră, la Sedan, de împăratulă 
Wilhelm, oa generalulă Miribel de ge
neralulă Saussier. Generalii en ohef, în 
Francia, suntă cam toți în verstă dela 
60 pănă la 63 de ani. Spunendă lucru
rile pe față, ceea ce e neoesară în ast
felă de cașuri, s’a presupusă uneori oă 
generalulă Saussier era prea în verstă 
pentru serviciulă aotivă, prea greoiu 
pentru a călări și în definitivă o simplă 
figură deoorativă. Ei bine, nimioă nu e 
mai departe de adevără. Aoestă sgomotă 
a luată nasoere cu ocasia unei bole ce 
a avută; der, la manevre, generalulă 
Saussier a stată în șea mai multe câsurl 
dearendulă, fără a da vre-ună semnă de 
oboselă fisică seu mintală. Elă e o forță 
enormă pentru armata francesă; totă 
lumea îlă consideră oa pe ună bună ge
nerală și, ce » mai multă, e socotită] nu 
numai ună omă onestă și patriotă, ci și 
capabilă.

In anulă 1881, generalulă comanda 
en chef espediția din Tunis și, cum po
seda oele mai înalte grade ale legiunei 
de ondre, i-s’a dată medalia militară, 
care se acordă soldațiloră de rendă. Se 
pdte spera, că nu va ave nevoiă de 
pensiunea anuală de 100 de franci atri
buită acestei recompense. In anulă 1884, 
generalulă Saussier deveni guvernatoră 
ală Parisului și în 1890 puterile sale în 
acestă privință fură reînoite pentru o 
nouă periodă.

Generalulă Miribel e ofițeră de ar
tileria. S’a vorbită adesea de elă în 

Francia ca „majoră generală*,  titlu pur
tată de Berthier, prință de Neuohâtel, 
șefă ală statului majoră ală lui Napo- 
leonă, și de Soult pe timpulă oatnpaniei 
dela Waterloo. După lege în timpă de 
pace și în timpă de răsboiu, acestă postă 
pdte fi ooupată de persdne diferite ; și, 
în anulă 1889, pe când generalulă Miri
bel era șefă ală statului majoră pe lângă 
generalisimă, ună altă ofițeră era șefă de 
stată majoră la ministerulă de răsboiu. 
Generalulă de Miribel este, după Soult, 
celă dintâi ofițeră care să fi ocupată de 
faptă ună postă analogă cu oelă de ma
joră generală de pe timpulă primului im
periu. Iu timpă de paoe, posiția pe care 
o ocupă generalulă Miribel îi dă o si- 
tuațiă mai importantă decâtă aoeea a 
generalului Saussier, căci generalulă Sau
ssier n’are atunci puteri în afară de gu- 
vernamentulă Parisului, pe când genera- 
lulă de Miribel, în calitatate de șefă ală 
statului majoră generală, îșl eseroită in
fluența asupra armatei întregi. Ar pută 
fi ună Moltke francesă deoă ar avă au
toritatea incontestată a lui Moltke; der, 
în realitate, este altfelă. Lordulă Wol
seley ne-a arătată într’ună articolă re
centă asupra lui Moltke câtă era de par
ticulară posiția ce ocupa: comanda o 
armată imensă în realitate, der nu și cu 
numele. In răsboiulă celă mai apropiată, 
Francesii voră fi pdte mai dispuși să în- 
dumnecjeescă pe celă dintâi din gene
ralii, cari ar repurta o biruință, decâtă 
să se încredințeze îugrijiriloră prevătjă- 
tore ale șefului statului majoră generală, 
care va rămână în umbră alături de ge
neralisimă.

De altă parte, dușmanii loră se 
pdte să nu mai găsăscă la dispoițiă 
ună nou Moltke. Generalulă de Miri
bel a fostă alesă de Gambetta ca să fiă 
pusă în fruntea statului major generală 
ală Franoiei. Se spune, că Gambetta, în 
momentulă oăderei sale dela putere, ceri 
ca o favăre personală dela presidentă, 
în interesulă Franoiei, să mențină pe ge
neralulă Miribel în posiția la care îlă 
chemase în contra opiniei publice, care 
îlă denunța ca reacționară. După căde
rea lui Gambetta fu ou tote acestea exi
lată în comitete și comisiunl, apoi în 
sfîrșită numită comandantă ală corpului 
6 de armată, situația pe oare o ocupase 
mai ’nainte generalisimul actuală. D. de 
Freyoinet a fostă destulă de energioă, 
său republica destulă de solidă, pentru 
ca generalulă de Miribel să reia loculă 
în care Gambetta nu reușise să-lă men
țină ; câtă pentru a soi deoă va rămână 
mereu în acăsta situațiă, e altă întrebare.

(Va urma.)

Adunarea învețătoriloru din distric- 
tulu Devei.

De lângă Deva, 27 Octomvre 1891. 
învățătorii români gr. or. din Dis- 

trictulă Devei, oare se compune din în-

Acesta era o mare noutate 
pentru mine și spre a afla, cum 
se p6te dobândi acelă bacalaureată,, 
m’am dus pe strada Enei, la 
casa lui Mazar-pașa, unde era o 
șcdlă, în care se primeau băeți de 
pe la prăvălii, școlari răi și fugari 
de pe la alte școli și alțl perde-ve- 
ră, cari în timpii de șese luni e- 
șîau făcuți .gata bacalaureat seu 
maturisanțl.

Dumnezeu se-I dee bine patrio
tului George Chițu, căruia ’i-se 
pdte mulțămi desființarea acestei 
fabrice de bacalaureată, în timpulă 
când ajunsese se fiă ministrulă 
șcăleloră din țeră.

Sciamă din istoriă, căîn mare 
parte advocațil vorbăreți și Introdu
cerea culturei și a datineloră gre
cesc!, au contribuita la căderea 
Romei, mi-am îndreptății pașii 
la tribunale spre a asculta ple
doariile orale în materii civile și co
merciale. Nici o definițiune juri
dică din legiuirile pământene nu 
aucțiamu, de câtă numai comenta

rii și interpretări din condicele de 
legi francese, italiene și chiar și 
americane. Cei mai mulți dintre 
advocațl mi-se păreau a ave prea 
puține cunoscințl temeinice juridice 
și tdtă sciința loră culmina în a 
face gură și încă ce gură, de ace
ea de Tergoriște.

M’am informată și am aflată, 
că advocatura în țeră, fîindă con
siderată ca o negustoriă, cei mai 
mulți dintre ei ar fi negustori că- 
4uți seu scăpătați, studențineispră- 
vițl și funcționari goniți, avendă 
diplome dela Fabrica de advocați 
din Tergoviște. Acestă fabrică mi
se părea a ave o mare asemănare 
cu școlele de drepții, de pe la Kecs- 
kemeth, Odorheiu, Dobrițin, Sâ- 
rospatak și Aiud, din care Ungu
rii, după înființarea dualismului, 
scoteau cu ghiotura juriști de ai 
lui taiă fugă.

Numai atunci pentru întâia- 
dată am vecjutu, că de-a fitea mi- 
am bătută capulu cu Virgil și 
cu Homer, cu Liviu și cu Hero

dot, cu Pandectele lui Puchta, 
cu Istoria și Dreptulă Canorică ca
tolică și cu alte secături de ase
menea natură, care n’aveau tre
cere, fiindă numai nisce studii de 
lux potrivite pentru copiii 6meni- 
loră cu avere, er nu și pentru co
piii săraciloră săteni români spre 
a-și pute câștiga pânea cu ele.

Mai sciam eu și poesiile eroi
ce ungurescl ale lui Vorosmarty 
și mesiadele nemțescl ale lui Klop- 
stock. Ei, der n’am învățată ce 
ar fi avută căutare: contulă curent, 
partida dublă, corespondența mercan
tilă în limba franțuzescă, engle- 
zescă și italienescă cu Marsilia, 
Londra și Milano, seu angineria de 
poduri și șosele, ori doftoria pentru 
măsele și apoi cu cultura și limba 
ungurescă, afară de Dobrițin, nu 
puteai fi de câtă ună bună stă- 
vară la cai, er în sciința nemțes- 
că întimpinam o mare concu
rență din partea Evreilor români (!) 
Șloim Ițig sin Leiba Kahan, Strul 
Moișel sin Buhur, seu românesce; 

Căhănescu, Buhurescu, Străinescu, 
Flămăncfescu și totă eseu și er eseu, 
ale cărora inimi sunt tot așa de us
cate, ca și esca.

Când era vreme bună, mai 
mergea cum mergea, măre pum- 
blamu și cetiamă la firme scrise 
într’o limbă română ca și când 
ar fi o limbă chineză, er când 
ploua și ningea, mă înfundamă 
într’o cafenea și răsfoiamă la „Ki- 
kiriki“ și la „Journal amusantil, căci 
gazete românesc! din bătrâna 
Dacie nici de sămență nu se gă- 
siau, afară de „Monitorulă Oficial“, 
pe care samsarii și ămenii de a- 
faceri îlă cetiau strună spre a ve
de, unde mai potă pune mâna pe 
o furnitură.

într’o 4i posomorită și plină 
de ceță, dau și eu peste ună con
cursă publicată în „Monitoră“ pen
tru ocuparea unui postă la statistică.

Plină de bUcuriă 4iceamă în 
gândulă meu, acum e acum; a 
sosită apă și la m6ra mea; ținete 
bine Părleo și nu te lăsa, avendă 
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vâț&torii din cinci protopresbiterate, și-au 
ținută adunarea generală la Orâștiâ în 25, 
56 și 27 Octomvre a. o.

Nu voiu descrie fiă-care ședință ou 
de-amâruntulă, ci mă mărginescă a con
stata, că o nouă dovadă s’a dată aici 
despre folosulă aoestoră adunări, în cari 
se petreoă lucruri, pe cari în viâța șco
lară învâțătorulă are imperativă trebu
ință de-a le cuDOsoe.

Prelegerea d-lui Nicolau Sân- 
ziană, de esemplu, .despre „defectele în- 
vâțătoriloră întru propunerea scriptolo- 
giei“ a tostă o instrucțiune de mare 
preță pentru fiă-care învățătoră. De-alt- 
mintrelea aceâtă bărbată ală șoâlei tot- 
dâuna a lucrată cu zelă pentru salvarea 
causei nâstre școlare și pentru prospe- 

rrarea învățământului ; d-sa necruțândO 
nici trudă, nici cheltuell, a făcută ca 
reuniunea să dee semne vrednice de 
vieță așa că în timpă de 12 ani, dela 

(•reînființarea reuniunei, și celă din urmă 
.învățătoră a avută ocasiune a se con
vinge de munca sa pedagogioă, care-lă 

(face să stee oa și ună stelpă în mijlo- 
..culă frațiloră săi.

.Fârte interesantă a fostă și prele
gerea d-lui Nichita Luculeță des
pre „modulă său metoda cum are a pur
cede și învățătorulă în propunerea abe
cedarului d-lui ,1. .Popescu“. Prelegerea 
nu a . fostă numai o recomandare, ci mai 
multă o instrucțiune generală carea a 
făoută bună efeotă asupra coloră pre- 
sențl. D-lă Luculeță are zelă, are plă
cere la lucru și astfelă d-sa și pâte conta 
ou siguritate la .ună secerișă bogată ală 
stăruințeloră sale pedogogice.

Nu de puțină interesă a fostă pre
legerea d-lui I. Baciu, care prelesă din 
compută și încă cu ună resultată fru- 
mosă.

Prea interesantă a fostă prelegerea 
din stupărită a d-lui învățătoră C. B a i o u 
din Orăștia. Se vede, că d-sa pe lângă 
șcâlă se ooupă și cu eoonomia, cu stu- 
păritulă și cu luorarea pământului. Pre
legerea d-sale a fostă diu cele mai in
structive și a dovedită, oă d lă Baicu 
este la înălțimea chiămărei sale.

Interesantă a fostă propunerea în- 
vâțătoriului Nicolae Sânzian, de a 
se trimite I. P. S. D-lni Archiepisoopă 
și Metropolită Mironă Romanulă o a- 

. adresă de felicitare pentru viulă inte
resă întru apărarea causeloră nâstre șco
lare. Propunerea a și fostă primită cu 
unanimitate.

Lăudabilă este zelulă comitetului 
centrală, oglindată în raportulă său, prin 
care se arată, că comitetulă a desvol- 
tată o aotivitate însemnată. La propu
nerea oomisiunei esmise i-s’a dată ab- 
solutoriulă cu mulțămită, de asemenea 
și bibliotecariului. Cassarulă și contro- 
lorulă nepresentându-se nici în pesână 
niol în scrisă (!) au rămasă răspun-

încredere în mine, că aciamă pe 
din alară din scdrță în scdrță 
„Statistica comparată Europenăși 
Economia politică11 a lui Kautz 
Ghiula, unguru de naționalitate po
litică și germanii din nascere etnică.

M’am înfățișatu și, cu totii ora- 
rulti de testimonii, seu adeverință, pe 
care le-am arătată, comisiunea esa- 
minătore m’a dată înapoi Țicendfl, 
că n’ași fi românii. (?)

Nu sciamu viseză, seu dormă, 
pănă ce ună savantă literată din 
comisiunea esaminătdre m’a deș
teptată din somnă, tălmăcindu-mi, 
că am fostă respinsă pentru-că 
n’ași ave naționalitatea politică în 
țeră și de aceea mi-s’a cfisu ca- 
ră-te copile, de unde ai venită, 
adecă la Hotelulu Dacia, unde fără 
întârcjiere m’am și dusă, trântindă 
în fundulu lăcții testimoniile, pe 
care nici că le-am mai scosă, seu 
despachetată, și la care și astăcjl 
privescă cu jale, când îmi aducă 
aminte, că pentru a obține aseme
nea tărfăloge, am lăsată pe maica- j 

dâtorl față de starea cassei și mai de
parte, avândă comitetulă oentrală a cla
rifica lucrulO.

Demnâ de laudă a fostă horărîrea 
a se aduna tâte poesiile poporale și a se 
trimite comitetului centrală pentru aran- 
giarea preoum și procurarea unei con
dica în care să le inducă tâte produc
tele reuniunei, carea să porte numele 
„analele reuniunei.14 Asemenea de interesă 
a fostă și hotărîrea, ca comitetulă cen
trală să compună ună plană de preleo- 
țiuni pentru o șcâlă cu unulă și doi în
vățători pănă la procsima adunare ge
nerală.

Acesta ar fi în generală descrierea 
celoră mai însemnate momente din viâța 
corpului didaotică, discutate cu ooasiu- 
nea adunărei generali de ăstă timpă.

Am putută număra vre-o 33 de în
vățători presențl, cari au dovedită, că, 
se intereseză din inimă de oausa învă
țământului și a școlei române; mai pu
țini, ba pare-mi-se chiar numai unulă 
am văzută din protopresbiteratulă Do- 
brei, unde tocmai din aoescă tristă îm
prejurare se vede, că interesulă este 
amorțită. S’ar pute mai multe cfloe, der 
de astă-dată necunoscândă referințele, 
mă mărginescă cu constatarea aoestei 
durerâse aparițiuni.

S’ă votată mulțămită și recunosoință 
Orăștieniloră pentru buna primire. Șe
dințele au fostă conduse de președintele 
reuniunei d-lă Nicolau Herlea, învăță
toră în Vinerea. învățătorii au dusă fru- 
mose suvenirl dela acestă adunare, oarl 
au fostă completate cu ună concertă 
fârte frumosă, dată în onorea loră de 
oorulă d-lui Branga. Suooesulă strălucită 
ală concertului servesoe nu numai con
ducătorului spre laudă, oi și tuturora 
membriloră, din oarl se oompune corulă 
d-lui Branga.

După concertă a urmată dansă.
S’a dată și o oină comună, la carea 

toasturi și cântările nu au lipsită. Toți 
și-au petrecută bine, încâtă cu toții s’au 
depărtată dela „Leulă de aură“ deplini 
mulțămițl. Observatoriulu.

Literatură.
A apărută :
Tatălu Radetzky. Biografia sa în 

cadrulă istoriei timpului său. Pentru ar
mata și popărele Austro-Uugariei de C. 
de Dunclcer, majoră i. și r. în statulă ar
matei, șefă ală secțiunei de scripte a 
arohivei 1. și r. de resbelă. Traducerea 
de Oscar Criste, loootenentăi. șir. înre- 
gimentulă de infanteriă Nr. 50, coman- 
dantă în arohiva i. și r. de resbelă 
Viena 1891. Editura comitetului pentru 
ridicarea monumentului Radetzky. In 
comisiune la L. W. Seidel & Sohn li- 
brări i. și r. de curte. — Formată 8° 
mare ou hârtiă și țipară de luxă în 228

mea săraca, fără bol în bătătură 
și fără oi în curmătură, cum avea 
altădată, și eu am luatu lumea în 
capfi.

Bat’o bruma de naționalitate po
litică, de care eu din ArdealQ. am 
alergată și în BucurescI totă de ea 
m’am împedecată.

Naționalitatea politică n’are trăi- 
niciă, și la cea mai mică suflare 
de ventă, ea se topesce ca rouă 
de diminâța și ca și primă vera 
ghiața.

Vai de acei bărbați de stată, 
cari pună în fruntea trebiloră ase
menea ămenl, cari se laudă a face 
parte din naționalitatea politică, hu- 
lindu și călcândă în picidre națio
nalitatea etnică și omogenă, mai 
alesă în țările române, unde po
porală română autochtonă, și ță- 
ranulă, seu talpa țerii, cum îlă nu- 
mia cu iubire fericitulu Cogălni- 
ceanu, formeză națiunea și națiu
nea Statulă.

(Va urma.) 

pagini. Cartea ouprinde mai multe ilus- 
trațiunl bine eseoutate, și ună anexă de 
4 harțe geografice. Traducerea în româ- 
nesoe e destulă de reușită.

Noțiuni de estetică pentru clasa V-a 
a instituteloră pedagogioe și externate- 
loră seoundare de fete, de P. Dulfu, Doo- 
toră în filosofiă, profesoră de filosofiâ și 
pedagogia la Asilulă „Elena D6mnau și 
de pedagogiă la șcâla normală a „So
cietății pentru învățătura poporului ro
mână.14 BucurescI, tipografia Toma Basi- 
lesou, Bulevardulă Elisabeta, Nr. 111 
1891. Prețuia 1 Leu 80 bani. Se află 
de vânzare la librăriile: Socecă, Sfetea 
și Aloalay în BucurescI.

A apărută :
Codicele Mateiu Voileanu. Scrieri 

din prima jumătate a veoului trecută 
publioate de Mateiu Voileanu, asesoră 
consistorială. Sibiiu, tiparulă tipografiei 
arohidieoesane 1891. Formată 8° ou 144 
pagini și ună faosimilă. Prețulă 80 or.

A apărută:
întrebări de educațiune și instruc

țiune. Studii pedagogice de Dr. Petru 
Șpanu. Sibiiu. Tiparulă tipografiei archi- 
diecesane. 1891. Formată 8° mare în 
128 pagini.

Logodnă. D-lă Iuliu Roșea funcțio
nară la prefectura poliției în BucurescI, 
cunoscută cetitoriloră români din lucră
rile sale literare, s’a logodită erl sâra cu 
simpatica D-ră Elena Zănescu din Bra- 
șovă. Adresămă tineriloră fidanțațl sin- 
cerile nâstre felicitări.

ZBVLg-are.

Subscrișii în numele societății „In 
M. Clain“, rugămă încă odată și pentru 
ultima 6ră pe toți aoei P. T. Domni, 
cari datorindă societății nâstre, nu și-au 
achitată înoă pănă acum nici măcară 
capitalulă împrumutată, — sâ binevoiesoă 
a-șl achita dâtoria in timpulu celă mai 
scurtă, căci la din contră ne vomă vede 
constrînșl — deși ou părere de rău — 
a-i da publicității, fiindă zadarnice ne
număratele provocări personale, ce li-s’au 
adresată de câțiva ani înoâoe.

Blașiu, 8 Nov. 1891.

Teodoră Vandoră Ioană Țiucu
președ. soc. secret, soc.

Necrologă. Ioană Olinschi, arohipres- 
viter-stavroforă districtuală în Cernăuți, 
a răposată la 2 Novembre n. o. în etate 
de 65 de ani.

*

Teologii gr. cat. dela Gherla anunță 
cu durere mârtea confratelui loră Ga- 
vriilă Budu, teologă de cursulă ală III-lea 
urmată, după ună morbă greu de peptă, 
în 4 Novembre n. c. în anulă ală 24-lea 
ală etății sale. S’a înmormântată în 8 
Novembre n. c. în cimiterulă gr. oat. în 
Suoiulă de susă.

Fiă-le țărîna ușâră!

DIVERSE.
Cum se facă anunțurile? Englesii 

suntă adevărații âmenl, cari soiu cum 
suntă de a se face anunțurile în diare. 
Cu câtă englesulă are o întreprindere 
mai mare, cu atâtă o anunță mai de 
multe-orl și încă aoelașl anunță îlă pu
blică în același numără dintr’ună diară 
de 10, ba și de 20 de ori. Comeroianții 
englesî îșl facăsocotâla astfeliu : Primulă 
anunță nici naiba nu-lă bagă în sâmă, 
prin urmare acela nu plătesce nimică; 
ală doilea anunță îlă observă, dâr nu-lă 
cetesoă; ală treilea îlă cetescă ; la ală 
patrulea se uită, că ce cetescă și care 
este prețulă artiouliloră anunțați, la ală 
5-lea anunță își însâmnă adresa firmei ; 
la ală 6-lea se consultă cu nevasta ; după 
ce au cetită a 7-a âră anunțulă, se ho- 
tărescă ca să cumpere; la a 8-a cetire 
a anunțului se și ducă la prăvăliă pentru 
a cumpăra; la a 9-a cetire se sfătuesoă 

cu cunoscuții; în fine oând anunțulă se 
publioă a 10-âră, începă să-’lă cetesoă și 
ounosouții și amicii, oarl au fostă făcuțl 
atențl. Astfeliu e naturală, că Englesulă 
nu se mulțumesoe ou o publicare și cu 
două, ci de obiceiu ună anunță îlă pu
blică la o singură ocasiune oelă puțină 
de 10-orI. De aceea și venitulă celă mai 
de căpetenia ală foiloră englese îlă au 
din anunțuri.

Regele pocițiloru. Se non e vero.... 
Ună ooncursă oiudată a fostă ținută, 
deunăzi, la Boston. Premiulă era desti
nată oelui mai pocită omă din Amerioa. 
Se presentară mai mulțl oonourențl, dâr 
nici unulă din ei nu putea să se com
pare cu negrulă din Apollo, care era 
șchiopă, coooșată, surdo-mută, orbă, 
ciungă de mâna dreptă și ciupită de 
vărsată. Premiulă, o oglindă prețiâsă, 
i-a fostă acordată în unanimitate. Gând 
fu dusă la președintele oomisiunii de es- 
perțl ună oâne sări asupra negrului și îi 
mușca nasulă. Atâta îi lipsea bietului 
Apollo.

Pâne din pesce. De multă vreme 
locuitorii din părțile europene ale Ru
siei, bântuite de fâmete, nu se hră- 
nesoă de câtă ou pesce, oare se 
găsesoe din belșugă prin rîurl și fluvii. 
Țăranii cari nu pornescă în pribegiă, 
n’au altă ocupațiă decâtă să stea 
tâtă cjiua pe malurile gârleloră ou undița 
în mână. Cum scotă pesoii, îi arunoă pe 
focă și-i înghită fără să aștepte săsecâoă 
bine. A se hrăni însă oineva numai 
cu pesce golă e desgustătoră. Poți să 
mori de fome ou pesoele lângă tine. S’a 
găsiță sotniculă de cazaci Imuranoff dela 
Uralsc care a inventată ună procedeu 
de hrană ou pesce. Crapi, știuol, țiparl 
și moruni îi spintecă, îi sară, îi pune la 
sore de îi usucă bine. Apoi le scâte 
âsele și carnea devenită tare oa piâ- 
tra, o piseză și soâte ună felă de făină, 
în care pune âre-care mirodenii și face 
din ea pâne. Se asigură, că locuitorii 
desgustațl de pesoe,mănânoă cu mare 
poftă pânea asta.

Cursulu pieței O ras o vii
din 9 Noemvre st. n. 1891,

Discontulă 6—8% pe ană.

Bancnote românescl Cump, 9.31 Vând. 9.35
Argintă romănescă - „ 9 23 n 9.28
flapoleon-d’orl - - „ 9.32 n 9.36
Lire turcescl - - „ 1048. n 10.53
imperiali .... „ 9.48 n 9 53
Ualbinl .... „ 5.40 n 5.45
deris. fonc. „Albina11 6% n

n n n °°/o n —.— n —.—
Ruble rusescl - - ■ „ 117.— n 118.—
Mărci germane - - „ 57.30 n 57.70

Cursulti la bursa din Viena
din 6 Noemvre a. c. 1891

Santa de aură 4%............................. 103.25
Santa de hârtiă 5% .... . . 100 85
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aură ......................................... 116.—
dto argintă..................... 98.—

kmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111,40 

Imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Imort isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) ■ - —,—

Bonuri rurale ungare...........................90.20
Bonuri croato-slavone - . - - . 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------ —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se»

ghedinului - - 129.25
Renta de hârtiă austriacă .... 91.30
Renta de argintă austriacă .... 91.—
Renta de aură austriacă....................... 108.45
Dosuri din 1860 .................... ..... - 136.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1000.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 318.— 
Acțiunile băncei de credită austr - 274.50
Galbeni împărătesei- - - ... b.60
Napoleon-d’orI - .......................... 9.36’/,
Mărci luO împ. germane - ... 57.87%
Londra 10 Livres sterlings - - - 117.80

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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„Asociațiunea de magazinu din Brașovu 
cu responsabilitate limitată".

H te

La „Asociațiunea de magazin! din Brașovâ cu respon
sabilitate limitată41 este de a se ocupa postulă vacantă de 
directoră dirigentă și contabilă. Emolumentele suntă: pentru 
directoră 1500 fi., pentru contabilă 800 fi. salaru anuală; 
mai departe capătă aceștia în sensulă § 30 ală statuteloră 
tantiemele prevăzute. Concurenții capabili de a depune cau
țiune voră ave a’și adresa ofertele loră în scrisă — cu in
dicarea ocupațiunei de pănă acum și despre cunoscința de 
limbi — la președintele Asociațiunei, domnulă Gustav Eitel, 
pănă la 12 Noemvre a. c.

697,3—3.

0 specialitate necomparatilâ 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă șii 

este
apa zxiizxezaleb d.e

V P _____

străinătate *

Au sosită prăspetu!
Marinată (Aalfisch).
Sardine franțuzesc!.
Sardine rusesc!.
Ilarone de Gorz.
BSrânză imperială.
Ilustaru franțuzescu „Tivoli64.
SSisquits pentru ceaiu și dessertu. 
Untdelemn de Nizza.
Ueaiu fin rusescu.
Romii de ananas și Jamaica.
Diferite soiuri de Uliocoladă.
Cognac franțuzescu. 
Ciiamgagne franțuzescă.

10 sorturi diferite cafele, cât și alte arti
cole de băcănia loto cu prețuri forte mo
derate la

«■■■-■ na
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se buoură de o valore medi
cinală forte mare și de unii renume universalii neîntrecute.

Apa minerală de „Rejlât44 sS întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organe! TU respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
3^*  Ca borvizii adecă, beutii cu vinii.

nu se pote compara acostă apă escelentă ou nici o altă apă minerală 
continentului.

Șampagnulii apeloril minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIII 

din anule 1890, apa minerală de Kepât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilorU sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnate cu : „K.-Imper Repăti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiors.

a

Apa minerală de „Stepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în t6te birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administraținnea isvoruluî 

Josef Gyorcgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-39
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672,1—1.

Ioană Dușoiu & Fiu,
Piață, tergulă boteloră Nr. 22.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei luni
șese luni
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu ană.................................................

3
6

12

fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

i

Dr. Carol ITechtenmacher |
AJ se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în jî.

Î5 Cetate, piața mare, colțulii dela Tergulu
3 Pomeloru Nr. 18, etagiulu I. &
vi (Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)

Intrarea din strada Hirscher Nr. 2. (T
Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote dilele dela IP/j pănă 

la 12V2 din di.
698,11-2.

A visă d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postalâ și numerii de 
pe fâșia sub care au primitîî (|iarulîi nostru până acuma.

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

Totodată facemti cunoscutu tuturoru D-lorii abonați, că mai 
avemii din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorti 
.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Âdminîstraț. „Gaz. Trans."

>■>><
ta

©

>•< 
îi

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pe
Pe
Pe

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

fi. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Sosirea si plecarea ireaurilorii îs Brason
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovâ la Pesta

Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amecțl, 
Trenulă de persone: 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovîi la Bucuresci:

Trenulă accelerată: 5 ore 15 minute dimineța. 
Trenulă mixtă: 12 ore 20 minute după amecjl.
Trenulă accelerată: 2 6re 19 minute după amecjl.

3. Dela Brașovu la Zernescî:

Trenulă mixtă: 5 6re 45 minute dimindța.
Trenulă mixtă : 2 ore 58 minute după amecg.

Dela Brașovu la Sân-Georgiu.

Trenulă mixtă : 8 6re 30 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă : 2 ore 10 minute după amedl.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


