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Prețulu iaserțiuiulor&: o seria 
Karmond pa • colină 8 cr. și 
80 sr. timbra pentru o pubh- 
oaro. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe paffina a TH-a o 

scria 10 cr. a. s6u 80 bani.

czsrcrivdc£2ze"cr tdzez 35)

„Gazeta" eae ta fi&-can>4i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria, 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe ună ană 40 franol, pe săse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștale din intru și din afară 

.. și la di eoleotorl.

Abonamentul! neutru Brașov!: 
a administrațiuno, piața mare, 
TArgulă Inului Nr. 30 otaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusulu ta casă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 6 or. v. a. 
său 15 bani. Atătă abonamen
tele o&tă și inserțiunile sunt5 

a bb plăti înainte.
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Militarismul! și popârele.
BrașovO, 28 Augusta v.

Dela 1866, de când bieții sol
dați români din regimentele împă
rătesei, carî se luptau pe câmpiile 
Boemiei în contra „Burcușului", ve- 
4ură curgândă glânțele inimicului 
ca pldia din tdte părțile și se con
vinseră, că nu mai puteau resbi cu 
probata lorii vitejiă la atacurile cu 
baioneta, căci cădeau de-o parte și 
de alta ca muscele pănă ce s’ajungă 
în fața inimicului, s’a schimbată 
cumplită nu numai chipulă de luptă, 
ci s’au schimbată și tbte împreju
rările politice.

Acum nu hotărăsce numai hăr
nicia și vitejia soldatului, care mă- 
nueză arma, ci acele oștiri suntă 
mai tari, cari potă aduce pe câm- 
pulă de bătaiă ună numeră mai maie 
de oșteni cu pusei mai bune, ce bată 
mai departe și cu cari poți să îm
pușc! mai de multe-ori la minută.

Dela 1866 și mai alesă dela 
1870 încăce ce vedemă ? Statele mari 
Germania, Austro-Ungaria, Italia, 
Rusia și Francia se înarmeză pe în
trecute, care de care voiesce se aibă 
mai multă armată și arme mai perfec
ționate; cheltuiescă de-a ruptulă ca
pului și facă datorii mereu, er dă
rile se urcă pe cji ce merge, încâtă 
abia mai potă răsufla sărmanele po- 
păre sub povara greleloră sarcini 
ce li le încarcă în spinare pacea 
înarmată de adi.

Cele dintâiu trei state, Germa
nia, Austro-Ungaria și Italia alcă- 
tuescu alianța triplă, a căreia scopă 
de frurte, 4ice’ae, eat0 susținerea 
păcii europene,

Acesta alianță, firesce, se înte- 
meieză pe interesulă împrumutată, 
ce’lă are fiă-care dintre aceste pu
teri față cu celelalte, ca se fiă câtă 
mai bine pregătite militaricesce pen
tru casulă de resboiu. De aici ur- 
meză de sine, că tăte interesele po- 
poratiuniloră acestoră state trebue 

se se subordineze mai multă seu mai 
puțină acestui mare interesă mili
tară, care astfelu influințeză multă 
și asupra mersului desvoltării loră in
teriore.

Vedemă prin urmare că sub greu
tatea povbrei militare statele, despre 
care e vorba, nu mai potă da neca
zurilor,ă loră dinlăuntru îngrijirea 
deplină, de care ar’ ave lipsă, ca 
popârele loră se pbtă prospera. Ele 
își totă numără cătanele și ’șl în
cercă, îndrepteză și înmulțescă pus- 
cile și tunurile, ca se fie totdeuna 
în avantagiu față cu presupușii duș
mani, cu cari s’ar pute încăiera. Ast- 
felă Germania, Austro-Ungaria și 
Italia fiindă state constituționale, în 
dietele loră nu se pune atâta greu
tate pe aceea, ca se se iacă destulă 
postulateloră și necazuriloră popâre- 
loră, câtă mai multă pe aceea, ca se 
se voteze sumele, ce se ceră mereu 
în proporțiă progresivă pentru armate.

Acesta este așanumita stare si
luită, în care se află a4! statele mi
litare și nicăirî nu se serntă mai 
multă urmările ei rele, ca la noi în 
Austro-Ungaria, unde suntă mai 
multe națiuni și așa dureri și năcazuri 
mai multe. Der nici în Germania 
și în Italia nu stau lucrurile cu multe 
mai bine. Cei ce, în puterea con- 
stituțiiloră esistente, au pânea și cu- 
țitulă în mână, suntă în mare avan
tagiu față cu ceilalți, cari suntă în 
oposițiă, căci din causa intereseloră 
„posiției militare", ce trebue înainte 
de tote mulțumite, guvernele suntă 
dușmane ori căroră schimbări in- 
teriăre, prin cari s’ar pute sgudui 
mașineriile parlamentare, cari au me
nirea de-a vota regulată și cu tătă 
supunerea sumele, ce li se ceră pen
tru înarmări.

Cei ce au votulă dietală în 
mână «u prin urmare și preferință 
în tote, ei suntă tari și mari, numai 
se încuviințeze creditele cerute de 
miniștrii de răsboiu. Așa suntă la 
noi Ungurii, ei voteză bugetele și 

așaderă numai a loră cuvântă are 
trecere la guvernulă centrală, cele- 
popăre, cari n’au cuvântă în dietă, 
se?'vedă și suntă de faptă cu totulu 
negligeate.

Așa se esplică atotputernicia 
ungureacă în timpulă de față, așa 
faptulă, că Ungurii folosindu-se cu 
prisosă de înriurința loră în trebile 
monarchiei, caută a-și ascunde nisu- 
ințele loră nedrepte, față cu popd- 
rele conlocuitdre nemaghiare, sub 
masca unității statului și a apărării 
intereseloră de putere mare a mo
narchiei în concertulu europenă.

Opiniunea publică europenă, con- 
vingendu-se de relele și neajunsurile 
din statulă ungară și de adânca ne
mulțumire a popâreloră ei, a dată 
pe față acestă jocă falsă, arătândă 
câtă de primejdiosă este elă chiar 
pentru interesele de vieță ale mo
narchiei. Der părerile pressei euro
pene n’au putută schimba nimică 
din starea lucruriloră. Ministrulă de 
resboiu totă la Unguri trebue se 
s’adreseze pentru trebuințele arma
tei. Națiunile nemaghiare n’au se 
vorbescă nici ună cuvântă, ci numai 
să plătescă cu supunere dările, ce li 
se impună.

Așa stâudă lucrurile să nu ne 
mirămu, că, neschimbându-se nimică 
în constelația politicei europene, si- 
tuațiunea năstră interioră în locu de 
a se ușura, încă se mai totă înăs- 
presce; să nu ne mirămă, că Un
gurii se gândescă acum la nouă mă
suri dușmănose față cu naționalită
țile în „interesulă unității statulpi și 
ală triplei-alianțe", și că cuteză chiar 
a pretinde acuma, în ajunulă sosirei 
monarchului la manevrele din Un
garia, ca Majestatea Sa să demons
treze din nou pentru ei și în contra 
nostră, a națiuniloră nemaghiare.

Der ori câtă voră striga foile 
loră, că numai ei suntă supușii leali 
și credincioși ai Majestății Sale, că 
națiunile nemaghiare suntă turbu
rate de spiritulă răsvrătirei și alte 

de aceste, națiunile nemaghiare și 
în deosebi noi Românii vomă ră
mâne ce amă fostă și ce suntemu, 
tari în consciința dreptății causei 
nostre sfinte și neclintiți în lealita
tea și patriotismulă nostru, care n’a- 
vemă lipsă să-lă îuvățămă dela con
trarii noștri, căci l’amă dovedită prin 
secuii în modulă celă mai stră
lucită.

Poporațiunea română din ținu
turile, unde se voră ține manevrele 
va alerga în haine de sărbătore îna
intea Monarchului nostru, pătrunsă 
de credința și speranța, că va veni 
și acelu timpă,careva schimba gân- 
dulă împerațiloră și va face ca inima 
loru să fiă deschisă mai multă pen
tru năcazurile și durerile popăreloru 
nemulțămite, decâtă pentru fala și 
strălucirea răsboinică a împărățiiloră 
loră, căci este scrisă în cartea vâ- 
curiloru, că armele se frângă și se 
ruginescu, der spiritulă dreptății și 
ală libertății dureză și viază în veci 
și că nu voră fi nicl-odată atâtea 
baionete și tunuri, ca să pdtă zădăr
nici răsărirea împărăției lui pentru 
popbrele asuprite.

Miniștrii unguresc! au ținute alaltăeri 
mare sfatu în Pesta și au decisă să pre- 
senteze dietei bugetulă încă în 27 Sep
temvre n. curentă. „Der" — efioe „P. Lloyd" 
— „guvernulă nu va încungiura prilegiulă, 
ce i-se va da, de a se pronunța îndată la 
redeschiderea dietei și asupra altora cestiunl 
actuale importante, dâeă voră fi aduse îna
inte din ori și oe parte. Aoeste oeBtiunl, 
îutre cari la locul Q primă se află mișcarea 
naționalitățiloru, voră forma probabilă cele 
dinteiu obiecte de disensiune ale sesiunei și se 
așteptă, că aoeste afaoerl voră întâmpina 
din partea tuturora partideloră dietale o 
unanimă aprețiare."

URONWA POLITICA
— 28 Augustă.

Cruda sentință ce-a fosta adusă 
săptămâna treoută la Olușiu în contra dloră 
A. C. Popoviciu și _ZV. Romanii, ca răspândi-

FOILETONULtf „GAZ. TRANS."

Din Plaiulu Peleșuluî
de

Ioană G. Babeșu.
Azuga, care înainte de anta cu 

10—15 ani era aprbpe pustiă și ne
cunoscută, astă4i e populată și des
tulă de însămnată din punctă de ve
dere industrială și comercială.

Intre numărâsele clădiri și sta
bilimente industriale, primulă locă 
îlă ocupă fabrica de postavă a d-loră 
Rhein, Scheeser & Comp, clădită la p6- 
lele muntelui „Sorica".

Pe luncile Azugei se întinde ună 
sată nou, cu strade regulate și com
puse din case frumâse și solide pen
tru locuința lucrătoriloră fabricei de 
postavă. Terenulă, 4ice d-lă Babeșu, 
pe care este înființată acestă satu, 
este dată de M. S. Regele Carolu 1, 
proprietarulă moșiei, în modă gra
tuită ; er fabrica de postavă, care a 
făcută cu cheltuiala sa aceste con- 
strucțiunl, vinde de veci celoră ce 

dorescă a se stabili definitivă aici, 
case cu curțile loră, în prețulă cos
tului și numai cu condițiunea de a 
fi se rambursa valorea în rate pe 
termenă de 10 ani, fără nici o do
bândă. Este unică în felulă seu sa- 
crificiulă, urmeză d-lă Babeșiu, ce 
se face cu stăruință din acesta parte, 
„ca Azuga se prospereze și sS se 
„ridice cu iuțelă americană la ran- 
„gulă unui centru industrială mo- 
„dernă, cu o populațiune stabilă, nu- 
„merâsă și cu dare de mână".

In acestă fabrică se află în per
manență ună numeră de 400 lucră
tori de ambele sexe, din cari aprope 
jumătate suntă Români, er ceial’alți 
în mare parte Sași din Transilvania.

„Intrândă într’ună atelieră ală 
tabricei, 4ice d-lă Babeșă, visita- 
torulă n’are lipsă se întrebe multă 
decă cutare seu cutare grupă de 
lucrători este compusă din Români, 
Germani, seu Unguri. Căci după 
maniera loră de a lucra, se potă 
numai de câtă cunâsce: Germa- 
nulă lucreză seriosă și tăcută, Un- 

gurulă înjurândă, și Românulă cân- 
tându". Nu putemă se nu punemă în 
vederea cetitcriloră frumâsa și cla
sica narațiune a autorului privitâre 
la arta țesutului:

Arta țesutului, spune autorulfi, a foștii 
inventată de deița Minerva, așa (fi00 mito
logia greoescă. Frumosa Elena, pentru care 
Grecii asediaseră Troia, țesea pe râsboiu 
luptele d’imprejurulă Troiei; d’asemenea și 
Arachnia, fiica văpsitorului Idom, a fosta 
oea mai renumită țâeătoresă din vremurile 
acelea. Faptă este, că arta țesutului ajun
sese încă din vechime la o perfecțiune, pe 
care cu tote mijlâcele techniee, ce posede 
lumea de astăzi, nu o pote întreoe.

Arta țesutului o găsimă încă din tim
purile mitologice, ca și astădl, nedespărțită 
de arta torsului și văpsitului. De altă-feliu 
torsulfi pare a fi prima artă cultivată de 
omenire. La Romani, „parcele" ou caerulă 
și fusulft juoau ună rolă deosebită la ho- 
tărîrea sortai copilului nou năsoută ; acestă 
credință s’a transmisă și la noi Românii și 
se păstreză pănă în (jiu» de astăzi.

Câtă pentru văpsită, prima colors, 
despre care scriitorii au făcută mențiune, 

este purpura inventată de Hercule Tysia- 
nulă, pe timpulă regelui Phenix X. Stofele 
colorate erau forte căutate în vechime. Io- 
sifă, primi udă dela Iacovă, tatălă sâu, o 
haină pestriță, frații lui din gelosiă îlă ven- 
dură ca sclavă.

Pentru uscatulă postavului se mai prac
tică și astăcjl pe alocurea „rampele de us
cată". Postavulă dată la piuă, se întinde la 
rampă și cu ouasiunea aoestei operațiuni se 
face celă mai întinsă usă de elasticitatea 
lânei în paguba trăiniciei stofei.

Povestea ne spune, că postăvarii, la 
întinderea postavului, puneau după rampă 
oâte-ună ucenică cu ordinulă să dea de 
veste, îndată ce va zări prin postavă tur- 
nulă bisericei; der se întâmpla de multe-orl, 
oă uoenioulă striga: „destulă, destulă, meș
tere, că vădă orașulă întregă !“.

Studiulă d-lui Babeșu câștigă o 
mare importanță prin împreguirarea, 
că e întemeiată pe documente au
tentice, intercalate și citate textuală. 
D-sa, basatu pe aceste documQnte, 
ne arată, că meseriile, luate în modă 
profesională, s’au practicată de Ro
mâni din timpurile cele mai vechi. 


