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Nr. 273. Brașovti, Mercur), 11 (23) Decemvre.

Brașovu, 10 Deoemvre st. v.
Se împlmescQ douS-4ec! și cinci 

de ani, de câud a fostă Introdusă 
în monarchia ndstră sistemulă de 
guvernare actuală.

întemeiată pe principiulu ca 
doue națiuni, Germanii și Maghiarii, 
se domnescă asupra tuturoră ce
lorlalte, acestă sistemă trebuia 
după unu pătrară de vecă se aibă 
celă puțină resultatulă de-a fi mul- 
țămită pe aceste națiuni, cărora 
li-a fostă atribuită și dată rolulu 
de „domnit6re“.

Cine va cuteza însă să susțină, 
că Germanii din Austria și Ma
ghiarii din Ungaria și Transilvania 
aru fi ac|I mulțămiți, când vede 
cele ce se petrecă în sîuulă loră ?

încurcăturile parlamentare în 
Viena și situațiunea încordată și 
nu mai puțină încurcată dintre 
partidele maghiare în Peșta, nu 
suntă nici-decum de natură a do
vedi, că sistemulu de guvernare 
Introdusă acum doue4ecl și cinci 
de ani s’ar fi consolidată. Din 
contră, ni-se dă ocasiune a ne 
convinge 4ilnică, că cei dela pu
tere abia mai potă birui cu ma
rile neajunsuri, ce le-a creată 
acestă sistemă pentru stată și 
popdre.

Guvernulă austriacă, precum 
ne putemă convinge 4ilni°^> nu 
mai scie cum s’o întârcă și cum 
s’o sucescă, ca se se susțină și 
să nu’și părdă echilibrulă atâtă 
de necesară pentru politica, ca- 
re’lă constrînge a ,,merge mână'n 
mână“ cu guvernulă ungurescă.

Ear guvernulă ungurescă se 
află bre într’o situațiă multă mai 
favorabilă? Nu-i suntă lui bre 
mânile legate în urma nefericitei 
politice, ce s’a urmată dela 1867 
înebee în potriva naționalitățiloră 
și se urmeză mereu în modă totă 
mai fanatică? Nu a devenită a- 
tâtă de periculbsă oposițiunea ma
ghiară pentru elă tocmai pe te- 
renulă șovinismului și ală fana
tismului națională ? Cine va mai 
pute se gonescă și se îmblân4escă 
spiritele, ce le-a deșteptată politica 
pătimașă a lui Tisza Kalman și a 
urmașiloră sei?

A fostă destulă ca ună Ap
ponyi să’șl ia ună avântă ca celă 
mai mare naționalistă maghiară 
și să tune și se fulgere în potriva 
guvernului, acusându’lă, că com
promite prin politica sa interesele 
maghiarismului, pentru ca acestă 
guvernă, care se laudă a fi tare, 
să se pună pe gânduri și să chib- 
zuescă, decă nu ar fi mai bine să 
disblve dieta actuală câtă mai cu- 
rendă, ca să nu lase multă timpă 
oposiției maghiare de a agita în 
contra lui ?

Unde este tăria și încrederea 
guvernului ungurescă în forțele 
sale, decăpbrtă frică așa de mare 
de agitațiunile electorale ale opo- 
siționaliloră ?

Faima, că d-lă Szapary ar ave 
de gândă a disolva dieta încă în 
luna lui Ianuarie, ce-i dreptă, nu 
este încă confirmată. Der decă 
s'ar adeveri, ea n’ar dovedi, de- 
câtă slăbiciunea guvernului, care 

nu se simte destulă de sigură stând 
față de-o parte cu mișcarea opo- 
sițională maghiară, de altă parte 
cu nemulțămirea naționalitățiloră.

Pănă acuma guvernulă era, de 
pildă în ce privesce pe Maghiarii 
ardeleni, forte liniștită. Ei mergeau 
orbișă cu elă și alegeau pe ori și 
care îlă recomandau Escelențele 
dela Peșta. De când cu agitațiu
nile contelui Apponyi, care și-a 
aflată ună bună tăremă între Ma
ghiarii ardeleni, vorbindul-e într’un 
limbagiu mai fanatică și mai duș- 
mănosă naționalitățiloră, decâtă 
omenii d-lui Szapary, guvernulă 
nu mai pbte conta sigură pe Ma
ghiarii ardeleni.

Szapary cu ai sei trebue se 
suporte acuma consecențele neno
rocitei loră politice, care a deș- 
deptată în sînulă minorității ma
ghiare ardelene pofte și speranțe 
nerealisabile. Astă4î n’ar trebui 
să se mai temă d-lă Szapary, că 
va perde mandate între Maghiarii 
din Ardelă, decă fanatismulă na
țională ală acestora ar fi fostă 
înfrânată cum se cuvine. Debrece 
înse s’a întâmplată tocmai con- 
trarulă, pbte să câștige simpatii 
între ei ună Apponyi, care le pro
mite că va fi și mai necruțătoră 
față cu „dușmanii interni**,  decâtă 
guvernanții de a4l.

Etă der că în partea de din- 
ebee a monarchiei ca și în cea 
de dincolo sistemulă actuală de 
guvernare trece printr’o crisă, care 
este multă mai gravă, decâtă s’ar 
pare la momentă, și răulă din 
care s’a născută acestă crisă și 
care o perpetueză este și rămâne 
nedreptatea față cu naționalitățile 
condamnate de a purta jugulă su
premației, ce li l’au pregătită acum 
doue4ecl și cinci de ani.

CRONICA POLITICĂ.
— 10 (22) Decemvrie

— In dieta ungurescă s’au începută 
desbaterea asupra tractateloru comer
ciale. Din vorbirile ținute apare, că 
dieta „e consoie**  de însemnătatea oestiu- 
nei. Desbaterea a deschis’o raportorul^ 
Derlaky Elek, schițând într’o vorbire mai 
lungă avantagele teoretice și praotice ale 
tractatelorti comerciale dintre statele din 
oentrulă Europei, Deputatulă Gadl Jeno 
încă recunosou în vorbirea sa avanta- 
giele ligei vamale, mai alesă din punotă 
de vedere economică, apoi spuse, ce 
aștâptă elă în viitoră dela acestă ligă 
vamală. Mudrony Soma a vorbită despre 
Gestiunile, oe stau în legătură cu aoâsta. 
Elă apoi vorbi despre esperințele, oe le-a 
primită elă din politica comercială de 
pănă acuma, și apoi între aplausele opo- 
siționaliloră, făou alusiune la aceea, cum 
a despoiată Austria pe Ungaria, eoono- 
mioesce. In numele partidei independente 
și dela 48 a vorbită Kun Miklos, de- 
clarândă, că elă și partida sa, ca totă- 
deuna să alipesce și acum la politica e- 
conomioă independentă a Ungariei, adecă 
la tarifulă autonomă. Deși tractatele din 
vorbă, (fise Kun, nu mulțumescă preten- 
siunile îndreptăție ale țerii, totuși nu li 
se pbte disputa unele avantagii. — Des
baterea se continuă.

— In comisiunea camerei austriaco 

s’a pusă în disouțiă cestiunea unei con
venții comerciale austro-române. Depu- 
tatulă Monger a propusă o resoluțiune, 
care invită pe guvernă să pă(Jescă ou 
energiă, în negocierele cu Serbia și Ro
mânia, interesele îndustrieloră textile și 
metale. Deputatulă Soepanowsky a sfă
tuită pe guvernă să pășescă ou oea mai 
mare prudență la înoheiarea convenției 
veterinare ou România; elă (fise, că nu 
se opune desființărei taxeloră asupra ce- 
realeloră românescl, der singurulă lucru 
de care se teme este importarea pestei 
bovine. Deputatulă Pesohka a vorbită 
în contra deschiderei graniței pentru vitele 
române ; pe când d-lă Popper din oon- 
tră a accentuată însemnătatea restabili- 
rei raporturilor comerciale ou România, 
mai alesă pentru Bucovina. Temerea im
portării viteloră din stepele rusescl, (fise 
elă, nu este întemeiată, dedrece politica 
veterinară în România este escelentă și 
de câțiva ani înedoe granița românescă 
este hermetic închisă viteloră rusesol. 
Deputatulă Monger sprigini cererea lui 
Popper de-a propune în ourendă ună 
tractată de comerciu austro-română. Pre
ședintele oomisiunei închise ședința prin 
o vobire în oare presentâ opera oomer- 
oială îndeplinită, ca ună semnă ală păcii.

— Din incidentulă votării în Reiohs- 
tag-ulă din Berlină a tractateloră de co- 
meroiu, împeratulu germană a pronun
țată ună discursă la inaugurarea unui 
bastimentă publică. Elă <4ise, oă resul- 
tatele dobândite se datorescă silințeloră 
devotate ale oancelarului Caprivi, care 
posedă o estraordinară circumspeoțiune 
politioă și care la momentulă oportună 
a soiută să apere țera de aooidente fu
neste. înoheiarea tractatelor de oomeroiu, 
(fise împâratulă, este unulă din cele mai 
mărețe fapte. Apoi adaugă: pe lângă 
tote calamitățile și dificultățile puse din 
diferite părți lui Caprivi și oeloralalțl 
oonsilierl ai mei, noi amă isbutită a duoe 
țera pe alte căi. Suntă sigură, că nu 
numai patria nostră, der și milione de 
supuși din alte țerl legate cu noi prin 
uniunea vamală, voră binecuvânta acestă 
<ji. Trăâscă contele Caprivi!

Disolvarea Camerei ungare.
Amă amintită în unulă din numerii 

treouțl ai fâiei nostre, că guvernulă un
gurescă are de gândă sâ disolve camera. 
Scimă și aceea oâtă turburare a pro
dusă soirea acesta în tabârele oposiți- 
iloră maghiare.

Că soirea ou disolvarea oamerei nu 
este numai colportată, se vede și din 
cele ce sorie oficiosa „Pester Corres- 
pondenz**  în numârulă său dela 19 De
oemvre n. In cercurile parlamentare, efioe 
numita f(5iă, se lățesce de câtva timpă 
soirea, oă guvernulă se ooupă ou ideia 
disolvării camerei înoă înainte de a în
cepe dieta desbaterea bugetului. Soirea 
acâsta, a primită în (filele din urmă ună 
nou nutrementă prin aceea, oă oposiția 
ține disolvarea, ca pe ună faptă sigură, 
ba chiar voesoe să faoă interpelația în 
privința acesta guvernului.

Posibilitatea disolvării oamerei îndată 
după desbaterea oonvențiiloră comeroiale, 
(fioe „Pester Corr.**,  este privită chiar și 
în cercurile înalte oa adevărată. Cău
șele disolvării suntă de natură forte 
silnică.

pioe mai departe „P. Oorr.“, că 
guvernulă temendu-se de ună nou ob- 

strucționismă din incidentulă desbaterii 
asupra budgetului pentru 1892 și voindă 
să încungiure nouă „scandaluri1* caută 
se-șl ia refugiulă la disolvare.

Cam în felulă acesta se esprimă și 
„N. Fr. Presse“ din Viena, (ficendă că 
intenția guvernului de a disolva camera 
pote să se realiseze înainte de finirea 
anului acestuia.

Organulă kossuthist „Egyetertâs**  dă 
soirea despre disolvarea oamerei, ca forte 
positivă. Numitulă organă spune, oă pri- 
vitoră la oestiuuea acâsta s’a ținută și 
ună consiliu de miniștri, care a hotă- 
rîtă să se începă nouăle alegeri prin 
Martie.

Serbările secjtaei fle „0118“ a Lip 
pentru unitatea culturală a Ttomânilorii, dela 

30 Noemvre pănă la 3 Deoemvre.
Slatina, 4 Decemvre 1891.

Seoția de Oltă a Ligei otărîse în 
luna lui Ootomvre să pună basa unui 
„oabinetă de lectură1* unde să fiă es- 
puse (fiare, reviste sciințifioe, literare, 
precum și oărțl și totodată să fiă ună 
centru de întrunire ală membrilorh acestei 
secții. In acelașă timpă, spre a mări și 
fondulă seoției, s’a dată și ună bală. 
Amendduă aceste serbări au avută ună 
succesă deplină.

Comitetulă secției n’a întrelăsată să 
învite secția centrală, societățile univer
sitare „Unirea**  și „Tinerimea română**  
din Buouresol, oarl au și primită cu plă
cere invitațiunea, trimițendă represen- 
tanții loră în numără de 16. Sâmbătă la 
orele 1% au sosita aoeste delegațiunl 
în gara Slatina, unde au fostă primiți 
de comitetulă seoțiunei și de ună fru- 
mosă numără de oetățenl slătinenl. Mu- 
sica regimentului de Oltă a cântată la 
sosirea trenului marșulă Româniloră : 
„Deștâptă-te Române**.

După primirea cuvenită domnii de
legați au fostă conduși în orașă și îm- 
părțițl pe la cuartire.

La drele 9 sera sala cea mare a 
casinului, era splendidă iluminată. Lumea 
venea și la drele 10 deja sala abia 
putea cuprinde publiculă, ună semnă 
acesta ală interesului ce pdrtă pentru 
înaltulă scopă ală Ligei.

Salonulă era ou multă gustă aran
jată și ceea oe ne-a fărmecată și ne-a 
redicată entusiasmulă erau frumăsele ta
blouri naționale, oe împodobeau păreții 
salei... și în mijloculă cărora se afla 
chipulă lui Mihaiu Vitezulă în mărime 
naturală...

O cunună frumosă de ddmne și 
domnișore, flori de pe malulă Oltului, a 
mărită splenddrea acestui bală. Etă dom- 
nele cari au luată parte: D-na Colonelă 
Boteanu, dna Elena Deleanu, dna Ingi
neră MarinovicI, d-na Elena Manoliu, 
dna Dr. Stănoescu, dna Maria Penescu, 
d-na Ilie Ionesou, d-na Eoaterina Proi- 
cea, dna loanidă, dna Floriană, d-na 
Elisa Popu, dna Maria A. Crainică, dna 
Aldea, dna Moisilă, dna Gr. Vasiliu, dna 
Alexandrina Dimitropol, dna Alecsandrina 
Welitsku, dna Miresou, dna Eufr. Mi- 
halcea, dna E. Barozzi, d-na Marița Pro- 
topopescu, dna Oăpitană Raoovioeanu, 
dna Raducanu, dna Donevsohi, dna 
Iuliană, dna Râșooveanu, dna Gr. Ionesou, 
dna Căpit. Budișteanu, d-na I. Ionesou, 
dna I. Mihailă, dna Nioulina Dumitriu, 
dna Pretoriană, dna Nioulescu, dna Belu 
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dna Zissu, dna Terraghi, dna Bucovi- 
neanu, dna Jugureanu, dna 0. Ionesou, 
dna N. Ioanti, dna Stefănescu, dna Stăn- 
culesou, dna Popesou, dna I. S. Po- 
pesou, d-na A. Slăvitesou, dna Elisaveta 
Popesou etc.

Dintre domnișor e am observată: 
d-șâra A. de Lapomeraye, Elisa Mun- 
teanu, dșăra Stănoescu, dșdra Marinoviol, 
dșdra Christina Mihăilescu, dșdra E. 
lonescu, dșora Eugenia Ioanidă, dșdra 
Raduoanu, dșdra Pretoriană, dșdra Po- 
lihronă, dșdra Popescu, dșdra Ionesou, 
dșdra Porubski,. dșdra N. Ioană, dșdra 
Georgesou, dșdra Enaohesou, d-șdra Za- 
haresuu, dșdra C. Dumitriu, dșdra Ju
gureanu, dșdra Mihălescu, dșdra An- 
dreesou...

Printre domni, am observată: d-lă 
D. Protopopescu, primară și deputată, 
președintele secții de Oltă, dlă Ghio- 
ceanu, direotorulă Prefeoturei, dlă Flo- 
riană casieră generală, dlă Dr. A. Stăn- 
cescu, deputată, d-lă ingineră C. Davi- 
desou, dlă Ingineră Marinoviol, d-lă 
Ioanidă, dlă Cumpănășesou, dlă I. H. 
Popu, dlă directoră gimn. A. Crainică, 
dlă directoră G. Mihălesou, dlă direotoră 
Belu...

Balulă a durată pănă la drele 5 
dimineța ducendă suvenirl plăoute, 
căci într’adevără animația a fostă fdrte 
mare.

Tombola a fostă bine arangiată și 
a produsă ună câștigă de 421 lei.

A doua cji Dumineoă s’a inaugurată 
„cabinetulu de lectură*.  La drele 2. p. m. 
în edifioiulă nou ală gimnasiului reală 
s’a săvârșită acestă serbare. Dlă Pre
ședinte ală Ligei, D. JProtopopescu a 
deschisă serbarea printr’o ouventare a- 
rătândă scopulă Ligei și însemnătatea 
oabineteloră de lectură. Totodată salută 
pe representanții secții și a societăți - 
loră universitare și le mulțămesoe pen
tru presența loră și interesulă oe pdrtă 
pentru soopulă Ligei.

La inaugurare a luată parte și ilus- 
trulă profesoră universitară dela Iași, 
dlă Nioolae lonescu, oare veni anume 
să asiste la internei area și inaugurarea 
celui dintâi cabinetă de lectură ală Ligei 
(seoțiuniloră provinciale.)

Vorbi apoi dlă stud. Prisicednu în 
numele secții centrale, dlă Policratu stud, 
în numele societății „Unirea".

D-lă Vioepreședinte C. Davidescu 
desfășură fasele prin cari a trecută sec
ția de Oltă, dela întemeiarea ei (24 Ia
nuarie a. o.) pănă astăcjl, espune idea 
întemeierii cabinetului de leotură, ca 
ună mijlocă efioaoe și ună centru unde 
prin oetirea cărțiloră bune și a oonve- 
nirei membriloră să se potențeze din oe 
în ce mai multă interesulă și activi
tatea pentru înaltulă scopă oe Liga șl-a 
propusă.

D-lă profesoră Nicolae lonescu vorbi 
apoi printr’o miedosă cuvântare și arăta 
prin cele mai convingătdre argumente, 
oă înființarea de astfelă de oabinete de 
leotură este imperiosă reclamată și oă 
este mândru oă o astfelă de ideiă pur
cede dela malulă Oltului, a „Oltului ro- 
mânescu dela isvorele lui pănă în Dunărea 
măreță*.  Adresându se oătră studențî, 
cjice că a vădută isvdrele Oltului, nisce 
mici și neînsămnate părăoșe, cari unin- 
du-se mai multe, încependă din crește- 
tulă Carpațiloră românesol pănă la Du
năre, formeză ună rîu puternică, vestită 
prin frumseța și faptele istorice ce a vă- 
4uță și și voi, studențiloră, tineri, ener- 
giol, adunându-vă mulțî la olaltă și lu- 
orândă cu entusiasmulă tinereței, a-țl 
luată inițiativa unei mari și nobile miș- 
oărl, în oelă mai înaltă gradă românesoă, 
ați formată ună puternică curentă, oare 
pleoândă dela OarpațI s’a răspândită nu 
numai pănă la Dunăre, ci s’a revărsată 
peste întrdgă Europa și a produsă ună 
efeotă favorabilă pentru sânta causă a 
dreptății și a respectărei fiă-cărui poporă. 
D-lă lonescu 4i°e mai departe, oă aoestă 
cabinetă deși simplu, este o mai mare 
valdre oa unulă arangiată luxuosă și sa
lută cu mândriă acestă ideiă, oe se rea- 

lisâză mai întâi pe malurile Oltului, de 
unde s’au pornită mișcările mari ale li
bertății.... (Aplause prelungite), D-lă stu
dentă So. Orăscu să simte fericită între 
Olteni, le mulțumesce de invitare, și rea- 
mintesce pe eroulă olteană Tudoră Vla- 
dimiresou printr’o ouventare admirabilă 
espusă.

D-lă profesoră Sim. Crainicii salută 
pe bătrânulă lui profesoră de istoria și 
cjice, că sămânța sămânată în inima lui 
înainte cu vr’o 7 ani, a prinsă rădăoinl 
adânci; învățăturile primite se nisuesoe 
a-le realisa și se simte ferioită când 
după 7 ani reîntelnesce pe profesorulă 
lui, oare îlă înouragieză, și-i dă nouă 
arme pentru continuarea luptei ce am 
întreprinsă pentru cultura nemului ro
mânesoă.

După visitarea „cabinetului de leo
tură" decorată ou ... busturile mariloră 
dăscăli George Lazar u și I. Heliade Ra
dulescu, a poetului Andrei Mureșianu, a 
prinoipiloră mari români: Mihai Vitâzulă 
și Ștefană celit mare, a martiriloră revo- 
luțiunei românesol dela 1784: Horea, 
Cloșca și Crișană preoum și după oe s’au 
vă4ută oele 24 4’are, reviste, oarl le 
posede deja cabinetulă, amă visitată 
museulă gimnasiului reală, care deși tî- 
nără, este totuși binișoră înzestrată ou 
materială didaotioă.

Dela gimnasiu amă pleoată la po- 
dulă de fieră de peste Oltă. 0 oonstruc- 
țiune monumentală, lungă de 400 metri, 
întâiulă în România, după celă oare se 
oonstruesce acuma peste Dunăre. Acestă 
podă frumosă s’a făoută după planurile 
d-lui ingineră C. Davidescu, vicepreșe
dintele Secții Oltă, oare a fostă însăr
cinată și ou construcțiunea lui. După ce 
am visitată podulă, d-lă Ingineră Poenaru 
avu amabilitatea să lase să se fotografeze 
toți domnii studențî, preoum și mai 
mulțî partioipanțl dela inaugurarea ca
binetului, avândă în mijloculă loră pe 
reBpeotabilulă bătrână Nic. lonescu.

De aoi am pleoată la șodla de agri
cultură practică dela Strihareță, lângă 
Slatina, unde am visitată șcdla ,ou tdte 
apartementele. Șoolarii ne-au primită ou 
„Deștâptă-te române.0

La orele 6 ne-amă întâlnită ou toții 
preoum și alțl cetățeni slătinenl în 
marele salonă ală casinului, la banche- 
tulă dată în ondrea d-lui N. Ionesou și 
a d-loră studențî. Animația era fdrte 
mare, s’au ridicată o mulțime de toaste.

D lă președinte D. Protopopescu, a 
toastată pentru M. S. Regele și di- 
nastiă.

D-lă Direotoră gimn. Aug. Crainicu 
pentru d-lă N. lonescu făcândă o fru- 
mdsă oomparațiune între plugară și pro
fesorulă de istoriă, arătândă că preoum 
plugarulă despică cu ferulă țălina și o 
face oapabilă de a produoe fructe fru- 
mose, folositore și în abundanță, totă ast
felă dascălulă de istoriă despică ou 
arma sciinței vălulă negru ală trecutului, 
ne arată suferințele ce nemulă românesoă 
le-a suferită (seu le mai sufere înoă), ne 
face consoii de presentulă și viitorulă 
poporului nostru și ne înfiltrdză în oelă 
mai înaltă gradă sentimentulu naționalis
mului, atâtă de necesară astă4l pentru 
oricare suflare romândscă.

Dlă Studentă Prisiceanu toasteză în 
numele seoțiunei centrale ; D-lă Policratu 
studentă în numele soc. univ. „Unirea*  
apoi d-lă profesoră Cartianu pentru ti
nerimea universitară română din Tran
silvania și Ungaria, dorindu-i isbândă în 
lupta începută cu falșii liberali studențî 
unguri.

D-lă Aug. Crainicii toastdză pentru 
bătrânulă organă ală Româniloră sub
jugați, „Gazeta Transilvaniei."

D-lă Direotoră ală școlei primare 
G. Mihălescu, toastâză pentru d-nulă N. 
lonescu.

D-lă C. Davidescu, propune să se 
trimită adrese de mulțămită și reounos- 
oință D-loră: lmbriani, Bonghi și Ga
ribaldi.

Mai toastâză înoă D-nii Sim. Crainicu 

pentru tinerimea universitară, apoi d-lă 
advocata Barozzi și d. I. H. Popu.

D-lă seoretară ală Ligei I. Moisilă, 
oete8oe mai multe telegrame de felicitare 
dela seoțiunile de: Iași, Brăila, Pitești, 
DrăgășanI, Turnu-Severină, dela studenții 
slătinenl oe studieză la șcdla normală de 
institutori urbani ia BucurescI eto.

După finirea banchetului d-lă Nio. 
lonescu a fostă ooudusă la ouartiră, fă- 
cendu-i ună admirabilă conductă cu 
faole, însoțită de musică și o mulțime 
imensă de publioă.

Luni la 2 Decemvre, d-lă lonescu 
a făcută o esoursiune în jurulă Slatinei 
la oâteva mănăstiri vechi, dr sera a bine
voită să țină o conferință istorică, în care 
a atinsă și oestiunea întemeiării Ligei 
(despre care mai târ4iu). Marele salonă, 
în care s’a ținută conferința era absolută 
plină, mulțî au trebuită să se reîntdrcă. 
Efeotulă a fostă oelă mai străluoită.

Marți au pleoată studenții la Bu- 
ouresol, d-nulă Ionesou la Rîmnioulă 
Vâlcii.

Aceste serbări au lăsată în inima 
tuturoră membriloră Ligei și a oetățeni- 
loră slătinenl cele mai frumdse impre- 
siunl, entusiasmulă națională s’a poten
țată într’ună mare gradă și în ourândă 
sperămă că o să vedemă apărândă și alte 
luorurl bune din acestă orașă oltenesoă.

Entusiasmulă pentru lupta națională 
nutrită mereu, este garanța unui viitoră 
mai bună pentru nemulă nostru.

i. m.

SOIRILE PILEI.
— 10 (22) Decemvre.

Guvernul!! erăși pacteză ? „Magyar 
Hirl." nu este în stare să găsâscă ună 
mijlooă mai potrivită de-a agita în con
tra guvernului actuală, deoâtă acusân- 
du-lă mereu, că ar pacta cu naționali
tățile. In numărulă său dela 20 Decem
vre o., numita foiă unguresoă spune, că 
din isvoră „vrednioă de credință" i se 
oomunică cumoă aoum guvernulă nu nu
mai cu Sașii, oi și cu Românii „se gă- 
tesce să încheie ună paotă", în înțele- 
sulă căruia „se vorbesoe", după fdia 
unguresoă, oă va trebui să se soăresoă 
censulă pentru Ardeală. — Numai îna
inte !

* * *
Portretului lui Kossuth confiscate. Din 

Biserica albă „Magyar Hirlap" primesce 
o telegramă în care se 4’oe> popo- 
rațiunea de aoolo e în mare agitațiă. 
Contele Kârolyi Gâbor adecă a dăruită 
orașului ună portretă în mărime natu
rală. Sărbătdrea desvălirii portretului s’a 
hotărîtă a se face în 4iua adunării co
munale estraordinare. S’au făcută tdte 
preparativele de lipsă, când oolo, oe să 
ve4l? Fișpanulă opresce desvălirea por
tretului și asttelă darulă a fostă pusă în 
archivă. Din oausa acesta „patrioții" din 
Biserioa albă s’au supărată fooă pe res- 
peotivulă fișpană.

* * *
Influenza. ScirI sosite din Budapesta 

ne spună, că influenza se lățesoe acolo 
în modă îngrijitoră. Aprope în tâte spi
talele se află bolnavi de influenză. Bol
navii din 4il0le mai din urmă ajungă 
cifra de 260. — Din Odessa se telegra- 
fiază, că în orașele sudice ale Rusiei in
fluenza a luată proporții fdrte îngriji- 
tdre. Singură în orașulă Odessa se află 
peste 9000 de persdna infectate. In mă
sură mai mare apoi bântue influenza în 
Chiev, Oharcov, Elisabethgrad, Chiși- 
neu și alte orașe mai mari. In Aus
tralia înoă a luată mari dimensiuni in
fluenza.

* A *
AvistL D-lă advooată Roșiu din Bi

serioa albă, oa președinte ală corului vo- 
oală română de aoolo, ne rdgă a pu
blica următorulă avisă: Corulă vooală 
română din Biserioa-albă, oa în totă a- 
nulă, așa și de astă-dată, arangidză în 
acestă orașă în presăra de St. Vasilie, 
adecă a anului nou, o petrecere cu o 
programă oâtă se pdte de atrăgătore. 

Se va juca opereta lui O. Porumbesou 
„Craiu nou*,  la oare s’au angajată oele 
mai de frunte puteri dintre diletanțl. 
Opereta va fi acompaniată de musioa 
militară. înainte de me4ulă nopții se 
voră produce cu cântare: „Chinejii" în 
costumă originală; apoi le urmeză „Stu
denții spanioli", asemenea ou cântări o- 
riginall. — încă de cu timpă faoemă 
deol atentă publiculă română la acâstă 
producțiune și’lă rugămă a da spriginulă 
și ooncursulă lui aoestui ooră, care n’a 
cruțată timpă și ostenelă peDtru d’a pro
cura publicului o seră câtă se pdte de 
plăcută.

*• *
MânzH SOăpattL Vinerea treoută a 

scăpată ună mânză de 4 ani murgă-în- 
ohisă dintr’o ourte din Brașovulă-veohiu, 
Ulița lungă. Probabilă, că alăturându-se 
la o căruță să fi luată drumulă spre 
Cristiană, sâu Ghimbavă. Acei oe voră 
fi aflată acestă mânză să binevoidsoă a 
se adresa la oăpitănatulă poliției în 
Brașovă.

Boemii si guvernulu austriac.
(Din. camera austriacă.)

Dep. Dr. Gregr, continuândă vor- 
besce apoi despre dreptulă publică ală 
Boemiei, la care ține nestrămutată în- 
tregă poporulă boemă. Acesta se înte- 
meieză pe pactulă fundamentală, oe l’a 
încheiată regatulă Boemiei, ca regată 
electivă, ou dinastia și aoestă tractată 
este singurulă titlu de dreptă valabilă, 
prin oare dinastia a venită în posesiunea 
tronului regesoă boemă. Prin nerecunds- 
oerea acestui tractată fundamentală s’ar 
rupe legătura de dreptă între Boemia și 
dinastiă și ar trebui să se creeze ună 
nou raportă. Ungurii au dobândită pe 
basa dreptului loră publică independența 
loră constituțională și este prin urmare 
ună postulată ală dreptății, oa rega
tulă boemă să dobânddsoă aodstă inde
pendență pe temeiulă dreptului său pu- 
plică (aplause la Cehii tineri). Aoea par
tidă, care a reounoscută dualismulă s’a 
învoită ou dreptulă publică ală Ungariei 
și n’ar avea nimioă în contră, decă și 
Galiția și Dalmația ar fi scdae afară din 
încopcierea centralismului, numai rega
tulă Boemiei să fiă ținută de lanțulă 
centralismului, numai poporulă bohemă 
să fiă strivită și legată de aoestă 
lanță.

pice mai departe, că dualismulă nu 
s’a recunosoută din iubire cătră Ungaria, 
seu din simță de dreptate și numai pen- 
tru-oă s’au convinsă că față de Ungaria 
suntă prea slabi. Se temeau de Unguri, 
fiindcă aceștia accentuau pretensiunile 
loră de dreptă publică cu altă aplombă, 
decâtă noi Boemii.

Se pare a fi o maximă de stată a 
Austriei a face dreptă și dreptate nu
mai celui tare, er pe oe-lă slabă a-lă 
declara de lipsită de dreptă și a-lă a- 
supri (Aplause la Cehii tineri), deaceea 
și poporulă boemă trebue să se sildsoă 
de a fi tare față cu guvernulă austriaoă 
(Aplause la Cehii tineri.)

Vorbitorulă se provdoă apoi la răs- 
criptulă dela 27 Sept. 1871, în oare îm- 
păratulă a vorbită despre puterea și stră- 
luoirea coronei boeme. In disoursulă tro
nului dela 1879 și ministrulă președinte 
a împărtășită acâstă părere. Acestă pa
sagiu a avută însă de soopă, de a faoe 
o punte deputațiloră boemi, oa să între 
în Reiohsrath. Căol ministrul-președinte 
nu s’a gândită nicl-odată în seriosă de 
a eseouta dreptulă publică ală Boemiei, 
și după oe timpă de 12 ani, a dresată 
pe deputății boemi și i-a îmblân4ită 
de totă, s’a demasoată la 18 Deoemvre 
1887, deolarândă, că nu pdte sfătui pe 
Majestatea Sa să se încoroneze ca rege 
ală Boemiei, adeoă nu-lă va sfătui de 
ași împlini promisiunea dată în modă 
așa de solemnelă poporului boemă. 
(Au4ițl! Au4ițl! la Cehii tineri. Dep. 
Dr. Vașaty: Aceștia suntă miniștrii aus- 
triaol!) Se vede oă contele Taaffe nu 
prea o ia seriosă, de ași ținea ouvân- 
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tulă. Omenii mart de stată, au propria 
lorQ morală. (Ilaritate la Cehii tineri). 
După acâstă deolarare a ministrului-pre- 
ședinte, deputății boemi trebuiau să-lă 
părăsâscă și să între în oposițiune. A- 
câsta însă nu s’a întâmplată și ei pâte 
probabilă, oă și astăcjl ară durmi li
niștiți în brațele Escelenției Sale, decă 
nu i-ar fi smulsă din densele poporulă 
boemă prin ultimele alegeri, într’ună 
modă oevașl cam nedelicată. Regatulă 
Boemiei n’a încheiată tractatulă său de 
dreptă publică cu contele Taaffe, niol 
ou guvernulă austriacă, nici cu parla
mentulă, ci numai și numai cu înalta 
dinastiă a casei Habsburgice și n’are 
nimenea dreptulă de a se înbulzi între 
Rege și regatulăBoemiei; pe unulă, care 
s’ar îmbulzi astfelă, poporulă boemă l’ar 
respinge cu atâta energiă, de ar fi acela 
chiar și parlamentulă austriacă. (Viue 
aplause la Cehii tineri.)

Nu sguduițl vechile case ale aces
tui imperiu; ele suntă singurele funda
mente pe oarl este clădită sigură și tare 
tronulă domnitoriloră. (Viue aplause la 
Cehii tineri).

Restabilirea regatului Boemiei s’a 
4isă, că este o utopiă și o fantasiă, dâr 
utopiile și fantasiile nu află reounâscere 
în resoriptele împărătesei. (Viue aplause 
la Cehii tineri). Dâcă dreptulă publică 
boemă ar fi o utopiă atunci în Austria 
și dreptatea și onestitatea ar trece în 
domeniulă fantasiei. (Viue aplause la 
-Cehii tineri). Ei credă, că voră face, ca 
poporulă boemă să se ostenâscă, și 
să se sature de lupta cu factorii puter
nici. Acesta este o mare amăgire; o nouă 
generațiă a crescută în poporulă boemă, 
a crescută în consciința dreptului și s’a 
cțelită prin școla restristei, âr generația 
oportunității sohiâpe este deja aprâpe 
de o grabnioă mârte. (Aplause la Cehii 
tineri).

Ce vrea guvernulă să facă față de 
poporulă boemă ? Vre să-și ducă în 
oâmpă tunurile sale, — noi nu ne te- 
memă! Noi nu-i vomă da la acâsta nici 
o ansă, căci noi avemă alte arme, cari 
au răsturnată sisteme de guvernare cu 
multă mai tari decâtă celă aotuală. A- 
oeste arme suntă biletele nâstre de 

■votare; biletele nâstre de votare pen
tru parlamentulă austriacă, pentru dieta 
boemă, pentru representanțele districtu
ale și comunale. Guvernulă să dea nu
mai ori câtă de deaă, prin nouă alegeri, 
ooasiunea pentru eseroiții de arme cu 
astfel de arme. (Ilaritate și forte bine! la 
Cehii tineri) Odată ne-a spusă, ca să 
așteptămă. 30 de ani s’a așteptată ! Pâte 
statuia austriacă se mai aștepte încă 
alțl 30 de ani. Nemulțămirea popor (florii 
sale ar putea fi fatală pentru acestă stată 
în momentulă decisivă. Armele cele mai 
perfecte, chiar și puscile Mannlicher, vor 
rămâne tîmpite și fără nici ună efectă, 
decă nu suntă purtate de mâni însufle
țite. (Aplause la Cehii tineri).

In loc ca să mulțămâscă pe poporulă 
boemă, să-i inspire iubire, simță de jert
fire și entusiasmă pentru acestă stată, 
îlă face din ce în ce mai nemulțămită. 
(Fârte bine! la Cehii tineri), provocă 

. din ce în ce mai tare antipatia, ura; o re
petă, ura față de acestă stată (Viue a- 
plause la Cehii tineri), ’i face din ce în 
ce mai nesuferită lanțulă, cu care e încă
tușată de acestă stată nedreptă.

Vioe-președintele, de Chlumeclcy (se 
ridică iritată de pe fotoliulă său, sună 
clopoțelulă și-i strigă vorbitorului cu 
voce ridicată și cu semne vedite de o 
mare iritare, cuvintele aceste): D-ta ai 
îndrăsnită, a vorbi despre o ură în 
contra Austriei. (Strigăte pe băncile stân
gei : Da! Reprobări vii la Cehii tineri și 
strigăte: In contra guvernului). De aceea 
trebue să te chiămă în modulă celă 
mai hotăretă la ordine, chiar și pentră 
esprimarea făoută, că țâra Boemei trebue 
se regrete, că în anulă 1526 a făcută o 
asemenea alegere de rege. (Aplause). Dep. 
Dr. Gregr (oontinuândă): Dâoă noi pre- 
dicămă unei urechi surde, atunci nu e 
vina nâstră. Deși bărbații de stată ai 

Austriei suntă astăzi surcjl și orbi față 
de pretensiunile îndreptățite ale poporu
lui boemă, necesitatea și strimtorea însă 
'i va învăța dreptate și indulgință. (Dep. 
Dr. Vasaty: Să dea Dumnetjeu!) Noi 
vomă aștepta în liniște timpulă aoesta 
și ne vomă pregăti pentru elă. Odată 
totă va veni cțiua rdfuelei, dâr nu e lu
cru înțeleptă din partea bărbațiloră de 
stată ai Austriei, ca să aștepte diua a- 
câsta. Ar fi mai bine, decă ar încheia 
o paoe mai de timpuriu ou popârele din 
monarchiă (Forte bine! la Cechii tineri) 
și pacea acâsta se pâte afla ușoră și în 
grabă, (Așa este! la Cehii tineri), căci 
ea se numesce: dreptă și dreptate. (A- 
plause furtunose și prelungite la Cehii 
tineri).

(Mâne vomă aduce și discursulă prin
țului Oarolă Schwarzenberg).

Adunarea generală
a „Reuniunei femeiloră române din Bra- 
șovă și Săcele pentru ajutorarea văduveloră 
scăpătate ortod. răsărit, din Brașovu și 

Săcele'1.
Conformă convocărei publicate ou 8 

4ile mai înainte, adunarea generală a 
susă 4îs°i reuniuni se ținu la 30 Noem- 
vre v. o., 4iua S lui Andreiu, când mem
brele se adunară într’ună numără oorăs- 
pun4âtoră în sala de desemnă a șcâlei' 
oomerciale române din locă, unde d-na 
vice-președintă Elena G. Ioană prin ou- 
vinte alese bineventeză membrele pre- 
sente și declară ședința adunării gene
rale ordinare pentru anulă reuniunei 
1891/92 de deschisă, la 3y2 âre p. m.

După ordinea programei, actuarulă 
ordinară, d-lă Ioană Dobreanu, aflându-se 
în concediu din causă de bălă, în looulă 
d-sale actuarulă substitută Ioană Dariu, 
în mijloculă unei liniște absolute cetesce 
raportulă generală ală comitetului reuniu
nei despre activitatea sa în decursulă 
anului espirată. Din acestă raportă se 
vede, că comitetulă în decursulă anului 
trecută a desvoltată o deosebită activi
tate întru promovarea intereseloră reu
niunei, pe oare adunarea îlă primesce 
fără nici o observare și dă astfelă comi
tetului absolutoră pentru anulă espirată 
ală reuniunei.

La ordinea 4^ei urmâză raportulă 
asupra cassei reuniunei. D-na Virginia 
Vlaicu, ca cassieră, cetesce numitulă ra
portă, care este ascultată cu viu inte
resă din partea adunării și fu primită fără 
observări, dându-i-se astfelă absolutorulă 
meritată, ou mulțămită și recunoscință. 
Din acestă raportă se vede, că averea 
reuniunei oonsta la finea anului trecută 
din 3894 fl. 28 or., âr la finea acestui 
ană 1890/91 din 4537 fl. 37 cr.; va să 
4ică fondulă a crescută ou 643 fl. 9 cr. 
Sporulă acesta este a se mulțumi parte 
petrecerei date în anulă treoută, parte 
testațiunei decedatului Const. I. Popasu, 
apoi taxele anuale și în fine interesele 
fondului: tâte acestea arată aventulă îm- 
buourătoră, oe l’a luată reuniunea. Totă 
aci e a se aminti și fapta generâsă a 
d-nei Stana S. fBăloiu, care a donată 
reuniunei suma de 40 lei noi, precum și 
darulă d-nei președinte a reuniunei Su- 
sana Mureșianu, care a trimisă pe sâma 
fondului suma de 5 fl.

Reuniunea a numărată în anulă tre
oută 20 membre fundatâre, 92 membre 
active și 2 membre ajutătâre. Afară de 
acestea, reuniunea mai numără și 3 membri 
fundatori. Reuniunea a ajutată din fondă 
în anulă trecută 30 de văduve din Bra- 
șovă și Săcele cu câte 5 fl. In anulă 
acesta, conformă decisiunei, ce s’a luată 
ou ocasia aoestei adunări, se voră aju
tora 32.

Pentru censurarea rațiociniului cassei 
pe anulă acesta se alege o oomisiune de 
3 membri în persânele d-neloră Maria 
Popea, Elena Săbădeanu și Maria But- 
nariu.

Adunarea a primită ou buouriă între 
membrele sale pe d-na Paraschiva Ghi- 
rincea, care se făou membră fundatâre a 
reuniunei cu suma de 25 fl., din cari a 

și solvită momentană 20 fl. Adunarea 
îi urâză „să trăâscă!“

Adunarea a luată la ounosoință ho- 
tărîrea oficiului de dare din locă, prin 
oare se iertă reuniunei suma de 19 fl. 
oa competință pentru suma de 190 fl. 
testată acestei reuniuni de fericitulă C. 
I. Popasu.

D-na Maria Lupană propune a se 
alege o oomisiune pentru încassarea taxe- 
loră dela membrele reuniunei din Săcele 
și a câștiga de acolo alte membre nouă 
pentru reuniune și aoâsta ou atâtă mai 
vertosă, că de aoolo suntă prea puține 
membre în raportă cu numărulă vădu- 
veloră din Săcele, oe se ajutoră de reu
niune. Primindu-se propunerea acâsta, în 
comisiunea amintită se alege d-na Pa
raschiva Dariu.

După acestea se cetesce proiectulă 
de bugetă și se primesce întoomai după 
cum s’a redaotată de oomitetă.

Consultându-se adunarea asupra pe- 
treoerii ou dansă, propusă de oomitetă 
a se arangia în presăra anului nou (31 
Deoemvre 1891), petreoerea amintită se 
încuviințâză*).  In urmă se alege o co- 
misiune pentru verificarea prooesului ver
bală ală acestei adunări în persânele 
d-loră: Elena Săbădeanu, Stănica larca 
și Paraschiva Ghirincea. Cu aoestea șe
dința se ridioă și adunarea se încheiă la 
5 âre p. m.

*) Comitetulă acestei reuniuni însă 
în ședința sa dela 4 Decemvre v. o. a 
renunțată la acestă petrecere în favo- 
rulă reuniunei române de gimnastioă și 
cântări din looă, la oererea espresă a 
acesteia, care voesce a da pe atunci o 
convenire.

Brașov ă, 8 Decemvre v. 1891.
I. Dariu.

Din SigetulQ Maramureșului.
13. Decemvre 1891.

ț Ioanu Bușiția. La 13 Decemvre 
n. o. s’a îmormentată în Sigetă Ioană 
Bușiția, profesoră preparandială pensio
nată, răposată în etate de 63 de ani. 
Ceremonia funebrală a împlinit’o vioa- 
rulă Maramurășului Titu Budu ou asis
tarea a cinci preoți.

Ioană Bușiția a fostă de nasoere 
din Transilvania; elă fu chiămată în 
Maramurășă în 1861 de profesor dirigent 
ală preparandiei susținute de Asooiațiu- 
nea pentru cultura poporului română 
din Maramurășă. In postulă acesta a 
funcționată pănă la 1870, când prepa
randia nâstră s’a sistată neavendă spe
sele enorme de 18 mii florenl, ce le 
poftea statuia.

Dela preparandia nâstră, Bușiția a 
fostă primită la preparandia de stată 
din Sigetă, unde abia a funoționată 
câțiva ani și a fost transpusă la prepa
randia din Sârospatak, lăsândă în Siget 
familia și puțina sa avere.

Sub ooârmuirea lui în preparandia 
Asociațiunei nâstre s’au crescută aprâpe 
o sută de învățători și potă cjioe, învă
țători fârte buni, din cari și acum tră- 
esoă mai mulțl și-și pârtă oficiulă cu celă 
mai mare zelă.

Bușiția a fostă bărbată deșteptă și 
Română învăpăiată; ca atare elă îșl are 
meritele sale, învățătorii eșițl de sub 
mâna lui au fostă deștepțl și pătrunși 
de simțemintele naționale. Dâr atitu
dinea lui națională a influințată multă 
și asupra intiligenței române din Mara
murășă. Pentru simțemintele lui româ- 
nesol a fostă scosă din Sigetă și 
transferată la preparandia din Sâros
patak.

Bușiția a fostă și bărbată isteță, s’a 
pricepută la multe măestrii, soia face 
pălării, orolâge, cuțite, călțiunl, scaune, 
mese, ferestrii și coșuri de albine și mai 
alesă avea predileoțiune spre albinărită, 
încâtă se 4i°ea> c& densulă îșl ounâsce 
albinele sale și pe câmpă ; apoi în gră
dinărită și în ultoitulă pomiloră uu-lă 
întrecea nimenea.

Densulă s’a interesată de tâte cău
șele românescl; a fostă agentulă băncei 

„Transilvania11, corespondentulă „Gaze
tei Transilvaniei11, părtinitoră fidelă ală 
Asociațiunei nâstre și ală oonviotului 
română din Sigetă.

Asociațiunea nâstră, oa la fostulă 
profesoră ală preparandiei sale, a de
pusă pe cosciugulă lui o ounună fru- 
mâsă; âr la îmormentarea lui au luată 
parte mulțl dintre inteligenții români din 
Maramurășă.

A fostă amioulă celă mai sinceră 
ală tuturoră Româniloră din Maramu
rășă, dâr și noi l’amă iubită fârte și de- 
plângemă mârtea lui.

Biserica din Sigetă a perdută în 
densulă pre zelosulă notariu ală senatu
lui său, âr soția sa și prunoii lui pe pă
rintele celă mai bună și celă mai sîr- 
guinoiosă.

Fiă-i țărîna ușâră!
... tt . . . u.

Telegramele „Gaz. Trans.66
(Ser vi ciulii biuroului de cor. din Pesta.)
Budapesta, 22 Decemvre. Ca

mera deputațiloră a primită tra
tatele comerciale în desbatere ge
nerală, tractatulă comercială cu 
Germania a fostă primită și în des- 
batere specială.

BucurescT, 22 Decemvre. Ca
mera deputațiloră s’a deschisă erî. 
Deputatulă Aristide Pascală pro
puse în numele oposițiunei o mo
țiune, în careseesprimaneîncredere 
actualului guvernă. După o des- 
batere mai îndelungată camera 
primi acestă moțiune cu 78 contra 74 
voturi. Ministrulă-președinte Catar- 
giu se duse la Regele, pentru ca 
se-i raporteze despre decursulă 
acestei ședințe a camerei.

DIVERSE.
Blzac despre Don Pedro. Marele 

romancieră francesă, Balzao, sorie ur- 
mătârea istoriâră despre deoedatulă 
exîmpărată ală Brasiliei, Don Pedro: 
In 4iua în oare Brasilienii proclamară 
ca împărată pe Don Pedro de Aloantara, 
cresoătorulă acestuia merse ou învăță- 
celulă său la o vilă în depărtare de mai 
mulțl chilometri de Rio de Janeiro. In 
deoursulă drumului i-a apucată o plâiă 
mare și Don Pedro se grăbi oătră o co
libă și se trase lângă ușa ei, fiind-oă nu 
avâ ploeriu. In fine se înfățișa o babă 
bătrână la ferâstră, dâr ea nu da semne 
oă ar voi să primâsoă buourosă înăuntrulă 
oolibei pe „bietulă“ călătoră. — Dela o 
vreme Don Pedro, ne mai putendă su
feri ume4âla, strigă ou glasă înaltă: „La- 
să-mă înăuntru, strigâie bătrână; eu sunt: 
Ioan Carlos Leopoldo Salvator Bibiano 
Francisco Xavier do Paula Leooadio 
Miguel Gabriel Rafael Gonzaga don 
Pedro de Alcan . . .“. Aici i-se opri vo
cea. — „Maică Prea Curată“ răspunse 
baba „e peste putință să primesoă atâtea 
persâne.“ Și tînărulă împărată fu ne
voită să rabde mai departe plâia și 
frigulă.

Pericululil bărbierului. Scriitorulă 
franoesă Honore Balzac merse odată 
ou câteva cjile înainte de anulă nou la 
bărbierulă său. — „Ce-țl este Franșois?11 
4ise cătră o calfă, care obiolnuia să-lă 
radă. „De ce ești așa de galbenă— 
„Ah, domnulă meu,11 răspunse calfa ,,mă 
temă fârte! Am au4ită din isvoră si
gură, că îndată după anulă nou se pus- 
tiesoe lumea. In 2 Ianuarie se voră po
topi vitele, în a 4 ârnenii.11 — ,,ț)ău, că 
asta e grozavă11 strigă Balzac. ,,AtunoI 
cine mă va rade în 3 ?rf.

pieței Brașovu
din 22 Decemvre st. n. 1691.

Bancnote românescl Cump. 9 27 Vând. 9.31
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Nr. 1633/91 734,3-1

PUBLICAȚIUNE.
După descoperirea făcută din partea 

unoră domni profesori, căușele casuriloră 
de îmbolnăviri ivite în BrașovQ în tim- 
pulft celă din urmă se potfl reduce la 
apa de băută. Acesta mă silesce a face 
locuitorii atențl, să nu ia apă de beutii 
din acele fântâni, cari portă însemnarea 
„apă de trebuință1*,  însă nu de beutu și 
din preoauțiune, întâiu să fierbă bine apa 
de băută din ori și ce fântână luată și 
să o pună să se răcescă înainte de a 
se bea.

Brașov fi, 20 Decemvre 1891.

Primarulu.

Nr, 16293—1891 735,1—1

PUBLICAȚIUNE
Socotela cassei orășenescl din an. 

1890 dimpreună cu acludele reoerivere, 
mai departe cu rectificările și chiarifî 
cările, precum și inventarul^ asupra 
averei comunei orășenescl se afiă con
formă § 142 ală art. de lege XXII din 
1886 în biroulă comptabilității orășe
nescl, Strada Porții 63, în decursulă a 
15 (file spre esaminaredin partea flăcărui.

Fiăcărui supusă dărei îi stă în li
bera voiă, de a’șt așterne observațiunile 
pănă în 3 Ianuarie 1892 subscrisului ma
gistrată.

Brașovă, 19 Decemvre 1891.

Arendare prin Bicitațiune.
Muntele „Sântilie“ din județulă Prahova, România, proprietatea 

Bisericei Sf. Nicolae din Brașovă-Scheiu, se dă în arendă pe 3 anT 
încependă cu l-a Ianuarie 1892.

Cei ce dorescă a lua în arendă acestă munte de pășune, are 
a adresa oferte în scrisă, celă multă pănă la 31 a. c. v., subsem
natului Comitetă, de unde își potă lua și informațiunile de lipsă,

Comitetulu parochialu a Iii Bisericei Sf0 Nicolae 
din Brașovu, Scheiu.

Brașovu, 20 Noemvre v. 1891.

INSCIINȚARE
re-Am onorea a aduce la cunosoința on. publică, că am primită 

presentarea pentru orașulă Brașovu și împrejurime a
Stabilimentului pentru v&psitultfi vestminteloru 

și spălatulu pe cale cltiinic& a lui Bela Haltenberger din Cașovia 
(fondată în anulă 1810)

Cu 1 Decemvre a. c. îngrijescă primirea și predarea stofeloră pen- 
văpsită și spălată pe cale chimică. Prețurile le fixeză fabrica după

I
PUBLICAȚIUNE.

Cox
Direcțiunea generală a Căiloră Ferate Române face 

Sj) cunoscută prin acesta, că are

tru
starea în care se află materialulă pentru văpsită, și pentru lățirea unei 
clientele în cercurile cele mai depărtate și soutirea mușteriiloră de chel- 
tuell, se obligă a plăti portulă trimiterei și retrimiterei; astfelă on. pu
blică n’are alte cheltuell, decâtă numai plata pentru văpsită. îmi per
mită a atrage atențiunea onor, publică cu deosebire asupra văpsitului 
vestminteloră purtate din stofă și mătase, în tâte culorile moderne des
chise și închise, după modelurile dorite. Asemenea și asupra spălătoriei 
chimice, oare corăspunde tuturora cerințeloră moderne. Vestmintele 
bărbătesol să văpsescă și se curăță în starea loră, fără a se descose, 
vestmintele de dame însă se potă numai ourăți pe cale chimică în starea 
loră nedescusută. Fabrica este întocmită și pentru curățirea și văpsirea 
peneloră de struță, și primesce tdte obiectele de asemenea natură spre 
reparare. Lucrulă și esecutarea suntă garantate. Prețurile cele mai ief
tine. Cartele cu mostre se află la mine spre esaminare, și dau deslușiri 
la întrebările eventuale.

In asceptarea on. comande semneză cu distinsă stimă,

F. SCHMDT
L.ZA. „AHCORA DE

Tergulu inului Nr. 21.732,3-1. a rai

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovă la Pesta

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

2. Dela Brașovu la Bucurescî:

Trenulă accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 6re înainte de amecjl,
Trenulă accelerată: 2 bre 19 minute după amedl.

3. Dela Brașovu la Zernescî:

Trenulă mixtă: 8 6re 35 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 4 ore 55 minute după amecfi.

Dela Brașovu la Ch.-Vașarheiu.

Trenulă mixtă: 8 6re 30 minute înainte de amecjl.
Trenulă mixtă : 3 6re 10 minute după amedl.

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

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amecjl. 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucurecî la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute s6ra.

3. Dela Zernescî. la Brașovă

Trenulă mixtă : 6 6re 29 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6re 44 minute sera.

4 Dela Ch.-Vașarheiu la Brașovă.

Trenulă mixtă: 8 6re 8 minute înainte de amecjl.
Trenulă mixtă: 6 ore 53 minute după am6cjl.

O fi

<>

PO'St

zte

la Servi ciulă de Întreținere din București, Craiova, Pitești 
Buzeu, Galați și lași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 
a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
rești celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
a unei șcble speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă 
soției, precum și eventuală
5) Actele pentru serviciulă
Pentru informațiuni mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere 0. F. R., BucurescT, Calea Victoriei Nr. 124.

724-12.

e căsătorită) și de nascere 
ale copiiloru.
militarii.

ABONAMENTE

voră
Intre-

„GAZETA THAlTSILVAlTIEr‘
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. . .
șese luni. . ,
ună ană .

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

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Sg
✓te
1

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

5

X

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană............................................................... 2
șese luni.........................., ... . 1
trei luni................................................

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

>

fl. -
fl. —

50
cr.

prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 

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

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

Tipografia A. MUREȘLANU, Brașovu.
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