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Din eausa sfintei serbiUori „Buna Ves

tire-, diaruln nu va apAre pănă Sâmbătă sera.
ritorii de limbă - - (jice foia tiszaistă Adversarii noștri ar face bine 

decă nu ară mai umbla cu doi 
bani în trei pungi, ci ară declara 
pe față, că ceea ce voiescă și urmă- 
reșcă ei este curatulă și nefalsifi- 
catulă despot ismS de ra-ssă, care nu 
mai tolereză nici dreptate, nici li
bertate individuală, cu atâtă mai 
puțină libertate politică și națio
nală !

Bueuresel, 22 Martie st. v.
(Coresp. part, a ..Gaz. Trans.“> 

întâmplările din Bueuresel și pressă austro- 
ungară. — Deschiderea Academiei Române.

Primindă erl diarele din Pesta și 
Viena, noi cei de aici ne-ani spăriată de 
grozăveniile, ce le povestescă publicu
lui loră, despre cele întâmplate la noi.

Despre armele aflate în pivnița ca- 
selorfi d-lui Fleva și despre proclama
țiile din redacția „Epocei", aici nimeni 
nu scie cevașl, și noutățile acestea în 
faptă nu esistă, decâtă în creerii eores- 
pondențiloră aceloră <fiare, carI ne do- 
vădescă că suntă nisce omeni puțin in
formați despre cele ce se petrecă în țeră 
și mai puținii serioși.

Ne place a nu le pune la îndoială 
onestitatea datorită dmeniloră de publi
citate ! Der nu ne putemii îndestulă mira, 
cum de raportorii celoră mai de ’ unte 
cjiare ale unei monarchii luminate >tă 
fi atâtă de ușurei, și cum diare de talia 
foiloră „Nene freie Presse" și „Pester 
Lloyd" potă fi atâtă de rău informate, 
chiar din capitala regatului română, care 
în răsăritulă Europei este de o valore 
hotărîtă.

Și copii sein la noi, că ultimele e- 
venimente nu au avută o intențiă ostilă 
iubitei nostre dinastii, și mai puțină 
ostilă statului română.

Asemenea sciu și copii la noi, că 
manifestațiile cetățeniloră capitalii nu au 
svorîtă din intrigi streine, nici nu ’au 
născută cu ajutorulă faimoseloru ruble 
rusescl, ci s’au născută din indignarea 6- 
meniloră de bine, a fostă o revolt* a 
moralului publică în contra omeni.„ră 
corupțl, cart înconjurau și duceau pe 
d-nulă I. C. Brătianu.

Acești părăsiți periculoși în ultimii 
ani se purtau în țeră, ca și când țera 
acesta ar fi de jafă, ca și când ar apune 
ca mâne și astfelă fiăcare se ^1-ăbia să 
jăfuiască cât mai multă, ca să aibă „bani 
albi pentru dile negre."

Nu credemă că d-lă I. C. Brătianu 
și elementele oneste din cabinetulă său 
să fi avută vr’o scire despre gradulă 
corupțiunii, în care trăiau 6menl de ai 
guvernului său și acestă nesciință a fost 
cea mai mare greșâlă a lui.

Amăgită (filnică plin adrese de a- 
derință, ticluite de organele sale de ad
ministrația, amăgită de banchete și alte 
manifestații înscenate, la participarea că
rora cei mai mulțl nu sciau ce facă, bă- 
trânulă omă de stată se legăna în ilu- 
sii că țera e mulțumită cu cele ce face 
guvemulă său.

Căderea îlă va redeștepta, și pe vii
torii va pute deosebi pe amici de mișei.

Er pănă atunci națiunea română a 
câștigată o victoriă din cele mai fru- 
mose, scuturându-se de mișei, și dove- 
dindă lumii, că sentimentală moralului 
este puternică desvoltată în sînulă ei.

Ună poporă morală este puternică, 
este june, are viață și viitoră, 6r ună 
poporă demoralisată este îmbătrânită, 
decăilută și aprope de peire.

ZbTcti ahonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI».
Cu I Aprilie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:>
Pentru Anstro-Vngaria: 
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unu anii 12 fl.

l’entru România și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai lepede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămurită .și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvanier1.

— ei (adecă pressă naționalități- 
loră) n’au dreptă și îndeosebi n’au 
dreptu istorica de-a agita cu aceea, 
că sunt iloțj asupriți de Maghiari 
și că îi amenințămă cu peire.“

Cu alte cuvinte atțî, ’ sub ,,li- 
beralulă și constituționalulă“ re- 
gimă ungurescă, naționalitățiloră 
nemaghiare nici nu mai le e per
misă a se plânge asupra nedrep- 
tățiriloră, pentru că n’au dreptă 
istorică! Unde rămâne atunci cons- 
tituționalismulă și liberalismulă 
multă lăudată ungurescă?

Ună oiiciosă mai mititelă din 
Clușiu, înfuriată de cutezarea acu- 
sațiloră, cari au cerută ca tribu- 
nalulă se le înțelegă apărarea loră 
românescă, ni-o spune și mai verde, 
că în acestă stată numai de gra- 
țiă pote fi vorba față cu noi, nu 
de dreptate și egală îndreptățire, 
și esclamă: „Nu sciți, că națiunea 
maghiară a cucerită cu arma acestă 
țera și că are prin urmare drep- 
tulă de a porunci aici, cum îi 
place ?“.

Cumcă afirmarea din urmă a 
foiei subvenționate este celă mai 
sfruntată neadeveră, nu mai e lipsă 
se dovedimă noi, acesta au dove- 
dit‘o cercetările nepreocupate is
torice, o dovedescă însă și așecță- 
mintele Ungariei pănă la 1848.

Nici despre aceea, decă avemu 
seu nu aici dreptă istorică, nu e 
nevoiă se perdemă multe cuvinte, 
după ce cu tbte mistificările unoră 
„istorici11 de talia lui Hunfalvy, nu 
s‘a putută răsturna adeverulă, că 
în deosebi noi Românii suntemă 
descendenții celoră mai vechi stă- 
pânitori ai Ardealului. Der între- 
bămă, după ce înainte cu o sută 
de ani s‘a proclamată libertatea 
omului și după ce chiar adversarii 
noștri se fălescă că la 1848 au 
proclamată principiulă modernă 
ală libertății, egalității și frățietă
ții, mai pbte fi vorba de vr‘ună 
dreptă istorică, care se justifice, 
adl în veaculă civilasațiunei, aser
virea naționalități loră nemaghiare ?

Scriitoriulă acestora șire avu 
ocasiune a convorbi astă tbmnă 
în Viena cimă bărbată de stată 
de frunte din Austria, care, fiindă 
vorba de raporturile dintre Ro
mâni și Unguri, i]ise între al
tele : ,,E regretabilă, că pe lângă 
causa d-voastră nu pledeză și ună 
dreptă istorică mai recentă." Res- 
punsulă ce l‘a primită a fostă; 
„Poate fi, dărcu atâtă mai multă 
pledeză pentru causa noastră ne
dreptatea istorică."

Acestă nedreptate seculară s‘a 
îmbrăcată adl în haina constitu
ționalismului și se deosebesce de 
cea de odinioră numai prin cinis- 
mulă și rafinăria cu care se ese- 
cută amenințându-ne chiar esis- 
tența individuală.

Ori dbră nu constitue celă mai 
brutală atentată asupra esistenții 
și libertății individuale, când se 
pretinde — cum face ună altă ofi- 
ciosă din Clușiu • - ca itomânii 
se învețe mai ântâiu limba statu
lui, dăca voescă se li se facă drep
tate și se fiă părtași la folosele 
statului ?

Procesuln fle pressă aln „Gazetei11.
u.

Brașovii, 24 Martie st. v. 1888.
Limbagiulu de care s‘au folosită 

fiarele tiszaiste în discutarea proce
sului nostru de pressă nu numai 
că a dată pe față, cum amă c|isu, 
intențiunile dușmane ale guvernu
lui, ci a descoperită și tâtă tică
loșia stăriloră publice dela noi.

A fostă vorba înaintea juriu
lui din Clușiu de libertatea de 
pressă. Apărătorulă nostru a do
vedită cu argumente nerCsturna- 
bile, că prin asemeni urmăriri de 
articuli politici inofensivi se face 
ilusoriă libertatea de pressă, cu 
care se fălescă înaintea lumei ci- 
vilisate cei dela putere.

Și ce răspunde organulă de 
căpetenia alu d-lui Tisza?

_Dec,ă-i așa,“ ijice elă fără 
de nici o sfială — „atunci e pă
cală se mai stricămă orzulă pe 
gâsce și mai curendă ori mai tar- 
<]iu națiunea maghiară, va trebui 
se se învoiască cu o restrîngere 
a libertății de pressă.“

Nu cuprinde bre tocmai acestă 
dorință a foiei tiszaiste mărturi
sirea indirectă, cumcă noi n’amă 
trecută peste marginile libertății 
de pressă și cumcă spre a face 
se amuțescă cu totulă foile națio
nalităților!'! nemaghiare va fi tre
buință de restricțiunea libertății 
de pressă?

Fariseismulă, cu care cjiarulă 
tiszaistă declară imediată, după ce 
șl-a descoperită oftulă inimei, că 
elă ar fi celă din urmă, care s‘ar 
lăsa să fiă dusă de curentulă duș
mănoșii pressei, se dă de golă 
când mai târziu face imputări ju
riului din Clușiu, că n a proce
dată cu destulă stricteță, când a 
achitată pe unulă dintre „rSifă- 
cfetorlA

Mai multă încă. Organulă d-lui 
Tisza vrendă a dovedi, că nu se 
pote asemăna starea naționalită- 
țiloră din Austria cu a celorădin 
Ungaria — ca și când aici n‘ară 
esista totă atâtea popbre diferite 
și ca și cum n'ariî fi și acestea din 
carne și sânge — scapă ună cu- 
cuventă, care răstbrnă orl-ce prin
cipiu de dreptate și de libertate.

„Pentru că noi (adecă Maghiarii 
dela putere; nu înfiintămă aici te-

Cei dela „Pester Lloyd" ară pute 
cugeta asupra acestei țese, apoi să în
trebe pe alții „unde începe Asia!"

Noi i-amă răspunsă, nouă alții ne 
suntă datori cu răspunsulă, alții la cart 
faptele de imoralitate publică suntă <lil- 
nice rubrici prin diarele loră, aprope de 
12 ani de dile trecuțl.

„Dracu rîde de porumbea și-i mai negru 
decâtă ea!"

* *
Ședințele anuale ale Academiei s’au 

deschisă adl de M. Loră Regele și Re
gina. Pe fața Maiestățiloră Loră se vede 
bucuria și acesta a fostă mai bine es- 
primată în cuvântarea de deschidere, 
rostită cu multă vervă și cu entusiasmă 
de cătră M. S. Regele. Cuvântarea a 
fostă o regescă salutare a Academicia- 
niloră, mulțumindu-le pentru munca do
vedită în decursulă vieții tinerei Acade
mii, care muncă are deja resultate forte 
strălucite. Finitulă vorbirii a fostă ro
stită cu ună entusiasmă care a răpită 
întregului publică ună aplausă unanimă. 
Cuvintele Regelui suntă pre clasice ca 
să nu fiă cunoscute de toți. Ele suntă 
următorele:

Continuați I)-loru pe calea apu
cată, și dovediți Europei, că Academia 
română este unii focarli alu sclintii, 
care are chemarea, a. înceildl fotă resă- 
ritidu !‘l

Efectulă acestei trase a fostă răpi- 
toră, și în o clipită ai vădută înveselin- 
du-se de bucuriă tbte fețele fiîră deose
bire de tîneră ori bătrână.

La acestă escelentă discursă a răs
punsă ilustrulă președinte d. M. Kogăl- 
niceanu — care spre bucuria tuturoră 
Româniloră s’a reînsănătoșată pe de
plină — cu elocvența și forma alesă a 
unui vechili și distinsă parlamentară. 
După aceea a urmată cetirea raportului 
anuală și s’a continuată ședința.

£ ¥ *
Crisa ministerială este aprope pe is

prăvite, isbutindă d-lă Th. Rosetti, a 
forma ministerulă. Numele d-nului Th. 
Rosetti este o deplină garantă pentru 
țeră, că ordinea și legalitatea va domni 
pretutindenea. D-sa este unulă din cei 
mai serioși bărbați ai României și în
zestrată cu o modestiă mare și cu-o ju
decată de adevărată omă de stată. Țera 
este în dreptă a aștepta multă dela băr
bații distinși, cart compună noulă gu
vernă. A’.

Bucurescî. 22 Martie v.
(Dela una alin corespondenta.) 

Deschiderea Academiei române. — Crisa 
ministerială.

Astăc|I la ora 1 d. a. s’a deschisă 
sesiunea generală a Academiei Române 
sub presidiulă M. S. Regelui. Ședința de 
deschidere a fostă onorată de presența 
Maiestățiloră Loră Regele și Regina.

D-lă Kogălniceanu e însănătoșată pe 
deplină a asistată la acbstă ședință.

Timpulă fiindă frumosă, ună mare 
numără de cetățeni aștepta sosirea pre
cum și la fine plecarea părechei regale.

Amăsurată programulni îndată după 
deschidere d-lă secretară generală a dată 
cetire raportului anuală asupra lucrări- 
loră din anulă trecută. Cu o deosebită 
atențiune au fostă ascultate pasagele dela 
începută, în care se anunță perderile ce 
a îndurată Academia prin mortea lui 
Cipariu, membru ordinară, și a lui Iacob- 
Mureșianu, membru onorară.

Dintre Românii de peste munț .
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membri ai Academiei, erau de față d-uii 
Barițtt, Babeșiu și Porcius.

Intre însărcinările ce a dată Aca
demia aflămă pe cea dată d-lui Bariță 
împlinită. D-lă Odobescu e speranță că 
îșl va da semă încă în acestă sesiune 
despre însărcinarea ce a primit'o. D-lui 
Bianu i-s'a dată la propunerea preșe
dintelui Academiei o nouă însărcinare 
pentru bibliotecile din Rusia. D-lă Den- 
sușianu e în Italia.

După terminarea ședinței MM. LL. 
au binevoită a se întreține cu mai mulțl 
dintre membrii Academiei. Alături de 
d-lă Kogălniceanu am vădută în decur- 
sulu agrăirii din partea M. S. Regelui 
pe d-lă T. Maiorescu. In sferșită Maies
tatea Sa trecendă dela d-lă Kogălniceanu 
pe ceilalți 'i-a luată la rendă. Era lă
murită, c-ă unii căutau ocasiunea să fiă 
agrăițl de Regele.

* £ *
Noulă cabinetă se spune că va fi 

constituită dintre „junimiști. “ Dificul
tatea cea mai mare e că junimiștii n’au 
în cameră decâtă tină singură deputată 
er portfoliurile nu le potă ocupa tote. 
Liberalii disidenți suntă indignați de a- 
cestă combinațiune, er conservatorii în- 
cepă a fi părăsiți de tovarășii loru de 
luptă. Multi începă a regreta retrage
rea distinsului bărbată de stată Ioană 
Brătianu.

Se vorbesce că chiar disolvendu-se 
camera, partidulă Brătianu-Sturdza va 
întruni o maioritate sdrobitore. C.

Retragerea d-lui I. C. Brătianu.
(Revista diaieloru Române)

„ Voința Națională - organulă d-lui
I. C. Brătianu scrie, în numărulă său de 
Mercurl. între altele :

Diarele dușmane partidului liberală 
consideră retragerea d-lui I. C. Brătianu 
ca o cădere iremediabilă; unele mergu 
mai departe : ele anunță că primulă mi
nistru ar fi fostă gonită de țeră și de 
Rege !

Când patimele se voră calma, când 
spiritele voră începe a se reculege, se va 
vede golulu adâncă pe care l’a lăsată 
d. I. C. Brătianu prin retragerea sa. Cei 
mai orbiți se voră convinge, că mănți- 
nerea sa la putere era o necesitate ab
solută, în situația actuală a partideloră 
la noi în țeră și că d. I. C. Brătianu 
numai în interesulă țărei primise sar
cina ingrată de a relua frenele guvernu
lui. Nu setea de putere, nu ambiția de
șertă, nu vanitatea orbă, cum pretindea 
oposiția, făcuse pe primulă ministru să 
revină asupra primei sale otărîrl. In 
condițiile actuale de luptă, în starea la 
care au ajunsă luptele politice la noi, 
era ună adevărată sacrificiu pentru d. 
Brătianu de a se întorce în capulă afa
cerilor ă....

D. I. C. Brătianu nu putea să su
fere să mai fie într’una causa atâtoră 
desbinări personale, atâtoră patimi des- 

lăuțuite personală în contra d-sale. D-sa 
a făcută deci din nou sacrificiulă per- 
sonei sale. D. Brătianu se retrage însă 
avendă deplina încredere a țării, urmată 
de simpatiile generale ale uațiunei. Ast- 
felă fiindă, partidulă liberală, care e țera 
îutregâ, nu renunță la luptă; din con
tră cuventulă său de ordine nu pdte fi 
altululă de câtă acela care a răsunată în 
totd’auna cu sgomotă în tote unghiurile 
țărei: La luptă în contra răsvrătitoriloră, 
la luptă în contra turburătoriloru de 
stradă, la luptă în contra reacțiunei!

„Teleijrafulti“, ună altă organă ală 
d-lui I. Brătianu, vorbindă despre ale
gerea noului ministeră serie sub titlulă 
„Lovitura de stată11 :

„Capulă statului n'a voită să țină 
semă de situațiă și s’a condusă în ale
gerea ministeriului numai de considerații 
personale.

Ună funcționară, care de câțiva ani 
nu mai ia parte activă la politică.e nu
mită șefă alu guvernului. Acesta e d-lă 
Teodoră Roseti.

D. Cârpă, care a declarată formală 
în Cameră, că nu mai are grupă și că 
prin urmare nu represintă pe nimeni — 
cuventă pentru care nu se socotea în 
dreptă să facă parte dintr’o simplă co- 
misiă parlamentară - - e ministru.

D. Maiorescu. care nu represintă 
nici ună colegiu și nu s’a înfățișată mă- 
cară la alegeri, e chemată în capulă tre- 
biloră.

Etă omenii pe cari regele i-a che
mată la cârmă: omeni fără legături în 
țeră. omeni fără valore politică.

Noi, și împreună cu noi țera întregi, 
nu putemu primi acestă soluțiune. Ne 
trebue ună guvernă politică, er nu ună 
guvernă personală ală regelui. Datori 
suntemu se spunemă șefului statului, că 
chemarea unui guvernă junimistă e ună 
actă autoritară, o lovitură de stată.

Și precum amă combătută lovitura 
de stradă ce s’a încercată dilele trecute, 
totă așa vomă combate lovitura ce vine 
de susă și vomă lupta din răsputeri ca 
Constituțiunea se fiă respectată. Țera în- 
tregă ne va secunda și guvemulă per
sonală ce intră adl în scenă, silită va fi 
se se retragă/

„România liberă?. organulă d-niloră 
Cari' laiorescu, cari facă parte din noulă 
calS tetă, dice cu privire la noua situațiă 
după retragerea d-lui Brătianu :

„Nu scimă care vji fi atitudinea defi
nitivă a celoră ce au pierdută beneficiile 
puterii. Credemă însă că. decă atitudinea 
loră ar lua o direcțiune vinovată, ea 
nu va găsi răsunetă în țeră. Aceia însă, 
cari au condemnată colectivitatea și cari 
au. luptată în potriva sistemului ei de gu
vernare, au contratată o mare datoriă 
că'tfă țeră și cătră Suverană, aceea de 
a colabora din răsputeri cu desintere- 
sare personală și cu devotamentă pen
tru obște, pentru a face cu neputință în- 
torcm-ea sistemei condemnate.

iste deră de întâia trebuință de a 
cofilifcra la domnia legii și la păstrarea 
reputațiunii Statului română, pentru ca 
să se, potă începe întrecerea nobilă de a 
ser . țera, prin mărturisirea sinceră a 
ideiloră cari ne unescă seu ne deosi- 

bescă și prin urmărirea cu fidelitate. în 
gospodăria statului, a acestoră idei.

Atunci se va accentua vieța mo
dernă, normală și sănătosă a regatului 
română, mergendă cătră idealulă obș
tesc .1 ală întăririi și desvoltării puteri- 
loră României.

Din aceste simțăminte fiindă însu
flețiți, noi nu aspirămă decâtă la a ne 
întâlni la lucru cu toți omenii de bine 
și avemă credință, că din acestă conlu
crare va isvorî încrederea reciprocă și 
urmărirea împreună a aceluiași scopă.

„Epoeau, organulă grupului tinerilor 
conservatori, anunțândă foimarea nou
lui cabinetă dice:

Cum se scie, d. Th. Rosetti, deși 
feudă parte din grupulu junimistă, este 
în’jfdrte bune relațiunl cu celelalte gru
puri ale oposiției și pdte, cu mai mare 
înlesnire de câtă ori cine, se împăciu- 
iescă spiritele, formândă ună ministeră 
de transițiune care să espedieze aface
rile curente pănă la none alegeri și la de
signarea partideloră în presență.

„Lupta^ organulh radicalilor^ opo- 
siționall atacă cu vehemență pe juni
miști scriindă între altele:

„Ună ministeră în care e d.^arpu 
nu pdte fi ună ministeră de pace și 
neutru. D. Carpu este, unu politică mi
litantă, care șl-a arătată dușmănia atâtă 
față cu guveniulă lui I. Brătianu, câtă 
și mai cu semă față cu oposiția din țeră.

„Venirea lui la ministeră este o sfi
dare dată oposiției, este gagiulă că a- 
cestă domnă va face totă posibilulă ca 
se-șl realiseze politica sa personală, ca 
să-sI urmărescă scopuri ce simtă diame
trală opuse cu ale tuturoru celorlalte 
nuanțe.

„Prin urmare. însărcinarea d-lui Th. 
Rosetti, o căptușelă a d-lui Carp și Ma
iorescu, cu formarea cabinetului, este 
condamnarea tuturoră celorlalte partide 
și darea de preferință unui grupă de 
valeți ai palatului/

SCIR1LE VILEI.
Ni se trimite spre publicare urmă- 

torea rectificare:
„Poșta Română11 aduce în numerulă 

seu din 10 Martie a. c. biografia D-lui 
generală T r a i a n ă D o d a.

„Dedre-ce în acestă pretinsă biogra
fia s’au strecurată mai multe neadevăruri 
și nu se face nici cea mai scurtă amin
tire de strălucitele și numărosele sale 
fapte militare, ne vedemă necesitați a 
Vă aduce la cunoscință, că vomă da noi 
la timpulu său o biografiă adevărată, ba- 
sată pe date autentice, a acestui valo- 
rosă bărbată, ca Onoratulă publică ro
mână să fiă în stare a-lă apreția după 
cum i-se cuvine/

D-lă Dr. Emilă Fekete-Negru- 
țiu e numită medică asistentă în re- 
servă la regimentulă 51 de infanteria.

*
♦ ♦

Cetimă în „Monitorulă oficială11 din 
BucurescI:

„A c a d e m i a Română aduce viile 
sale mulțămirl d-nei Bălașa St. Ble- 
bea. din Brașovă, care a binevoită 
a dărui pentru biblioteca sa următorele 
manuscrise: 1. Istoria țărei românesc!, 

manuscrisă în 4". din care lipsescă dela 
1 ncepută 13 cdle. 2. Adunarea istorii- 
loră dela începutulă lumei pănă la împă
răția lui Constantină Paleologulă, împe- 
ratulă celu de pe urmă ală Greciloră. 
scbsă de pe greciă pe limba română de 
Grigore dasc. Buz. Scrise de Ioniță sin 
Șeitan ot satu Turcheșă la anulă 1810. 
3. Colecțiă de semne traduse de pe limba 
elinescă și scrise de George Gligore Mincu 
la 1852 în Brașovă/

* •s «
Foile unguresc! aducă scirea, că mi

ll is tr ul u de honvedl a ordonată se 
se aprovisioneze fie-care companiă de 
honvedl cu câte 40 de părechl de opinci, 
pentru honvedii cari nu potu se se de
prindă bine cu boconcii (ghetele.) i

„Kolozsvâr“ dela 3 Aprilie scrie:
„Consilierulă ministeriului de fi

nanțe Nicolau Fejer a fostă la D<ra în 
causa coXonisărei Ciangăiiorit. Planulă ar 
fi. ca între 90—100 de familii de cian- 
găi se se împartă 1000 de j ugere pă- 
mentă arătoră, aflătore în hotarulă De
vei, ca proprietate a erariului, er locu
rile pentru case ar avea de gândă era- 
riulă să le cumpere în nemijlocită apro
piere de orașă, lângă drumulă ce duce 
spre Hunedora. De astă-dată însă nu 
s’a alesă nimică din tergulă acesta, de 
orece proprietarii locuriloră de case au 
cerută nisce prețuri atâtă de mari. în- 
câtă erariulă crede că ei nu vreu se le 
venrtă. Afacerea colonisărei înse prin 
acesta încă nu s’a dată uitării, mai ver- 
tosă pentru-că se potă afla la Deva din 
destulă și alte locuri potrivite pentru 
colonisare. și fără de asta doră nu vo- 
iescă d-nii dela Deva să pună în jocu 
și acestă plăcută ocasiune pentru mări
rea orașului loră, precum au pusu în 
jocă ridicarea fabriciloră dela Simeria 
.și Huedină.-

Orl câtă s'ar sbuciuma „patrioții/ 
prafă și țerînă nu se va alege de aceste 
uneltiri de maghiarisare.

* *
Cetimă în ,,Opinimieau din Craiova 

numerulă de Luni 21 Martie :
„In Transilvania, localitatea Blașă. a 

apărută încă din Ianuariu : Husa Română 
o frumbsă și instructivă revistă, sub re
dacția d-lui Mureșianu.

„Bucățile de musică ce publică suntu 
atâtă de bine alese încâtă formeză po- 
doba artei musicale. Literatură încă nu 
lipsesce.

„Acestă revistă este multă de reco
mandată, căci într’ensa orl-ce Română

FOILETONULU „GAZ. TRANS/

(3)

NUNTA IN ȘCHEIU.
Pănă pe la lb30.

Iu tote Duminecile de după logodnă 
pănă la nuntă, ginerele mergea la mi- 
resă cu plocone : câte ună colac-ă, bom- 
bonțe din boltă, jimble, câte vr’o două 
mere, câte vr’o două pere. M'resa eră 
îlă cinstea : făcea vr'o două uscățele. vr’o 
două perinițe. scovărcjl, clătite ori plă
cinte.

După logodnă veniau „strigările în 
biserică-, de trei ori în trei sărbători 
una după alta. După sfîr.șitu slujbei 
popa eșia în ușa din drepta a altarului 
și spunea că „cutare fecioră vre să se 
v'ăsătorescă cu cutare fată11: „decă cineva 
are vr’o pricină se se arate11, adecă vrea 
să se arate decă ginerele era încurcată 
cu altă fată.

Când era aprdpe să facă nunta, se 
da destrea. Ginerele mergea cu neamuri 
de-ale lui: surori, cumnate, frați, la socra 
mică, care le făcea masă, le făcea cinste 
și . hiema și pe votre atunci la cinste. 
Ginerele, decă vrea, lua din destre și 
cin<tea miresii câtă avea plăcere: ună 

zlotă, doi, trei; zestre se da câte 100, 
150, 200 de nemțășcl.

Pentru nuntă ginerele îșl punea 
chiăniătorl, decă era din neamur. ori din 
prieteni. Decă miresa avea vr’ună neamă, 
îi spunea ,s<5-lă pună și pe acela din 
parte-i și atunci ginerele nu punea de- 
câtu unulă.

Chiămătorii și ginerele, călări (la 
cai plătia ginerele), mergeau câte odată 
toți trei împreună, ori se reuduiau de 
mergea câte unu; de obiceiu însă gine
rele mergea împreună cu ună chiămătoră.

Pe atunci se cinema la nuntă de Vi
neri, înainte de Dumineca nunții, înce- 
pendă de pe la două după amedă și pănă 
sera ■ da cu plesna în portă, în strașina 
porții, în stoboră (uluci), ori în ce era, 
de eșia cineva din casă: omă, muere, 
fecioră, ori fată, îi da să’nchine din plosca 
ce o ducea fiăcare phiămătoră cu elu, 
îmbia să'nclune mai bine, și după ce 
mai închina dicea chemătorii: „Se cu
nună cutare cu cutare ; s’au îugată socrii 
mari și mici și jupânu nuuu și cu tinerii 
de’mpreuuă, se faceți dragoste se poftiți 
și D-vostreu. — De era- numai vr’ună 
băiatu acasă, îi spuneau lui: „spnne-i 
drăguță, că suntă poftiți la nuntă11. — 
Fetele și băieții nu primiau să bea din 

ploscă. De nu era nimeni acasă, lăsau 
vorbă la vecini.

Vineri sera și totă noptea despre 
Sâmbătă, socra mică și ajutătdrele aveau 
de lucru cu frămentatu pânei și ală co- 
laciloră pe cari îi coceau pentru nuntă.

Sâmbătă sera ginerele mergea la 
miresă cu punga cu lăutail; așa se dicea 
că „duce punga11. Elă ducea miresii 
gimbiră1) și oglindă, eră socriloră cisme. 
Gimbiru și oglinda le ducea chiar gi
nerele : alea erau ale lui; eră cișmele le 
duceau cliiămătorii, fite-șl-care câte o 
părecliiă. Se puneau cu ele la masă, 
și după ce se puneau la masă, când 
venia miresa de-i da flori ginerelui și 
maramă pe tavă, atunci ginerele îi da 
ploconii ce ducea. Decă ginerele n'avea 
socri, aducea numai miresii cisme. — 
Dup'aceea punea la masă; aducea bucate

') Giinbirulu e cârpa ciun măricică, cu care 
se ligă femeile la capu: câmpulă e negru-ve- 
nătă. cu puișori roșii cu câte o c.ojă în formă 
de secere de colore galbenă: marginele suntu 
cu flori mai mari, roșii brăsdate de galbena. 
Ilu portă fe^neile din Brașovă ți din satele dim- 
prejură: SCcele. Brauu. etc. pănă și cele din 
Vlădeni. Când pune miresii gimbirulă în capă 
se dice că „o’nv61ește“. Compară espresiunile : 
,,’țl-ai vefiutu gimbiru în capii". ,.te-ai vădutu 
învelită" și altele' 

și băutură: fiertură2) de orezu ori de 
fidea, ori sarmale ; vină ori rachiu. Apoi 
se sculau dela masă, strîngeau mesele și 
începeau jocu, care ținea pănă pe la 12, 
1 și 2 noptea, și la jocu se adunau și 
fete din vecini, cari eraa mai de aprope, 
ori din neamuri.

Duminecă dimineța eră chemau la 
nuntă, der ginerele nu mai mergea, mer
geau numai chiămătorii.

Lăutarii Duminecă dimineța pe la 
cesurile nouă veniau întâiu la ginere de 
îlă zoriau, așa se <Țcea că „îlă zorește11: 
cântau marșuri seu și de jocă, der nu prea 
aveau treme de jucată, că aveau lucru: 
muierile cu gătitu bucateloră, cu tăiatu 
cărnii pentru friptură și cu făcutu a totă 
ce trebuia, er ginerele cu căratu mese- 
loră și scauneloră, cu adusu vinului [sin
gură î.și aducea butoiu], « farfuriiloiă și 
altele.

Dela ginere lăutarii mergeau la mi
resă. Acolo începea jocu de după „eșitu 
din biserică11. De jucată jucau în curte,

-) Supa, seu după nemțeșce. „zupau nu fierbe 
de locă la votrele Bomâniloră din Șcheiu; ei o 
numescu fiertură: decă fiertura e „îngroșată" 
cu făină și cu oțetii, se chiaină „zaniă acră": 
zamă acră e și fiertura de inielă cu borșă și 
cu tarlionă. 
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pote găsi atâta opere miisicale clasice, 
religiose, de salonă, câta și fermecăto- 
rele cântece naționale, culese și arangiate 
cu multă măiestriă de mulțl compositorl.

„Revista ese odată pe lună și se ti- 
păresce cu multă îngrijire pe hârtiă 
velină."

Din Bucovina.
Cetim Ci în „Revista Politică“ 

dela 1 Aprilie:
„Veniturile și spesele fundului religio- 

naru ort.-or. din Bucovina simtă specifi
cate pentru anula 1838 câte cu 706,900 
fi. Pentru trebuințele cultului s’au fixata 
413,800 fi., pentru învățămentă 123.300 
fi., pentru spese generale 51.250 fi., pen
tru pensiuni 59.300 fi., la capitalulă nea
tacabila s'au adausa 58.250 fi. Er veni
turile fondului sunta următorele : din in
teresele active 278.000 fi., din domenii 
și realități 421.000 fi., din banii școlii 
4411 fi., de pe vendarea de cărți 300 fi. 
și 2215 fi. din feluritele venituri.

Consistoriulu metropolitană și școla 
reală gr.-or. din Cernăuți. După câtă sun- 
temă informați, eonsistoriula metropoli
tană din Cernăuți a cerută dela consi- 
liulă școlară ală țării depărtarea direc- 
toriului catolică și a învețătoriloră ca
tolici dela acestă institută întreținută pe 
spesele fondului gr.-or. ală Bucovinei, și 
înlocuirea loru cu profesori de legea gr.- 
or. Acestă pasă ală consistoriului metro
politană se baseză pe uriculă de funda- 
țiune ală acestei școli, care stipuleză, că 
profesorii străini numai pănă atuncia potă 
funcționa la acestă institută, pănă ce se 
va afla numerulu suficientă de profesori 
de legea gr.-or.

Trecere la uniă. Cea mai mare parte 
din Comuna gr. or. Rarancea a trecută 
dilele din urmă la legea gr. catolică. 
Căușele de o camdată nu ni suntă cu
noscute, căci nu avemă informațiunl au
tentice care ne-ară pute lămuri asupra 
înprejurăriloru cari au înduplicată pe a- 
cestă comimă se părăsescă legea părin- 
țiloră loră și să trecă la catolicismă. 
Suntemă însă încredințați că propaganda 
iesuitică inaugurată nu de multă în Bu
covina , a începută a da fructele sale. 
— Suntemă informați, că îu comuna cu
rată românescă Bosancea s’a ivită în 
timpulă din urmă o fierbere neobicinuită. 
Sătenii voescă și ei să trăcă la religia 
gr. catolică. Causa, după cum ni-se spune, 
este1 nemulțămirea adâncă a săteniloră 
cu parochulă locală. Caveant consules!“

Literatură.
Preotulu Românii, diară bisericescă, 

scolastică și literară. Anulă XIV. Pro
prietară. Redactoră și editoră N i c o 1 a u 
F. Negruțiu. Diarulă apare în Gherla 

se dicea că „jocă în curte la miresă11, 
și jucau în curte chiar și când vremea 
era urîtă, de-aril fi jucată măcaru ună 
jocă două, cu corturile (umbrelele). — 
Când ploua la jucatu în curte, se dicea 
că miresa a mâncată din olă. — La jocă 
eșiau și fete: decă avea miresa soră fată 
mare, o scotea și pe aceea: apoi veniau 
din vecine și rade: neveste și bărbați. 
Ginerele lipsia, der erau alțl feciori și 
chiemătorii Aceștia chiămau ce ohiămau, 
dau pe la miresă. se daujosă de pe cai, 
jucau ună jocă două, și eră se duceau 
de mai chiămau, pănă ce isprăviau; de 
isprăviau mai iute, jucau mai multă. — 
In curte nu se juca decâtă hora și breza.

Ginerele trebuia să-și isprăvescă tote 
ale lui pănă pe la 11 de dimineță. După 
aceea se gătia și cam cătră cesurile 12 
mergea cu trei patra omeni, uneori și 
muieri, mergeau la nunu, unde mai gă- 
siau omeni și muieri: chipă muieri tot- 
deuna trebuia să fiă ca să mergă cu 
nuna. Cu toții apoi mergeau la miresă. 
Chiar decă se’ntempla să joce, când se 
audia că „vinări se spărgea jocu, mi
resa cu parte din muieri intrau în casă; 
eră lăutarii eșiudă la portă, cjiceau mar- 
șultt nunului. Intrau cu toții în curte; 
nuna cu muierile, care veniră cu ea, in

odată pe lună în mărime de câte 21/., — 
3’ cdle și costă 4 fi. pe ană. — Nr. 4 
de pe Aprilie conține : Epistola pastorală 
a P. S. S. Paulă Iosifîi Palma, archie- 
piscopulă latină de BucurescI, cătră cle- 
rulă și poporul ă diecesei sale, cu oca- 
siunea paresemiloră. — Dmnnecjeesca li- 
turgiă a S-lui Ioană Chrisostomă (stu
diu rituală). — Predică pe Dumineca 
a patra a postului mare, Predică pe Du
mineca a cincea a postului mare și pre
dică pe Dumineca a șesa a postului mare, 
lucrate tote trei de protopopulă Basiliu 
Rațiu. - Din istoria despărțirei biseri- 
cei orientale de cea apusană (urmare).
— Avuția — Luxulă. — O Serbare la 
Ființa supremă. — Biserica S. Petru în 
Roma (ilustrați une). — Varietăți.

Revista lunară a societății sciențifică- 
literară „Tinerimea română.11 ce apare în 
BucurescI, are în Nr. 2 de pe Febru
arie următorulă sumară: Evoluțiunea u- 
manității și procesiunea equinoxeloră, de 
Dem. din B. — Ortografia română, de 
T. Raica. — Scola română de peste 
Carpațl (Estrasă din conferința publică 
ținută îu societatea „Tinerimea română„ 
la 30 Ianuarie a. c.), de Aureliu A. Su- 
ciu. — Electricitatea corpului umană, 
de N. Dumitrescu. — Nesocotită, Feri
cirea? (poesii), de N. G. Rădulescu-Ni- 
geră. — Modificările aduse de apă în 
coja pământului, de P. I. S. — Etatea 
steleloră. de C. I. Manolescu. — Iorgu 
Văreanu (novelă), de Rădulescu-Nigeră.
— Din societate, de I. Rîureanu. — A- 
bonamentele suntă a se trimite la a- 
dresa d-lui Aureliu A. Suciu în Bucu
rescI (str. Stirbei-Vodă 371.

întâmplări diferite.
Sinucideri. In dina de PascI st. n. 

s’a împușcată cu revolverulă său de ser
viciu ună căpraru dela regimentulă 12 
de artileriă din Sibiiu, er ună husarii 
dela regimentulă 3 de husari totă din 
Sibiiu s’a spendurată. — Proprietarulu 
br. Seraphină Orczy, nepotu ală minis
trului ungurescă br. Bela Orczy, s’a îm
pușcată cu ună pistolă în T. Eors. — 
Contele Karolyi Victorii s’a împușcată 
în prima di de PascI, în castelulă său 
din comuna Ciurgo, în Ungaria. Causa 
sinuciderei nu se scie positivă, se crede 
însă că ar fi fostă între altele și lipsa 
de sănătate.

Focu. Joia trecută a arsă în pădu
rea Avrigului numită Fața-Jibrii. Pa
guba e destulă de însemnată. — In cen
trală orașului Șirețiu au arsă în >17/29 
Martie 40 de edificii, 60 de familii sunt 
fără adăpostă. — In comuna Hethars 
din Ungaria ună incendiu vehementă a 
prefăcută în cenușă, la 29 Martie, 120 
de case împreună cu tote edificiile de 
pe lângă ele; 700 de omeni au rămasă 
pe stradă. Scola, biserica, precum și vi- 
eța a 2 omeni au cădută victimă fla- 
căriloră. — In Cristiană, comit. Sibiiu- 
lui, au arsă 8 edificii împreună cu mai 
multe vite. Edificiile au fostă tote a- 
sigurate.

trau în casă; nunu cu ginerele și cu 
omenii stau în curte. Nuna ducea mi- 
resii o bucată de licofă (turtă dulce); 
miresa îlu lua, îlă băga în sînă și a doua 
di îlă mânca cu ginerele. Miresa săruta 
mâna nunii, când acesta îi punea pro
covu în capă. Procovu îlă cumpăra nașa 
adecă nuna, de se’nvoia să-lă cumpere, 
ori de nu, căpăta dela cine avea câte o 
materiă necusută, și atunci trebuia să-lă 
dea îndărătă. Când îlă cumpăra nașa, 
procovu rămânea miresii, care îșl făcea din 
elă sucnă, de era mai mare ; de era stofa 
mai mică, îșl făcea șurță. Materia, cum 
era, se lua dela ună capătă, și se îndoia 
în lungă și se cosea pe muche așa că 
procovu avea forma unei glugi și când 
îlă punea în capă, partea lungă venia 
pe spate. Miresa cu procovu în capă 
mergea la biserică; ea nu vedea decâtă 
josă, nu vedea pe unde merge, ci o 
scotea și o ducea nașa de mână. Când 
mergeau la biserică mergeau mai întâiu 
omenii: nunu cu ginerele de'mpreuuă, 
apoi omenii; după dânșii nevestele: nuna 
și miresa de’mpreună, apoi nevestele 
după ele.

(Va urma.)

Nebunii. Rabinulă Szterenyi, marele 
reformatoră evreu, avendă ună procesă 
în Pesta, începu să predice pe stradă, 
se sui pe o tarabă a unui brutarii și în
cepu să cheme pe credincioși împreju- 
rulă său. Polițiștii l’au dusă la polițiă 
unde s’a constatată că e nebună.

Academia Română
sesiunea generală din anulă 1888 

l’nymmi hicrilriloril :
1. Raportulă Secretarului generală 

despre activitatea Academiei în decur- 
sulă anului încetată 1887—88.

2. Alegerea Comisiunii pentru exa
minarea lucrăriloră făcute în decursulă 
anului încetată 1887 —88.

3. Alegerea Comisiunii financiare 
pentru cercetarea compturiloră din a- 
nulă încetată 1887—88 și pentru com
binarea budgetului pe anulă 1888—89.

4. Decisiuue privitore la primirea 
legatului Ioană Fetu.

5. Raportulă comisiunii însărcinate 
cu facerea esplorăriloră dela Cucutenl.

6. Raportulă Comisiunii permanente 
a Bibliotecei.

7. Darea de semă a d-lui B. P. 
Hașdău despre lucrarea Marelui Etimo
logică al» României.

8. Raportulă Comisiunii însărcinate 
cu cercetarea publicațiuniloră presentate 
la concursulă premiului Năsturelă-Herescu 
de 4000 lei și a premiului Lazără de 
5000 lei pe 1888.

9. Raportulă Comisiunii însărcinate 
cu cercetarea manuscrisului presentată 
la concursulă Premială Heliade-Rădule- 
scu pe 1888: Nunta la Romani. Studiu 
etnografică comparativă.

10. Raportulă Comisiunii financiare 
asupra compturiloră pe anulă 1887—88.

11. Raportulă Comisiunii însărcinate 
cu examinarea lucrăriloră făcute în de- 
cursulă anului încetată 1887 —88.

12. Regulamentarea premieloru ce 
suntă a se da din fondulă Dumitru Hagi 
Fosile.

13. Determinarea subiectului ce este 
a se pune la concursulă premiului La- 
zără de 5000 lei, pentru anulă 1891.

14. Determinarea subiectului ce este 
a se pune la concursulă premiului Hcli- 
ade-Rădulescu de 5000 lei, pentru anulă 
1892.

15. Alegerea a doi membri ai Aca
demiei în Secțiunea literară în loculu 
reposațiloră G. M. Fontaninu și T. Ci- 
pariu.

16. Alegeri de membri onorari și 
corespondenți.

17. Cestiunea ortografiei. Continua
rea discuțiuuii asupra lui U mută finală.

18. Alegerea Comisiunii de 9 mem
bri pentru cercetarea publicațiuniloră ce 
se voru presenta la concursulă Marelui 
Premiu Năsturelă-Herescu de 12,000 lei și 
a premiului Heliade-Rădulescu de 5000 
lei, pentru anulă 1889.

19. Alegerea comisiunii pentru cer
cetarea lucrăriloră ce se voră presenta 
la concursulă premiului Lazără pe 1889: 
Studiulă rinuriloră din România.

20. Formarea budgetului pe anulă 
1888—89.

21. Alegerea Președințiloru și Vice- 
Președințiloră Secțiuniloră. (Art. 14 
Stat.)

22. Alegerea Delegațiunii pentru 
anulă 1887 —88.

23. Raportulă Secretarului generală 
asupra lucrăriloră sesiunii generale.

Sciri polițienesci.
MercurI după amecjl se duse dilerală 

din locă Ionă Mailată în locuința măce
larului Dumitru Roncia, în care, se afla 
numai fata acestuia de 12 ani, fură o 
cantitate mai mare de slănină și șuncă 
și o vându încă în aceeași di boltașului 
Friedrich Friedmann din Blumâna. Făp- 
tuitorulă a dispărută după comiterea fur
tului, der se crede că încă adl va fi 
prinsă.

Spre sciiuță.
Reuniunea română de gimnastică 

și de cântări din Brașovă îșl va ține 
a 2-a ședință a adunării sale generali 
Duminecă în 27 Martie st. v. în loca- 
lulă de cântări ală Reuuiunei din ulița 
Scheiloră la 10 ore înainte de amedu.

Comitetul!

Convocare.

„Reuniunea fondului pentru înfiin
țarea unei scole rom. de fetițe în Clușiu11 
va ține adunarea sa generală anuală în 
19 1. c. st. n. la 4 ore după prândă în 

localulă casinei române din locă, la care 
prin acesta se invită cu totă ondrea on. 
domni membri fundatori și ordinari, 
cum și alțl amici ai causei.

Din ședința comitetului „Reuniunei 
fondului p. înființarea unei scole rom. 
de fetițe în Clu.șiu11 ținută în 2 Aprilie 
n. 1888.
Alexandru BohățielO, Dr. Gr. Silași.

președinte. actuariu.

ULTIME SCIR1.
Ni-se scrie din BucurescI cu 

data 23 Martie:
„ Astăcjî noulo ministeru s‘a pre- 

sentatu camerei și după aceea s‘au 
amânată ședințele ei pănă Luni11.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.“)
ParisO, 5 Aprilie. Președinte 

alu camerei a fostă alesă Meline. 
Camera și senatulă au fostă amâ
nate pănă la 19 Aprilie.

BucurescI, 5 Aprilie. Ministru- 
președinte Rosetti a cetită în ca
meră și în senată declarațiunea 
ministerială, care cțice că Minis- 
teriulăyscie, cumcă fără încrederea 
parlamentului nu pote guverna.

Maioritatea a liotârîtă într’o 
adunare estraparlamentară se vo
teze bugetulă, er față cu cabine- 
tulă se observe o atitudine expec- 
tantă pănă după alegeri. Aceeași 
hotărîre a luat o și minoritatea.

Președintele camerei Chițu a 
demisionată și ’șl-a depusă și man- 
datulă de deputată.

DIVERSE.
Influința sării asupra ridichilorQ. 

Scimu, că ridichile forte iute se lemno- 
șiază, decă nu au umedelă, mai alesă 
în sold nisiposă. Acesta se pote îucun- 
giura, decă vomă sârnâna ridichele cu 
sare, fiindcă sarea ține umedelă, în care 
ridichile devină gustuose și fragede.

0 ploiă de furnici. Locuitorii din 
orașulă Nancy [Francia] au fostă mar
tori în luna luliu anulă trecută, la orele 
5 sera, la ună fenomenă forte curiosă. 
O adevărată ploiă de furnici a cădută 
peste totă orașulă. Din aceste insecte 
unele aveau aripi er altele nu. Ele că
deau pe trecători, îu strade și pe piețele 
publice. Ploia acesta de furnici ținu în 
timpă de o oră. Ea se atribue unui nou 
genă de vârtejuri marl aeriane, cari au 
urmată unei mari furtuni din noptea 'tre
cută. Insectele ar fi fostă duse de acești 
mari cureoțl atmosferici, venițl dintr'ună 
punctă nedeterminată.

Cursulu pieței Brașovii
din 5 Aprilie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.48 Vend, 8.50
Argintă românescă . r 8.44 r 8.48
Napoleon-d’orI . »• 10.— V, 10.02
Lire tnrcescl . . . ji 11.3? 11 11.37
Imperiali.................. 10.32 10.37
Galbinl.................. 5.88 r 5.94
Scris, i'onc. „Albina“6" n r 101.— r 102.-

r n i» u o r 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . ■ ii 102.- 103.-
Discontulă . . . • 6>/3--S/„ pe and.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 4 Aprilie st. n. 1888.

Renta de aură 4" „....................96.60
Renta de hârtii 5n/0....................84.55
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 95.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare ;2-a emisiune) . . 124.75
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emisiune, . . 109.25 
Bonuri rurale ungare....................... 104.
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.60—
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare.................. 103.SO
Bonuri rurale Transilvane .... 103 85
Bonuri croato-slavone........................... 103.25
Renta de hârtii austriacă .... 78.15
Renta de argintă austriacă .... 80.35
Renta de aură austriaeă.......................110.40
LosurI din 1860   132.10
Acțiunile băucei austro-ungare . . . 859.— 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 272.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 272.40
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă..................................... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 123.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.........................................124.40
Galbeni împărătesei ........................... 5.97
Napoleon-d'orI........................................ 10.02
Mărci 100 împ. germane........................ 62.171 .
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.551 ,

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 67 GAZETA TRANSILVANIEI. 188S

/>. T.
Am onore a incitHOScibița, că am eumperatii dela d-lu I. Ioliannsen, aci 

în Brașovu,

prima ini fabrică arflelena ăe ștampilie fle canciucă.
Xisuinfa mea va fi de a corespunde câtă se pate de bine tuturora ce- 

rințeloriî, pe lângă cele mai eftinc preturi, și de a tini totdeuna pasă egalii 
cu progresată specialității mele.

Me rogă pentru numerosă clientelă.
Prima fabrică ardelbnă de ștampilie de cauciucu, 

succesorală lui I. loiiannsen:
M. G. Linz

Brașovu, Strada ații. LHJ

Irev ocabllu

Insciințare.
CIRCULU

englesii-americanij.
Louis Bom

(în circiilfi din colosalnln cortu forte elegniitu DINAINTEA I’OKȚII VĂMII).

JOI în 5 Aprilie 1888 SERA LA 7’/, ORE

MARE REPRESENTATIDNE DE GALA "W
pentru deschiderea circului

cu programă forte bogății și forte interesantă.
Debutuhî întregului personală artistică constatatori! numai <lin 

puteri artistice de priinulu răngii.

Joi în 5 Aprilie după amedu la 2 ore va fi 
W- O MARE PROCESIUNE DE PARADA “W

cu toți caii, elefanții, cămilele, dromedarii, trăsurile de gală etc. prin 
stradele principale și va lua parte la ea întregulă personală artistică 

(costumată).

BUCĂȚILE DE MUSICĂ SE ESECUTĂ DE ORCHESTRA PROPRIA.
Prețulu locurilorâ:

Locu reservată (numerotată): 1 fl. 50 cr.— Locuia I 1 fl. —Loculă
II 60 cr.—Loculă IU 30 cr. Copii sub 10 ani și militarii (dela sergentă 
majoră în josă) plătescă pentru locurile I, II și HI jumătate.

Pentru comoditatea publicului cassa circului va fi deschisă și îna
inte de amedu dela 9—12 ore și după aineiji dela 3 ore.

(3^ Din causa (lisposițiuniloră de căletoriă ce s'au luată, nu se 
pole da nici o representațiune mai miliții decâtă cele anun
țate pe placate.

Cu distinsă stimă
Louis ZBorn,

5— Proprietarii și Directorii de circii.
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wyutfeo o < MUttraâHU
IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, pro- 
vedută cu cele mai nouă mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totti felulii de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în auru. arginta 
și colori, tabele, etichete de totîi felinii! și ese- 
cutate eleganta, și în colori ș. a.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, fac- 
ture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco-
maiidațiuiii, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință și în colori.

Dispunendu de mașini perfecționate și de is- 
vore eftine pentru procurarea hârtiei, stabiliinen- 
tulu nostru tipograficii este în posițiune a esecuta 
ori-ce comandă în modulu celti mai esactu și es
tetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescă. în biuroulu ti
pografiei Brașovu. piața mare Nr. 22 etagiulu lcătră 
stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

TIPOGRAFIA A. MOREȘIANU, BrajOVO.
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Nr. Ib85 ex 1888. 3—2

PUBLICAȚIUHE.
Joi în 26 Aprilie a. c. se va ținea spre scopulă vendărei casei din Ulița 

Căldărariloră Nr. 523 [fostulă spitală militară] atâtă o pertractare de oferte în 
scrisă, câtă și licitațiune verbală.

Se învită deci toți doritorii de cumpărare, ca pănă în 25 Aprilie a. c. îna
inte de prândă 12 6re se ’șl aștemă la d-lă primară Franciscă de Brennerberg 
ofertele sigilate, provădute cu ună timbru de 50 cr. și ca vadiu 10°/0 din suma 
de cumpărare oferită, conținendă ofertulă totdeodată și deehiarațiunea, că ofe- 
rentului îi suntu cunoscute condițiunile contractuale și de ofertă și că se supune 
loră necondiționată. Suma, ce se oferă, are să se amintescă în ofertă în cifre și 
litere.

Lieitațiunea verbală se va ținea în aceeași c]i la 3 bre după prâncjă la ofi- 
ciolatulă economică orășenescă.

Nu se primescă ofertele așternute după timpulă ficsată.
Condițiunile contractuale și de oferte se potă examina de fiecine la oficio- 

latulă economică orășenescă în decursulă oreloră oficiose pănă în diua de licita
țiune, putendu-se totdeodată vedea pănă atunci și realitatea ce are să se vendă, 
totuși însă pe lângă intervențiunea oficiosului economică.

Prețulă de strigare pentru casa, ce are se se venrjă, este 20,000 fl. 
Brașovu, 27 Martie 1888.

Magistratulu orășenesc!!.

Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei" 
â 5 cr. se pottl cumpăra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicolae Ciurcu și Albrecht & Zillich.

i.
I. Dela Brașovu la Pesta:

Trenulă de persoue Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 6re 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la București:

Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

Trenulă de persoue Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 6re 52 minute sera.

2. Dela București la Brașovu:

Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după ame<]I.
A. Plecarea posteloru:

ag Dela

d) „
A v

Brașovu la Reșnovă-Zernesci-Braiiil: 12 
„ „ Zizinll: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră
„ la Făgăraș}: 4 ore dimineța. 
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

ore 30 m. după amedl.

30 minute noptea.

B. Sosirea poștei oru:
aj Dela Reșnovu-Zerncsc'i-Brană la Brașovă : 10 ore înainte de amedl. 
l>) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
e) Din Sicuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) n Făgărașă la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.


