
îdatlinnea. Administrau™ si
TipoEiafla:

BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
ficrigori nfttranosiio nu se pri 
meecu. Manuscrip o nu sore- 

tn mi u !
Birourile ie antumii: 

Brapvu, piața mare Nr. 22.
Inserate mai primescu în Viera 
Rudolf Nosse, Haasemtfin <4- Vogler 
(Ota Ăi a as), Heinrich Sckalek, A lots 
HemdC. J/.Duifi, A.Oppdtk,J. 1km- 
ntlerg : în B udapesta : A. T Gold- 
bergrr. AutonMciei, EcksteinBernai; 
tn Frankfurt: G. L, Dauln; in Ham- 

b'Jrj : A. Sterner.
Prețul ingerțiuniloru : o seriă 
garmondu pe o colânA. 6 cr. 
ți 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. PublicAri mai dese 

după tarifa și învoialk.
Jtaqlaxno pe pagina Ul-a a 
aeriă 10 ct. v. a. s£u 30 bani.

LII.

„Gaaota" ieee în fie-care <ți |

ASonamente cunun Anstro-Ungai 
Pe unu anu 12 fi., pe șise iun1 

6 fl., po trei luni 3 fl.
Penîrn România și sîrăinăiate 

Po unu ană 40 franci, pe șifle 
luni 20 franci, pe trei luni 

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

afară și la dd. oolectprl.

Atwnameniuln peniru Brașovă: 
la administratiune. piața mare 
Nr. 2î3. etagiulă I.: pe ună anu 
10 fi., pe șâeo luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu In 
casă: Pe unu anu |2 A-, pe 
ș<5se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplarn 6 cr. v. » s6u 

15 bani.
Atfttii abonamentele cfttâ și 

inserțiunile suntii a ae plăti 
înainte.
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Brasovă, 31 Ianuarie v.5 7
Erî și alaltăerl s’a răspândita 

în Pesta și în Viena faima, că mi- 
nistrulu- președinte Tisza are de 
gându se’șl dea demisiunea.

In urma agitațiunei celei mari 
ce se face -în contra paragrafiloru 
14 și 25 ai legei militare, agita
țiune care a cuprinsă și cercurile 
guvernamentale, s’a hotărîtu d-lu 
Tisza a face ore-can concesiuni 
celu puțină cu privire la §. 14, 
prin care se stabilesce contingen- 
tulă de recruți. De aceea a ză
bovită mai multe cjile în Viena 
ca se se înțelegă cu guvernulă de 
acolo.

A și aflată Tisza Kalman o 
modalitate pentru modificarea tex
tului §-lui 14 așa, ca să nu mai 
fiă de lipsă să se aducă legea mi
litară încă odată înaintea parla
mentului austriacă, care a votat’o 
deja. Se cjice că se va propune 
ca la alinea ultimă a §-lui 14, 
unde se dice: „contingentulă de 
recruți stabilită pentru armata co- 
mună“ să se mai adaugă cuvin
tele „care va ave valore pentru 
cei d®ce ani următori", delăturân- 
du-se astfeliu bănuiala că § 14 ar 
ataca constituția esistentă.

Foile din Viena, de ordinară 
bine informate, ca „Fremdenblatt", 
„N. W. Tagblatt" ș. a. află că 
d-lă Tisza a declarată, că va fi 
silită a oferi demisiunea sa par
tidei liberale; densulă a făcută 
cești ane de cabinetă din primirea 
nemodificată a legii militare și 
acum când se învoesce a se mo
difica § 14 „trebue se-și dea de
misiunea cu atâtu mai vertosă, 
cu câtă agitațiunea dușmănbsă se 
îndreptă mai multă în contra per- 
sonei sale."

Scirea că ministrulu Tisza vrea 
se demisioneze se lăți ca fulge- 
rulu pretutindeni si pe când gu
vernamentalii adencă îngrijațl se 
sfătuiau cum se împedece demi
siunea șefului, oposițiunalii unguri 
începură a’șl bate jocu de „noua 
tactică1' a lui Tisza Kalman.

„Constituția, limbă maghiară, 
tinerime, nemulțumirea țării cu 
legea militară, tâte suntă nimicu 
— esclamă „Pești Naplo" — pe 
lângă marea cestiune ; că ore Tisza 
Kalman se rămână ministru-pre- 
ședinte ori nu?"

„Multă ne-ar plăce — dice „Egye- 
tes" — se se adeverescă scirea 
despre demisiunea lui Tisza Kâl- 
man. Der cine se fiă prostulu, 
care se mai credă într’ensa după 
tactica și practica de pănă acum 
a ministrului-președinte. Nu este 
Tisza Kâlman omulă, care să de
misioneze din cause de semțibili- 
tate, pentru că trebue se roșăscă 
puțină, pe câtă timpă va ave câtă 
de mică majoritate."

„Nu demisiona în clubă, ci 
demisiuneză în palatulă dela Buda" 
îi strigă lui Tisza organulă con
telui Apponyi.

C’ună cuvântă oposițiunea ma
ghiară crede, că ministrulă-preșe- 
dinte Tisza cu tactica lui de de
misionate voiesce numai se facă 

presiune asupra partidei sale ca 
să asigure cu deosebire primirea 
§-lui 25 alu legei militare, cu pri
vire la care cercurile decicjetore 
din Viena nu admită nici unu fel 
de modificare. Se rjice numai că 
dietei i-se va propune ună proiect 
de resoluțiune deosebită de lege 
în înțelesulă ca se se țină semă 
de limba maghiară la esamenele 
de oficeru.

Oposițiunea înse nu se mulțu- 
mesce numai cu atâta. Incura- 
giată prin concesiunea, ce guver
nulă promite a o face cu privire 
la § 14, ea pretinde acum susu și 
tare, că drepturile naționale tre
bue să fiă recunoscute și în ces- 
țiunea voluntariloră pe ună ană, 
că trebue se se modifice și § 25 
în sensulă pretensiuniloră ma
ghiare.

Se țină mereu adunări popo
rale în Tera ungurescă, cari pro- 
testeză în contra des-amintițiloru 
doi paragraf! ai legei militare. 
Astfeliu de proteste s’au pusă în 
scenă Duminecă în adunările din 
Pesta, Gybrott, Dunaszerdahely, 
Losonță și Mateszalka.

Intr’aceea a sosită și Maiesta
tea Sa în Buda, unde se dice că 
va remâne pănă în 19 a lunei 
curente. In timpulă acesta se va 
desfășura și crisa, ce a provocat’o 
oposițiunea în contra legei mi
litare.

Gestiunea este cu atâtă mai 
complicată, cu câtă camera depu- 
tațiloru dîn Viena a primită deja 
legea militară așa cum i-a fostă 
presentată de guvernă. Ministrulă 
președinte Tisza a luată asemenea 
angagiamentulă de a face se se 
primescă legea. Suntemă der forte 
curioși cum va sci elă să iesă și 
de astădată din strîmtore.

Probabilă, că d-lă Tisza se va 
retrage pentru scurtă timpă și va 
lăsa ca altulă se esecute legea cu 
ajutorulu majorității de 126 voturi 
din dietă, pentru ca se’șl reocupe 
apoi mai târdiu portofolială și se 
nu se pbtă <|ice, că elă a fostă 
acela care „a trădată interesele na- 
țiunei “

E dibaciu tactică nu’i vorbă 
d-lă Tisza, numai se vedemă decă 
i-se prinde și de astă-dată.

ParastasO pentru Archiilnceie RudolRi
Lugoșii, în 9 Februarie n. 1889.

Din incid entulă catastrofei ivite pe 
neașteptate peste preaînaltulă tronă și 
peste patria nostră prin mortea Inălțimei 
Sale c. r. Archiducelui și Principelui 
de coronă Rudolfă, Hustritatea SaPres- 
fințitulă Domnu Episcopii ala Lugoșiulur 
Dr. Victora Mihalyi de Apșia a adr esata 
clerului die cesană unăjcerculară cu data 1 
Februarie n. c., în care dispuse ca în fie
care ji se tragă în tote bisericile după 
usula îndatinata clopotele pentru înal- 
tula defuncta și anumita pănă după 
îmormântarea aceluiașa. Apoi în cțiua 
îngropăciunei adormitului în Domnul a 
Archiduce și Principe de coronă să se 
celebreze în fie-care biserică câte o li- 
turgiă solemnă împreunată cu parastasă, 
pontru odihna sufletului înaltului de

functa, la care liturgiă să asiste toți 
școlarii cu învățătorii și corurileloră, și să 
se învite tote autoritățile locale, eră pe 
edificiile bisericescl și școlare din Die- 
cesă dispune, ca în semnulă jalei și do
liului generală, să se puuă câte ună stegă 
negru câtă și în diua înmormentărei 
aceluiași înaltă defunctă să fie sistate 
preleețiunile în tote sculele de sub ju- 
risdicțiunea In. Prea Sânției Sale. Ve 
facă cunoscută cu acestă ocasiune, că 
adl în 9jFebruarie n. la 10 ore a. m. atâtă 
în biserica română gr. cat., câtă și în 
cea gr. or. din Lugo.șiu s’a ținută câte 
o sf. liturgiă solemnă împreunată cu pa- 
rastasă pentru odihna sufletului repau- 
satului Principe de coronă, la care au 
participată tote autoritățile civile și mili
tare locale în frunte cu cornițele su
premă ală comitetului Carașiu-Severină 
d-lu Iakabffy

In biserica catedrală gr. cat. din 
locă cultulă divină și parastasulă a fostă 
oficiată de cătră însuși Hustritatea Sa 
D-lă Episcopă diecesană cu asistința 
Canoniciloră capitulări și a preoțimei 
gremiale, eră responsoriele la liturgiă ș 
cântările obicinuite la parastasă le-a ese- 
cutată corulă bărbătescă compus din 
măestrii sub conducerea bravului și ze
losului Cantoră catedrală Vas. Jivanca, 
care coră ca de comună și de astădată 
a escelată în cântările sale melodiose în 
modă admiratorii și spre deplina îndestu- 
lire a publicului ee față.

Astfelă se sfârșiră și în orașulă nostru 
Lugoșă ceremoniele funebre pentru o- 
dihna nobilului sufletă ală înaltului de
functă Archiduce și Principe de corănă 
Rudolfă.

Ucea inferioră, 10 Februarie n. 1889.
Astădl parochulă nostru d-lă Nico- 

lau Borza a oficiată ună parastasă în 
biserica gr. or. de aci pentru eterna o- 
dihnă a sufletului principelui de coronă 
Rudolf. G.

Cetatea de baltă, 28 Ianuarie v. 1889.
Din incidentulă tristului casă re

gretată, mortea Alteței Sale ces. reg. 
Principele nostru de coronă, clironomulă 
dinastiei Habsburgice, Archiducele Ru
dolfă, în biserica română greco-orientală 
din Cetatea-de-baltă, astăjl în 28 Ianua
rie v. s’a serbată Sf. Liturgiă împreună 
cu parastasă solemnă pentru sufletulă 
înaltului decedată, prin protopopulă N. 
Todorană, însoțită de parochulă din 
Boiană I. Crișană, la care au participată, 
pe lângă representanța comunală, comi- 
tetulă parochială in corpore, încă și 
preoții locali rom. cat. și ev. lut., pre
cum și alțl fruntași din comună. T.

SOIRILE PILEI.
Mortea prințului Rudolfă. piarele en- 

glese anunță aparițiunea unei broșuri, în 
care se voră arăta adevăratele cause, 
precum și modulă cum s’a întâmplată 
mortea archiducelui Rudolfă.

**
Darea de școli. Comuna Răcăștia 

din comitatulă Hunedora a adresată die
tei ungurescl o petițiune, cerendă să fiă 
scutită școla poporală de darea școlară 
de 5%.

** *
D-lfi Dr. Steriu Ciurcu, după o călă

toria de mai multe dile în România, s’a 

întorsă eri prin Brașovu la Viena, spre 
a-șl relua clientela sa.

* -+ *
Reuniunea femeilorii române din Aradă 

și provincia face cunoscută prin secre- 
tarulă ei, d-lă Petru Truța, că balulă 
anunțată pe diua de 9 (21) Februarie 
nu se va mai ține în acestă ană, în urma 
intervenirii morții președintei Reuniunei, 
D-na Hermina P. Desseanu.

* * *
Pentru vătămare de onore. Tribuna- 

lulă din Budapesta a condamnată filele 
acestea pe diaristulă ungură Iuliu Ver- 
hovay la 6 săptămâni închisore și 300 
fl. amendă pentru vătămare de onore 
săvârșită în eflificiulă trib malului din 
Pestvidek contra lui Gobody Ferencz, 
primarulă orășenescă din Czegled, căruia 
i-a disă, că este ,oma de nimică."

* * *
Familia Năsturelu-Herescu. D-lă Ale

xandru Odobescu, membru ală Acade
miei române și profesoră universitară, 
lucreză în momentulă de față la o bio- 
grafiă a familiei Năsturelă-Herescu.

* * *
Agitațiuni kulturegyletiste. „Kolozs- 

var„ dela 9 Februarie scrie ună articulă 
de fondă „kulturegylet“-istă în care dice 
între altele: In Șebi.șulă mică seu Po
iana, copii lucrătoriloră nemaghiari cân
tă înpreună cu părinții loră „Szozat“-ulă 
și „Himnusz“-ulă. Pretutindinea unde a- 
gitațiunea culturală este în lucrare, po
porală se apropiă de noi prin inimn, 
deșteptăcrunea. prin cultura și limba lui. 
Numai ună ană este de când societatea 
nostră șl-a începută acțiunea sa în ,în- 
țelesă propriu disă, și deja și-a pusă pi- 
ciorulă său în peste 100 comune etc. 
„Kolozsvar“ mai spune în acelă articolă 
de fondă, că tinerii universitari din 
Budapesta, voindă să felicite pe Kossuth 
pe cale telegrafică, au hotărîtă că mai 
bine să trimită taxa telegramei de felicitare 
„Kulturegyletu-ului ardelenescă ceea c e 
au și făcută. — Ce facă studenții un
guri din Budapesta cu Kulturegyletulă, 
nu ne privesce. întrebarea e: suferi-voră 
Românii din Șebișă seu Poiana o ase- 
manea batjocură, ca Kulturegyletulă să’i 
suspicioneze că jocă ciardașă și cântă 
cântece ungurescl ou copii loră, cu alte 
cuvinte, că începă a se lăpăda de nea- 
mulă și legea loră ? De sigură că nu-și 
voră sci să.dea răspunsulă cuveuită unei 
asemenea minciuni kutureylletiste.

* 
♦ ♦

Notarii publici in cercetare. Notarulă 
publică din Zelau, Carolă Balogh, este 
trasă în cercetare din partea tribunalu
lui din Dobrițină din causa mai multoră 
abu8url săvârșite în oficiu. Altmintrelea 
Balogh a fostă suspendată din oficiu și 
din partea camerei notariloră publici.

» »

Reuniunea femeilorii rom. cat. din loc 
va da Sâmbătă în 16 Februarie n. în 
sala hotelului Nr. 1 ună bală în favorea 
fondului casei orfaniloră rom. cat. La 
acestă bală eomitetulă învită pe toți 
sprijinitorii întreprinderiloră de binefa
cere. Inceputulă la 9 dre sera. Pre- 
țulă intrării 1 fl. 50 cr. de personă.

* ♦
Pelagra. „Românula" spune, că d-lă 

Dr. Neagoe a înmânată d-lui ministru de 
interne raportulă său asupra misiunii ou 
care fusese însărcinată, de a studia în 
streinătate mijlocele de combatere și 
stânjinire a pelagrei. Reese din raportă 
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ci resultatele acestei misiuni suntă îm- 
bucurătore.

♦ * *
Fonografă. Joi sera se va da în sala 

hotelului Europa de aci o producțiune 
cu fonografulă lui Edison.

¥ * *
Defraudare. La oficiulă de dare din 

Galgocz s’au descoperită defraudărl în
semnate. Esecutorulă Heim, care timpii 
de ani a înșelată, a fostă arestată, |spune 
,Pester Lloyd*. La oficiu poștală din 
Zengg în Croația, s’a descoperită pini 
acum o defraudare de 15,000 fi. săvâr
șită de conducătorulă oficiului Iosef Bu
san. Mai mulțl magiștri poștali din di
ferite localități au fostă suspendați și 
dați judecății pentru neregularitățl în 
oficiu.

** *
Condamnați la morte. Tribunalulă din 

Petrinja, în Croația, a condamnată la 
morte pe Thomar PavkovicI, ună tînără 
de 24 ani, careșl-a omorîtă pe unchiu- 
său din răsbunare, și pe calfa de faură 
Ștefană CrnkovicI, care la sfatulă stă
pânei sale a omorîtă cu o lovitură de 
ciocană pe stăpânu-său Martinek. Amân
doi condamnații voră fi spânzurați.

Ceculu falsificată.
După cum se scie, la banca comer

cială din B.-Pesta s’a falsificată în 31 
Ianuarie ună cecă și ună necunoscută 
a ridicată cu elă 40.000 fi. Poliția a 
căutată neîncetată după înșelătoră, der 
înzadară. Ce să vedl? Banca este pe 
deplină despăgubită, deputatulă dietală 
Dr. Carolă Efjtvos s’a presentată în 7 
Februarie n. în biroulă Băncii și a în
mânată directorului 40,000 fi. pe cari 
dânsulă i-a căpătată într’o scrisore ano
nimă cu rugarea să-i predea băncii, 
dedrece anonimulă „a ajunsă in pose
siunea loră prin o greșelă forte mareu, 
după cum se Z’cea >Q scrisore. Banca, 
ce este dreptă, este despăgubită, der 
făptuitorulă totuși este urmărită.

Despre modulă cum a căpătată Dr. 
Eotvos banii se scriu următorele: Joi 
în 7 Februarie se anunță în locuința lui 
Eotvos ună individă sub ună nume cu
noscută lui încă de pe timpulă când 
servise ca fiscală în cornitatulă Vesprimă, 
despre care scia positivă că este mortă. 
Eotvos, care era bolnavă, l’a avisată să 
vină la 4 ore d. a. Punctă la ora ho- 
tărîtă se presentâ necunoscutulă, ună 
omă mai în vârstă, cu o înfățișare forte 
distinsă, și predete deputatului ună pa- 
chetă, pe care dânsulă l’a căpătată dela 

o damă necunoscută cu rugarea să-lă 
dea d-lui Eotvos. Acesta desface pa- 
chetulă și, spre marea lui mirare, gă- 
sesce în elă învălite 40 bucăți note de 
câte 1000 fi. In pachetă era și o scri
sore subscrisă: „O femeiă, care este 
mamă, în care scrisore Eâtvos, cu re
ferință la „simțulă seu de dreptate cu
noscută “ este recercată a înapoia suma 
numită Băncii, ca în modulă acesta 
„omeni nevinovațl să nu se bănuescă și 
să nu se urmărescă*. Necunoscutulă n’a 
vrută să dea nici o deslușire asupra 
domnei respective, ci luându-șl pălăria 
s’a depărtată cu pași grăbiți*.

BespăfiniJirea dreptului de cârcimnărito.
Publicațiune.

(Urmare).

Decă cu finea anului 1886 dreptulă 
de regală s’a regulată prin sentința in
trată în vigore seu celă puțină s’au fă
cută pași spre regulare, și decă proprie- 
tarulă susține, că pe timpulă procedărei 
de regulare nu șl-a putută folosi drep
tulă așa precum l’ar fi putută folosi:

A) Decă dintre anii 1882—1886 au 
fostă unulă sâu mai mulțl ani din cart 
se vede venitulă anuală după regulare, 
atunci petentulă are să se roge ca ve
nitulă arătată în anulă stadiului de re
gulare să se ia de basă;

B) seu dâcă în timpulă de 5 ani de 
susă regularea nu s’a întâmplată și sta- 
diulă de regulare n’a intrată încă: •

a) atunci are respectivulă a docu
menta cu decisiune oficiosă, că pănă în 
fiuea anului 1886 regularea dreptului de 
regală încă nu s’a întâmplată, seu celă 
puțină că procedura de regulare s’a în
cepută ;

b) cu contracte, cu notițe de cum
părarea mărfii, și alte asemenea docu
mente, să arate că venitulă dreptului de 
cârciumărită într’adevără este mai mare 
ca înainte de regulare.

c) Dâcă proprietarulă voesce, ca suma 
lui de despăgubire să se statorescă cu 
luare în băgare de semă a altei comune 
asemenea, atunci trebue amintite comu
nele seu comuna a cărui venită doresce 
ca să fiă băgată în semă, seu luată în 
considerare.

d) Are proprietarulă să se dechiare, 
dâcă doresce singură, și decă nu dân
sulă, cine voesce să ia în arândă dreptulă 
de oârciumărită din cestiune e la casă 
când erariulă ar pretinde ce venitulă su
mei de despăgubire să se asigure prin 
arândă?

4. La casă când după dreptulă de 

cârciumărită (regală) nu s’ar fi plătită 
într’adevără dare de' venite, [respective 
dare de carnete și rente, dâră proprie
tarulă este în stare să documenteze, că 
în venitulă care a fostă supusă dărei 
de venite, darea de chiriă de casă sâu a 
altei dări pe care a plătit’o dânsulă seu 
celă ce a folosită dreptulă de cârciumă
rită, a fostă cuprinsă și venitulă dreptul de 
regală (cârciumărită) și astteliu a fostă 
supus și venitul acesta dărei. In cașul acesta 
cu ocasiunea insinuărei, respective arătă- 
rei pretensiunei de despăgubire:

a) să se alăture contractulă de a- 
rândă seu altă documentă care în sen- 
sulă legiloră nostre se pote privi ca 
documentă autentică, din care să se vâdă 
că dreptulă de cârclmărită într’adevără 
a fostă dată în arândă și folosință cu 
alte drepturi sâu obiecte, și cu aceste 
din urmă s’a folosită și dreptulă de 
cârclmărită (regală.) Pe lângă dovada 
acâsta trebue să mai alăture la arătarea 
de susă respectivulă proprietară încă și 
cărticica de dare, registrulă de dare seu 
actulă de măsurări de dare din care să 
se vâdă, că și venitulă din dreptulă de 
cârclmărită (regală) a fostă supusă dărei1 
seu dâcă proprietarulă nu ar fi în stare 
a produce aceste documente, atunci tr j- 
bue să arate oficiulă la care, și numă- 
rulă sub care se află aceste [documente.

b) să se alăture mai departe astfeliu 
de cărticele de dare, fasiunl, registre de 
dare, și datele cart s’au folosită la pre
gătirea acestora, asemenea hainele și 
protocâlele comisiunei măsurătote-recla- 
matore de dare, ale comisiunei admi- 
nistr^tive financiare, din cart să se vâdă, 
că la darea aruncată s’a .uată ca temeiu 
și venitulă din dreptulă de cârclmărită, 
în casulă acesta să se provoce respecti
vulă proprietară la ună concetățână ală 
său, care n’are dreptulă de cârclmărită, 
a cărui dare însă este aruncată sub a- 
cele împrejurări și pe acelă temeiu, așa 
încâtă asemănândă darea petentelui des- 
păgubirei cu a concetățânului său, să se 
vedă, că proprietarulă dreptului de cârcl
mărită este însărcinată cu sumă mai 
mare de dare, de aceea pentru că are 
și’șl folosesce și dreptulă de cârclmărită 
(regală), sâu dâcă hârtiile de susă nu 
le-ar putâ alătura, să se provâce la ele 
ca în punctulă a) din susă.

(Va urma.)

Literatură.
Transilvania, foia Associațiunei Tran

silvane, redigiată de Georgia Barițu. 
Anulă XX. Apare în Sibiiu odată pe 
lună și costă 3 fi. pe ană sâu 9 franci. 
— Nr. 3—4 dela 1—15 Februarie con

ține : Baronulă Nic. Vesselyeni bătrânulă.
— Materială pentru istoria bisericâscă.
— Bibliografia vechiă. — Cărțile intrate 
la concursă pentru premiile Academiei 
Române. — Consemnarea contribuiriloră 
colectate prin d-lă Parteniu Cosma în 
favorulă scolei Associațiunei. — Reuni
unea română de agricultură din comi- 
tatulă Sibiiului.

Institutele de bani în Sibiiu
și operațiunile lord în anulă 1887.

In „Gazeta Trans.“ din anulă tre
cută, n-rii dela 6 și 8 Noemvre, amă pu
blicată date statistice dela institutele de 
bani din Brașovă ; astăZl vomă publica, 
pe câtă ne este posibilă, astfelă de date 
dela institutele de bani din Sibiiu. Ele 
suntă destulă de instructive și merită 
luarea aminte a cetitoriloră.

In Sibiiu, ca și în Brașovă, Buntă 
cinci institute mai însemnate de bani.

1. Hermanstădter allgemeine Șparkassa, 
cassă de păstrare săsescă, înființată la 
1841, șâse ani după cea din Brașovă; 
a fostă pănă la 1872 singura în Sibiiu, 
care a primită bani spre păstrare, de 
aceea dispune și astăZl de depuneri 
forte considerabile. Capitalulă ei de 
întemeiare constă numai din florini 
5000. Intemeiătorii și membrii ei fun
datori actuali au renunțată dela înce
pută de |a primi dividende mart după 
capitalele loră, mulțumindu-se cu mici 
procente, cari nu suntă mai mari, ca 
cele pentru depuneri. Venitulă curată 
ală fiă-cărui ană l’au întrebuințată parte 
pentru a crea ună t'ondă de reservă, care 
astădl se urcă la suma de fi. 475,504, 
parte pentru diferite scopuri umanitare.

Ramii ei de afaceri au fostă primi
rea de depuneri și împrumutarea pe lângă 
hipotecă. In timpulă din urmă, de când 
a venită ca directoră dr. Volf, fostă re
dactară și deputată, a începută a’șl lărgi 
afaoerile. In adunarea gen. estra-ordi- 
nară din 14 Nov. 1887 s’au modificată 
statutele în sensulă, ca să se pătă emite 
și scrisuri fonciare. Primulă scrisă fon
dară s’a emisă numai la 1 Martie a. tr.

2. „Albina11, institută de credită și 
economii*, s’a fondată la 1872. Este 
uniculă institută în tâtă Transilvania, 
care s’a ocupată cu tote afacerile de 
bancă.

Afacerile ei suntă forte estinse nu 
numai în Transilvania, der și în Ungaria. 
La 1882 a înființată o sucursală în Bra
șovă.

Capitalulă de fondare ală „Albinei* 
se compune din 3000 acțiuni de câte 100 
fl., din care abea câteva Zeci nu voră fi 
în mâni românescl. Dela 1880 a înce-
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Poesii poporale.
i

Mândro sprâncene pe susă, 
Sufletulă badii l’ai pusă, 
Mândro sprâncene în josă 
Sufletulă badii l’ai storsă. 
Mândro ochișorii tăi 
Ia unsă maică-ta cu clei 
De-mi pună capulă după ei.

II
Strigă mândra din grădină 
Să mă ducă la ea la cină. 
Strigă mândra din prilază 
Să mă ducă la ea la masă 
C'așa-i inima de arsă.
Frunză verde de cicâre
Să mă ducă, că de nu, mâre.

III
Eu mă ducă mândro ’n cătane 
Tu rămâi și spală haine;
Spală și năframa mea 
Care-am feciorită cu ea, 
’Ml-o spală în lăcrămele 
Și ’ml-o trimete pe stele, 
Unde a fi stegulă plecată 
Acolo voi fi legato 
Cu pușculița pe spate 
Și cu dorulă tău ce m’arde.

IV.
Cine n’are 'n lume dragă 
Câtu-i lumea-i totă betegă. 
Eu vădă Domne despre mine 
Câtu-i lumea nu mi e bine.

V.
De-ar fi dorulă vânZ^toră

M’așă face neguțători
Și mi-așă pune șatra ’n pragă, 
Și-așă vinde la doră cu dragă 
Și-așă pune una la șură 
Și-așă cumpăra doră și gură.

VI.
Vai leliță din celă sată
De m’ai sci cum zacă pe pată, 
Cu fața cătră părete
Cu gura friptă de sete, 
N’ai veni să ostenesci 
Pe min’ să mă lecuescl
Să-mi dai merișoră din șină 
Din guriță să bâu vină,

VII.
De-ai fi rîule vorbitoră 
Precum ești de curgătoră 
Eu atunci te-așă întreba: 
N’ai vădută pe mândra mea? 
Pote că s’o fi văZută 
Der nu ți-o-am cunoscută. 
Lesne-i rîule a-o cnnosce 
Ea la pașă 
E păunașă,
La obrază
Copilașă grasă, 
Genele ca penele
Buzele ca frunZele 
Sprâncenele umblă 'n vântă 
Ochii mă bagă ’u pămentă.

VIII.
Mândro când voi muri eu 
Să vii la mormăi tulii mm 
Și să Zici cătră murinântă: 
Morminte gropă săpată 
Lasă-mă să ’la vfZ'i "dată

Pe celă care a m’aiubită 
In lume păn’ a trăită. 
Dupăce l’oiu săruta 
Domne nu mă mai scula, 
Ci mă pune lângă elă 
Dar’ m’așâZ& frumușelă 
Să ședemă și în mormentă 
Cum ședeamă ițoi pe pământă 
Amândoi îmbrățoșațl 
De ’ntrâgă lumea iertați.

IX.
Floricică floricea.
Nici o bâlă nu-i mai grea, 
Nu-i mai grea ca dragostea, 
Că dragostea te’nfiâră 
Din tălpi păn’ la inimiâră 
Și dragostea te sfășiă 
Din creștetă păn’ la călcâiă.

X.
Mândruliță trupă subțire 
Strînge-mă’n brațe' la tine, 
De te-așă apuca la noi 
Nu te?aș da pe șese boi, 
Nici de lucru nu țl-așă da 
Fără te-aș totă săruta 
Sera și diminâța 
Săptămâna-arare ori 
Peste Z' totă de trei ori, 
Și noptea de nouă ori 
Sâmbăta numai odată 
Dumineca Z>uh totă.

XI.
Măriuță măriâră, 
Mulțl voinici ai pusă in bâlă 
De mr-i pune și pe mine 
Dumnedeu să-ți dee bine.

XII.
Măi bădițo pentru tine 
Multă supărare ’ml vine
Și mustrări
In tâte sări;
Câte lacrăml am vărsată 
Potă facă fântână’n sată, 

xm.
Săraci le sutele 
Cum mărită mutele, 
Mă’mbulZiamă și eu la sută 
Și luai și eu o mută 
De’ml dă blidulă nespălată 
Și lingura de sub pată. 
Unde-o vădă la fo< ă șeZândă 
Par’că vădă ursulă plângândă, 
Unde-o vâdă în gura șurei 
Par’că vădă mama pădurei.

XIV.
Când eram mai tinerea 
Sburam va o păsărea 
Nu se iad ce este frică. 
Nu mă temeam de nimica, 
Și săltaină din crengă'n crengă 
Nime n’avea ce să'ml facă. 
Petreceam în deamerdare 
Fără nici o supărare, 
Der ună vânătoră dușmană 
Cum mă văZu, făcu plană 
Și trei fire de pără scose 
Fragede și fermecâse 
Și le tă< u lățișore 
De mă prinse de picidre 
Și mă puse’n colivie 
Numai elă ca să mă scie.
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pută a emite scrisuri fonciare, mai in
tern cu &/0, der acestea s’au sistata și 
în locuia lora emite numai cu 50/0. In 
circulațiune erau cu finea anului 1887 
fonciare în vădire de fi. 1.053,000.

3. Bodencreditanstalt in Hermanstadt 
fondata totă la 1872 pe acții cu una 
capitala de 100,000 fi. Afacerile ei sunta 
cu deosebire împrumutarea pe lângă hi- 
potecă, primesce depuneri și se ocupă 
și cu alte afaceri de bancă. A emisa 
scrisuri fonciare de S'/2 și 6°/0, astăcjl 
emite numai cu 5°/0. Cu finea anului 
1887 erau în circulațiune fonciare în sumă 
de fi. 3,730.600.

4. Hermansttidter Vorschussverein, 
associațiune cu răspundere solidară ne- 
țermurită, fondată la 1876, mai vârtosă 
pentru ajutorarea cetățeniloră și indus- 
triașilora sași din Sibiiu.

5. Filiala băncii austro-ungare, care 
se ocupă cu sconta și lombardă.

Afară de acestea mai sunta: „Her- 
manst. Arbeiter Spar & Aushilfscassa“ 
fondată în a. 1857 și „Hermanstădter 
Spar & Vorschuss-Consortium des I allg. 
Beamtenvereins der oest. u. monarchie“ 
fondata la 1866.

_________ (Va urma.)

Din camerile române.
Senatulă. Ședința dela 23 Ianuarie.
D-la Haritonă Racotta, forte emo

ționata, aduce la cunoscința Senatului 
uneltirile perturbătore stărei actuale de 
lucruri a propagandei socialiste, cum s’a 
constatata deunăcjl la Târgoviște, unde 
s’a vă4uta d. Nădejde provocând fățișa 
disprețuia poporului în potriva claselora 
diriginte. Cere deci guvernula să garan
teze liniștea țărei și vieța proprieta- 
riloră.

D-la T. Lercscu (Argeșiu) provocă 
banca ministerială să se pronunțe asupra 
comunicărei d-lui Racota.

D-la prim-ministru Rosetti declară, 
că e surprinsa de arătarea d lui Racota 
întru câta privesce Dîmbovița și va 
căuta să ia informațiunl.

In privința agitației socialiste gu
vernula a constatata deja la Cameră asis
tența ei. Insă cu totă privegherea se
veră ce se esercitâză de autorități, nu 
s’au putută surprinde agitatorii depă
șind marginile codicei penale, cu tote 
acestea, faptula semnalata de d. Racotă 
ar căde sub represiunea legiuirei în vi- 
gdre; va dispune der a se cerceta casula 
la fața locului și va consulta Consiliula 
asupra măsuriloră de luata.

Proiectele de reforme ce a presin- 
tata guvernula actuala sunta o garanțiă 
îndestulătore de solicitudinea sa pentru 
popora; decă însă agitațiunea socialistă 
va urma a cresce in ofensivă împotriva 
ordinei sociale, guvernula nu se va da 
înapoi dela trista datorie Bpre a cere 
corpurilora legiuitore arme nouă și pu
ternice de represiune.

D-la Ioană Alexandresru crede, că 
arătările d-lui Racota sunta resultatuld 
unei relațiunl exagerate.

D-la H. Racota menține cu putere 
denunciarea sa și se teme, că măsurile 
de represiune făgăduite de guverna să 
nu fie tardive; insistă deci pentru o ur
mare imediată și severă.

D-la Ionii Plesnita dă cetire rapor
tului comitetului delegațiloră, pentru 
construirea unei linii ferate directe între 
Bârlada și Galați.

Senatulă decide a se trimite rapor- 
tula d-lui Plesnită la țipară.

D-lă Willner dă citire unei propu
neri pentru rescumpărarea drepturilor^ 
de imbaticurl dela proprietățile parti
culare.

Se votâză împământenirea d-lui Ta- 
nase Anastasescu, româna din Macedonia.

Se ia în desbatere proiectulă de 
lege prin care guvernula este autorisatO 
a emite renta amortisabilă 5"/0 în suma 
de 2,000,000 spre acoperirea sumei ce 
Statuia a împrumutate săteniloră lipsiți 
de hrană sub formă de porumba in vir
tutea legei din 15 Martie 1888.

Legea se voteză

Camera. Ședința dela 23 Ianuarie.
Se voteză 2 indigenată, a d-loră 

Reimche și Droe Șaitan.
D-lă Președinte aduce aminte Came

rei, că rebue să lucreze, legile nu șutită 
sfârșite de studiată iu secții și aveină și 
27 întâmplări.

D lu Apostoleanu rogi pe d-nii in- 
terpelatorl să și-le amâne spre a se 
sfirși cu studiulă legiloră.

D-la Th. Rosetti cere totă acesta 
spunândă, că d-nii miniștri sunta gata 
să stea și până Ia mecjula nopții pentru 
desvoltarea interpelărei, der pănă la 5 
bre să se sferșescă legea agricolă de stu
diată.

D-la Kogălniceanu e de aceeașă pă
rere.

D-la Blarembergă, unulă din inter
polator!, consimte la amânare.

D-lă Președinte consultă pe fie-care 
interpelatoră asupra amânării; d-nii Ale- 
xandrescu, Deleană, lână Grădișteană, 
Coaură Aslană, Blarembergă, Nădejde, 
Ernestă Stur4», Nucșoreanu consimtă 
toți la amânare și la 3 fără ună sfertă 
se trece în secții.

„ALBINA" institute de credita și de economii.
Filiala Brașov O.

Conspectulă operațiuniloru de cassă în luna 
Ianuarie 1889.

Intrate :
Numerar cu 31 Dec. 1888 fi. 24.530.27 
Depuneri spre fructificare . 141,138.22
Cambii răscumpărate. . . 111,585.83
Conturi curente .... 21,394.67
împrumuturi pe producte . 3,034.34
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 2,399.22
Monetă............................. 493.16
Interese și provisiunl . . 3,743.54
Comision!............................. 502.41
Diverse............................. 17,043.38

ifl. 325,865.04
Eșite:

Depuneri spre fructificare . fi. 94,028.80 
Cambii escomptate . . . 87,956.77
Conturi curente................... 78,718.79
împrumuturi pe producte . 4811.92
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 1776.—
Monetă............................. 1166.43
Interese și provisiunl . . 308.73
Comisiunl............................. 1355.18
Diverse............................. 32,348.78
Spese și salare................... 1074.90
Numerară cu 31 Ianuarie 1889 22,318.74

fi, 325,865^04
V. Bologa, m. p. N P. Petrescu m. p. 

dirigentii. adjuncta.
V. Gămulea, m. p.

TELEGR AMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulil biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 12 Februarie. Pă- 
rechea regală cu archiducesa Va
leria au sositu la 2 6re 40 minute 
după amecji. Dela gară pănă la 
castelă au fostu salutați cu celu 
mai mare respectă de o mulțime 
de sute de mii omeni

Berlinu, 12 Februariu. Impera- 
tulu a însărcinată ca se țină lo- 
culu și să represinte pe cancela- 
rulă imperiului în administrațiunea 
marinei pe vice-admiralulu Goltz.

Parisu, 12 Februarie. Intr’o șe
dință ulteridră, camera a primită 
legea electorală pe arondismente 
în a treia cetire cu 46 voturi ma- 
ioritate. Boulanger a fostu de față 
Ia ședință,

Londra, 12 Februarie. După o 
telegramă a poliției din Dundel 
(Scoția), a fostă arestată acolo 
ună individă venită din Londra, 
în a cărui. locuință s’a găsită o 
ladă cu cadavrulu unei femei; ca- 
pulu era despărțită de cadavru, 
pântecele spintecată. Se presu
pune, că acestu individă e uciga- 
șulă atâtoru femei din Londra, care 
băgase poporațiunea în spaimă. 
Arestatulu refusă a da ori-ce lă
murire.

DIVERSE.
Unu accidentă îngrozitorii de druma 

de fern s’a întâmplata în Belgia,, pe lij 
nia dela Bruxeles la Namur, prin dera- 
iarea trenului la o depărtare de 4ece 
minute dela gara Groenendael. Mașina 
și mai multe vagbue au eșitn din șine 
și s’au lovita c’o mare putere de pieid- 
rele unui podii, care trece pe d’asupra 
liniei; ciocnirea a foștii dintre cele mai 
îngrozitore. Mașina se turti și vagonele 
fură sfărimate în bucăți. Podulil sfărâ- 

mându-se, au începută să ca4& bucăți 
mari de petră peste vagone. Mașina 
era cu totulă turtită și acoperită de pe
tri ; tenderulă, furgonulă și patru seu 
cinci vagone de călători au fostă aprope 
reduse în pulbere. Vagonele erau pline 
de lume. Accideutulă a luată propor- 
țiunl îngrozitore.| îndată s’au trimesă 
ajutore de personalulă stațiunei dela 
Groenendael.

„Nu pote sâ-șl facă cine-va ideiă 
despTe acestă catastrofă11 , 4*cea unulă 
din călătorii cari scăpase sănătosă. 
„Grămada de sfărâmăturl sub care 4ă~ 
ceau morții și răniții era ceva ce nu se 
putea descrie. Țipete îngrozitore și ge
mete înădușite se au4eau din tote păr- 
lile. Călătorii cari scăpaseră cu viâța 
fugeau înspăimântați. Mai multe per- 
sone cu desăvârșire mutilate fură scose 
de sub sfărîmăturl, și suferința loră era 
atâtă de mare, încâtă cereau să fie omo- 
rîte pentru a scăpa mai curândă. O pri
veliște încă și mai îngrozitore: nenoro- 
ciții cu lacrămile în ochi, cari gândin- 
du-se la familiile loră mai prinseseră 
puțină curagiu, căutau înșiși a desco
peri loculă unde putuseră să piară pă
rinții seu rudele loră.

Printr’o întâmplare providențială 
doi medici, cari se aflau în trenă au pu
tută să scape cu vieța și să dea astfelă 
ajutoră rănițiloră. După ce au sosită 
ajutorele, a începută și curățirea liniei. 
Celă dintâiu care a fostă scosă de sub 
sfărîmăturl, a fostă cadavrulă mașinis- 
trului, apoi acela ală fochistului, care 
respira încă. S’au mai scosă în urmă 
încă alte optă cadavre. Câtă pentru ră
niți numărulă a fostă forte mare. Biu- 
roulă șefului stațiunei devenise o cameră 
mortuală.

Priveliștea era dintre cele mai sfă- 
șietore. O familiă întregă nu mai era 
decâtă nisce cadavre: tatălă, mama și 
ună copilă de doi ani stau unulă lângă 
altulă pentru vecie. Sârmanulă copilașă 
strîngea cu mâna sa încreștată rochia 
mamei sale. Alături, cadavrulă fochistu
lui cu gura deschisă, cu mânile întorse 
și cu figura mutilată. Puțină mai de 
parte era întinsă corpulă mașinistrului 
a cărui față esprima cele din urmă su
ferințe. Alte 5 seu 6 victime au fostă 
cu desăvârșire mutilate Printre cei ră
niți se afla ună tânără din Mont-Seint- 
Guibert, care se ducea acasă pentru a 
se căsători, și logodnica lui era printre 
victime! Acestă tânără aștepta mortea 
cu nerăbdare și plângea de ți-se sfâșia 
inima. Sărmanulă omă vă4use o 41 
plăcere schimbându-se în doliu! Lângă 
elă ună copilă care gemea; mai departe 
o jună fată c’ună picioră ruptă etc. Mai 
multoră răniți, cari au avută picidrele 
rupte, li s’a făcută amputațiune.

Pănă în momentele din urmă a cir
culată scirea în Bruxelles că printre 
cei omorîțl se află și baronulă Osy, gu- 
vernatorulă provinciei Anvers, d. Pas
ture, deputată dela Nivelles, d-șora Dina 
Boeumer, o cântăreță îndestulă de cu
noscută.

Desgroparea Iul Joe. Precum anunță 
foile din Atena, Dr. Schliemann se va 
duce în 4iLle acestea pe insula Creta, 
pentru ca să desgrope de sub ruinile ce
tății de odinioră Knossus mormântulă 
lui Joe, unde speră să găsescă însemnate 
opere de artă și prețiositățl. Terennlft 
pe care se află acestă mormântă a fostă 
cumpărată la licitația de Schliemann cu 
70,000 drachma.

NECROLOGY.
Ioann Galin 

protopresbiterulă rom. gr. or. ală Abru
dului și parochulă AbrudO-Satului, asses, 
onorară în senatula epitropescă la Con- 
sistorulă nrohidiecesatiă, deputată — dela 
începutulă erei constituționale — al Con
gresului națională-bisericescă și ală si- 
nodeloră epap hiale, membru ală Asso 
ciațiunei transilvane pentru literatura și 
cultura poporului română, președinte la 
mai multe instituțiunl culturale, directo- 
rulă mai multora societăți minerale, mem 

bru și președinte ală fondului pisitală 
etc. etc.

provă4ută cu SS. Taine ale bisericei 
sale în 26 Ianuarie st. v. 1889 la drele 
9 dimineța, după ună morbă de aprdpe 
5 luni de 49c, în ală 54-lea ană ală 
etății sale, er ală servițului la altarulă 
D-nului, ca parochă și protopresbiteră 
ală 29-lea, a încheiată viâța sa cea plină 
de activitate, pentru înaltulă tronă, pa
triei, bisericei și națiunei sale.

Comitetulă protopresbiterală în nu
mele preoțimei și a poporului tractuală, 
ală cărui capă a fostă defunctulă, cu 
cea mai profundă durere aduce acestă 
tristă întâmplare la cunoscința publică.

Conductulă funebrală, conformă dia- 
posițiunei sale și a jalnicei familie, va 
urma Duminecă în 29 Ianuarie st. v. a. 
c. la orele 2 după ame4ă plecând dela 
locuința proprie a defunctului prin piața 
Abrudului cătră cimiterulă bisericei din 
Abrudă-Sată, unde după finirea servițiu- 
lui funebrală, amâsurată ritului și tipicu
lui bisericei române gr. or. la îmormân- 
rea preoțiloră — corpulă prea multă me
ritatului și iubitului nostru defunctă se 
va așe4a spre eterna odihnă în mormân
tulă familiară.

Fie’i țârîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Abrudă, 26 Ianuarie 1889.
Comitetulă protopresbiterală 

ală Abrudului.
0 asemenea tristă încunoscințares’a 

primită și dela familia reposatului din 
Abrud-Sată:

Ana Gallu născ. Popoviciu, soțiă. 
Ana mărit. Furdui și Ioana Gali, gimna- 
sistă, fii. Carolina Gallă, văd. protopo- 
pesă, mamă. Dr. Iosifă Gallu, membru 
în casa magnațiloră din Budapesta. Iulia 
mărit. Ranta și Nicolau Gali, frați. Ro- 
mulă Furdui, protopresbiteră, ginere, 
Ioană Furdui, nepotă. Ecaterina Gallă, 
Vasilie Ranta, jude reg., Iosefa Ciura. 
Elena Dămiană, Alesandru Ciura parochă 
gr. cat. cumnațl.

Cursulii pieței Brașovu
din 12 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 933 Vend 9.35
Argintă româneseti - „ 9.25 9.30
Napoleon-d’orI... 9.55 9.57
Lire turcescl ... 10.80 10.88
Imperiali .... r 9.80 9.88
GalbinI 5.60 R 5.69
Scris, fonc. „Albina"6% „ 101.- n _ ._

n n „ 5% „ 98.- n 98.5<
Ruble rusescl - - - r 127— 128.-
DiscontulU .... 6’/,— 8’/„ pe and

Cursulu la bursa de Viena
din 11 Febuarie st. o. 1889

Renta de aurii !“/„
Renta de hârtia 5%
ImprumutulU căilorU ferate ungare - 
Amortisarea datoriei câilorij ferate de 

ostii ungare J-ma emisiunei - - 
Amortisarea datoriei căilora ferate Ir 

ostil ungare ț2-a emisiune - - 
Amortisarea datoriei câilortl terare dr 

ostii ungare (8-a emisiune) - - 
Bonuri rurale ungare - . . . . 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 
Bonuri cu cl. de sortare - 
Bonuri rurale transilvane .... 
Bonuri croato-slavoue ..... 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescU --.....
ImprumutulU cu premiulă ungurescU 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e 

ghedinulm
Renta de hârtia austriaca .... 
Renta de arginte austriaca .... 
Renta de auro austriacă ..... 
LosurI din i860
acțiunile hâncei austro-ungare - - 
acțiunile hâncei de credite ungar 
Acțiunile hâncei le credita austr 
Galbeni împărătesei................................
'Japoleon-d’orl.....................................
Mărci 100 imp germane - - . .
Londra IO Livre- sterlings - - . -

101.75
94 45

145 40

99 25

120

114.70
104.95
104.95
104.95
104 95
104 95 
105.—

99.70
134 60

125.40
83.40
83 95

111.45
140 20 
883.— 
314 25 
312.20

6.67
9.57

59.15
120.90

2^ ’ Numere singuratice din „Ga 
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potfl cum
păra în tutungeria I. Gross, tn li- 
brâria Wiculae Cfurcu și Adolf 
Albrecht.

Editură -i Redai-tura responsabila
Or Aurel Mureșiann
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D
upă-ce văduva lui Demetriu. Ioncioviciu. nasc. Zinca Florea
Iug'a, din motivă că e risipitore, a fostă pusă sub tutelă 
prin sentința tribunalului reg. din Brașovă, Nro. 5658— 
18S8, vinu, în calitatea mea de tutoru denumită din par
tea onoratei sedrie orfanale orășenesc!, a tace atentă pe 

ori-cine ca susă numitei să nu-i crediteze nimenea nimică, căci în 
casă contrară însuși va ave se șuiere pagubele.

Petrache Zănescu.

Noul! împrumut! român!

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețuia abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
lunî
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni .
șese lunî.
ună ană .

Pe
n
n

pe
55

w

trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10
20
40

franci
w
n

Guvernulă română emite
pentru plătirea bileteloru hipotecare române

32,500,000 lei și adecă în
titre de rentă în aură 4%, amortisabilă al pari pănă 

la 30 Iunie 1933.
Titrele suntă redigeate în limba română, francesă și 

germană și suntă

LIBERIE DE TOTE IMP08ITELE ȘI DE TIMBRU.
Cuponele suntă plătibile la 1 Iulie și la 1 Ianuarie a fie

cărui ană în aură.
Capitalulă nominală ală celoră 32,500,000 franci în aură 

se împarte în 24,200 titre la purt^toru și adecă 3200 titre â 
5000 lei; 16,000 titre ă 1000 lei; 5000 titre ă 100 lei nominală.

Prețulă emisiunei este ficsată cu

franci 80 în anru
100 în anrîi nominalii

plătibile 
Lei 10

Lei 10

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria: 
pe ană .
pe șese lunî
pe

.L
2 fi. 
1 fi.
50 cr.trei luni...........................................

Pentru România și străinătate:
ană ........... 8 franci 
șese luni................................................4 „

pe trei luni............................................... 2 s
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

Pe
Pe

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei4.

Lei
n

n

15
15
15
15

cum urmeză:
în momentulă subscripțiunei în schimbulă unei ade
veriri provisorice.
spre repartițiune în 
provisorii.
dela 22 pănă

' n

momentulu eliberării titreloru

22
22
22

la 27
n
n
55

27
27
27

Martie 1889
Aprilie 1889 
Maiu 1889 
Iunie 1889.

n

Subscripțiunea se va face în 15, 16 și 17 Februarie și 
se primescu insinuări de subscripțiune cu condițiunile origi
nale (adecă franco provisiune și spese) de cătră

lacob L. Adler,
Casă d.e "bancă. si de sdximb-ă, Biațoyu.

Sosirea si plecarea Moto si eosteioru îi Brașov.
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașov!! la Pesta

de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
mixt! Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașov!! la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 dră 65 minute după amecll.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
mixt! Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovi:
mixt! Nr. 317: 2 ore 32 minute după amecțl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovii la Reșnovu-Zârnesci-Branu : 12 ore 30 m. dupâ amedl.

i»
n

r>
n

Trenul! 
Trenul!

Trenul ti

Trenul ti 
Trenul!

Trenul!

o)
b)
c)
d)
e)

Dela
n
n
n
n

I.

,, Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

Qătză cnozafii cctitozi!
^Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinci4ecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multu cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloru săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei* a începută se apară de trei ori pe săptămână totu cu prețulă de pănăatunci, 
•r dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care 4i> erăși cu același prețu, căcî cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încăce amă făcută totu ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtu în redactarea 4iarului câtă și în 
întocmirea sa esteriără, pentru care scopu amă isbutitu ca 4iaruln se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4î dela ună 4iara, mai alesă când elu este chiămată a servi causei unui poporu atâtu de multă 
prigonită de sărte. Prin urmare nu putemă 4i°e că amu ajunsă la capetulu îmbunătățiriloru.

Din contră, astă4l când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea 4iaristicei nostro s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisăre și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față t6te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturilor^ poporului română: 
ee cere dela noi să ne încordămu puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendu nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se păta pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimu aă facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în diamlu nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amu observată pănă a4l la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma păte nu le-amu putută da atențiunea cuvenita.
Spre scopulu acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulu nostru unii numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la făia năstră, așa ca materialulu ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințelor^ 
poporului, nu numai pe teremulu politică, literară și socială, ci ținendu deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere alu economiei, 
educațiunei și higienei, alu afaceriloru sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și alu trebiloru sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună diaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela anulă nou 1889 îna
lțe mărimă în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și să le întocmimă și să le 
vedactămă astfclă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și s6 se pdtft abona și separată.

Deschidemu der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei*, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
ne ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă 4iaruliî, deschidemă abonamentă separată la numerele 
nf data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voru costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cercul# domniilor# lor A pentru lățirea „ Gazetei Tran
silvaniei* precum și pentru răspândirea în poporu a numerelor# cu data de Duminecă, se se potu abona și separată.
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