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Brașovu, piața mare Nr. 22. 
inserate mai primescu în Viena 
Rudolf Uosse, BaasenstriH <t Vogler 
(Oto Jtaax). Heinrich Schalck, Alois 
Herndl, if.Duket, A.Oppehh,J. Don- 
nebcry ; în Budapesta: A. 7 Qold- 
beryer, AutonAIezei, Eckstein Bernal; 
în Frankfurt: G. L, Daube: in Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inse rți unii o ru : o seriâ 
garmondu pe o col6nA 6 er. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoiala, 
fieclame pe pagina III-a o 
aeriă 10 cr. v. a. sbu 30 bani.

-^ZLTTTI-râ" LH.

„Gazeta" iese in fie-care (ți 
itonameite pentru Aiistro-Dngari’ 
Pe unu anu 12 fl., pe ș6se Iun’ 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Fetitru România si străinătate 

Pe unu anu 40 franol, pe ș6se 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franci.
Se enumera la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
APonamentnlă pentru Brajon: 

laadminigtrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiuld I.: pe unu anu 
10 fl., pe șâse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu duHuțu în 
casă: Pe unu anu 12 fl., pe 
ș^se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 or. v. ». seu 

16 bani.
Atâiu abonamentele «âku și 

inserțiunile suntu a se plăti 
înainte.
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PRINȚULU DE COROANĂ

rudolfu.
Brașovu, 19 Ianuarie v.

Eri seră, pe când (jiarulu nostru 
era deja tipăritu, ne sosi cutrieră- 
torea scire despre mortea neaștep
tată a prințului de coronă Rudolfu, 
întâmplată în Meierling, lângă Ba
den, unde mersese Alteța Sa, ca 
se facă venătore.

Precum ne spune o telegramă 
ce-o primirămG în cursulă cțilei de 
acji, erî dimineță soții de venătore 
ai principelui îlu așteptau se so- 
sescă la loculu hotăritu, de unde 
aveau sS plece împreună, când de 
odată li se aduse trista veste, că 
prințulu de coronă fii aflată mortu 
în patu.

Vestea despre mortea prințului 
de coronă a venită pretutindenea 
ca unu trăsnetfi din senină, de- 
orece nimică nu s’a sciutfi, nici 
nu s’a aucțitu mai înainte, că Al
teța Sa se fi fostă bolnavă ori se 
fi avută vre-o suferință vecliiă.

Nici una din încercările grele 
câte a trebuită s«5 le îndure Ma
iestatea Sa împeratulă, regele și 
marele nostru principe în decur- 
sulă lungei sale domniri, nu se 
pote asemena cu durerea, ce a tre
buită se i-o pricinuiască pierderea 
făr’de veste a unicului seu fiiu, în 
care se întrupau tote speranțele 
sale, ale casei domnitore și ale 
monarcliiei.

Jalea adâncă ce a cuprinsă ini- 
mele Suveraniloră noștri, este îm
părtășită aji de tote poporele din 
monarchiă.

Era bine cunoscută prințulu 
de coronă Rudolfu și în unele 
părți ale Ardealului, mai alesă în 
ținutulă Gurghiului, unde venea 
mai în fie-care ană la venătore 
de urși. Țeranii români din acestă 
ținută se bucurau, cândaucțiau că 
vine „fiulă împăratului“ la venă
tore, căcî principele Rudolfă sciu 
se le câștige inimile prin umana lui 
tractare.

Odată când în urmamulteloră 
uneltiri și inegriri ale adversari- 
lord noștri, prințulă moștenitoră 
se reținu dela orî-ce întâlnire 
cu poporulă, se mâhniră adencă 
Românii Gurghiueni și se’ntrebau 
cu mirare, că oro ce să fiă causa 
răcelei sale.

Prințulă de corbnă Rudolfă era 
iubită de armată, de a căreia sorte 
se interesa viu și necurmată, și 
de câte orî se arăta în mijloculă 
ei, era primită cu entusiasmă.

încă ca copilă de optă ani, 
prințulă de coronă a arătată însu
flețirea sa pentru armată într’o scri- 
sore, prin care a felicitată pe un- 
chiulă său, pe gloriosulu învinge- 
toră dela Custozza, mareșalulă ar- 
chiduce Albrecht, în urma bătăliei 
câștigate.

Crescerea și educațiunea prin
țului de coronă s’a făcută tocmai 
în epoca în care se săvârșiră ma
rile schimbări interiore, întrodu- 
cându-se așecjămintele de față dua- 

listice. De aici vine, că elă tre
cea ca ună amică ală nouăloră 
stări de lucruri, cu tote că nu ne 
este cunoscută se fi luată parte 
activă în politica monarcliiei.

Sciințele, artele frumose și in
dustria aflară în reposatulu prință 
de coronă ună adevărată prote- 
gătoră și promovătoră. Prințulă 
Rodolftl era însuși scriitoră dis
tinsă și șciea se prețuiască cu 
atâtă mai multă munca spirituală.

Tote aceste însușiri nobile ale 
prințului de coronă facă ca pier
derea lui se fiă și mai durerosă 
semțită în totă monarchia.

Der mortea lui neașteptată a 
trebuită să facă sensațiă și în stră
inătate, mai alesă în împrejurările 
actuale, când monarchia are se 
lupte cu atâtea dificultăți în întru 
și în afară.

Românii de sub sceptrulă habs- 
burgică, cari în totdeuna au lup
tată cu credință și cu devota- 
mentă sub stegurile victoriose ale 
armatei, pentru a căreia prospe- 
rare se însuflețea așa de multă 
prințulă de coronă Rudolfă, iau 
viuă parte la marea jale ce a cu
prinsă pe Suveranii noștri și în- 
trega casa domnitore în urma per
delei ireperabile, ce au suferit'o.

Alteța Sa împerătescă și regescă

RUDOLFO (FRANCISCO, CAROLO, IOSIFO) 
principe de coronă și succesoru alâ tronului 
împărăției Austriei, prinții regalii alu Ungarei, 
Boemiei etc. etc. Archiduce alu Austriei etc. 
etc. cavaleri aid velerei de aurii, comandorii 
alu marei cruci a ordinului reg. St. Stefanu, 
aid marei cruci a ordinului toscand St. Iosifu. 
alu marei cruci a ordinului suveranii alu loa- 
nițiloru, posessoru a 37 de ordine înalte dela 
tote statele mari și mici; locotenent-feldmareșal, 
vice-admiralu (extra statuni), inspectord gene
rală alu infanteriei, proprietarii aid regimen
tului c. r. de infanteriănr. 19, aid regimentu lui 
c. r. deulanî nr. 1 și alu regimentului de ar 
tileriâ c. r. nr. 10. șefă ahi regimentului împ. 
rusescu de infanteria Sevsky nr. 34. alu regi
mentului reg. jirusianu de ulanl din Branden
burg nr. 11, în suita regimentului reg. prusiana 
de granadirl de gardă împCratuld Francisca nr. 
nr. 2 cu rangulu de generala, proprietară alu 
regimentului de cavaleria reg. bavaresu nr. 2. 
doctorii în filosoiiă onorară alu universității 
din Viena și Cracovia, membru onorară ală 
academiei împărătesei de sciințe în Petersburg 
și ală academiei reg. de sciințe în Lisabona

Prințulă Rudolfă este uniculă 
fiu ală Majestății Sale împăratu
lui, regelui și marelui principe 
Franciscă Iosiful și alăMajestății 
Sale împărătesei ElisabetațAmalia, 
Eugenia), fiica Alteței Sale duce
lui Max de Bavaria. Elfi s’a năs
cută în Laxenburgu la 21 Augustă 
1858. In cțiua următore Majes- 
tatea Sa a tăcută de scire arma
tei nascerea prințului de corbnă 
cu ordinulu nr. 26(țicându: „Voiu, 
ca fiulă din grația lui Dumnecțeu 
Mie dăruită să aparțină dela in
trarea sa în lumea acesta bravei 
Mele armate, și’lu numescu colo- 
nelu-proprietaru alu regimentului 
Meu de infanteriă 19, care de aci 
încolo va purta numele „Prințulu 
de Coronă. “

Alteța Sa împ. și reg. prințulu 
de coronă Rudolfu, a căruia edu- 
cațiune a condus’o locotenentulu- 

feldmareșalu Latour de Thurm- 
burg, a primită o instrucțiune te
meinică și multilaterală, a fostă 
declarată majorenu la 24 Iunie 
1877 și la 23 Iulie 1878 a întratu 
în serviciulu activă militară la re- 
gimentulă de infanteriă 36. In 
Septemvre 1880 prințulu de co
ronă a fostă numită generală și 
totodată contre-admiralu, er la 6 
Aprilie 1881 a luată comanda bri- 
gadei a 18-a de infanteriă în 
Praga, la 1883 înainta la gra- 
delu de locotenentu-feldmareșalu 
și totodată la gradulu de vice-admi
ralu, primi comanda diviziei de 
infanteriă XXV în Viena și la 18 
Martie 1888 fu numită de Majes- 
tatea Sa ca inspectoră generală 
de infanteriă, „spre a da infanteriei 
ca armă principală o deosebită do
vadă de îngrijire."

Purtarea umană a prințului de 
coronă, viulu interesă ce’lu purta 
elu pentru sortea armatei și binele 
trupeloră și ce l’a dovedită la 
tote ocasiunile, a câștigată Alteței 
Sale inimele armatei, care din 
parte-i se folosi asemenea de tote 
ocasiunile, în vieța de gamisonă 
ca și în tabără, în Graz, Praga, 
Viena, Bruck, la manevre, în Pola, 
Dalmația și Herțegovina, spre a-i 
dovedi Alteței Sale alipirea sa 
entusiastică.

Der nu numai pe teremulu mi
litară s’a distinsă prințulu de co
ronă prin activitatea sa.

Ca ună escelentă ornithologă 
și ca zelosă scrutătoru în sciin
țele naturale prințulă de cordnă 
Rudolfă a stată mulți ani în re
lații sciențifice și personale cu re- 
numitulă naturalistă Brehm și cu 
învețații cei mai de fruute indi
geni. Ca resultatu ală studiiloră 
și alu căletoriiloră sale făcute 
în acestă scopă a publicată Alteța 
Sa operele „Cinc.I-spre-c|ece cțile 
pe Dunăre" și ,,O căletoriă în 
Orientul

In timpulă din urmă prințulă 
de coronă a luată inițiativa la com
punerea unei opere mari: „Monar
chia austro-ungară în scrisă și în 
ilustrațiuni" (in Wort und Bild). 
Precum se vede din introducerea 
acestei opere, ce a făcut’o însuși, 
prințulu de cordnă a avută inten- 
țiunea de a griîpa în jurulu său 
tote cercurile literare și sciențifice 
ale poporeloră acestei monarchii, 
„ca se dovedescă lumei câtă pu
tere spirituală posedemă noi în 
tote țările și poporele și cum s’au 
întrunită tote pentru a crea acestă 
frumosă operă, care se dovedescă 
sentimentele generalei iubiri de 
patriă".

Decă în esecutarea acestei opere 
în ce privesce partea de dincoce 
a monarcliiei și mai alesă pe Ro
mâni, nu s’a ținută destulă contă 
de intențiunile și ideile nobile ale 
prințului moștenitoră, causa este 
a se căuta în tendințele politice 
manifestate și cu acestă prilegiu 
de scriitorii unguri, de cari prin
țulu a fostă încunjurată.

Prințulu de cordnă Rudolfu a 
fostă unu protectoru generosu alu 

tuturoru nisuințeloru pentru îna
intarea sciințeloră, artelorfi și a 
industriei peste totă; dovadă că 
a fostă numită doctoru onorară 
ală universitățiloră din Viena și 
Cracovia și membru onorară alu 
academiei de sciințe din Peters
burg și Lissabona.

Prințulu de coronă Rudolfă s’a 
căsătorită cu princesa Stefania 
a Belgiei, fiica regelui Leopold II 
și a reginei Belgiei, în 10 Maiu 
1881. Din acestă căsetoriă i-s’a 
născută în Laxenburg la 21 Au
gustă 1883, fiica Elisabeta (Maria, 
Henrieta, Stefania, Gisella), archi- 
ducesă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.

*) Acesta telegramă sosindu-ne după 
tipărirea numărului de eri și fiindă o 
parte mare espedată, s’a putută alătura 
ca adausQ separată numai la o parte a 
edițiunei de aseră. Red.

(Serriciulti biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 30 Ianuarie, 63/4 bre sera. 
Dela Meierling, lângă Baden, 
unde principele de coronă Ru
dolf a foștii Ia venătore, sosesce 
scirea durerosă și cutrierătore, 
că Alteța sa a niuritu fără de 
veste, probabilu că în urma 
unui ataci! de apoplexiă (dam
bla. )*)

Viena. 30 Ianuarie, 1 lure sera. 
Edițiunea separată a foii „Viener 
Zeitung" spune, că Principele de 
corbnă Rudolf s’a dusă alaltăieri 
cu prințulu Filipb de Cobourg și cu 
contele Hoyos la Meierling și că 
deja eri nu se afla bine. Când os- 
peții de venătore se adunară acți- 
dimineță și Principele de coronă 
nu apăru, li-se comunică scirea, 
că Principele de corbnă a murită 
în urma unui atacă de apoplexiă.

Budapesta. 30 Ianuarie, 11 ore 
sera. In conferința partidului li
berală, ministrulă Tisza declară, 
că deși afli s’au amânată ședin
țele camerei, mâne la amecți se 
va ține ședință din incidentulu 
încetării din vieță a Principelui 
de corbnă.

Pe edificiile publice și private s’au 
arborată steaguri negre de doliu. 
Teatrele și spectacolele publice 
s’au închisă.

Alte amărunte despre mortea 
Principelui de corbnă încă n'amă 
primită. De voră sosi, vi-le vomă 
telegrafia la nopte.

Viena, 31 Ianuarie. Versiunea, 
că principele de coronă a murită în 
urma unei nenorociri întemplate la 
venătore, e o născocire. Principele 
a foștii gâsitiî diminbța mortu 
în patu. Pe la 11 bre apăru 
contele Hoyos la palatu și comu
nică împărătesei în modulă celă 
mai cruțătoră nenorocirea. Dure
rea ce a cuprins’o nu se pote descrie*  
cu atâtă mai multă cu câtă nu 
s’a așteptată la o astfelu de lovi
tură a sorții. Apoi se duse con
tele Hoyos în apartamentele Mo- 
narchului, ca sb’i ducă scirea des
pre nenorocita întâmplare. Dure
rea ce cuprinse pe Imperatulu îlfi co- 
verș'i. Princesa de coronă ffi che
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mata la Imperătesa. care'i împăr
tăși inti'mplarea nenorocită. Până 
ia o 6ră înaintată după amecjî 
șeijii Princessa de coronă la Im
pură tesa împăitășindu cu ea nes- 
ferșita’i durere.

Baden lângă Viena. 31 Ianuarie, 
9 ore sera. Cadavrulu Principelui 
de coronă a sosită din Meierling. 
Numerosu publică a umplută stra
dele. Cosciugulă de metală a fostă 
așe<|ată într'ună vagonă îmbrăcată 
cu postară negru simplu. După 
ce preotulu palatului a pronunțată 
o scurtă rugăciune, vagonulă a 
fostă închisă. La 12 ore 20 mi
nute trenulă pleca.

Viena. 31 Ianuarie, sera. Cadra- 
vrulu Principelui de coronă a so
sită la 12 ore 55 'minute. Puținulu 
publică sta cu capulă descoperită. 
Cosciugulă de metală acoperită 
cu postavă negru fu așecțată într’ 
unu cară (fourgon) cu șese cai și 
adusă, nu în capelă, ci în apar- 
tamentulu de durmită alu Prin
cipelui de coronă, adaptată, ca 
odaiă de doliu.

Din tote orașele monarchiei și 
din streinătate sosescft telegrame 
de condolență.

Bruxela, 31 Ianuarie. Impera- 
tulu Austriei a telegrafîatu însuși 
falnica scire Regelui Belgiei. Re
gele iernase încremenită de spaimă, 
Regina leșină. In orașă domnesce 
ferbere forte mare. Părecliia re
gală plecă la Viena.

SCIRHE BILEI.
f Prințulu Rudolfu. Aseră, îndată ce 

telegrafulă nl-a adusă soirea neașteptată 
despre încetarea din vieță a prințului 
de coronă Rudolfă, primarule Brașovului 
s’a dușii în localulă Fleischer, unde con
certa orchestra orașului, și comunicândă 
scirea, concertulă se’ntrerupse imediată.

** *

când primejdia se apropiă, precum cu o 
oră înainte se ridicase în notele magis
trale ale unei rugăciuni sfașiitore, când 
se ruga ca trădarea părintelui să nu fie 
fatală lui Raulă.

„închipuirea dramei pote ajunge pănă 
acolo : ună pasă mai nainte, și întâlnescl 
spasmurile epileptice și baroce. Rămâ- 
nându în câmpulu adevărului artistică, 
atâtă de greu de păstrată, după cum 
rămâne dela ânteia pănă la cea din urmă 
scenă Elena Teodorini, se atinge culmea 
esecuțiunei și prin urmare se produce 
în acelă care ascultă celă mai înaltă 
gradă de mulțumire sufletescă...."

Ca Români inima ne tresare debu- 
ouriă în fața succeseloră strălucite re
purtate de valorosa Româncă și aten
țiunea nostră o urmăresce cu interesă 
și simpatiă ori unde talentulă ei escep- 
țională și vocea ei admirabilă ridică 
furtuni de aplause și de entusiasmă

Triumfulă dela Roma așecjă defini
tivă pe Elena Teodorini în Panteonulă 
artiștiloră mari.

Contra-demonstrațiă. Archiducele Fri- 
derichă n’a visitată balulu juriștiloră din 
Pojună, din causa demonstrațiuniloră anti- 
austriace ale junimei academice. Și ca să 
arate, că n’a făcut’o din vr’unfl simță- 
mentă antimaghiară, va visita cu întregii 
corpulă oficerescă balulă Kulturegyle
tului!!! Ore era nevoiă de acestă mani
festația de dragoste kulturegyletistă ?

** *
Scolă arsă. In Cricău lângă Ighiu 

a arsă în dilele acestea școla românescă. 
Se dice că foculă a luată nascere din 
causa neîngrijirei copiiloră de scolă.

•* *
De-ale armatei române. O comisiune, 

compusă din trei oficerl, va fi trimisă 
în streinătate, spre a visita diferitele 

| manutanțe (brutării! de armată, pentru 
ca apoi să se introducă îmbunătățiri în 
manutanța armatei române.

** *
Pelagra. Tn curendă va apăre o 

importantă lucrare asupra „Pelagrei". 
Autorulă ei este d-lă dr. Ioană Negoe 
care, în timpă de șese luni, a fostă tre- 
misă în misiune de ministerulă română 
pentru a studia în Italia. Brancia și 
Germania acestă bălă.

** *
Din comitatulu Bistrița. Inspectorulă 

de dare a raportată în ședința comite
tului administrativă, că la finele anului 
1888 mai erau 9572 fi. restanțe de dare, 
adecă eu 5472 fi. mai puțină ca la sfer- 
șitulă anului 1887.

* *
A pățit'o Kulturegyletulu. Din Po- 

jună se scrie, că unei deputațiunl a 
Kulturegyletului din Ungaria de susă 
sub conducerea contelui Palfîy i-a disă 
ministrulă Csaky în cestiunea ordina- 
țiunei privitore la limba germană, că 
elă a dată ordinațiunea numai în inte- 
resulă culturei ungurescl, care are multe 
de învățată dela cultura germană forte 
progresată. Ce mai dică cei cari se 
laudă cu cultura ungurescă?

** *
Iuțela poștei. 0 cartă poștală dată 

la 16 Ianuarie în Brașovă la poște și 
adresată spitalului civilă din Brașovă a 
ajunsă la destinația abia la 23 Ianuarie, 
după ce a visitată spitalulă civilă din 
Viena, de unde s’a trimisă în Brașovă 
cu observarea „Adressatulă necunos
cută aci.“

** sȘî
Gimnasiulîi „Kossuth". In Czegled 

s’a serbată a 12 aniversare a îmânării 
mandatului de deputată alu Czegledului 
lui Kossuth. Cu acestă ocasiune ingi- 
nerulu Janos Doboș declara, că dedică 
suma de 140,000 fi. ca fundațiune pen
tru înființarea unui gimnasiu „Kossuth". 
Curate comedii!

** *
Fiu blăstematu. In Clușiu ună tată, 

anume Istvan Nagy, a făcută arătare 
contra propriului său fiu Janos, că vrea 
să-și omore părinții. Deunăcjile luâ Janos 
unu cuțită, amenința pe tată-său și pe 
mamă-sa că’i omoră și le dă focă; nu
mai cu mare greutate i s’a putută lua 
cuțitulu din mână. Janos a fostă așe- 
dată în casa de lucru ori de corecțiune. 
Trebue recomandată Kulturegyletului.

* * *
Postu de magistru poștalii e vacantă 

în Tiuza, comit. Solnocă - Dobeca, pe 
lângă cauțiune de 100 fi. Lefa e 150 
fi. pe ană, 40 fi. cheltuell de cancelaria, 
12 fi. cheltuell de îmânare și unu pau- 
șală de espedare ce se va hotărî ulte- 
rioră. Căruța poștei va ave să facă în 
fiecare di odată drumulă dela Tiuza la 

Betlenă și îndărătă. Petițiile se adre- 
seză direcțiunei poștale și telegrafice din 
Sibiiu.

Desbaterile asupra legii militare.
Contele Eugen Zichy <|ice, că e o 

deosebire bătătore la ochi între § 14 ală 
proiectului și între legea pactului. „Când 
se desbătea asupra pactului, Deak a disă 
din acelă locu, unde șede acum contele 
Ludovică Tisza (viă mișcare’n stânga 
estremă, larmă’n drepta, fiind-că Zichy 
a dată a înțelege că L. Tisza nu e vred
nică să ședă acolo,) că națiunea tot-de- 
una să’șl recâștige acelu dreptă ce i-se 
ia, der că a peraută pentru totdeuna 
ceea ce a dată ea de sine. Amă citată 
acesta, ca să nu fiu acusată de falsă pa- 
triotismu (vii aplause’n oposițiune, miș
care în drepta.) Mergendă mai departe 
așa, nu mergemă pe calea cea dreptă. 
D-vostră domniloră (arătândă în drepta) 
puteți rîde, der eu, vă mărturisescă, așă 
pute plânge (aplause’n stânga, mișcare’n 
drepta.) Armonia dintre tronă și națiune 
s’ar pute turbura, pe când ea trebue să 
rămână cea mai prețiosă comoră a na- 
țiunei (aplause’n stânga, mișcare’n drepta.) 
Căci să nu uitămă, că tote rasele ce lo- 
cuescă în acestă monarchiă ca ună mo- 
saicu îșl au neamuri înrudite, nu
mai rasa ungurescă nu. Ea e nemulă pe 
care trebue să se sprijinesce tronulu și 
să’șl pună cea mai mare încredere. A- 
cesta se căutațl a face să’nțelegă co
rona" .

Contele Ludovică Tisza se ridică 
dela loculă său și se’ndreptă spre ușa 
salei. Urmeză de aci o scenă furtunosă, 
care s’a petrecută astfelă:

Când Ludovică Tisza vru să părăsescă 
sala, contele Zichy îi strigă: PărăsescI 
acestă locă?" L. Tisza se opri în mijlo- 
culă salei, fixă aspru pe vorbitoră și 
(fise: „Viu și mergă, când îmi place". 
L. Tisza nu e populară în dietă și vor
bele lui oposiția le-a luată ca insultă, 
din care causă începu a face o larmă 
coribantică. Miniștri și deputațl săriră 
dela locurile loră și lărmuiră și strigară 
fără'ncetare. In drepta se întrebau, care 
e causa acestei violente isbugnirl. Opo
siția se grăbi a strânge mâna lui Zichy. 
Președintele suna mereu clopoțelulă, fără 
să se audă, așa că ședința trebui să se 
suspendeze pe câteva minute, mai alesă 
că Zichy se aședase pe scaună și nu 
mai voi să vorbescă. In culoare specta- 
colulă s’a continuată cu aceeași vehe
mență. Peste o jumătate de oră se repeți 
scena, când ministru-președinte Tisza 
voi să răspundă la vorbirea lui Desider 
Szilagy. Mai la fiecare proposițiă fu 
întreruptă minute’ntregl de oposițiă. De- 
putatulă Ugron l’a întreruptă prin câteva 
vorbe, care în pressa austriacă nu s’au 
putută reproduce din causa legii de pre

să. A fostă asemănată ministrulă Tisza 
cu Kollonits, i-s’e.u imputată că a sub
minată vada monarchiei mai multă ca 
orl-care altulă. Drepta se aprinse și ea 
începu a cere să fiă chemați la ordine 
turburătorii. Acesta mări larma, așa că 
ministrulă Tisza se vădii nevoită să 
facă semnă credincioșiloră săi, ca să tacă. 
Ministrulă abia șl-a putută fini vorbirea 
cu ună apelă cătră cameră, ca să decidă 
asupra proiectului după cea mai bună 
a ei convingere.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Beiușiu, Ianuarie 1889. 

fFine).
Atacurile contra gimnasiului și cor

pului profesorală se dateză încă de pe 
atunci, când guvernulă „a binevoită prea 
grațiosă" a subtrage subvențiunea anuală 
de vre-o câteva mii (5—6000); pe la 
anii 1884—1885 unu anumită și mare 
patriotă Belavâri a începută ataculă pe 
calea diaristică, der fără succesă. De 
atunci am avută „fericirea" de a ceti 
în totă anulă câțiva articull despre nes- 
cari proiecte de reforme; înțelegă: în 
gymnasiulă de Beiușiu ; e de însemnată 
că articulii acest a se scriau mai multă 
pentru publiculă cetitoră, — informa- 
țiunile oficiose se făceau în secretă. 
Trebuia să conchidemă, că avemă la 
spate ună spionagiu organisată; și nu 
ne-amă înșelată, casulă mai recentă, 
(casulă cu steagulă) ne-a clarificată întru 
tote. Să continue numai și mai departe... 
Inteligența și poporală au firma credință 
că totă dreptatea trebue se iesă trium- 
fătore". Din dreptulă loră nu voră ceda.

Mai avemă. o casină românescă, u- 
niculă locă de convenire; acesta încă 
nu e pe firea loră; așa dică denșii, că 
aici se face politică înaltă, aici se cresce 
planta, ce se numesce „Daco-românismă", 
deci ar trebui stersă.

Maghiarii încă au casină, și tocmai 
pentru aceea nu se potă împăca cu idea, 
că și Românii să aibă ună asemenea 
locală, când amă pote ave unulă co
mună. Atacurile anonimului au fostă 
îndreptate în prima liniă contra casinei 
și numai indirectă în contra gimnasiului. 
Amă cunoscută ce e dorința d-loră, 
adecă să desființămă casina română și 
sub pretestă de buni patrioțl să ne în- 
scriemu ca membri la casina maghiară, 
se ne facemă unelte orbe ale loră, când 
noi în deosebi în Beiușiu avemă drepturi 
avitice. Der nu, demnitatea nostră de 
Români nu ne permite acestă ; nu ne 
este loculă acolo! Noi să fimă membri 
unei astfelă de societăți, în sînuln căreia 
ună d-nă advocată (română) a fostă trac
tată cu vorbele „budos olâli"! In acea 
casină, unde cu dreptulă bănuimu, că se 
face politică „înaltă", unde se scliițeză 
textulă corespondințeloră din „Szabad-
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Triuinftilfl Teodomei la Roma.
„Fanfulla" dela 23 Ianuarie publică 

ună articolă plină de entusiasmă despre 
representațiunile „Ughenoților" la tea
trală „Argentina" din Roma. „Demo
crația" estrage dintr’însulă câte-va părți 
ce privescă mai cu sâmă pe celebra n<5- 
stră artistă Elena Teodorini, ală cărei 
succesă a fostă ună triumfă măreță, 
cum nu se ține minte de multă în Italia:

.... „Intre actulă I-iu și celă din 
urmă a fostă ună șiră întregă de minuni; 
o atențiune încordată, crescândă din act 
în actă, o escitare în tote spiritele, ca 
și cum acea dramă s’ar fi desfășurată 
atunci pentru prima oră...."

„Spectatorii, subjugați, întrerupeau 
la fie-care momentă cu strigăte frenetice, 
și o trasă din duetulă dintre Marcelă și 
Valentina, frasă aruncată, în noptea în- 
tunecosă, de d-na Teodorini cu ună ac- 
centă dramatică atâtă de puternică, încâtă 
să facă să se bată mai repede inima a 
două mii de spectatori, a fostă acoperită 

pe jumătate de unu adevărată urletă de 
entusiasmă nestăpânită. Și când la finele 
actului ală 4-lea nenorocita femeiă cade 
cu fața lapămentă,șise părea, că spaima 
înghețase sângele în vinele ascultătoriloră, 
aceștia împinși ca de ună resortă pu
ternică s’au ridicată cu toții în piciore 
și au făcută celoră doi minunați artiști, 
Elena Teodorini și tenorulă Marconi, o 
ovațiune, cum de forte mulțl ani nu se 
mai pomenise în Roma.

„De dece, de două-spre-dece, de nu 
sciu câte ori au fostă rechiemațl artiștii; 
se osteniseră mai multă ei să apară pe 
scenă, decâtă publiculă să aplaudeze. 
Bătrânii abonați cjiceau cu lacremile în 
ochi: Arta cea veche, mare și divină, 
triumfă încă odată ; și acesta era cea mai 
frumosă minune.

„Amă disă că cei doi interprețl prin
cipali aă fostă admirabili: și cuventulă 
e dreptă. Admirabili prin interpretarea 
musicală și dramatică și prin acelă simți- 
mentă estetică ală cumpetărei, care ne 
consiliază să nu esargerămă.

„Afirmă cu sinceritate, că cei patru 
artiști s’au întrecută unulă pe altulă.....  

....domna Teodorini scie să imprime per
sonagiului Valentinei o originalitate atâtă 
de vigurdsă (gagliarda), încâtă desfide 
tote amintirile trecutului, fie ele apro
piate, fie ele depărtate.

„E o calitate a talentului aceea de 
a se transforma; și artista, atâtă de bo
gată în talentă, pune o așa deosebire și 
o așa distanță între Gioconda și Valen
tina, încâtă rămâiu încremenită și nu 
poți crede că e aceiași femeiă. Aici nu 
suntă patimi sălbatice, dorințe de răs- 
bunare gelosă ca în creațiunea lui Pon- 
chielli; aci e copila înamorată, care 
trăeșce cu inima tremurândă, în cele trei 
momente sublime ale dramei, ca să scape 
vieța omului pe care’lă iubesce; e femea 
gata a’șl sacrifica onorea, a’șl trăda pă
rintele și bărbatulă, numai ca să scape 
din măcelă pe Raulă care se opune.

„Ce seducțiune în acele accente pa
sionate ! ce tragediă teribilă în acele 
strigăte de suferință! și ce pricepere mi
nunată a tuturoră nuanțeloră delicate 
ale personagiului! Iubirea pune în vocea 
ei o mângăere care înduplecă; der acea 
voce ia întonațiunl sublime de groză 
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sâg“ unde se plămădescă tote calumniile 
și se plămădescă atacurile în contra 
gimnasiului, a casinei și peste totă în 
contra Româniloră, de dragulti utopicei 
idei de stată maghiarii.

Se pote, că compania, începută în 
contra atotă ce e româneșcă, e causa, 
că d-nii profesori nu se prea arată în 
localitățile casinei românescl; au doră 
nu cumva să detragă din valdrea „patrio
tismului14 dovedită cu ocasiunea venirei 
episcopului r. cath. Schlauch la Beiușă 
în visitațiune canonică, prin d-nu prof, 
magistr. corului voc., care a cântată cu 
elevii unguresce cânteculă românescă 
„Cucuruzu cu frunda ’u susă“ ?

Cu alte cuvinte, le faci streiniloră 
primiri strălucite în casa ta, te faci a fi 
uitată limba maternă, faci pe bieții copii 
să învețe cântece în limba streină, când 
nici în limba loră nu sciu cânta! Și ce 
e mai multă, pentru ună streină, care 
abstragendă că a dignitară bisericescă, 
der se află în fruntea societății de ma- 
ghiarisare Sz6clienyiu (din Sătmară), care 
a pusă în spinarea poporului română 
unăpercentă (1%) dare in favorulă acelei 
societăți, și pentru tote acestea să mai 
fie batjocorită și amenințată, tu și șco- 
lele românescl susținute cu bani și sânge 
românescă ?

Ar fi o ținută forte greșită de a 
continua totă astfelă și mai departe. 
Ar fi o nenorocire de a ne îngriji la 
școle mai multă de ce e streină și a 
negligia ce e ală nostru. Acesta ar în
semna a ne condamna la morte națio
nală. Destulă ne-amă neglijată limba 
și literatura nostră românescă și amă 
căutată, din slugărniciă, să ne spoimă 
cu pretinsa cultură ungurescă. Trebue 
să se pună cei chemați a cultiva popo
rală românesce. Altfelă suntemă perduțl.

La noi încă s’ar pute pune în praxă 
datina ce se urmeză d. e. în Brașovă, 
adecă de a ține „prelegeri publice41 și 
în deosebi când dispunemu de atâtea 
puteri escelente. De sine se înțelege 
începutulă va fi greu; încâtă despre re- 
sultatulă finală însă, destulă garanțiă ne 
este bucuria și dorulă cu care publiculă 
română de aici îmbrățișeză cu totă oca
siunea orl-ce întreprindere culturală ro
mânescă, Nouă ni-ară procura d-nii 
profesori prin acesta, pe lângă folosă, și 
o distragere plăcută, er pentru d-loră 
mângăiarea aceea, că și-au împlinită o 
datorință morală față de publiculă ro
mână din alu cărui sînă se tragă.

Ar mai fi să vă scriu despre multă 
lăudata „trupă de artiști41. Sărmanii de 
ei, au pățit’o întocmai ca și Ciangăii 
dela Gyorok, au venită pe capulă Beiu- 
șeniloră (3000 locuitori) dintr’ună orașă 
ungurescă cu aprope 30,000 locuitori; 
aici apoi abia că potă vegeta. Enuncia- 
țiunea făcută de „Szabadsâg11 e ne basată 
pentru-că Românii suntă constanți în 
prepusurile loră; er cari mergă, mergă 
numai din curiositate. Este o simplă re
clamă, erășl pentru de a seduce publi
culă, despre progresele enorme ce le 
facă oficioșii și pe terenulă culturală- 
naționalu-ungurăscu.

înainte de a încheia fiă-ml permisă 
a da espresiune acelei dorințe dealtmin- 
trelea aprobată de mai multi notabili și 
bărbați competențl, că și în acestă cercă 
să ne organisămă odată. Dela Hălmagiu 
pănă la Oradea-mare, Aradă și Selagiu 
n’avemă nici o „reuniune de femei14 și 
nici o „reuniune de agricultură11, nici 
biblioteci poporale, nici coruri vocali ori 
altele. In deosebi necesitatea unei reu
niuni de femei pentru Beiușă și jură, la 
care s’ar pute alătura chiară și părțile 
cele mai îndepărtate este de multă sim
țită și sunt convinsă, că îndată ce idea 
acesta s’ar ventila cu mai multă interesă 
în cercurile dătătore de tonă și s’ar dis
cuta cu mai multă adâncime, în celă 
mai scurtă timpă s’ar și realisa. Dee 
cerulă ca așa să fie.

Veritas

Ixxterxxplări diferite.
Oniorîtu de unu arbore. In pădurea 

Țapului de lângă Agnita, Costea Mitrea 
din Birghișă a fostă omorîtă de ună 
arbore ce-lu tăiase, și care a cădută 
peste elă.

îngrijiți de chei.Obiceiulă d’a pune 
cheile undeva lângă ușe, după ce au în- 
chis’o ai casei, e rău și păgubitoră. In 
Rășinari dete văduva Anna Dană Albu 
peste două țigănci, care’i deschiseră casa 
cu cheile și căutau ce se fure. Nu totă 
așa de norocosă a fostă Hadrea Sîrbu, 
căruia i-s’au furată haine în preță de 
33 fi., totă din pricină că n’a luată che
ile dela ușe cu elă. Gendarmeria a a- 
restată pe cele două țigănci.

Coroiu și epure. In dilele trecute, 
spune „Grosskokler Bote11, ună țigană, 
care căuta găteje, fu martoră la ună atacă 
ce-lă săvârși unu coroiu asupra unui e- 
pure. Cu o lovitură de ciocă ameți deja 
pe epurele și deja începu Icoroiulă a-lă 
omorî cu cioculă, cândă veni țiganulă 
și-lă alungă, er epurele îlă duse socie
tății de vânată în Sighișora.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 14 Ianuarie.
D-lă V. Popor ă comunică camerei 

că d. Lascară Catargiu șl-a dată demi- 
siunea din președința Camerei.

D-lă Lascară Catargiu rogă Camera 
ca să i se primescă demisiunea, deorece 
nu mai păte fi președintele Camerei, 
mai alesă în urma celoră întâmplate erl.

D-lă Grigore Piucescu combate de
misiunea d-lui Catargiu. țlice că cu vo
tarea franeo-porturiloră nu s’a făcută o 
cestiă politică, ci o cestiă pură finan
ciară și economică.

D-lă Lascară Catargiu răspunde di- 
cendă, că mai bine de 30 de ani e ca 
presidentă, sub elă s’a făcută unirea și 
nu i s’a întâmplată una ca acesta. Chiar 
amicii săi ’i s’au arătată ostili. Rudele 
miniștriloră au făcută turburărl în contra 
d-sale. Nu mai este nici maioritate, nici 
iminoritate ; prin urmare rogă camera să- 
primescă demisiunea, ori ce s’ar face, 
d-sa nu se va mai sui la tribuna mi
nisterială.

D-lă G. Panu declară, că d-sa a vo
tată numai pentru porto-francă. In ceea 
ce privesce pe alții, chestia n’a fostă 
după cum a disă d-lă Păucescu, curată 
economică, ci politică. Conchide cerendă 
Camerei a primi demisiunea d-lui Las
cară Catargiu și a se procede la ale
gerea unui nou președinte.

D-lă T. Rosetti, primă-ministru, cere 
ca deputății să roge pe d. Lascară Ca
targiu ca să revie asupra decisiunei sale, 
țlice că votulă de erl n’a fostă ună 
votă politică, ci mai multă economică. 
Face ună apelă la d. Catargiu, dicândă 
că d-sa este ună omu de ordine, și-lă 
rogă să’șl retragă demisiunea.

D-lă Generală Mânu vorbesce totă 
în același sensă. Apasă mai multă, ară
tând ă că votulă de erl nu este ună vota 
politică, ci economică și financiară. D-sa 
atribue d-lui Cogălniceanu decisiuuea 
luată de d. Lascară Catargiu, care are 
interesă politică de a provoca desbinărl.

D-lă Nicolae Ionescu rogă camera 
ca sâ primescă demisiunea d-lui Catar
giu, căci d-sa nu mai aro autoritate mo
rală, fiind-că nu mai are încrederea ei. 
Se procedămă mai de grabă la alegerea 
președintelui, căci e în contra constitu
ției de a mai continua ședința fără a 
ave ună președinte.

D-lă Lascară Catargiu cere încă o 
dată camerei să’i primescă demisiunea, 
căci chiar față cu camera nu mai pote 
fi președintele ei.

D-lă Mihailă Cogălniceanu cjice, că 
nu e de demnitatea d-lui Lascară Catar
giu ca să’șl retragă demisiunea.

D-lă George Verneseu rogă și d-sa 
pe d-lu Lascară Catargiu, ca să’șl retragă 
demisiunea, asigurându’l în același timpă, 
că deși se retrage, d-sa ca deputată va 
ave deplina încredere a majorității și 
a cabinetului și liberalii-conservatorl îlă 
recunoscă totă pe d-sa de leaderulă par
tidului.

D-lă vice-președintePogoru comunică 
camerei, că în timpulă discuțiuniloră a 
venită la biuroulă camerei și demi
siunea d-lui vice-președinte N. Blarem
berg.

Se pune apoi la votă primirea de- 
misiunei d-lui L. Cutargiu.

Demisiunea d-lui Lascară Catargiu 
a fostă respinsă de Cameră.

D-lu Lascară Catargiu răgă din nou 
să i-se primescă demisiunea, Să se vo

teze din nou prin sculare și ședere, decă 
i-se primesce demisiunea seu nu.

Punendu-se astfel la votă demisiunea, 
ea se primesce.

D-lă vicepreședinte Pogoră consultă 
camera, decă să se facă acuma alegerea 
unui nou președinte, seu nu.

D-lă Nicolae Ionnscu dice, că camera 
nu pote să remâe nici ună momenta fără 
președinte legală, deci rogă ca imediată 
să se alegă ună nou președinte.

D-lă Grig. Triandafilă vorcesce pen
tru ca să se amâne alegerea pe Luni.

Puindu-se la votă, se primesce amâ
narea pe Luni. Apoi se pune la votă 
primirea demisiunei d-lui Nicolae Bla- 
remberg. Demisiunea d-lui N. Blaremberg 
a fostă primită de cameră.

Alegerea unui vice-președinte în lo
cuia d-lui Blaremberg se amână totă pe 
Luni.

D-lă C. Fopovicl interpeleză guver- 
nulu în privința frasei ce se pune în 
gura M. S. Regelui la fie-care mesagiu 
ală tronului și anume „îmbunătățire stărei 
clerului11, căci orl-ce cerere de acestă 
natură M. S. o trimete S-lui Sinodă și 
astfelă de lucruri nu trebue să se în
tâmple la noi.

D-lă Andreescu interpeleză guver- 
nulă în privința lipsei de lemne de care 
suferă sătenii din județulă Muscelă.

La ordinea cjilei, desvoltarea inter- 
pelarei d-lui Sturda din Bârladă, în pri
vința nedraptăței ce facă autoritățile din 
județulă Tutova săteniloră din acelă ju- 
deță, anume că le punu ca strejl atâtu 
iarna cât și vâra pela ariile proprietariloră. 
D-sa protestă mai întâiu că nu i s’au pusă 
la disposițiă dosarele necesare nici pănă 
în diua de adl, de și singură a fostă la 
ministeră încă de pela începutulă lui No- 
emvrie. Arată pe urmă cum sătenii suntă 
expuși de primarii comuneloră, cari se 
pretindă că ară fi părinții loră, să fie 
mâncați de lupi și să fie înghețați de 
geră. Apeleză și rogă guvernclă ca să 
ia măsurile necesare, de îndreptare, căci 
nu suntă nici umanitare și nici legale ast
felă de fapte.

D-lă A. B. Știrbei-., ministru de in
terne, răspunde că scie că în adevără se 
iau sătenii la strajă, der nu scie decă 
există o lege în acestă privință, pote, 
că în Moldova e o astfelă de lege.

D-lă Nicolae Voinovii dice, că d. mi
nistru a fostă înșelată seu rău informată 
de subalternii d-sale, cari au pretenți ni 
de a sci totulă. D. Stirbeiu trebue să 
scie și de Moldova, căci și ea face parte 
din țâra românescă. Țăranii suntă fOrte 
nemulțămițl din acestăcausă. Rogăcamera 
să hotărască într’ună felă.

D-lă Mihailă CogălniaSnu jice că, 
nimenea în țâra românescă, nici țăranulă, 
nici boerulă nu pote fi întrebuințată la 
lucrările particulariloră. Eu când am 
fostă ministru, nu se petreceau ast-felă 
de treburi; toți trebue să fie egali. Rogă 
să se stârpeseă astfelă de nedreptăți.

D-lă George Verneseu, ministru de 
justiție, dice, că acestă lege este făcută 
de alții, nu scie de cine ; ea nu este fă- 
făcută cu răutate, der nu cu pricepere. 
Acestă lege a fostă tradusă după legea 
franțuzescă și alt-felă stau lucrurile 
acolo și altfelă aici. Recunosce că în 
adevără se face o nedreptate săteniloră, 
rogă deci pe d. Știrbei, ministru de 
interne, ea să se dea acestei legi in
terpretarea ce i se cuvine, adecă ca să
tenii să facă straja numai în raionulă 
comuneloră. Proprietarii să facă ce voră 
sci cu averea loră de câmpă ca să șl-o 
păzescă.

Senatulă. Ședința dela 14 Ianuarie.
Se dă cuventulu d-lui P. Aureliană 

spre a’șl desvolta interpelarea relativă la 
scolele comerciale. D. P. Aureliană 
spune, că încă din anulă 1864 s'a votată 
o lege pentru înființarea mai multoră 
scdle comerciale în țâră. Unulă din 
orașele în care urma să se înființeze o 
asemenea scolă era și Ploescii. Legea s’a 
votată însă nu s’a aplicată. Comuna vă- 
cjendă necesitatea în care se află Ploesci, a 
făcută o sforțare aprdpe supra-omenescă 
de a înființa o asemenea scolă. Câtă timp 
fondurile comunei promiteau întreținerea 
aoestei instituțiunl comuna a tăcută, a<Țl, 
când acesta este imposibilă, representanții 
săi vină a vă cere înființarea în Ploesci a 
unei scoli de comerciu a statului. Ter
mină rugândă pe d. ministru a lua în 
considerație cererea d-sale și totă-odată 
a termina acestă chestiune câtă mai iute.

D-lă Al. Lahovary spune, că în pre- 
sentă acâstă înființare este o imposibili
tate, deore-ce bugetulă nu prevede o 
asemenea cheltuială. Adauge însă, că dâcă 
camerile voră veni cu ună bugetă, d-sa 
se va asOcia fără cea mai mică hesitare 
și totodată cu cea mai mare bucurie.

D-lă Aureliană se declară satisfăcută.

Mulțămită publică.
Faptele nobile chiar numai istorisite 

și încă înalță inimile, der apoi atunci, 
când le vedemă cu ochii severșindu-se, 
câtă de multă ne însuflețescă. In astfelă 
de însuflețire a pusă pe membrii socie
tății de lectură „Inocențiu Micu Clain11 
a teologiloră din Blașă laudabila faptă 
a d-lui Ionă Bozacă, cooperatoră în Sâm- 
botelecă, care ni-a făcută ondrea ofe- 
rindu-se de membru fundatoră ală so
cietății nostre, solvindă odată pentru 
totdâuna taxa de 10 fi. Pentru acestă 
nobilă faptă subscrișii în numele socie
tății „In. M. Clain11 dau și pe acestă 
cale espresiune simțâminteloră de mul
țămită față de d-lăl. Bozacu. Bucură-te 
vrednice părinte de bucuria nostră! Dee 
ceriulă ca fapta d-niei Tale să afle mulțl 
imitatori!

Pentru societatea de lectură „Ino- 
cențiu M. Clain11 a teologiloră din Blașă.

Iova Băbuță, Aurelii C. Domșa. 
preș. secretarii.

DIVERSE.
Cânele lui Bismarck. Prințulă Bis

marck a suferită o perdere durerose 
pentru elă. Doggele său celă negru a 
murită de bătrânețe în odaia cancela
rului. Sub arborii cei bătrâni ai par
cului de lângă palatulă cancelarului a 
fostă îngropată.

Străinii la Parisu. In cursă de trei 
luni s’au făcută declarațiunl de domi
ciliu din partea a 91,351 streini, repre- 
sentândă 170,262 persone de ambele 
secse. Ecă după naționalități, cum se 
compune acestă din urmă cifră. Abisini- 
enl 2; Germani și Alsacieni LorenesI, 
26,109 ; Americani, 2,302 ; EngleșI, 7,688 ; 
ArgentinI, 264 ; Austro-Ungarî 5,755 ; Bel- 
gianl, 43,712; BrasilianI, 524 ; Bolivian! 
29; Bulgari, 41; Chilieni,132; Colom- 
bienl, 148 ; Dahomey 1; DaneșI, 419; 
Egipteni, 86; EcuatorienI, 35; Spanioli, 
2,763; Greci, 536 ; GuatemalienI, 2; Hai- 
tienl, 63 ; Olandedl, 3,770; Italieni, 24,178; 
JaponedI, 23; LuxemburgezI, 14,692; 
Marocani, 32, Mexicani, 174; MonegascI 
5 ; Norvegieni, 192 ; Paraguaeno, 7 ; Perși, 
27; Peruvian!, 86; PortugesI, 230; Ro
mâni, 933; Ruși, 8,485; Șerbi 61 ; Sue- 
desl, 499; Elvețian!, 25,144; Tunisian!, 
7 ; Turci, 861 ; Uruguanl, 83; Veneți- 
enl, 121; Chinezi, 32; SalvadorienI, 9; 
Muntenegreni 3; Africani, (Niger) 1 ; 
Dominicani, 5 ; SiamesI, 2 ; Nubian!, 1; 
CostaricienI, 5,

Cursulu pieței Brașovu
din 31 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.22 Vend. 9.24
Argintă românescă - „ 9.10 H 9.15
Napoleon-d’orI- - - „ 9.55 9.57
Lire turcescl - - - n 10.80 M 10.88
Imperiali - - - - „ 9.80 r 9.88
GalbinI . „ 5.60 M 5.69
Scris, fonc. „Albina” 6% „ 101.— n —. —

n n n 98.— w 9S.50
Ruble rusescl - - - „ 127.— „ 128.-
Discontulă - - - - 6'/,—8°/0 pe ană.

Cursulfl la bursa de Viena
din 30 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4’/0 ------ 100.50 
Renta de hărții 5°/0 ------ 92.50 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.—
Amortizarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - ------------
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 115.—
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 106.—
Bonuri rurale transilvane ... - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.—
Renta de hârtiă austriacă ... - 82.35
Renta de argintă austriacă - - - - 83 —
Renta de aură austriacă ----- 111.10
LosurI din 1860 ------- 142.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 809 50 
Acțiunile băncei de oredită austr. - —.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.57
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.25
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.90

Editoră și Redaotoră responsabilă : 
Or. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE
Din partea subscrisului magistrata, 

ca oficiu de meserii de prima instanță, 
se aduce spre sciință, cumcă loan Bolim 
a abrjisil și din 22 a 1. c. nu mai portă 
profesiunea mijlocirei de locuri și plasă- 
rei de servitori.

De vreme ce Ioan Bohm, spre sco
pula esecutărei tuturora obligămintelora 
împreunate cu statutula referitoră la a- 
mintita profesiune, are la subscrisula ma
gistrata depusă cauțiunea de 200 fl. v. 
a., se provocă toți acei, cari față de loan 
Bohm, în calitatea sa de mijlocitorii de 
servițiu și plasatoră de servitori, au pre- 
tensiunl de restituire, să-și validiteze a- 
ceste pretensiunl seu înscrisa; seu ver- 
balminte la subscrisula magistrata cela 
multa pănă în 22 Iunie a. c., dedrece 
după espirarea acestui termina se va es
trada cauțiunea, îndreptându-se partidele 
cu pretensiunile loră pe calea judecăto- 
rescă.

Br aș o vă, 28 Ianuarie 1889.
Magistratnln orășenescă.

fl
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Cea mai bună w,36-3>

Hârtie de țigarrete 
eute veritabilulu 

HOUBL 
fabricații francesu

tie CAWLEY A HENRY, în PARIS
A se feri de imitajiune.

Acestă hârtiă se recomandă cu căldură 
din partea domnitorii Dr. J. J. Pohl, D. E. 
Ludwig, 1). M. Lippmann, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materiă stricăciosă;

•

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI11

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni
șese luni
ună ană

pe
n
5,

trei 
șese 
unu

3
6

12

fl. — 
fl. — 
fl. —

^500 imun

Pe
n
n

10
20
40

franci
n
n

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

KCsT ANUNCIu.
Subsemnatulu măestlK-tem.plaru (măsar), 

distinsă cn diploma de recunoscință la Esposiția română din 
Sibiiu 1881 pentru desteritate ca sculptoru în lemnn, după o 
practică de mai mulți ani aici, câtă și în regatulu Româ
niei face cunoscută onor, publică, că a deschisă atelîemln 
seu propriu în Brașovu și esecută ori-ce comande de mobile 
și construcținni după modelurile cele mai moderne și cu 
prețurile cele mai moderate.

Iancn G. Colibaun,
Scixei-o.. stxa.d.a fântâjaeî IsTc. -419.

T

anu
șese 
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
8 franci
4
2 

Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1.

pe 
Pe 
pe

Pe 
Pe
Pe

luni
2 fl. 
î fl.
50 cr.

ană
șese luni . 
trei luni .

n

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta—PredealA Predeal A—Budapesta B.-Pesta-AradA-Teiuș Teius-AradA-B.-Pesta•> Copșa-mieă—Sibiiu

Tren tty 
1 .r 
sdno

.Trenu 
accele

rată

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.—
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladâny 2.02 5.47

Oradea-mare j
4.18 7.01

7.11
Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Râv 
Bratca 
Bucia

8.10

Ciucia 9.04
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

9.34

Clușiu j 10.34

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cneerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințulil de susb 1.45
Aiud 2.07
Teinșă 2.26
Crăciunelh 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaș ti 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu
9.45
1.55

Timișil 2.53
Predealu 3.28

BucurescI 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38'

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32 -
2.56]
3.38]
4.01f
4.23]
4.491
5.31 ,
5.40
6.12

6.38
6.66
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32

BucurescI 
Predealu 
Ti misii

Brașovu I 
I

Feldiora
Apața 
Agostonfalva
Homorodu
Hașfalău
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu 
CrăciuneW
Teiușă
Aiudti
Vințulil de susfi 
Uidra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

6.63 
7.21
8.23
9<>2
9.52

Nădășelu
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

P. Ladâny 
Szolnok 
rudapeutn

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37'
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29 

f^33 
1 2.50

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46 
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Trenu 
omni
bus

Trenă 
omni
bus

Viena
Budapesta
Szolnok

1
Aradu 2.17

Glogovațti 2.37
Gyorok 3.19
Paulișd 3.43
Radna-Lipova 4.05
Conop
Berzava
Șoborșinu
Zamu
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva 1.47
Simeria (Piski) 2.08
Orăștia
Șibotu
Vințulu de josh
Alba-Iulia 8.55
Teinșă 9.54

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

6.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Mureșu-ImdoșA-Bistrița

Murășh-Ludoșil 
Țagti-Budatelecu 
Bistrița

11.10
8.20'

11.20
4.10
4.30'
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.451
6.—
6.13
6.38
6.51
7.10|
7.37
7.55
8.42
9.12.
9.41!
9.581

10.17i
10.42
11.07|
11.37 
12.- 
12.29
12.46

1.26

Teiușu
Âlba-Iulia
Vințulil de josu 
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca 
flia
Gurasada 
ZamU 
Soborșinh 
Berzava 

j Conopu 
| Radna-Lipova 
! P.iui ișu
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24 
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.-

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13 

-6.Î5:
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27'
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

1.42
2.32

11.-
11.21

5.

6. Î
7. :
7J
6.!

Simeria (Piski)-Petroșeni Petroșeni-Simeria (Piski

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

Simeria 6.47 2.42',Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 3.25|Banița 10.17
Hațegu 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.11'Pui 11.42
Crivadia 11.02 6-58llHategii 12.23
Banița 11.50 6.40|Streiu 1.12
PetroșenI 12.30 7.12|siineria 1.51

Arad A—Timișora
9

10.—

Aradă
Aradulu nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

Ghirișu—Turda

Bistrita-lBuresA-IjudosAț 1 •)

ii
| 4.4(jț Bistrița

Țagh-Budatelecii
|____ ) Mureșu-Ludoșil

Notă: Numerii încuadrațl c» linii grose însemneză orele de nopte.

4!
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Trenu 
mixt Copșa*mică

Șeica mare 
Ldmneștl 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-micA

Sibiiu
Ocna
Limnești
Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorheiu- 
Beghinulu sfcsescA

Cncerdea
Cheța 
Ludoșâ 
M.-Bogata 
lernuth 
Sânpaulb 
Mirașteu

10.20
10.50
11.11
11.20
|11.57
12.12
12.36
12.55
4.58

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40Oșorheiu j 

Reghinul-săs.■

6.13
6.-
7.56 7.—

Begliiuulu săseseu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Timișora—Aradu
S^Timișdra

6.19|Merczifalva 
6,44|Orczifalva 
7.1fî|Vinga 
7.47|Nemeth-Sâgh 

lAradulu nou8.1
9.02|Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul-săs. 8.35 8.-
nul 10.20 9.49
Oșorheiu !

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulu 7.40 12.58 11.02
Iernutii 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Turda—GhirișA

9.41
1.11

Ghirișu 
Turda

I
1 9.261 4.19

9.47! 4.40
Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—-Odorlieiu Odorheiu—Sighișora

[Sighișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorheiu 9.45 Sighișora 9.16

Unieddra
Cerna
Simeria

Simeria (Piski) 
Cerna 
Unieddra

2.18
2.39
3.08

tilled.-Simeria (Piski)

9.36
9.50

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


