
SedacUnnea. Airâhtratiiim, 
ji TiDomfla:

Brașov, piața rtiara Nr. 30.
Scrisori ncfrancato nu se 

primosc. — Manuscripte nu ae 
««trimet-.

IWSESATE tie primesc la Arinii- 
nlstrațluna în Brașov și la ur- 
mâtârele Birouri do anunolurl: 

în Viena: M. Dukes, Heinrich 
Schaldc, Rudolf Hosse, A. Oppeliks 
Nnchfolger; Anton Oppelik, J. 
Danneocr, în Budapesta: Ă. V. 
Goldbfrgerg, Eckstein Bemad; în 
Bueuresci: Agence Ravas, Suc- 
cursale de Boumanie ; în Ham
burg ■' Karolyi & Liebmann.

Prețul Inaarțlunllor: o seria 
garmond pe o ooldnă fl or. și 
80cr. timbru pentru o publi
care. Publioări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. a6u 30 bani.

ZLTZZ-

.,&azeta'' iese în flâ-care iii.
Abonamente pentru Austro-Uegaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneod 2 fl. pe an.

Patru România si străinătate:
Po un an 40 franci, pe ș6oo 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol.

8e prenumără la tdte oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aoieoteri.
ANmamenml p8ntm Brașov 

administratiunea. piața tătare, 
Tfirgol Inului Nr. 30 etnglu 
î.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., jpo trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusui In casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un osemplar o cr. v, a. 
aâu 15 bani. Atât abonamen
tele căt și inaorțiunile sunt 

a ac plăti înmnte.

Nr. 34, Brașov, Mercuri, 14 (26- Februarie 1896.

Un sincer cuveni
Brașov, 13 Februarie v.

In cei cinci ani din urmă, de 
când s’a înființat în BucurescI Liga 
culturală română, s’au săvârșit sub 
egida acestei reuniuni multe fapte 
frumâse și salutare, pe cari totdâuna 
cu bucuriă le-am înregistrat în co
lanele c|iarului nostru, der s’au pe
trecut adesea și lucruri, pe cari nici 
un om cu simț și pricepere pen
tru marile interese ale causei nos- 
tre comune naționale nu le pdte 
aproba.

Am vecjut neajunsurile și ne-am 
întristat, der cu tdte acestea orga
nul nostru și-a impus pănă acuma 
cea mai mare reservă față cu acele 
durerbse aparițiuni.

Ce era se și facem atunci, când 
de-odată ne ve^urăm aduși între 
doue focuri?

Precând aici, la noi, adversarii 
românismului ne înfierau și ne ur
măreau ca „unelte ale Ligei va- 
lahe“, pe atunci dincolo, în Româ
nia, ajunserăm de-odată din chiar 
senin, de a fi timbrați într’o parte 
însemnată a pressei ca „unelte ve
nale ale Ungurilor“.

Și frați de ai noștri, frați de 
un sânge cu noi erau aceia, cari 
ridicau astfel cuțitul în contra in
tegrității nustre morale și națio
nale.

Noi, cari de trei generațiuni 
aprbpe luptăm la acest bătrân or
gan al națiunei române pentru tot 
ce păte fi espresiunea adevărată a 
mărețului scop cultural, ce și l’a 
ales Liga din BucurescI, am trebuit 
să vedem, cum chiar nisce bărbați, 
cari fac parte din comitetul dirigent 
al acestei Lige, împreună cu alții 
cari s’aflau în legătură strînsă cu 
denșii, au inaugurat contra nbstră 
în gazetele bucurescene, a căror co- 
lăne le stăteau la disposițiă, acel 
resboiu de calumniă fără sămen în 
istoria năstră națională.

In asemeni împrejurări, când 
dincoce treceam de uneltele Ligei, 
er dincolo eram timbrați de clarele, 
ce s’aflau sub inspirațiunea omeni- 
lor conducători ai Ligei, ca „unelte 
unguresci“, ce era se facem?

Cu inima sfâșiată de durere 
ne-am dis, că trebue se ne dăm la 
o parte și s’așteptăm să trâcă mai 
întâifi povoiul, ce l’au pus în miș
care patima ărbă a intereselor vre
melnice de partid dincolo și a inte
reselor și ambițiunilor personale din
coce de CarpațI.

Și așa am și făcut, am stat re- 
servațl și nu am fi eșit păte încă 
multă vreme din reserva nostră, 
dâcă o scrisăre a președintelui Li
gei române nu ne-ar fi constrîns la 
acesta.

D-l V. A. Urechiă respuncfend 
la obiecțiunea, ce i-am făcut’o cu 
privire la scrisărea, ce a adresat’o 
cjilele trecute (Țarului „Magyaror- 
szag“, ne face distinsa onăre de 
a ne presenta ca pe un organ, de 
a .căruia părere d-sa ca președinte 
al Ligei se crede dator a ține sâmă.

Ori cât de mult ne-ar măguli 
acesta, nu putem totuși se nu dăm 
espresiune mirării nostre, că d-nul 
V. A. Urechiă trage consecențe atât 
de grave dintr’o observare a unui 
(Țar român de dincăce, care în cer
curile, ce ’1 încunjură pe d sa nemij
locit, este taxat ca un organ, care 
părtă șlepul pretinselor unelte un- 
gureșei dela noi și din România.

Trebue se credem, prin urmare, 
că d-l Urechiă pentru persona sa 
nu împărtășesce vederile multora din 
colegii săi dela Ligă, său cel puțin 
că astă(Ț este de altă părere față 
cu organul nostru. De aceea îi vom 
răspunde cu aceeași sinceritate, cu 
care ne s’adreseză d-sa în scrisorea, 
ce-o publicăm mai jos.

Este o urmare firăscă a lucruri
lor, ca noi Românii de dincăce, 
cari purtăm o luptă atât de crân
cenă contra elementului stăpânitor

în acest stat, care tinde a ne ni
mici naționalicesce, să fim geloși pe 
instituțiunile năstre culturale națio
nale și ca gelosia năstră să crescă 
în proporția, în care vedem și ne 
cănvingem (jilnic cu cât esclusivism 
încăpățînat, cu câtă mândriă fana
tică adversarii noștri naționali se 
alipesc de instituțiile lor create în 
cea mai mare parte ca să răsbo- 
iăscă pe ale năstre și se pregătâscă 
astfel prin distrugere și disoluțiune 
contopirea rasselor, ce formeză idea
lul lor nebun.

Acest sentiment de gelosia con- 
cade la noi cu sentimentul de pro
pria conservare națională și de aceea 
noi nici-odată nu vom înțelege și nu 
vom pută aproba un pas făcut din 
mijlocul nostru, prin care ar fi atins 
într’un mod său altul acest senti
ment.

Aici în acest punct venim ade
seori în conflict cu frații noștri din 
România. La ei sentimentul acesta, 
pe care îl putem numi sentimentul 
de rassă, nu este nici pe departe așa 
de desvoltat ca la noi, și acesta își 
află esplicațiunea sa naturală prin 
faptul, că denșii nu stau în luptă 
(Țlnică față în față c’un element, 
care vrea să le impună cu forța ca
racterul rassei sale proprie.

Din acest sentiment a isvorît și 
observațiunea năstră cu privire la 
pasul d-lui Urechiă. Ținând cont de 
impresiunea, ce va face acest pas 
asupra cetitorilor noștri, am c|is, că 
nu putem aproba, că președintele 
Ligei a aflat de bine a scrie, cum a 
scris, unui (Țar maghiar, care la noi 
este cunoscut ca unul din cele mai 
dușmane causei române. Am spus 
ceea ce am simțit în momentul, 
când am dat publicității acea scri- 
sâre a d-sale, fără însă de-a voi prin- 
tr’asta se (Țcem, că d-l Urechiă „nu 
mai face ca președinte al Liger1.

Nici că eram în drept a trage 
ast fel de consecențe, după-ce noi 
n’am avut și n’avem nici cea mai

mică înrîurință față cu cele ce le 
fac și resfac căpeteniile Ligei, după 
ce părerea nostră n’a fost nici-odată 
solicitată de ei nici măcar în cestiu- 
nile ce ne priveau numai pe noi 
Românii de dincâce, ba din contră, 
cum am arătat, am fost chiar con
damnați a ne vedd huliți cu con
cursul unor bărbați, cari se adăpos
teau la spatele Ligei.

Der ne-am pus în situația ceti
torilor noștri de dincoce și ne-am 
cȚs, că cetind scrisârea din cestiune a 
d-lui Urechiă, fiă-care dintr’enșii va 
recunâsce, că în împrejurările de ' 
față nici-odată un președinte al unui 
Kulturegylet unguresc nu ar scrie o 
ast-fel de scrisâre, în acel spirit de-o 
estremă conciliațiune, cătră o fâiă 
română din BucurescI. Și atunci am 
luat condeiul ca se ne esprimăm în 
tâtă sinceritatea nedumerirea.

D-l Urechiă ne spune, că toc
mai celor necredincioși se cuvine a 
se predica evanghelia. D-sa trece cu 
vederea înse un lucru forte impor
tant. Tocmai Ungurii șoviniști, pe 
cari voiesce se-i convertâscă, sunt 
cei ce jură sus și tare, că necredin
cioșii suntem noi Românii carl re
tușăm cu încăpăținare de a primi 
evanghelia ungurâscă.

Este prin urmare cas de con
curență și în concurență învinge 
tot-dâuna cel mai tare, cel ce scie 
se’și apere mai bine propriele inte
rese. Pe când înse d-l Urechiă pro
pagă evanghelia libertății și a fră
țietății între Români și Unguri, cești 
din urmă nu vor sg scie decât de-o 
libertate și frățietate ungurâscă; nici 
prin gând nu le trece de-a se ridica 
pe coturnele înalte ale adevăratului 
liberalism și umanism. Acesta face 
ca concurența se devină neegală, 
fiind purtată cu mijlâce deosebite.

înaltele sentimente umanitare 
de libertate și fraternitate, cari în
suflețesc pe domnul Urechiă, fac 
onâre persânei d sale, distinsului și 
mult meritatului scriitor român, dâr

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ trăia ca un funcționar supus, oi ca șeful 
afacerei.

Opt (file înainte de oununiă avea să 
facă pentru regimentele din Potsdam o 
mare liferare de curele pentru tăsol de car
tușe și toourl de săbii. Obiectele fură pa- 
chetate pe mai multe cară, și Zander con
duse în personă transportul la Potsdam. 
Aci liferâ mărfurile diferitelor regimente 
și trimise apoi carele acasă, de 6re-ce el 
trebuia să mai rămână în Potsdam pănă în 
diua următore, pentru de-a înoheia sooo- 
telile.

Ca să-i trecă de urît, el arangiâ sera 
o mică masă pentru sergenții, cari i-au luat 
în primire marfa și cari i-au făout asem- 
națiunile la cassă. Era acum în drept, de-a 
cheltui bani, și de-a duoe rolul unui bărbat 
independent; deja se gira ca măestru și ca 
cetățăn din Berlin, și ast-fel beu mai mult, 
decât putu suporta.

Când se tredi în dimineța următore cu 
capul greu, spre mirarea sa se afla la paza 
regimentului-Grăvenitz, celui mai veohiu 
regiment prusian. Aci află el, că în bețiă 
începuse a-se certa cu q patrulă a regi-

meatului, pe care o întâlnise noptea, și că 
se și încăerase la bătaiă ou soldații. Ii suc
cese de-a apuca pușca unuia dintre soldați 
și îl rănise greu pe acesta. Pentru o ast
fel de crimă erau prevăzute furcile, după 
dreptul de pe atunci», și Friderio Wilhelm 
I. nu înțelegea glumă în ast-fel de lucruri. 
Zander soia că este perdut, și se predete 
în mâna sorții.

Deore-oe însă el era cunoscut la re
gimentele din Potsdam, și avea și patroni 
între ofioerii de rang mai înalt, aoeștia ho- 
tăriră, de a-i ajuta, și i-se făcu propu
nerea, să între în serviciul regimentului- 
Grăvenitz, pentru de a-se subtrage dela 
ori-ce urmări. Wilhelm Zander era un băr
bat de-o statură imposantă, și deja de 
mult se căuta un curălar și șelar dibaoiu 
pentru regiment. Zander șovăi cât-va timp, 
în fine însă se hotărî, de-a primi arvună. 
De altă parte îl amenințau furoile; Zander 
soia, că îndată-ce va auc|i regele despre 
incident, pentru el nu mai esistă pardon.

Ast-fel văduva Darnm, din „strada 
largă“ a Berlinului, primi în cjiua următdre 
soirea, că mirele ei nu se va mai reîntdree,

de6re-ce intrase oa recrut în regimentul- 
Grâvenitz din Potsdam. Zădarnioe fură în
cercările ei, de a-șl libera mirele; Zander 
primise arvuna, și în primele luni ale tim
pului său de serviciu era strict păzit, pen
tru ca să nu deserteze. La o căsătoria 
cu văduva Darnm nici nu se mai putea 
gândi.

Văduva doritore de măritiș rămase 
supărată cât-va timp, apoi se căsători ou 
un șelar mai de etate din Berlin, chiar pe 
timpul, când muri Friderio Wilhelm I. și 
îi urma în domniă Friderio II.

Wilhelm Zander se lăsă în mâna sor
ții. Soia oă acăsta o are de mulțămit nu
mai răsbunărei Evei Kohling, pe care o 
părăsise în mod atât de miserabil. Ca o 
fantâmă dispăru viitorul frumos, despre care 
visase el. Nu-i rămase acum alt-oeva, de- 
oât să servăscă întrega sa viăță ca soldat, 
pănă când va muri pe câmpul de luptă, 
său în casa invalizilor.

(Va urma).

R&sbunarea Evei>
Povestire istorică de A. Berthold.

(Urmare.)
In sera (filei & treia merse Zander, 

îmbrăcat în hainele sale de sărbătore, în 
odaia văduvei Darnm, și o peți cu cuvinte 
alese și frumose, după cum era datina. Vă
duva Baram surise, roși, dete apoi lui 
Wilhelm Zander un sărut, drept întărire a 
logodnei, și la cină deja îi recomandă 6me- 
nilor casei ca pe fidanțatul ei. Top se ui
miră, și uimirea lor crescu, când în diua 
următore Eva dispăru din casa mătu
șei sale.

Două cjile mai târdiu o anumită domnă 
de Schulenburg scrise, că Eva a intrat în 
serviciile ei, ca camerieră, și că plăoă îm
preună spre Breslau. Probabil, că și Wil
helm Zander, și logodnica lui, văduva 
Darnm, erau veseli, că au scăpat de Eva.

Vestirile în biserioă se făoură, și (jiua 
cununiei era fixată. Wilhelm Zander juca 
deja rolui domnului de casă, și nu mai
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Urechiă, președintele Ligei, pote n’ar 
face reu, decă atunci, când pășeace 
ca propovăduitor între șoviniștii un
guri, ar răsfoi puțin și prin evan
ghelia românăscă.

„Am scris" — c}icea dlUrechiă 
în scrisărea, ce am publicat’o erl, 
— „că situațiunea năstră etnică, a 
Românilor și a Ungurilor, ne deo- 
bligă pe ambele națiuni, să fim în 
bună înțelegere, în alianță, căci pe
ricolul ne amenință în viitor și pe 
unii și pe alții".

Se nu credă cumva d-sa, că 
Ungurii n’ar fi și ei de mult con
vinși de acest adevăr. Ei mereu va
riază acestă temă de câte-ori vor
besc despre raporturile cu Românii, 
nu uită însă a adăuga în totdăuna: 
că tocmai de aceea vor ei o Un- 
gariă tare, lângă o Româniă tare ; 
ca să potă fi însă tare statul ungar, 
trebue ca supușii săi Români să 
primăscă cultura și caracterul ma
ghiar.

De geaba le va scrie der scri
sori d-1 Urechiă, căci pe acâstă cale 
nu vor pută fi nicl-odată convinși 
despre datoriile, ce le au față cu 
concetățenii lor români.

Din contră cu cât frații noștri 
din România vor bate mai mult în 
toba „bunei înțelegeri" și a „alian
ței", cu atât Ungurii vor deveni mai 
încrecțuțl, că evanghelia lor este cea 
singur mântuităre.

Aceste considerațium de ordine 
mai înaltă au fost, cari ni-au con
dus în aprețiarea, ce am făcut’o pa
sului d-nului Urechiă și credem, că 
precum noi nu ne-am îndoit nici
odată și nu ne îndoim nici adi în 
patriotismul și în iubirea sa de nem 
așa și d-sa va recunăsce, că curat 
numai patriotice și naționale au fost 
motivele, pe cari ne-am basat acea 
aprețiare.

A doua întâmpinare a d-lui Urechiă.
Etă scrisorea, de care am tăcut 

amintire erl și de care vorbim mai 
sus:

Bucuresd, 10 Febr. 1896.
Onorate D-le Redactor!

După-ce în N-rul „Gazetei Transil
vaniei dela 9/21 Febr., am cetit noile 
șiruri, oe mfi privesc, recurg din nou la 
amabilitatea D-Tale, ca sâ-ml dai voe a-țl 
răspunde.

Domnia-ta găsescl, că rectifioarea ce 
am adresat jurnalului „Magyar Orszâg" 
în sine e justă, dâr adaugi, că: „nu înțe
legem oum D-1 V. A. Urechiă crede a fi 
compatibil, cu posițiunea D-sale, ca șef 
al unei reuniuni ca Liga, de-a desfășura 
față ou Redactorul unei foi din cele mai 
șoviniste, intreg programul Ligei și încă 
într’un mod, oare faoe impresiunea, că ar 
voi să se justifice înaintea lui".

Permite-mi sâ te întreb D-le Redactor 
unde e răul, ca președintele Ligei să spună 
și sâ repete ori și cât de mult și ori și 
oui: ce este Liga și oe scop urinăresce ea? 
Drapelele se desfășură, ca să le vadă ori
cine. Am adresat scrisorea mea unui 4’ar 
cel mai șovinist, dâr oui se cuvine a se 
predica Evanghelia, decă nu eelor necre
dincioși? Și apoi lui „Magyar Orszag" 
aveam de a-i răspunde, căci el scrisese 
despre Ligă și nu alt cfiar-

Dâr dicețl, oă sorisârea mea țl-a făout 
impresia unei scrisori de justificare; tot- 
dâuna am justificat Liga în contra învi
nuirilor ce i-s’au adus de ori și oine, nu
mai dâoă aoeie învinuiri au venit la cu
noștința mea. De cumva de astă-dată jus
tificarea se pare D-Tale de natură a aduce 
vre-o scădere Ligei, atunoi bine-voiesce a 
mâ crede, că nu acesta a fost scopul meu 
și că dâră condeiul a mers, unde nu l’a îm
pins mintea. Decă este așa ceva în sori- 
sârea mea cătră „Magyar Orszag" va fi 
pentru mine o nouă ooasiune, de a mS 
convinge, oă bine voiu faoe, dâcă la oon- 

gresul Ligei, din Main viitor, voiu lăsa lo
cul de președinte al instituțiunei nâstre 
mult iubite unei minți mai agere, unor 
puteri mai puțin sleite, deoât ale mele, 
care peste b cjile împlinesc 62 ani, din cari 
42 de soriitor în limba românâsoă. Sâ nu-țl 
asound D-le Redactor, că încă din 1895 
am venit și eu la bănuială, oă postul ono
rific, ce mi-s’a încredințat, de președinte 
al Ligei, este peste puterile mele intelec
tuale și fisice, și de aoeea în mai multe 
rânduri am cerut colegilor mei din comitet 
voie de a mă retrage între șirurile simplilor 
membri ai Ligei. Colegul meu, D-1 Barbu 
dela Vranoea, are în archiva sa cel puțin 
două dimisii scrise ale mele, di misiuni res
pinse de amabilitatea oolegilor din comitet. 
In Maifi viitor vă promit însă să mi-o dau 
Congresului Ligei în mod irevocabil, căci 
și eu m’am convins, oa D-V6stră și ca multe 
alte jurnale din țâră, oă nu mai fac de 
președinte al Ligei. Rog să nu te’ndoiesol, 
că mi-a rămas cel puțin patriotismul de-a 
nu disputa aoâstă ondre unui bărbat mai 
valoros și mai stăpân pe condeiă, deoât 
pare că m’ați găsit.

Mulțămindu-Vâ pentru ospitalitatea 
nouă, ce veți da acestei sorisorl în colonele 
iubitei „Gazetei Transilvaniei", te rog să 
mă ții al D-tale

prea devotat,
V. A. Urechiă.

Din Bulgaria.
Prințul Ferdinand a trimis Țarului 

portretul prințului Boris înoonjurat de bri- 
lante. Representanții Sultanului Karatheo- 
dory-Pașa și Muzafer-Pașe. au primit dela 
prințul două presente prețiose: unul o ta
bacheră frumosă, âr celalalt un inel scump.

*
In Constantinopol deja se luoră la 

Fermanul, pe oare Porta îl va da prin
țului Ferdinand cu privire la Rumelia os- 
tioă. Inoă nu se soiă cu siguranță, că i-se 
va trimite prințului Fermanul la Sofia, seu 
îl va primi ou ooasiunea visitei sale în 
Constantinopol.

*
Direcțiunea căilor ferate bulgare a 

primit ordinul să țină gata un tren de 
ourte pentru domnitor, care va călători- la 
Constantinopol, spre a visita pe Sultanul. 
După reîntâroere de acolo, Ferdinand va 
pleca la Nizza, unde se află soția sa, și în 
Maiti va pleca la Moscva, pentru oa să 
asiste la încoronarea Țarului.

*
Opiniunea publică nu încâtă de a-se 

ocupa cu cestiunea trecerei prințului Ferdi
nand la ortodoxia. Multe diare susțin, că 
acâstă oestiune pentru Ferdinand va de
veni încă forte acută. Un cjiar rusesc 4ioe, 
că tatăl princesei Clementina, principele 
Ferdinand ae Coburg, care a fost de reli- 
giune evangelieă, în 1816 a trecut la ca
tolicism, pentru ca să se potă oăsători ou 
fiica prințului Anton Kohary. Deol nu ar 
fi niol o minune, dâoă prințul Ferdinand 
ar trece acum la credința poporului său.

♦
Din Sofia se depeșâză, că în urma 

relațiunilor bune, încheiate de curând în
tre Rusia și Bulgaria, o mulțime de mari 
neguțători și industriali ruși vor întră în 
strînse legături comerciale, cu Bulgaria. Deja 
până acum s’au anunțat forte multe trans- 
pârte rusescl.

încoronarea Țarului.
Moscva e în fierbere. Pregătirile pen

tru serbarea înooronării Țarului au înoeput. 
și ochii întregii Rusii sunt îndreptați în 
acest moment asupra „orașului sfânt".

Din tote părțile au înoeput deja a 
sosi omeni, cari vor să-și asigure loouințe 
pentru marea serbare, și blăjinii proprietari 
moscovițl nu desprețueso de loc ooasia asta 
d’ași aBigura și ei un bun oâștig.

Etă oâte-va amănunte pe oarl le dă 
corespondentul cjiamlui „Le Temps* asupra 
pregătirilor ce se fac:

De mai multe săptămâni au fost puși 
lucrători, cari să ridice pe câmpul Kodins- 
koin (Kodeskoe-pole), în fața palatului lui 

Petru oel mare, pavilionul imperial, care 
va fi un frumos specimen de arohiteotură 
rusâsoă din seoolul XV. Pe același câmp 
se construeso: patru teatre deschise, un 
oiro, dulapuri și carusele, zece estrade pen
tru orchestre, unsprezece bufeturl pentru 
popor și 22 șoprone pentru butâiele cu bere 
și alte beuturl. Totul va fi gratuit pen
tru poporul oe se va aduna să asiste la în
coronare.

Se lucreză de asemenea la iluminarea 
Kremlului, oare va fi cu adevărat feerică. 
500.000 de focuri vor da o strălucire uriașă 
veohinlui oartier al Țarilor. 14.000 de lămpi 
eleotrioe vor lumina înălțimile și turnul lui 
Ivan oel mare. FoourI bengalioe vor fi 
de asemenea neîntrerupte. Grădinile vor fi 
inundate de lumină, și in jurul „Pieței ro
șii", pe tote zidurile vor fi înșiruite flăcări 
de gaz.

Municipalitatea Moscvei se ocupă ou 
primirea împăratului. La porta numită Twer, 
prin oare va întră împăratul, s’a făcut un 
pavilion luxos; de asemenea totă strada pe 
oare va treoe cu suita sa, va fi bogat de
corată. Pe tote bulevardele și piețele pu
blice, se pregăteso iluminații splendide. Pri
măria a luat hotărîrea să dea un prânz mare 
tuturor trupelor adunate în Moscva cu pri- 
legiul serbătorei.

Pentru t6te gimnasiile imperiului vor 
începe vaoanțiile dela 1 Maia; și afară de 
elevii din anul din urmă, toți școlarii cari 
au obținuit note bune în cursul anului, 
vor pută fi treouțl fără esamene în altă 
olasă. Pentru studenții universitari din totă 
Rusia vacanțiile vor înoepe din primele cjiL 
ale lui Aprilie. Studenții din Mosova vor 
fi concediațl și mai de vreme. Ba ohiar li 
s’a dat să înțelâgă, că ar fi de dorit ca în 
tot timpul sărbărilor să stea cât se pote 
de departe de Mosova.

Va fi aprope un an de oând Țarul a 
instituit un fond din oare se vor da 50.000 
de ruble (125.000 de franci) pe fie-oare an 
învâțaților, literaților și publiciștilor în ne- 
voe. Acum, cu ocasia sărbărilor înooronă- 
rei se va celebra și prima aniversare a 
acestei împărătesei generositățl printr’un 
Tedeum, urmat de sfințirea unei icâne co
memorative, represintând pe Sf. Nicolae. 
Acâstă iconă, opera unui rus, Ephimow, este 
o prețiosă lucrare de artă.

SOBRiLE OILEL
— 13 (25) Februarie.

Fenomen rar. Erl după amâcjl între 
ârele 3 — 4 s’a văcjut în partea de mâ4ă-4i 
a platoului de munte numit „Poiană", din 

, hotarul Brașovului, un curcubeu, deși era 
un ger din cele mai teribile, așa că de 
ploiă nici vorbă nu pâte fi. Omeni, cari au 
văcjut acest fenomen, ne spun, că au ră
mas uimiți la privirea lui. — Tot erl, între 
ârele 7—8 sera, să vătjut împrejurul lunei 
un cerc de mărime extra-ordinară, oare 
privit prin ochean se vedea în colori dife
rite, ou ochii liberi însă se vedea în colâre 
galben-vânătă. Bătrânii, între oarl și un 
moșneag de 90 ani din orașul nostru, spun, 
oă așa cerc mare împrejurul lunei nu 
au mai văcjut. Ei, ca de obiceiu, privesc în 
aceste fenomene semne de răsboiu. Un co
laborator al nostru, specialist în oausă, dă 
asupra acestui fenomen următârele esplicărl: 
—Cercuri de acestea mici și mari să naso atât 
în jurul sorelui cât și al lunei, mai cu semă 
când va fi o noureală forte subțire, un fel 
de câță. Aerul e înzestrat cu mici beșiouțe 
de vapori său ou aoe de ghiață. Cerourile 
împrejurul sorelui să observă mai greu din 
oausă, că lumina lui pre bate la ochi. Cer
curile cele mici să numesc în cosmografia 
curți sâu gloriole, și oele mari inele. Amân
două sunt fenomene optioe. Curțile să naso 
prin interferența luminei, âr inelele prin 
refraoțiune, ca și ourcubeul. La acesta trec 
razele de lumină prin picături de apă și să 
rup (refraotâză), pe oând la inel trec prin 
aoe de ghiață, Pari nu sunt alt-ceva decât 
apă cristalisată in prisme șaselaterale, ale 
căror fețe alternative formâză unghiuri de 
60°. Fenomenul de asâră a fost așa-deră 
după clasificarea cosmografică un mei de 

lună aprope așa de frumos ca oel observat 
la Freiburg în 24 De-oemvre 1855.

—o —
Pregătirile armatei române, țliarele * 

maghiare primesc din BuourescI depeșa, oă 
România, în urma întâmplărilor recente din 
Bulgaria, ooncentreză numărose trupe în 
Dobrugia. Pănă aoum să se fi trimis la 
Dobrugia mai multe regimente, în fruntea 
cărora stă generalul Costesou.

—o —
Judecată „priucipiară". Pe un student 

din Kecskemet, oare și-a falsificat data tes- 
timoniului său gimnasial, procurorul l’a 
tras în oeroetare criminală, âr împregiura- 
rea aoesta a dat nascere la desvoltarea 
unei mari deosebiri de vederi. Procurorul 
a considerat faptul ca o falsificare de docu
mente publice, tribunalul- însă a găsit, oă se 
traotâză numai de d°lictul în contra sigu
ranței publice prevăcjut în § 71 al oodicelui 
penal. Față ou aceste deosebiri de vederi, 
tabla r. a pus ad acta tâtă afaoerea, oa „we- 
potrivită pentru o cercetare criminala'1. Lucrul 
a ajuns în fine la Curiă, oare, după-cum 
aflăm din diarsl® budapestane, a judecat 
ast-fel: de ore-oe testimoniul din oestiune 
nu pote fi oonsiderat ca un act, din a că
ruia falsificare să provină vre-o daună fiă 
pentru privați, fiă pentru interesele publice 
ale statului, acusațiunea, pentru crima falsi- 
ficărei se respinge. Curia a deolarat însă, oă 
deâre-ce studentul a voit să seducă direo- 
țiunea gimnasială, a oomis, oe-i drept, de- 
liotul oontra siguranței publioe, dâr nici 
pentru acest delict nu pote fi tras la răspun
dere, deăre-ce cașul s’a prescris. Ast-fel de 
judeoățl față de Români nu‘s’au adus din 
partea forurilor ungurescl de oând a făout 
Dumnezeu lumea. Românul, sărmanul, e 
binevenit pentru de-a fi pedepsit ori oând.

— o—
j- Emanuil br. de Ștîrcea. Dumi

necă în 16 Februarie st. n. s’a stins din 
vieță veteranul boerimei române din Bu
covina, Emanuil baron de Stîroea. Familia 
Stîroea e una din oele mai vechi familii 
românesol, ea se trage încă de pe timpul 
lui Alexandru oel Bun. Baronul Emanuil 
ytîrcea s’a năsout în anul 1800, pe timpul 
oând Europa centrală sta sub omnipotenta 
dictatură a lui Napoleon Bonaparte. Din 
căsătoria sa cu d-șora Ralli s’au năsout 
trei copii: Eugen, Victor, și Natalia, soția 
baronului Hormuzachi. După terminarea 
studiilor sale gimnasiale și filosofioe, ba
ronul Emanuil Stîroea s’a retras în viâța 
privată. Inima lui bătea cald pentru inte
resele națiunei nostre. Așa erau boerii 
veohl. încărunțiți în luptă pentru binele nâ- 
mului din oare se trăgeau, priveau ou durere 
în ultimul timp la grozav schimbatele re
ferințe. Emanuil Stîroea a pășit neconte
nit înainte ou spiritul timpului, n’a rămas 
petrefaot. Dărnicia lui era proverbială, și 
nici când nenorocirea și miseria n’ru eșit 
neconsolate din ospitalul său palat. In 
19 Februarie a aflat loc ceremonia reii- 
giosă sub onnduoerea actualului vioar ar- 
ohidiecesan ou numârosă asistență. Intre 
participanțl erau familiile Stîroea, Hormu
zachi, PopovicI, Grigorcea, contele Goess, 
mareșalul Lupul, consulul român Stama-, 
tiadi cu soția, Dr. Rott, br. Mușteața, Dr. 
Wolan, br. Petrino, etc. representanții cor
purilor funcționarilor, profesorilor, medici
lor etc. Mulțimea adunată simțea, Țce 
„Gaz. Buoov.", că ou acest bărbat se în
gropa o bucată de istoriă a Bucovinei, 
bunul timp de aur. Carul funebrul era 
acoperit cu mulțime de oununl. Cântările 
bisericesc! le esecuta corul teologilor. 
După terminarea ceremoniei funebrale s’a 
pus mortul într’o trăsură (fourgon), spre 
a ti transportat la Crasna, unde se adună 
aeji în cripta familiară adoimițu săi stră
moși. Fiâ-i țârîna ușoră. — „Gaz. Buo." 
află, că in repausatului, Eugenie și Vic
tor baron de Stucea se portă cu laudabila 
idee, de a dona „Școlei române" in amin
tirea soumpului defunct, o sumă forte con
siderabilă.

Ospiciu de alienați. Foile române 
anunță, că ospiciul de alienați pentru Mol
dova se va construi la Miroslava aprope 
de Iași. Construirea se va înoepe în pri
măvară.

— o—
Adresarea scrisorilor îh Budapesta. 

Direoțiunea de poște și telegraf din Olușiu 
ne râgă a adaoe la ounosoința cetitorilor, 
că multe scrisori adresate în Budapesta nu 
pot ajunge ourend la destinațiă, din oausă,
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că e defectuosă adresa. Pe lângă numele 
stradei și numărul easei, e de dorit a-se 
mai arăta în adresă și cercul administrativ 
(I—X), etaginl și numărul ușei.

— o—
Exministi’iil Eotviis Lorand, care a 

dimisionat deja la începutul anului trecut 
împreună cu ceilalți colegi ai săi din ca- 
binetul-Wekerle, numai acum a fost numit 
din nou profesor de sciințele naturale la 
■universitatea din Budapesta. Catedra acâsta, 
cum se scie, el a avut’o și înainte de-a fi 
numit ministru. După-ce a cătjut însă din 
minister și i-a urmat în post actualul mi
nistru de culte Wlassics, acesta, nu se soie 
din ce causă și din ce considerațiunl, n’a 
voit pănă acum să propună Majestății Sale 
■numirea nouă a lui Eotvăs, cu tote că 
Eotvos șl-a înaintat deja anul trecut, în
dată după căderea ministerului Wekerle, 
rugarea, ca să fiă primit eiășl în sinul oor- 
pului profesoral dela universitatea din 
Budapesta.

—o—
Petrecerea dela Predel, ce se va 

arangia Sâmbăta viitore, în 17 (29) Febr., 
din partea funcționarilor gărei, promite a 
fi una din cele mai frumose petreoerl. 
D nii funcționari ai numitei gări au luat 
de timpuriu tote măsurile posibile pentru 
a prooura publicului participant momente 
■de adevărată petrecere și mulțămire. Mai 
ales pentru publicul brașovân, la a căruia 
participare numărosă se spereză mult, i-au 
făcut mari înlesniri, punându-i-se între al
tele la disposițiă ohiar și un tren separat, 
•oare va pleca de aici Sâmbătă la ârele 4 
și 20 m. p. m. ți se va reîntârce dela 
Predel în dimi~eța următore la 6 6re 53 
m. Va să 4lcă tocmai potrivit pentru a face 

■o escursiune plăcută pănă la Predâl. Veni
tul curat al petrecerei, In care intrarea 
■este 1 fi. pentru personă și 2 fi. pentru 
familiă, după cum aflăm, nu are vre-o des
tinația anumită, ci se va folosi tot pentru 
mulțămirea ospeților.

—o—
Familia inonarcului la mileniu. Mi- 

nistrul-președinte Banffy, după cum anunță 
fiarele din Budapesta, astăcjl va așterne 
-comitetului arangiator de sărbările milenare 
planul deja stabilit, cum va lua parte 
nonarcul și familia domnitâre la serbări.

— o—
Esplorațiunl miniere. Consiliul de mi

niștri a suprimat din bugetul ministrului 
român de domenii suma 200,000 lei în- 
aorisă pentru esplorațiunl miniere. Serviciul 
•de mine al ministeriului domeniilor va în
cepe cu tote aceste, și fără de acâstă 
<sumă, o parte a lucrărilor de esplorațiune 
proiectată.

—o—
0 crimă monstruosă. In noptea de 

7—8 Februarie după cum scrie „Gazeta“ 
•din BucurescI, nisce făoătorl de rele au 
•omorit pe preotul Luca Georgescu din că
tunul Smîrdan, comuna Gledeauu-Cârlig, 
jud. Buzău. (România). Criminalii au tîrît 
apoi cadavrul preotului în biserică, legat 
■de gât și l’au lăsat aoolo.

—o—
Congres de țeranî. D. Dobrescu-Argeș, 

-deputat, pregătesce convocarea unui con
gres de țărani în BucurescI. Vor fi invitați 
aid toți primarii, notarii, preoții și notabi
litățile comunelor rurale. Scopul acestui 
nongres ar fi de-a se ocupa de situația ță
ranului, de reforma comupală și distriotuală 
și, în primul loo, de organisarea unui par
tid țărăneBo. țhua congresului încă nu este 
fixată.

—o—
In trei (JR0 la America, țîiarele din 

America aduc soirea, că un inginer de mă
lină cu numele Richard Panniton a inven
tat un vapor, cu care se pâte perourge 
Oceanul dintre Europa și America în timp 
de trei 4fl®- Panniton lucră de mai multi 
.ani la acâstă invenția.

— o —
La catastrofa din Transvaal. Depeșele 

sosite din Johannesburg anunță, că pănă 
acum s’au aflat 67 cadavre, cari au căcjut 
victimă esplosiunei de dinamit, despre care 
făcurăm și noi amintire filele trecute. Suma
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adunată pentru ajutorarea familielor neno
rocite se urcă pănă acum la 100.000 funțî 
sterlingl.

Legea pescuitului în România.
L>iarul democrat-radical „Ziuae 

din BucurescI, scrie cu privire la 
ac6stă lege următârele:

Nu sciu dâcă se caută a se pescui în 
apă tulbure, cu ocasia pesouitului propusă de 
ministrul domeniilor. Dar ceea ce sciu, e 
că legea nu este în definitiv rea și că este 
de o utilitate necontestâbilă.

De sigur și cu aoâstă ocasie s’au gă
sit oratori, oarl au luat apărarea sfințeniei 
proprietăței fără a se vorbi de astă-dată de 
călcarea Constituției.

De sigur, că nu au lipsit niol apără
tori ai intereselor pescarilor noștri, cari vor 
fi lăsațl pe uscat, cum s’a pretins, cu acâsta 
lege.

La tote acestea răspund : că interesele 
generale și superiore ale statului, preoum 
și principiile de o exploatare mai rațională 
și mai oivilîsată a aoestui fel de ocupații, 
trebuiesc să trâoă înainte.

Este netăgăduit lucru că starea actuală 
a pescuitului este curat barbară, er sfinta 
libertate și proprietate pot duce la distru
gerea completă a peștelui.

Este de asemenea netăgăduit, că sta
tul are dreptul de a regulamenta aoâstă 
ramură de esploatare în vederea unui inte
res superior.

De altmintrelea legea, — afară de pe
depse, cari mi-se par’ prea severe, — nu 
ouprinde disposiții arbitrare.

Așa, proprietarii tuturor apelor înohise, 
ape cari nu comunioă cu aoele ourgătore 
și deschise, pot să facă ce voeso cu pescii. 
Nu li-se impune nici o îngrădire.

Acest luoru nu se pdte însă întinde 
asupra apelor desohise, păraelor curgătbre 
și rîurilor neflotabile și nenavigabile, cari 
aparțin riveranilor.

Acestor ape trebue să li-se aplioe în
grădirile edictate pentru fluviile și rîurile 
de domeniu publio, altmintrelea legea nu’șl 
pote ajunge scopul nici chiar pentru apele' 
care sunt proprietatea statului.

Și lucrul este ușor de înțeles.
In adevăr, de vreme ce apele comu

nică unele cu altele, dela oel mai mic pârău 
până la ;fluviu și marea, evident că nu 
poți legifera numai pentru o parte din ape 
și să lași în afară pe cele oarl treo prin 
proprietățile partioulare și cari aparțin ri
veranilor.

Căol la oe ar servi, ca cele oâte-va 
rîurl, declarate încă din timpul regulamen
tului organio domeniu publio, să fiă supuse 
regimului pesouitului, pe când sutele de 
gîrle, pîrae, pîrîiașe, iezurl desohise, bălți 
etc. ar fi cu totul la discreția barbară a 
pescarilor? La nimio. Distrugerea peștilor 
făcendu-se în cele mai multe ape, evident 
că conservarea lor numai în mările artere 
ar fi ineficaoe.

O regulamentare generală se impunea, 
er dreptul de proprietate în tot cașul nu e 
mai atins deoât în legea vânatului, în legea 
minelor și în o mulțime de alte legi, prin 
oarl s’a îngrădit jus utenti et abutenti a 
proprietarului.

Dâr rămâne chestia pesoarilor loviți 
în oomerțul și industria lor.

Pescarii deși mai toți streini, sunt o 
clasă de bmenl fârte interesanțl, preoum 
și proprietarii bălailor supuse legei oare se 
disoută.

Evident, că pentru pesoarl este mai 
preferabil, ca să potă pesoui în tot tim
pul anului și ou tote mijlocele licite și 
ilicite.

Dâr pescarii fao oa omul din fabulă, 
care a ucis găina, ca să scâtă ouăle de aur 
din ea.

Dâcă pesoarii vor mai fi continuat inoă 
vre-o 10 ani astfel, cu instrumentele lor 
din ce în oe mai perfecționate, ar fi ajuns 
a seoa in oea mai mare parte apele de pesol. 
Și atunoi vor fi nevoițl, oa din pesoarl să 
se faoă birjari.

Cu legea oare se voteză, in oâțl-va 
ani, la timpurile permise, vor avea reoolte 

admirabile și inepuisabile, așa că o lungă 
și prosperă carieră li-se deschide înainte.

Dâr consumatorul? Dâr țăranul?
Ce devin ei, căol vor fi timpuri, în 

cari nu vor putea să aibă pesee pe masă.
Ei bine! Vor aștepta sezonul pentru 

a avea pesce și mai mult și mai eftin. 
De altmintrelea peștele nu va lipsi nici
odată dâcă s’ar introduce în oonsumația 
generală nu numai pesce dulce, oi și pesoe 
de mare.

Avem țermurl destul de întinse ale mă- 
rei Negre. Pentru oe suferim de lipsa pes- 
oelui de mare? De sigur între altele pen- 
tru-oă găsim mai ușor și mai fără ostenelă 
pește în apele și rîurile nostre în timpul 
anului.

Ei bine! ne vom sohimba deprinde
rile și vom mânca în genere pesoe de mare 
și numai la 6re-oare timpuri ne vom de- 
leota cu pesce de apă dulce. Acest lucru 
îl sUportâză popote mult mai dificile și 
mai gurmande. De ce numai noi să fim 
mai pretențioși?

Femeile în contra bărbaților.
E rău! Gărgăunii „emancipărei“ au 

prins rădăcini între femei, oarl vor să pună 
„sub pantof“ pe toți bărbații, în massă. 
Lupta au și înoeput’o pe față și ou totă 
hotărîrea, așa oă privind luorurile din de
părtare, s’ar părâ, oă sunt numărate cJGele 
de domniă ale bieților bărbați. Drept do
vadă vom aduce aici cașul petrecut 4’!0!0 
acestea în capitala monarohiei nostre, în 
Viena.

Dumineoa trecută sala magistratului 
orășenesc din aoâstă capitală era plină de 
neveste și fete tinere și frumose, oarl se 
adunaseră la acel loo, pentru-ca să jure 
împreună, oă nu vor mai suferi tirania 
bărbaților, oi-șl vor pretinde ou energiă 
drepturile lor.

Scîntei peste soîntei eșiau din gura 
frumoselor amazone la adresa bărbaților, 
asupra cărora îșl vărsară tot focul inimei. 
In ouvinte fulgerătbre pledară ele contra 
dominațiunei bărbaților, „cari în mod des
potic le despâiă de tdte drepturile, de tote 
avantagiile societății11.

N’au rămas oruțațî bieții bărbați de 
nici unul din epitetele, pe cari scie să le 
născooâscă la adresa lor o femeiă când 
n’o aude bărbatul. Numitu-ni-au tirani, cji- 
su-ni-au despoțl, poreolitu-ni-au jăfuitorl, 
ou un cuvânt au <jis despre noi, bărbații, 
tote câte au soiut, numai bine nu.

Li-a și fost ușor să-și verse fooul 
dela inimă după plac, căci în spațiosa sală 
a magistratului nu se afla decât un popor 
curat numai din fete și neveste, ou esoep- 
țiunea unui singur căpitan de polițiă, îm
brăcat în uniformă, oare se vedea printre 
ele ca măgarul printre oi.

Adunarea a fost deschisă de-o tînără 
fată, frumâsă și drăgălașe, anume d-ș6ra 
Fickert, care-șl începu vorbirea într’un ton 
jalnio, melanoolio, plângându-se asupra 
încânirei aoelor inimi împietrite, cari rămân 
nesimțitdre la glasul oare strigă: dațl fe
meilor ce este al lor! După aoest înoeput 
lin și melanoolio urmară bubuiturile și de
tunăturile la adresa tâlharilor, cari răpesc 
drepturile și libertatea femeilor. Nu este 
iertat femeilor a-se alipi la nici una dintre 
partidele bărbaților, oăol tâte sunt încânite, 
„ci noi înse-ne avem să ne croim drumul, pe 
care să ajungem la scop — 4IS0 prtsidenta.

Sgomotâse aplause și strigăte de „Hoch“ 
însoțiră vorbirea presidentei, după care 
rând pe rând se insinuară la cuvent, bag- 
sâmă tote acele fete și neveste, ceri au 
avut oând-va vre-o cârtă ou amanții, ori 
bărbații lor. Vorbirile, se înțelege, nu prea 
se deosibeau unele de altele, oăol firul era 
acelațî: înjurături la adresa bărbaților și 
răsturnarea supremației lor față de femei. 

Mai răsboinio deoât tote însă a vor
bit oooonița Mana Mussil, oare ou ade
vărată furia a dat năvală asupra bărbaților, 
numind rușinâsă actuala stare, când față 
ou multele și grelele sale datorințe, fe
meia nu are nici un drept. îndemna pe 
asoultătore la luptă hotărîtă și energică 
pentru estinderea dreptului electoral și
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asupra femeilor. S’au aflat și vorbitore, 
oarl au pledat pentru socialism, propunând 
alăturarea lor la partida sooial-demoorată. 
Acâstă propunere însă a fost respinsă.

Sfârșitul a fost, oă s’a adus un pro
iect de resoluțiune, în oare s’au înșirat 
tâte plângerile femeilor, cerând vindeoarea 
lor dela viitorul primar al Vienei.

Se va vedâ acum, dâoă Lueger, de 
cumva va fi el primar, se va învoi să ri
dice la valore — pantoful femeesc.

DWERSE.
Frideric cel mare ca 4!ar’8^- R0_ 

gele Frideric n’a fost numai un mare răs- 
boinio și filosof, oi și cfiarist. Astfel la 
anul 1767, 4’ua de 5 Martie, el sorise în 
cjiare, oă în Potsdam la 27 Februarie a 
fost un mare uragan. Soirea acâsta a fost 
scrisă mai ales pentru aceea, oă în Ber
lin se lățise vestea despre un răsboiă, 
printre locuitori. Regele vrând, să aba
tă atențiunea publicului în altă parte, 
scrise despre o mulțime de fapte îngrozi- 
târe, așa oă locuitorii din Berlin acum nu 
mai vorbeau, deoât de acel uragan. In 
urmă, ce-i drept, se adeveri, că oine-va 
a născocit acea soire cBaristică numai din 
glumă, dâr Regele totuși îșl ajunse sco
pul, pentru-că acum, locuitorii, în loc se 
vorbescă de răsăoiu, vorbeau toți de 
uragan. In anul următor (1768), apă
ru într’o fâiă un articol soris tot 
de Regele, oare pleda contra impor
tului de cafea, pe care loouitorii spe- 
seză atâția bani, făcând, ca prin acâsta 
țâra să piârdă forte mult. Regele află 
mai bună cafeua de săoară, ce se pregă
tesce la ei în țâră, și de aceea în artico
lul său laudă pe acei loouitorl, cari con
sumă cafâua aoâsta.

0 poveste englesă. Totă lumea scie, 
că din cele două-spre-dece luni ale anului, 
Februarie are cele mai puține clile; dâr 
nimeni nu’șl eBplică în mod lămurit, afară 
de matematici bine înțeles, de ce luna lui 
Februarie are 28 de 4fl0 și din când în 
când câte 29. Insă loouitorii de pe țărmu- 
rii cețoși ai Tamisiei au o frumâsă poves
te în aoâstă privință, care pe cât e.de 
veohe pe atât e de puțin ounoscută. Iat’o:

Februarie era în tinereța sa adecă 
pe la începutul lumei, un jucător de cărți 
înflăoărat. Jocul pe care ’1 juca și oare 
era la modă pe acea vreme era panțarola 
— care, după cum se întorc tote lucru
rile în lumea asta, a revenit și a<jl din 
nou la ordinea c)fl0i- Deși perdea în tot- 
dâuna, el într’una juca cărțile. El de obi- 
ceiiî juca pănă la cel din urmă ban ce 
avea în buzunar. într’o 41 după-ce fusese 
pe trei sferturi ruinat, angsjâ o ultimă 
partidă cu cei doi contrari obiolnuițl ai 
săi, cari erau de sigur vecinii săi Ianuarie 
și Martie. Aceștia câștigară. Atunci ne 
mai având bani cu ce să jooe, sărmanul 
Februarie propuse următorul luoru: — Ia 
ascultați, amicii mei, eu am poftă să mai 
fac o panțarola și fiind-oă nu mai am 
bani, să soițl că dâoă mă veți bate, vă dau 
câte o 4> b0!* mine. — Bine, ne învoim,
răspunseră Ianuarie și Martie într’un glas. 
La începutul aoestei partide norocul surî- 
dea lui Februarie, dâr pe la sfârșitul ei 
rota norocului se întorse spre Ianuarie și 
Martie, care șl oâștigară partida.

lată pentru ce Ianuarie și Martie au 
oâte 31 de 41!0 Pe când Februarie n'are 
decât 28. Un lucru însă a uitat să esplice 
povestea englezâscă: pentru-oe câte-odată 
la patru ani Februarie are 29 4de ?

Glume. Componistul: Săptămâna tre
cută am fost gata cu „Marșul de nuntă8.

Dama: „Și la ce luori aoum?“.
Componistul: La un „Cântec de lâgăn“.
Dama (năcăjită): „Intre amândouă to

tuși s’ar fi cuvenit să lași, ca să trâoă un 
timp mai îndelungat.

PrOfirietar I Dll'* Aurei BSure^îanuo

Redactor ressoiisatil: Oregariu fâlaiar.
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Cursul la bursa dm Vâena.
Din 24 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de oorâne ung. 4% . . . 99.10
Impr. oftil. fer. ung. în aur 4J/2% • 124.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4V2% 102.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 97.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 154.— 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 142.25 
Renta de hârtie austr.................. 100 95
Renta de argint austr...................101.—
Renta de aur auBtr..............................121.65
LosurI din 860 .................... .... 148.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 997.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 420.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 381.10
.NapoleondorI.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 58.95
London vista....................................120.70
Paris vista.................................. 47.80
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.40
Sote italiene.................................. 42.90

Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.58
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Serie, fonc. Albina 5°/0 157. */2 Vend. 101.75
Ruble rusescl Cump.
Mărci germane Cump.
Lire turoescl Cump.

58.70 Vend.
58.90 Vend.
10.72 Vend. —.-

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Februarie 1896.

Banonote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Comp. 9.48 Vend. 9.53

în editura librăriei Carol 
Mii iIer, Bucur escl, apare anul 
XXX. al Revistei

Convorbiri literare 
în fascicole lunare de 6 —10 
cdle 8° mare.
Prețul pentru Austro-Ungară fi. 7.50 je an.

Librăria W. Krafft în Si- 
b i i u (Nagy-Szeben) p r i m e s c e 
abonamente pe anul 1896. 
trimite la cerere numeri de pro
bă și îngrijesce de expedițiunea 
exemplarelor abonate cu inter- 
vențiunea ei. 890.3-3

a
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I

Mostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete Cil mostre, cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Deruviei* și Dosk.ing pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pe. tru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte bogat de LODEW din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fK. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6rnu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. ^postavuri austriaco). 
Deposit permanent de postavuri peste */2 milione florini.

O’®' Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend
sub nici o condiție marfă.

899.2—24.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei *
& 5 cr. se potii eumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

merită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în faptă sunt fdrte multe b61e, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe decenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

oarl ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de oasă escelent.
S’au recomandat și se recomand de eătră mulțl medici aceste pilule ca medi- 

oament de oasă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, precum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creeri hămorhoide (vina de 
aur) și c. 1.

Prin proprietatea lor purifioătore de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorăso din acesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
pricinuise nici oele mai mici dureri si pentru aoeea le pâte folosi și cele mai slă
bite persone chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia „zumgold. ESeichsapfe 144 a lui I. Pserhefer 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena și costă o cutia ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sul ou 6 outii costa 1 11. 5 cr. xrimițendu-se nefranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Dâcă se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inolusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nil se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se face rugarea a cere anume „S’âIitSe jîMas’iâcâ- 
tore de sânge ale lui 1. Pserliofer și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provăcjută cu iscălitura I. serhofer, și cari 
portă pe capacul outiei tot aoeeașl iscălitură în eolore roșia.

Dintre" nenumăratele scrisori, prin cari consumeuții aoestor pilule mulță
mesc pentru redobândirea sănătății după oele mai varii și grele bole, lăsăm să 

----- : „---- og, orl-cine a întrebuințat odată aoestB

Liwr BernMiier flin jWe.fle Alji, S”;
O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate stiolă 1 fl. 40 cr., de stmlă 70 or.

Âlifin /HBOPifflllii oe^ mai l°un contra tuturor suferințelor rheumatics :hllllfl fllilulluiJldj durerilor la șira spinării, junghiuri, isohias, migrenă, dureri
nervose de dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 or.

Tjflfltpn flP]ll cfe R°mershausen peatru întărirea și oonservarea ve- 
piillll 11 uulll. derei, în fiacone originale â 2 fl. 50 or. și 1 fl. 50 or.

Hun halrauiri englezesco, »
1 îll PIU) PQ liK’PI Fiakerpulver în contra catarului, răgușelei 1 111 bull Id llluul, outiă 35 cr, cu trimiterea francată 60 cr. 
iniiiiitw Bin °u s®u sar® ° st*c'â w °r’ 

mPiTilipT dpfl PPÎltllPni d® I-Pserhofer, de mulțl ani reounoscutfi bUIlll (l UugjUldllllUl mai sigură remediu oontra suferințelor!!
gerătură de totrt felulă, precum și spre vindeoarea 

rnuelorO fdrte învechite, 1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 or.
If p] HIPP Pin PQlP exca’ent mijioo, pentru întărirea nervilor, la dureri da 
AUldlJl (lUpdl dlUj stomac și la bole de mațe. Un litru de Kola Elixir 

sau Vin 3 fl. Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de 
Ma-Ellxir în butelii â 5 fl. 50 or., 3 fl., 1 fl. 60 cr.

Ill îll PlUltPd irilPilni mijioo probat în oontra umflăturei
111 111 bUlllld g,llyllulll flacon 40 or cu trimiterea francată 

dn irjptn (Pi-'ătuiile din Praga) în oontra stocnaoului stricat, mistuirei
llU rluldj rele, greutăți de tot. felul, un medicament de casă escelent, 

1 flacon 22 or. 12 flaoone* - - ■ r

eto. 1

oa oelO 
de de

urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le reoomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer ! Binevoesce de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D Tale pituri pentru curățirea sân
gelui ou rambursă poștală. Cu acestă 
oeasie Vă aduc mulțămirile mele pentru 
efeotulii de minune ala piluriJorU D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

outiă ou escelentele Dv. Pilule purifioa- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

litru 85 or.

la gât. Un
65 or.

2 fi.

Hrasohe lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-cjeu 

că pilulile D v. au ajuns în manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă recisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, dâoă nu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D <j£U se vă 
bineouvintese de mii de ori. Am cou- 
fîența, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătâsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N eustadt. 9 Deo. 1887.
Știm. D-le ! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim oea mai căldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătat o

a

Eichengraberamt bei Grfuhl, 
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se râgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v. 

în adevăr foiositore și escelente. Nu
pot întrelăsa fără oa sâ Vă esprim re- 
ounosoința mea în privința velârei aees- 
toră pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturor suferimfilor, 
Vă autorisez, oa acestă a mea mulță- 
mită să o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

G-otschdorfbei Kehlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Vă rog a ml trimite un 
sul cu 6 outii din pilu'ele Dv. univer
sale purifioiltore de sânge. Numai minu 
natelor D-v. pilule am să mulțămesc, 
că am scăpat de o suferință de sto 
rnach, oare m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsemft uicl odată și 
esprim prin acesta mulț.ămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

Pralun îii contra mmM BicimM
veză încălțămintea și este probat oa nestrioăcios. 
Prețul unei outii 50 or. cu trimitere francată 75 cr. 

QllPlllll-QnitiWPfl PP1P11 un(i medieameut de casă forte cunosout și esoeleut în DUulllll ijpllZi n U^Ullullj contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 
50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl 50 cr.

Hl Id T(l lllflPll IIP Pserhofer, de un lung șiră de ani reounoscută deiullldlld 1 dlllluullllllll mediol ca cel mai bun mijioo pentru oresoerea părului. 
Un borcan elegant adiustat 2 fl. 

de prof. Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul 
PlUQtPll-llllil/PPQdlfl bube rele și la unflăturl învechite, ce se sparg periodioridullu uliii Dl uulll; la piciâre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Ună bor
ealul 50 cr., eu trimiterea franoată 75 or.

HlliVPPQnld BllPirOtiirQ Bullrich. Un medicament de casă esoeleut,ijQlu Uliii UTUllld piligjdUl (1, contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre
cum : durere de cap, amețelâ, cârcei la stomach, acrelă în 

gât suferințe haemoridale, constipațiune eto. Un pachet 1 fl. 
B[)npn medicament exce'ent contra durerei de cap , de măsele , reuma- 

"1 Ubdj tism eto.
Afară de preparatele aoi amintite se mai află tote specialitățile far

maceutice indigene și streine, anunțate prin tote 4,are‘e austro-ungare și la oas, 
când unele din aceste speoii nu s’ar afla în deposit se vor prooura la cerere 
prompt și ieftin

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, deoă se trimite prețul înainte, 
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. F SEKBIOFEM, 
farnsaeia „zum «roldenen Keielisapfel^ WIEBf, I., Sin^erstrasse Nr. iă.

Franco se efectuâză acele comande numai deeă se trimite mai nainte și reap porto poștal, în oașul acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi numai acele piiule a căror instrucțiune este provealută cu iscălitura I. S'SEKHOff'EK, și cari portă pe ca

pacul flă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în eolore roșiă.
Sus amâniâteSe speciaiitățî se afSă și în Budapesta ia farmacistul 5. von Toriik, ECbmtjsgasse 12 830,12-12.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


