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Brașovu, 3 Februarie v.
ErI s’a începutu în dieta un- 

gurescă desbaterea specială a pro
iectului legei militare în nisce îm
prejurări puțină îmbucurătore pen
tru cabinetulu Tisza.

Scimu, că Tisza a stăruită la 
Viena ca se se încuviințeze mo
dificarea Șț-lui 14 și cunoscemu 
declarația, ce a t’ăcut’o în confe- 
rența partidei sale în acesta pri
vință. A mai stăruită ministru- 
președinte ungurescă încă pentru 
ceva, a stăruită ca însuși Maies
tatea Sa se vină la Pesta în spe
ranță, că presența monarchului 
tocmai în nisce cjile de adencu 
doliu va face se se liniștescă spi
ritele și să nu se mai întâmple 
scandaluri pe strade.

Alaltăerl Maiestatea Sa a pri
mită deputațiuuile camereloru și 
ale orașului, cari s’au dusă în pa- 
latulă dela Buda spre a manifesta 
condolența loră pentru pierderea, 
ce a suferit’o casa domnitdre. Cu 
oca si unea acesta Majestatea Sa fă- 
cendu alusiune la demonstrațiunile 
de pe stradele Pestei. <]ise cătră 
primarulă orașului: „Speră că ora- 
șulu spre ușurarea durerei nostre 
va documenta fidelitatea și alipi
rea sa prin atitudinea ce-o va ob
serva în septemânile de doliu, ce 
avemă de gândii, eu și regina, se 
le petrecemu aici.“

Față cu deputăția camerei mag- 
națiloră îșl esprimâ Majestatea Sa 
speranța, că magnații voră ușura 
problema sa cu fidelitatea tradițio
nală și ’lu voră sprijini și în vii
torii, pentru ca se i se împlinescă 
mtențiunile sale.

Deputațiunei camerei deputa- 
țiloru îi declară monarchulă că aș
teptă dela ea ca Să sprijinescă iu- 
tențiunile saleși pe (jf/rcrnzdrtsew, care 
posede deplina sa încredere.

Și care este respunsulu orașu
lui și alu dietei ?

Câteva ore după primirea dela 
paiață tinerimea maghiară înscena 

o nouă demonstrația înaintea pre-1 
fecturei poliției. Tul burarea a fostu 
așa de mare, încâtti s’au arestată 
50 de persone.

In cjiua urmă tore a fostu o 
ședință turbulentă în dietă. De
putatul Ugron a atacat în mod în
verșunată pe ministrulă-preșeuinte 
Tisza împutându-i, că a făcută se 
i-se voteze încredere din partea 
regelui, tocmai când „națiunea11 
îșl întorce cu dispreț u fața dela 
elă.

Vorbirea lui Ugron a produsă 
unu sgomotă nespusă de mare 
în cameră, încâtă multă vreme 
Tisza nu putu se vorbescă. In 
cele din urmă făcendu-se puțină 
liniște, ministrulu președinte a de
clarată, că cuvintele regelui suntă 
ale lui proprie și nu că dcnsulu 
(Tisza) i-a presentatu răspunsurile.

Destulă că oposiționalii. încu
rajați de succesulu dobândită în 
privința §-lui 14, suntă hotărîțl ca 
prin scene turbulante în dietă și 
prin demonstrațiunl pe strade se 
continue tactica loru de pănă a- 
cuma, fără considerare la doliulu 
și la intențiunile accentuate din 
partea monarchului.

Le vine acum în ajutoră opo- 
siționaliloră unguri și împrejura
rea că, după cum susțină ei, Ti
sza în strîmtorea sa se acunde la 
spatele monarchului. Ei voră sci 
esploata acestă împrejurare, spre a 
discredita și mai multă cabine- 
tulă actuală înaintea „națiunei?1 

Demonstrațiile de pe strade 
vedemă că și-au luată ună avântă 
și mai mare ca înainte. Cânte
cele lui Kossuth suntă erășl la 
ordinea cjilei și cri poliția călâ- 
reță a făcută un sângerosu atacă 
asupra tineriloru demonstranți, 
cari au arsă 4>arnlă d-lui Tisza 
„Nemzet" cu mare alaiu.

Eată cum vrea se ușureze po- 
porațiunea Budapestei durerea Su- 
veraniloră!

Crisa, care pănă acuma nu era 
pronunțată, intră într'unu stadiu 

forte amenințătoru, și de voră 
merge lucrurile totă așa, se pote 
ușorii întâmpla, că Tisza cu tbtă 
majoritatea de care dispune încă 
va fi silită seu se demisioneze, 
seu se introducă starea de asediu, 
cum diceau foile oposiționale un-

Demonstrațiunî în Peștii.
In diua când au sosită suveranii 

noștri în Pesta după îmormentarea prin
țului de coronă, au fostă erășl demon- 
strațiunî în Pesta, de astădată s’ar pute 
dice, că directa în contra MajestățilorO 
Loră. Foile guvernului îșl dau totă si
lința să slăbescă însemnătatea acestora 
demonstrațiunl, precum și guvernulu a 
căutata același lucru prin telegrame. Lu
crurile s’au petrecuta astfela, după cum 
spune „Pester Lloyd“:

îndată Ice curtea a trecuta strada 
Vațului, studenții se adunară și aședen- 
du-se în rânduri de câte 8 inși, porniră 
cântânda „Szozatu și ,,Himnus“ la loca- 
lula clubului partidei independente, de 
aci înaintea locuinței deputatului Geza 
Polony, unde strigară „eljen Kossuth." 
Apoi se duseră pe pieța universității, er 
o parte sub conducerea candidatului de 
advocata Dr. Zoltan Takâcs — contra 
căruia poliția a pornită cercetare pentru 
rolula ce l’a jucata cu ocasiunea turbu- 
răriloră dela 29 și 30 Ianuarie — pe 
pieța șerpiloră. Aci Takacs ținu mulți- 
mei o vorbire. „Pester Lloyd“ dice, că în 
acestă mulțime erau numărose existențe 
suspecte, precum și una individa, care 
șecluse deja doi ani înaintea localului 
clubului liberala, de unde voi să pornescă 
spre Buda la paiața, der |ună despărță- 
mentă de polițiști eu șefulă poliției [se
crete apăru la fața locului, de unde îm
prăștia mulțimea, care făcea o larmă in
fernală. Pe promenada Elisabeta înse 
erășl se adunară demonstranții larmuind 
și strigânda cătră Takacs, ca să'i ducă 
mai departe. Cu „eljen Takacs’1 și „ab- 
zug Tiszau mulțimea se'ntorse pe bule- 
vardula Vațului, de unde apoi se îm
prăștia. Mai târdiu au fostă demonstrații 
și pe Kerepeserstrasse, der poliția luase 

măsuri corăspundătOre pentru tote ca
șurile.

Așa sciu mângâia „patrioții" pe su
veranii noștri după greua lovitură a sorții 
ce au suferit’o!

»
In 13 1. c. sera s’au repetată de

monstrațiunile. UnulO din conducătorii 
studenților demonstranți, Dr. Zoltan 7a- 

a fostă arcs/afu de polițiă. Acestă 
arestare a produsă mare amărăciune și ti
nerimea s’a dusă înaintea locuinței că
pitanului poliției Torok, strigânda și flu- 
erândă în contra lui. Poliția a interve
nita lovindă cu săbiile și cu bâtele. 
Demonstranții cântară acum următorulă 
versă :

Abzug Tisza ! Abzug Csaki!
Abzug baro Fejervâry!
Abzug Torok fokapitâny! 
Eljen Dr. Takâcs Zoltan!

Cele 10.000 fl. ale comunității fle avere
împrumutate fostului arendatorii ge

nerală ală băiloră erculane Carol Ta- 
tartzy în dilele din urmă au făcută mare 
sfară în țeră. Datori suntemă deci și noi, 
cari avemă nemijlocită cunosc-ință despre 
acestă afacere, a desluși adevărata stare 
a lucrului, denaturată, precum ni-se pare, 
din adinsă, spre a sămena sămînța ne- 
încrederei și spre a discredita la poporă 
pe conducătorii de pănă acum ai comu
nității de avere. Etă cum stă lucrulă:

Iu anulă 1881 negoțula de lemne 
înflorea, pentru-că exportulă de lemne 
în România era liberă, nu esista resbe- 
lulă actuală vamală. Societatea francesă 
numită anonimei Uoncsă nu căduse în con
cursă, și ea, conformă stipulațiunei din 
contractulă ei încheiată cu comunitatea 
de avere, tăia din pădurile de lângă Du
năre la Dubova pe totă anulă lemne 
în preță de 40.000— 50.000 fl. și acești 
bani îi deporta la cassa comunității de 
avere. Pe atunci preliminariulă de venite 
și spese ală comunității de avere se în
cheia cu o bunișoră prisosință în bani 
gata, cari trebuiau elocațl spre fructi
ficare. Din acești bani a cerută în amin- 
titulă ană 1881 arendatorută generală, 
atunci încă cu bună credită și renume,

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS."

Mănăstirea dela Peciora,
trad, din W. Sollogub.

Cine va călători la Niș-Novgorodă să 
se abată și pel a mănăstirea Peciora.

Malulfi Volgei este de totă încântă- 
Toră. La stângă poți vedea pe povărni- 
șulă repede ală malului la o adâncime 
mare talniculu rîu, pe care’lă cântă Rușii 
în cântecele loră și’lu amintescă într’o 
mulțime de legende. Mândru curge p’aci’n- 
colo, parc-ă ar fi într’o platoșe cu soldi 
de argintă ,și se întinde măreță pănă se 
perde în azurulă nemărginită.

Pe malulă dreptă se amestecă priutre 
tufișă și printre pomi câteva case pito- 
recî, er mai încolo, ea și cum s’ar perde 
în falniculă rîu, se dăresce puțintelă din 
albulă didă ală mânăstirei, peste care se 
ridică măiestosă nenumăratele cupole ale 
bisericei și chiliile căiugăriloră. Să te rupi 
pentru puțină în gândulă tău de tote cele 
pământescl, și întră pa porta cea mare 
a mânăstirei printre posomorîtulă șiru 
de căsulii <|idite îu formă rotundă. In 
mijloculii curței se află done bisericuțe 

vechi, care suntă legate între ele prin 
t.runu coridoră coperită. In aceste biserici, 
tăcuți! martori dintr’ună timpă uitată, 
s’au vărsată multe lacrimi printre bă
trânele boltiturl și pe iconostasele cio
plite cu multă artă. S’au versată multe 
lacrimi și s’au ridicată ferbințl rugăciuni 
pentru scăparea de sub jugulă Tătariloră, 
pentru paza în contra năvăliriloră polone, 
și pentru gloria și îndelunga viață a 
cneziloră din Nogorodă. Scările, ce ducă 
la aceste bisericuțe, de multă suntă co- 
perite cu erbâ. Printre tufișulă desă și 
printre bălăriile sălbatice se dăresce ici 
colo câte-ună monumentă sclipindă, er 
crucile de lemnă dela morminte și-au 
plecată jalnică verfulă loră spre pămentă. 
Aci este locnlă de totă pustiu și înfio- 
rătoru, — aici este pragulă mormântului 
pentru deșertăciunea omenescă. Jură îm
prejură este o adâncă tăcere, o liniște 
care te îufidră, și pretntindinea vetjl chi- 
pulă morții, er câud și când câte ună că- 
lugăruîn negra lui haină, care întocmai 
ca o umbră se strecdră printre morminte.

Căscidra simplă a archimandritului 
e lipită de chiliile celorlalți călugerl, cu 

tote acestea din terestră, înaintea căreia 
se află rămășițele unui balconă, se vede 
ună tablou din cele mai încântătore, er 
în depărtare se <Jăresee tbtă bogăția 
Rusiei.

Dintr’o parte a malului precepișă, 
se ridică cremlulă*) vechiu, er clopot
nițele sclipiciose se atingă parcă de ce- 
rulă albastru. Josă se întinde dealungulă 
rîului orașulă, er în partea cealaltă cătră 
câmpă poți vedea în depărtare mii de 
sate pe lângă Oca și Volga, cari îșl îm- 
preuuă apele loră tocmai lângă orașă, 
și după ce s’au făcută una, aceste două 
riurl formeză ca un felă de promontoriu 
unde se face vestitulă târgă cunoscută 
de totă lumea.

In acesta locă se îutelnesce Asia 
cu Europa, răsăritulă cu apusulă. Aici 
se deschide sdrtea multoră popbre în 
privința averei, aici este cheia pentru 
comorile rusesel. Aici vedl totă felulă 
de omeni într’o amestecătură curiosă, 
aici poți aurii tote limbile, prin miile de 
prăvălii pline cu mărfuri, și o nenumS-

Cremlulft este o parte fortificată a înânăs- 
tirei sm a unni orașfi. 

mărată sumedenia de omeni se îmbul- 
zescă în tote părțile spre a intra în șe- 
trile de scânduri și în cârciumele alcă
tuite în pripă. Toți cei de față suntă 
preocupați de ună singură ideală și slu- 
jescă unui singură idolu, — comerciului. 
Prinprejură. se află corturi, telegl încăr- 

■ cate, cazane ou ceai din care iesă aburi, 
er caftanele persiee, armene și turoescl 
facă ună contrastă bătătoră la ochi față 
de îmbrăcămintea Europeniloră: fiecare 
colțișoră este plină de lădi, de butoe, 
de saci, în cari se află felă de felă de 
mărfuri: brilante și păcură, cărți și său, 
în sferșită ori și ce se pote vinde și 
se pdte cumpăra. Nu numai pe uscată, 
ci chiară și pe apă nu vecjl altceva de- 
câtă mărfuri. Oca și Valga stau față în 
față ca doue armate străluciudă fie-care 
din aceste două rîurl cu feluritele colori 
ce se potă vedea la bandiere și la ca- 
targurl. Aci se află felă de felă de vast 
cu diferite numiri, din totă părțile Rusie: 
pline cu fabricatele depărtatei ChinI, ci 
prisosulu bucateloră indigene, tote la unt 
loch adunate numai și numai pentru co- 
merciu, ca astfelă după aceea se mergi 
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Carol Tatartzy unii împrumuta de 60.000 
fi. o ferind a realitățile lui din băile ercu- 
lane drepți ipotecă pelângă intabulațiune 
primo loco. Comitetulă comunității de 
avere a aflata, că pe realitățile ofe
rite de ipotecă s’ar putea da numai 38.000 
fl. și așa îi acordă de o camdată numai 
10.000 fl., penCru-ca Tatartzy astfelă să 
pdtă produce documentele de intabula- 
țiune despre întrâga sumă de 38.000 fl. 
Tatartzy scose suma de 10.000 fl. depu- 
nendă de-o-camdată ca amaneta de mână 
(Faustpfand) 8 bilete de depositare des
pre cauțiunea lui de 19.000 fl. papire de 
stata aflătore la oficiula reg. ung. de 
contribuțiune din CaransebeșO.

Adunarea procsimă generală la în- 
tețitdrele petițiunl ale fostiloră împădu
riți pentru înmprumute a luata decisula, 
ca la darea de împrumuturi în linia pri
mă să fie considerați împăduriții, adecă 
foștii grăniceri, și că chiarfi nici acestora 
să nu li-se acorde uni împrumută mai 
mare de 400 fl.

Decisnlă acesta a făcută imposibilă 
lui Tatartzy realisarea restului de 28.000 
fl. alO împrumutului din cestiune.

Comitetulă comunității de avere a 
crecțuta, că amanetulă menționată pentru 
asigurarea împrumutului deja înmanuată 
lui Tatartzy este de ajuns și îndestulitoră, 
cu atâtă mai vertosă, fiindcă debitorulă 
Tatartzy plătea forte regulată interesele 
și pentrucă în întretimpă comisarii guver- 
niall, atâtă răposatulă comite supremă 
Carolă Tabaidj, câtă și actualulă comite 
supremă Emeric Iakabfiy, cu ajutorulă 
protocontabilului comitatensă au revăzuta 
oum se Zice din firă în pără t6te rațioci- 
niile, cărțile de contabilitate, banii gata, 
obligațiunile de stată, depositele, între 
oare s’au aflată și cele 8 bilete de de- 
positare din cestiune etc.; precum docu- 
menteză clausulele puse pe cărțile de con
tabilitate , aflâDdu-se tote în ordine, 
am in ti ții comisari guverniall n’au escep- 
ționată acele 8 bilete.

Răspândindu-se scirea prin luna lui 
Augustă a. tr. că Tatartzy ar fi peste 
puterea lui însărcinată cu datorii pasive, 
comitetulă comunității de avere a avisată 
îndată pe advocatulă ei a asigura cele 
10.000 prin întabulațiune. Tatartzy muri 
însă în întretimpă și t6tă averea lui mobilă 
și inmobilă deveni sub concursă.

Erariulă, căruia serveau pentru a- 
rânda băiloră erculane dreptă cauțiune 
cele 19.000 fl. în papire de stată află
tore astăcjl la ofioiull de contribuțiune 
din Orșova, spre asiguarea pretensiuni- 
loră sale de peste 60.000 fl. față cu 
lăsămetulă lui Tatartzy, puse mai ânteiu 
mâna pe cauțiunea de 19.000 fl.

Așa comunitatea de avere rămase, 
că să-și însinue pretensiunea sa de 10.000 
fl. la curatorulă masei concursuale, pentru 

cari insinuări stă deschisă terminulă 
pănă în 18 Februarie nou a. c.

Comisarulă guvernială actuală ca să 
nu’i se pdtă imputa vre-o întrelăsare, 
demands protofiscului comitatensă, a duce 
în îndeplinire procedura de asigurare a 
sumei din cestiune contra aceloră mem
bri din comitetă, cari au votată și es- 
tradată lui Tatartzy împrumutulă de 
10.000 fl.

Membrii aceștia ai comitetului suntă: 
domnulă generală Trai ană Doda, răpo
satulă vice-colonelă Iosifă Seracină, pro- 
topresbiterulă Michailă PopovicI, loco- 
tenintele Ilie Curescu și Ioană Beția. 
Acești membri ai comitetului însă au 
recursă contra disposițiunei susăatinse a 
comisarului guvernială.

Nu încape îndoelă, că și fără scru- 
pulosa precauțiune a comisarului guver
nială preziși! membri ai comitetului ar 
fi oferită garanția necesară comunității 
de avere prentru suma din cestiune, 
rămânăndă ca întrega afacere, dupăce 
se va sci efectiva daună în urma per- 
tractărei și finalisărei concursului, să se 
reguleze prin adunarea generală a co
munității de avere, după noi, singura 
competentă a decide definitivă în causă.

Atâta de astădată.
In fine facemă atențl pe cei nein

formați în causă, să nu dea crecjămentă 
scornituriloră și miciuniloră, ce se răs- 
pândescă în acâstă privință cu scopulă 
de a micșora reputațiunea și a macula 
caracterulă unoră bărbați probați de onești 
ai noștri. —„Foia Dicesană*.

SCIRILE PILEI.
Fondă nou Budolfinti. Cetim în „Te- 

legrafulă Română* din Sibiiu: Am înțe- 
lesă din isvoră sigură, că Escelența Sa 
archiepiscopulă nostru metropolită a de
pusă la consistorulă archiediecesană un 
capitală de 200 fl. în scopulă, ca cu a- 
cesta să se facă începută unui fondă nou 
archidiecesană , destinată anume pentru 
înlesnirea tinerimei ndstre archiediece- 
•ane din clasele inferiors ale poporului, 
în instrucțiunea școlară. Fondulă ar fi 
să porte numele „Rudolfă* și să fie un 
monumentă viu pentru decedatulă prin
cipe de cordnă, a căruia una dorință 
principală i-a fostă de sigură oultura 
poporului.

** *
Distincțiune. Maiestatea Sa monar- 

chulă a decorată cu crucea de cavaleră 
ală ordinului „Francisca Iosifă* pe pro- 
topresbiterulă Petru Chirilescu din Chi- 
tichaz, diecesa Aradului, pentru servi- 
ciulă său bisericescă plină de activitate 
In timpă de preste 50 de ani.

«• •
Calumniile pressei unguresc!. Fdia

ungurescă „Budapest" în numărulă său 

dela 24 Ianuarie, precum și unele foi 
ungurescl din Clușiu au publicată nisce 
defăimări murdare la adressa preotului 
română gr. cat. din Galda inferioră. Foile 
ungurescl scriau adecă, că numitulă preot 
cu ocasiunea unei „petreceri poporale* 
— oum se esprimă ele — ar fi comisă 
unele imoralități. In privința acesta etă 
ce ne scrie d-lă Iosifă Herlea, econo- 
mulă din Galda inferioră, în a căruia 
casă s’a dată susă c|'sa „petrecere po
porală*: „Eu, ca stăpână ală casei, mă 
simtă datoră a declara, că acestă scire 
este de totă falsă și răutăciosă, deorece 
la casa mea nici n’a fostă „petrecere 
poporală", cum se esprimă foile ungu
rescl, ci a fostă o sfințire 
care afară de noi,
ționarii bisericesci au luată parte, pe- 
trecendă timpulă, după datina ndstră 
strămoșescă, în cântări bisericesci. Că 
ar fi avută preotulă nostru nu sciu ce 
relațiunl cu nevasta lui Baltes Salamon 
recte Moiseșiu Solomon nu este adevă
rată, deorece respectiva nevastă nici n’a 
fosta in fiua aceea la casa ndstră, ci năs- 
cocitorulă minciunei a voită să pună 
vina pe ună nevinovată cu scopulă, pre
cum se vede, de a ușura prin acesta pe 
adevăratulă vinovată. Altmintrelea cer
cetarea este în curgere și fasiunile mar- 
toriloră voră dovedi adevărata stare a 
lucrului. Rogă a mi-se publica acestă 
sinceră declarațiune". — Iosifu Herlea, 
economă.

a casei , la 
căsenii, numai func-

** •
Balulă juriștiloră, ce se amânase din 

causa morții prințului de coronă, se va 
da într’una din Zilele dela 28 Februarie 
pănă la 3 Martie, n.

* **
Administratorii protopopescă. I. Pre 

sfinția Sa Părintele Archepiscopă și Me
tropolită Miron Romanul a adresată cle
rului și poporului din tractulă protopres- 
biterală ală Abrudului ună cerculară, în 
care face cunoscută, că în urma încetării 
din vieță a protopresbiterului Ioană Gali 
a încredințată în modă provisoră admi 
nistrarea tractului aceluia protopresbite
rului tractului Câmpeniloră Romulă Fur- 
duiu.

** *
Din Poiana Mărului. In nr. 13 ală 

„Gazetei* din anulă acesta amă publi
cată o corespondență din Poiana Măru
lui, în care se vorbea despre confusiu- 
nea și neajunsulă ce le-a pricinuită noua 
lege veterinară cu pașaportele de vite. 
Corespondența nu ne-a fostă trimisă 
nici de notarulă cercuală d-lă Simionă 
Ianculesc 1, care ne rogă să facemă astă de
clarațiune nici de preoții ori învățăto
rii cercului Poiana Mărulni. Dealtmin- 
trelea vice-comitele Făgărașului ar face 
multă mai bine să îngrijeacă ca să nu 
se nască confusiă și neajunsuri pentru 

poporă cu noua lege veterinară, deoâtă 
să facă inchisițiune prin Peiana Mă
rului.

*• *
Defraudare. In Galgooz a fostă a- 

restată esecutorulă de dare orășenescă 
Iosifă Heim, âr adjunctulă de notară 
Alex. Csongrady a fugită p’aci încolo. 
S'a dovedită pănă acum o defraudare 
de peste 2000 fl. și după cum Zică unii 
suma defraudată trece peste 10,000 fl. 
bani încasați din dări. In Vață a fostă 
suspendată din postă casierulă orașului 
pentru necorectitățl în administrarea ba- 
niloră, deasemenea a fostă suspendată 
vice-notarulă Ianos Varady, contra că
ruia s’a pornită și cercetare pentru vieță 
imorală.

• «
Postă de medică veterinară. In Fă- 

gărașă s’a sistemisată ună postă de me
dică veterinară comunală diplomată, cu 
lefă de 500 fl. pe ană și cu venită din 
praxa privată. Petițiile să se adreseze 
celă multă pănă la 13 (25) Februarie 
cătră primăria comunală în Făgărașă.

* « *
Iconar! ruși espulsați. piarele din 

BucurescI spună, că guvernulă română 
a espulsată vr’o 63 de iconari ruși, cari 
umblau prin sate făcendă propagandă 
în favorulă nu sciu cui.

* * *
Somații Begelui Milană. „Gazeta Mos

covei* publică ună actă, prin care Re
gele Milanâ ală Serbiei este somată să 
plătescă 1539 de galbeni austriacl unei 
Românce, anume d-nei Maria Steftneecu.

* * *
Magistru poștală. E de ocupată pos

tulă de magistru poștală în Karțfalău 
(comit. Ciucului) cu contractă și cau
țiune de 100 fl. Lâfa e 180 fl. pe ană 
și cheltuell de cancelariă și de distribu
ire 56 fl. Petițiunile suntă a se adresa 
susnumitei direcțiuni în termină de trei 
săptămâni.

* * *
piarulă Beginei Natalia, ț)iarele stre

ine anunță, că Regina Natalia a Serbiei 
a depusă o sumă însemnată la o bancă 
din Belgradă, pentru subvenționarea Zi
arului ce va apăre în curendă și care îi 
va apăra interesele ei.

Esposiția din ParisQ.
Pregătirile pentru esposiția din Pa- 

risă voră fi gata pănă la sftrșitulfi Ini 
Martie.

Etă, după „Figaro*, lista stateloră 
Europei care, fîă oficială, fiă prin comi
tete private, voră lua parte la acâstă 
esposițiă. Ea r. fostă supusă președinte
lui Republicei de cătră directorii gene
rali :

mai departe în marea Caspică seu în 
nesațiosulă Petersbnrgă.

Ce tablou și ce contrastă ! Colo josă, 
_  o viață sbucinmată și plină de pasi
uni, âr aici — pacea chiliiloră din mă
năstire. Colo o mișcare și ună schimbă 
nemărginita, șiretenia, frică, obrăsniciă 
și pasiune. — aici o consciință îm
păcată, și pururea o vorbă blândă pe 
buze. In fiecare diminâță și in fie-care 
sără se aude deasupra sgomotosului 
orașă, cum păstorulă sufletescă din mă
năstire îșl face tainica sa rugăciune și 
liniștită parcă cade pe gânduri și se cu
getă la deșertăciunea vietei pământescl.

Sera însă, când cerulă este presărată 
ou stele și Volga reflect.eză radele lunci, 
pe când numai ici și colea pe malnlă 
gârlei mai lieăresce ună foeșoră părăgi- 
nită, și pe cândă cânteculă dulc“ dâr 
monotonă ală vâslașilorft d'ahia se mai 
aude, atunci fiori cuprindă aceste locuri 
și sufletele ndstre fără de voiă lasă la o 
parte trebile pământescl.

Cine va merge vr’odată la Niș-N<>- 
gorodă, acela să cercetere de bunăsâmă
și mănăstirea Peciora.

Călătorula pe lângă acestea, plim- | merară;

bându-se prin încăperile mânăstirei, 
se va pomeni într'ună altă timpă 
și va vedâ de-odată alte obiceiuri și 
altă vieță. Scheletnlă unei vieți trecute 
i-se va înfățișa înaintea ochiloră din 
mijloculă aceloră morminte. Va vedâ 
vechile haine bisericesci, aearetele sfinte 
și cronicile biserice . I>i mijloculă aces
tora ruine reînviâză viâta trecutului, âr 
din ele puțintele râmășiț-- de artă se 
plângă și je.le8că neglige,ița neertată a 
posterității.

Istoria mânăstirei Peciora este de 
totă s mplă. Din strălucirea ei de odi- 
nidră și din bogăția, iu >-are se afla, a 
decăcjuta și a ajunsă intr’o mare mi- 
seriă. Mai nainte vrem-- avea mănăs
tirea vr’o optă inii d suflete, adecă 
optă mii de elăcașl și <> mulțime de ve
nituri lăsate de bin< făcătorii milostivi, 
ca să se cctesi-ă rugă'iun! pentru po 
menirea loră. Cu timpulă însă cele mai 
frutnd.ie umșii cA<|nră u, mâni streine, 
milostivele dfinii încetai fi. numai rugă
ciunile rămaseră cu J-i pfi >a acum. Cea 
mai vt chiă cronică a iurt- ă<tirei este de 
pe tirnpulă domnin-i Ini Iwan celă te- 

ea cuprinde numele multora

boeri cu dăniile făcute, precum și o 
mulțime de credincioși de tdtă sâma, 
cari au dăruită câte ceva pentru eterna 
odichnă a sufleteloră lorO. In lungulă 
șiră de atâtea nume mute este ascunsă 
pdte și câte o taină drecare, coperită 
pentru vecia cu ună vfilă, pdte vre-o 
ideiă înaltă, vre-o faptă vrednică de 
imitată său vre-o pasiune înfocată, pdte 
vr’o mare fericire sân vre o adâncă du
rere, speranțe și totă atâtea dezamăgiri, 
vr’o întâmplare de mare însemnătate, 
este potă Zice ° cronică a fapteloră 

I pentru veel apuse, a unei huni, ce nu mai 
esistă.

Din ist ori fi nnmai atâta se scie. < ă 
pe timpulă năvălirei Tătariloră mănăs
tirea h fostă pustiită și că în a ulă 
1596 s'a dârîmatii o parte insemuută din 
ea. Acestă întâmplare se ținu in totă 
Rusia ca ună semnă râu, ca o pov< știre 
de mari nenorociri. Mai târZiu prin mi

1 lostivirea țarului Michail TeodorovicI s'a 
edificată din nou acea ânăstire.

8- mai scie încă, că pe câud in- 
trega Rusiă g< mea sub jugulă Polouiloră 
archimandntulă Teodosie a îoMtă trimisă, 
dimpreună cu aițl dignitail și Zmeul 

fruntași, la prințulă Pojarski ca sâ'lă 
roge și sâ-lă înduplece de a lua co
manda supremi, peste tâtă armata, ceea 
ce se și întâmpla cu bună reușită, de- 
dreue Rusia a fostă liberată de jugulă 
polonă, care apăsa greu pe nenorocita 
țeră.

De atunci nu se mai amintesce ni
mica în istoria Rusiei despre mănăstirea 
Peciora. A râmasă liniștită și nici o 
râsvrătire lumâscă n’a mai pătrunsă pesta 
sfintele ei Ziduri, și astfelă în tăcere și 
cuprinsă de jale stă d> asupra orașului 
Nișă-Novgorodă, și cu o căutătură se- 
riosă privește veclniculă sgomotă ală 
bazarului. Aceste Ziduri au vâZută multe;

’ au vâZută revoluții, năvălirile Tătarilora, 
| sabis polonă, trufia boenlorO și gloria 

țariloră. Pnv<-se.e Rusia vechiă la Rusia 
nouă, și tocmai ca odată chiamă pe cre
dincioșii t-âi la rugăciune, și in tuumai 
ca odinibră sună clopotele mâuăatirei 
rară și jalnică.

Cine va merge la Nișă-Novgorodă, 
acela să nu ocolâscă mănăstirea Peciora, 
ci sâ mdrgâ acolo și eă se închine.

Frunzi.
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1.500.000

600.000

450.000

Englitera (comiteta private), firi 
subvenționa, der cu una capitala 
de garanție dat de esposanț! Lei

Belgia (comitet priv.), sub
vențiunea guvernului . . „

Spania (comiteta priv.), sub- 
vențiunea guvernului . . B

Elveția (corn, oficiala) sub- 
vențiunea guvernului . . B

România (corn, privata), sub- 
vențiunea guvernului . . „

Norvegia (corn, oficial), sub- 
vențiunea guvernului . „

Danemarca (corn, privata), 
subvențiunea guvernului . „

Portugalia (corn, priv.), sub
vențiunea guvernului . . B

500.000

200.000

140.000

140.000

137.000
Guvernula Greciei și Serbiei n'au 

fixata încă subvențiunea ce vora acorda 
corni tetelora.

Rusia, Italia, Austro-Ungaria, Olanda 
și Luxemburgula nu suntâ represintate 
decâta de comitete libere și fără nici o sub- 
vențiune; esposanții au strînsa, ei înșiși 
una capitala pentru a întimpina cheltu- 
elile trebuincidee.

Singurile țări din Europa, cari nu 
vora fi represintate de loca sunta: Ger
mania, Suedia, Turcia și Munte Negru.

Participarea la exposițiâ a StatelorU 
unite este subvenționați cu 1,200,000 
florenl.

Mexiko și câteva state din America 
de miacjăcji împreuna culaponia, Siamultt 
și Persia iau parte la exposițiâ ca oficiale ; 
China, Egiptulâ, Marocco și Transvalula 
prin comitete private.

Ixxtâmplăxi diferite.
Focii. In Toplița română a arsa 

grajdula lui Iona Pescana, prefăcendtt 
în cenușe și doi boi împreună cu însăm- 
nată cantitate de fenâ. Foculfl a pro
venită din pipa proprietarului, care de 
altmintrelea n’a avută nimică asigu
rată.

In Inofalău din Ciucă au arsă la 6 
Februarie n. șâse edificii.

Cu nasu’n focii. Pe Delulă Prislo
pului de multe- ori se întâmplă multe ne
norociri. In timpulă mai nou s’a întâm
plată, că ni8ce dmenl roetogolindă la 
vale ună bradă de plută, îlă scăpară, așa 
că bradulă schimbându’șl direcțiunea se 
rostogoli peste ună bordeiașă de scân
duri, în care stetea în jurulă unui focă 
Catalina Angi și Andrein Bokor din Gy. 
Remetea. Amândoi căzură cu nasu’n focă, 
arcjându-se greu la față ; mdrte însă nu s’a 
întâmplată.

ScirI militare.
Austro-Ungaria. Decurândă a fostă 

înarmată corpulă I de armată, a cărui 
comandă se află în Cracovia, cu pusei 
de repetițiă Mannlicher. Esercițiile cu 
noua armă se vora face în luna Martie. 
Reserviștii numitului corpO, cari trăescO 
in Budapesta, voră primi în curendă 
convocarea dela cancelaria militară din ca
pitala ungară.

România. BriculO „Miroea“ va în
treprinde o nouă călătoriă pe marea Me- 
diterană, cam pe la sfârșitulă lui Aprile 
viitorO.

Elevii de marină voră visita mai multe 
porturi însemnate, voră visita de asemenea 
și arsenalula dela Spezia. — Prin stelie- 
rele diferiteloră corpuri de armată se lu- 
creză cu mare activitate la repararea 
corturiloră și a diferiteloră efecte mi
litare.

Franci». Ministrulă de răsboiu a 
dată ordină, ca fabrica de arme dela 
Tulle să urce producția dela 315 la 
400 arme (pusei cu repetițiă I ebel) pe 
<ji Celelalte fabrici de sz-mt-nea lncrâză 
mereu.

Din cameril» rtmfise.
Senatul» Ședința dela 25 lauusrie. i 
D lă Wilner cetesce in a treia loc- ! 

tură propunerea sa relativă la desfiin- ' 
țan-a prin râscumpârătdre a embaticu- ! 

riloră*) la proprietățile private. Desvol- 
tându-șl apoi propunerea, propunâtorulă 
arată dificultățile nenumărate și sarcinele 
de care suferă locuitorii prin localitățile 
unde esistă dreptulă de embatică și cere 
a se face o lege pentru desființarea loră 
prin răscumpărare de cătră comunele 
respective.

D-lă N. Fleva nu împărtășesce din 
principiu vederile propunătorului, căci, 
pe câtă se pare de trebuinciosă desfiin
țarea embaticuriloră, pe atâtă e dificilă 
resolvarea cestiunei pe cale legislativă, 
întru câtă s’ar ataca principiulă tunda- 
mentală ală ordinei sociale actuale : drep- 
tulă imprescriptibilă ală proprietății. Se 
pronunță contra luărei în considerația a 
propunerei.

D-lă V. A. Ureche, deși nu admite 
propunerea așa cum e redactată, crede 
că întru câtă cestiunea există și se pre- 
sintă, este de neapărată trebuință a se 
cerceta deaprâpe; pentru care cere a se 
lua în considerația și a se trimite în 
studiulă secțiuniloră.

Prințulă Gr. Sturca constată cu mul
țumire chipulă cu care d. Fleva apără 
dreptulă sacru ală proprietății, diferă 
însă de d-sa, când crede că taxa de 
imașă este o taxă iluzoriă ori anachro- 
nică, întru câtă locuitorulă plătesce o 
taxă positivă pentru o folosință reală. 
Crede că cestiuuea merită cu tote acestea 
de a fi matura studiată și cere luarea 
propunerei în considerațiune.

Senatulă ia în considerația propu
nerea, rămâindă a numi comisiunea de 
studiu.

D-lă I. Plesnită, raportoră, dă cetire 
proiectului de lege pentru scutirea ju- 
dețelorO de subvențiunea ce suntă obli
gate prin legea dela 15 Maiu 1882 a 
plăti căiloră ferate pentru liniile cons
truite în ținutulă loră, apărându-se ase
menea județele și de plata valârei tere- 
nuriloră expropiate de căi ferate.

Legea se ia în considerația fără 
discuțiă și se voteză cu mare maioritate.

Se voteză fără discuția legea prin 
care comuna Galați este autorisată a 
ceda piața Ștefană celă Mare din Galați 
Statului pentru clădirea palatului epis
copala, a catedralei și a seminarului e- 
parchiei Duuărei-de-Josă.

Se procede la alegerea comisiunei 
pentru cercetarea propunerei în privința 
desființărei embaticuriloră. Suntă aleși 
în acestă comisiune d-nii Greceanu, dr. 
Blancfort, Boerescu, Cămărășescu și 
Wilner.

D-lă St. Greceanu interpeleză pe 
ministerulă culteloră asupra stărei în 
care e lăsată să cadă în ruine Sf. Bise
rică Sărindară din capitală, care este 
unulă din cele mai însemnate monu
mente naționale, fiindă ridicată de Ma- 
teiu Vodă Basarabă întru amintirea re- 
nascerei litereloru române pentru fala 
credinței strămoșescl.

Camera. Ședința dela 25 Ianuarie.
D la Nicolae Blarembergi cere cu- 

vântula : ,Am de împlinită ună actă pe
nibilă și ingrată, am o datorie de con- 
sciință de achitată în numele a 22 de
putațl depună ună actă de punere în 
acusațiă a ministrului Brătianu. D lă 
Blarembergă explică cum că s’a subscrisă 
actulă nnmai de 22 deputațl pentru 
că acei cari subscriu nu mai potă face 
parte din cotii si a de informațiunl; și 
prin urmare an trebuită lăsațl mai mnlțl 
cari să facă parte din instrucția.

D-lă Ressu adresâză o interpelare 
d-lui primă-ministru, c; să dea ordine de 
a nu se mai urmări preoți și învățători 
sâtescl pentru darea fonciară la care 
suntă impuse pe nedreptă pământurile 
date bi8ericilor0 și șcdlelorâ după legea 
rurală.

D-10 Nucșorinu interpelâză pe mi- 
nistrulo de estonie pentru ce porcii noș
tri nu surtă lăsuțl să trenă în Germania. •

D-lă Carpu răspunde, că e adevărată 
că se închidă granițele germane rimăto- ■ 
riloră noștri, der asta se face contra tu- | 
tnroră produseloră țărilora sp-ră că la I 
noua convenții ce se va încheia mai 
bine, să avt-mă și noi avzntagii.

D lă Sava Somanescu vorbvsce șid-ea 
în acestă subiect.ă și se îutrâbă de ce 
Germania ne închide granițele.

D lă Curau «rată, < ă astfelă cum e 
fă'-ută convenția nu se potă îndrepta Iu-' 
crurile, dâr speră că in viicArea convenția ] 
se voră stipulași pentru Românie condi 
ții favorabile.

D lă Pffncescu depune proiectulă de | 
lege ală tocmeliloră agricole care se tri
mite în secții urgență.

D In C. Popoviei <e plânge, că în 
listele fă ut-e pentru împărțirea pămân-

•> Dijma în fr-.’.rte ori în bani pentru pă- 
mentnlti ce poprietarulU l’a dată țăranului să 
și-lă lucreze peatru sin o. < 

turiloră la țâranl în județula Suceva 
funcționarii comunali n’au trecută pe 
mulțl din ei.

D-lă Ferncscu răspunde, că suntă 
nisce intrigi făcute de funcționari infe
riori.

D-lă Andreescu <jice> d-lă Vasile 
Popescu, doctorulă primară ală județu
lui Muscei, plătită cu 7200 lei, face abu- 
surl. Arată că chemată la bolnavi dela 
țâră nu s’a dusă la nici unulă pănă nu 
i-a dată 70 lei. A luată dela nisce să
teni din DomnescI 240 lei pentru ca sâ 
lase ca locuitorii să-și îmormenteze morții 
totă la biserică, âr nu lacimitiră. Acesta 
e o mituire. Și d-sa arată și lista cum 
s’au Btrînsă bani. Pentru tote acestea 
îlă declară responsabila. A mai luată 
dela ună locuitoră 40 lei ca să’la scape 
de armată.

D-lă Andreescu arată o mulțime de 
abusurl între care ună certificată falsă 
de bălă.

D-lă Vemescu ’i promite d-lui in- 
terpelatoră, că dreptatea se va face, că 
va da ordină procurorului să urmărâscă 
tdte aceste fapte ce cadă în domeniulă 
Codului penală.

D-lă Andreescu mai desvoltă o inter
pelare adresată ministrului Domeniiloră 
relativă la lipsa de lemne a unora locui
tori din județula Muscel din nisce comune 
depărtate.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.“
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 15 Februarie. Cu 
t6te arestările ce s’au făcută erl. 
demonstrațiunile s’au reînoit. După 
amecjî se adună o mai mare mul
țime de dmeni înaintea locului de 
adunare a studențiloru, unde apă
rură 50 de polițiști călăreți și pă
trunseră în tropotă mare în mul
țime, care se împrăștiă în fugă 
sălbatică. S’au făcută mai multe 
arestări. Sera s’au întâmplată cele 
mai turburătore scene ale demon- 
strațiuniloră de pănă acum. Vr’o 
1000 de ascultători de universitate 
se duseră cântândă cânteculă lui 
Kossuth înaintea redacțiunei Zia
rului guvernamentală ,,Nemzet“ și 
arseră unu esemplară, apoi mer- 
seră înaintea clubului partidei in
dependente unde deputatulă Lits 
ținu o vorbire sferșindă cu „oljen 
a kiralyu (trăiască regele), er stu
denții îșl descoperiră capetele și 
într’o voce ridicară ună furtunosă 
strigătă „eljen kiralyu, când deo
dată năvăliră în mulțime 80 de 
polițiști călăreți în galopă mare, 
loviră cu bețe, pe mulțl îi călcară, 
necruțându nici chiar pe femei și 
copii. Făcură multe arestări. Suntă 
mulțl răniți. Pe la 9 6re sera a 
domnită liniște pe strade, pe care 
patrula oștire.

Independenții voră aduce în 
ședința de a<R în vorbă necuali- 
ficabila purtare a poliției. Mai 
mulțl deputațl adreseză cătră ce
tățeni ună apelă, pentru ca se se 
adune Duminecă după amâ^I și se 
protesteze.

Parisu, 15 Februarie. După ce 
camera a respinsă revisuirea pro 
pusă de ministru-președinte Flo- 
quet, acesta a declarată, că demi- 
sionâză.

Cununii.
D la Eageniu Dredcană, teologO absoluta 

și D-ș6ra Lucn ția Romană facO cunoscută 
cununia lura c<» s’a eeb-bratft în Biserica 
gr. cat. din Vama (Vani falu cottula [ 
Satniiinri-lui) in 7 Februarie n. 1889. la I 
2 dr>- după amâdădi. — D la Ștefană Rusu 
și D-.șora Rosalia Hodoșiu facă < unoseută i 
serbarea cununiei loră se va săvârși 
Duminecă în 12—24 Februarie la 3 <Sre 1 
d. am. in biserica gr. or. din Iclandula tna- I 
re. — D la D<metriu Draci teologO absoluta ■ 
și D-șbra Emili-. Bubuia facO cunoscută i 
s.-rb»r- a ■■iinuniii lor, care se va săvârși în 
17 F< brunrii n. la 2 fire p. m. în biserica 
greco-'-at. din Buia.

Le adresâmâ tustrelelorO tinere pă- 
rechl felicitările năst.re.

NECROLOGY.
Virginia de Pap văduvită Steft- 

nuțiu, Maria de Pap căsătorită George 
Popa preottt în Galda, Teresia de Pap 
căsătorită Teodora Crăciuna subjude re- 
gesett în Bistrița, Cornelia de Papa că
sătorită Stefand Chirilă pretori la Uidra, 
Lucreția de Pap căs. Nicolau Gorog 
conducâtora de cartea funduarăîn Vinga, 
și Aurelia de Pap ca surori, respective 
cumnațl, apoi Iosefine Fuchs învățătura 
la școla fundațională pop. elem. de fe
tițe din Năăsăuda ca colegă și amică ne
despărțită cu inima frântă de durere a- 
ducO la cunoscință tuturora consângeni- 
lorO, amicilortt și cunoscuțilora, cumcă 
multa iubita lord soră, respective cum
nată și colegă nedespărțită

Valeria de Pap
învăț&torâsă la scâla fundațională popor, elem. 

din| Năsăudă
după untt morba greu și îndelungată șl-a 
data blândula și nobilula său sufletă în 
mânile Creatorului la 2 Februarie 1889 
la 4 fire postmeridiane în ala 42-lea ană 
ală etății.

Osămintele decedatei se voră astruca 
după ritula bisericei greco-cath. în Nă- 
săudO la 4 Februarie 1889 la 2 ore post
meridiane.

Fie’i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Năseudi, la 2 Februarie 1889.
*

Ioana Issipa protojude administra* 
tiva ca soță, Gerasima Domide preotă 
gr. cat. ca cumnata, Leonida și Helena 
Elisabeta Domide ca nepoți, Gregoriu 
Salvană ces. reg. căpitană de compta- 
bilitate cu soția sa Matilda născ. Boro- 
vetz, Leontina Drăgană născ. Klamczyk 
și soțula său Ioanâ Drăgană diriginte 
școlara ca veri respective afini, Ioană 
Klamczyk ces. reg. controlora de per- 
ceptorie în pene., ca unchiu, cu inima 
frântă de durere aducă la cunoscință tu
turora consângenilora, amicilora și cu
noscuțilora, cumcă multă iubita și ado
rata lora soție, cumnată, mătușă, vară, 
afină și nepâtă

Luisa hsipii născ. Salvam,
după una morba greu și îndelungata, în 
florea vieței, atunci când iubiții săi con
sângeni reclamau mai tare bunăvoința și 
sprijinula său căldurosa, șl-a data blân
dula și nobilula său sufleta în mânile 
Creatorului în 31 Ianuarie 1889 la o oră 
noptea în ala 33-lea ana ala mândrei 
sale vieți și în ala 18-lea ana ala feri
citei sale căsătorii.

Osămintele scumpei decedate se vora 
astruca după ritula bisericei greco-cath. 
în cimiterula greco-cath. din Rodna- 
vechiă la 2 Februariu 1889 la 1 dră post- 
meridiană.

Fie’i țărîna ușâră și memoria bine
cuvântată !

Rodna-vechii, la 31 Ianuarie 1889.

Cunulfi la bursa de Viena
lin 1'2 Febuarie it. a. LHhO

C'urNulu pieței Brașovu
din 18 Februarie st. n. 1HK9.

rf an cu 0 te romanesc! Cump. 9.84 VBnd. 9.38
Arginta româneecti - „ 9.25 a 9 80
Napoleon-d’or! - - - „ 9.55 M 9.57
Lire turceecl ... „ 10.80 H 10.88
Imperiali .... n 9.80 n 9.88
tlalbinl n 5.60 n 5.69
■Scris, fonc. „Albina^*/, B 101.- H

n . . ^1, . 98.- •» 98.50
Ruble rusesc! - - - „ 127.- •9 128.-
DiHContulO - - - - pe an ft

tenta <ie aurâ t*/„ ...... 101.45
Renta de hărtiaS0/, ...... 94.15
(mprumutulfi căilorO ferate ungare - 145 40
Amortizarea datoriei căiloră ferate de

onto ungare țl-ma emisiune) - - 99 10
Amortizarea datoriei căiloră ferate 4»

oztO ungare i2-a emisiune - - 120 
Amortizarea datoriei căilortk tarate de

ista ungare <3-a emisiune > - . 114._
rtunurl rurale ungare ..... 104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
-tonuri rurale BanatU-TimișU ... 104.75
Honuri cu cl. de sortare .... 104.75 
Houurt rurale transilvana .... 104.75
Honuri eroato-slavone - • - - - 106.-
1 lespAgubirea pentru dijma da vino

unguresca ....... 99.70
.mprurnutulă cu premiulă unguresca 185 90 
Lo.sunle pentru regularea Tisei și 8e-

ghutimului ........ 125.50
rtenta de hnrtia austriacă .... tJ8.S5 
dania de arginta austriacă .... 8B85
Renta de auro austriacă ..... 111.40 
daltienl împărătesei. ...... 5.95
Napoleon-d'orl ........ 9.5(1
Mărci 1(10 imp germane .... 59.17*/,
Londra |O Livrez zterlinge .... 191.05

EditorO și Redautura responsabila 
Or. Aurel Murețianu.



GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 27 — 1889.

Nru. 65S-1SS9.

PUBLICAȚIUNE
In esecutarea art. de lege VII din 

an. 1888 referitorii la regularea veteri- 
nariloră se aducă diu partea subscrisului 
căpitănatO cele mai esențiale disposițiunl 
din amintita lege spre strictă îndeplinire.

A. Pentru posesorii de vite.
1. înștiințarea vițeiloru are sâ se 

esecute în decursă de 3 dile.
2. Fiecare schimbare în vitele cor

nute are să se arate în decursă de 10 dile.
3. Fiecare morbă a unei vite cor

nute are să se arate îndată.
4. Celu puțină cu o di înainte de 

ce se intenționeză venejarea unei vite, 
are ca so se procare pașaportulă asupra 
vitei.

5. Validitatea unui astfelă de pașa- 
portă pentru vita (mânată la târguri) se 
estinde numai pe 10 dile.

6. Pașaporte de vite au de a se pro
cura : pentru vite cornute (chiar și pentru

viței), pentru cai. mantii, rîmători, pur
cei, oi, miei, capre și iedi.
B. Pentru măceiari, îngrășitorî de vite, 

neguțător! de vite și cojocari.
1. Fie-eare vită corni tă adusă pe 

teritoriulu brașoveană are ca se se arate 
pe lângă aștornerea pașaportului pentru 
vită, în decursă de 12 ore la căpităua- 
tulft orășenescu.

2. Vite mari cornute și viței au ca 
se se ucidă numai în o măcelărie publică.

3. Atâtu înainte câtă și după ucide
rea unei vito are ca se se examineze vita 
de cătră veterinară.

4. Pașaportele aniinaleloră ucise în 
locuri private, precum și acele pentru 
animalele morte, au ca se se așternă fără 
îutârdiere căpitănatului orășenesc!!.

Contra făptuitorii se voră pedepsi 
sensulă ss 146—154 cu o pedepsă pănă 
100 fl. v. a. seu arestă corâspumlâtoru.

Brașovu, 30 Ianuarie 1889.
Căpitănatuln orășenesc!

A BONAMENTE„GAZETA
pe

57

pe

h/

laTRANSILVANIEI" *

în 
la 51

38 M.3-1

trei 
șese 
unu

Preț ulii al ioni true ut ului este:
Pentru Aiistro-Ungaria:

luu!
Iun!
anu

Pentru România și străinătate: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

3
6

12

fl. —
fl. -
fl. —

10
20
40

franc!
77

D upa-ce veduva lui Demetriu loncioviciu. mise. Zinca Florea 
Illga, din motivu că e risipitbre, a fostă pusă sub tutelă 
prin sentința tribunalului reg. din Brașovu, Nro. 5G58— 
1888, vinu, în calitatea mea de tutorii denumită din par
tea onoratei sedrie orfanale orășenesc!, a tace atentă pe

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

Petradie Zănescu.Avîsti i-loru abonați!*
Domnii, ce se abonezi din nou. se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și s6 arate și posta ultimă.
Totodată faceim’i cunoscută tuturoru D-lorti abonați, că mai 

avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea,, colecțiuniloru 
„Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se polii 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
Pe
Pe
Pe

anu
șese 
trei

2 fl.
1 fl.
50 cr..

luni....................................................
luni....................................................
Pentru România și străinătate:

S frânei
4 „2

repede prin

anu
șese luni 
trei luni

pe
pe
Pe
Abonamentele se iacii mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, car! se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lăinuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.

■w

Mersulu. trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1.888

Budapesta—l’redealâ
!Trcn de!

per-
1 sâno

il Trenu 
accele

rată

Tronu 
omni
bus

Trenu 
| mixt

SP’redeaBii- Budapesta B.-E’esta-Aradu-TehișTeîuș-Aradfi-B.-a'esta ('opța-iuicjt—Sibiiu
'Tron de | Trenu
i PV‘sone

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărheli 
Mezd-Telegd 
Rev
Bratea
Bucla
Oiueia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gliirbeu
Nădbșel

Oradea-mare

țll.ioj 8.—
<10' 2.-

11.06 4.05
2.02 5.47
4.18 7.01

7.11

7.41
8.10

eiușiu

Apahida
Ghiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulu de susti 
Aiud
Teinșfl
Crăciunelu
Blașiu
Micăsasa
Copșn mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

J 
I

Brașovu <

Ti miști
Predealu

BucurescI

9.04
9.34

in 34

3.10
T38

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

BucurescI
0 1Q Predea Eu
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

TimișCi

Brașovu

Feldiora 
Apața 
Âgostont'alva 
Homorodă 
Ha.ștaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș ti

I

Copșa mică j
Mic&sasa

6.24 B1qȘ>u
6.38 Crăciunelu
6 56 â'eiușn
7.15 Aiudă
7 41'Vințulu de susu
9 18>|Uiort.

IQ._ 'Cucerdea
10.09 Gliirișil
20 |9i|'Apa^u^a

I
Il.o5 J
12.34 Nădă.șelu
12.52 iGîhrbău

1.34 'Aghireșă 
2.19iStana 
2.46:p>. Huiedin 
3.31jCiucia
3.59 Bucia
4.32j|Bratca

Rev 
Mezd-Teleg<l 
Fugyi-V âsârheli
Vârad-Velencze

I

I

ancele- Trenu
I rații | mlxt

' 7.30-
1.141
1.45'
2.32

Tio
7.31
814
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1. (>5
1.47
2. < iH
2.30
2.37
2.53
3.26
4.4o
5.—

Trenu 
onini- | 
bug

Trenu Trenu j Trenu 
otnni-
bus

de do 
pers. pers.

5.32

6.11

6.43
7.12

Viena
BudnpcHtn
Szolnok

Aradu
I I
Glogovațt!
Gyorok

'iPauliști
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșiuu
Zannl

I Gurasnd..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria iPiski)
lOră.știa
Sibotu
'Vințulu de josft
ilba-Iulia
Teiusu

Piskb-Peti-oșenrVctroșeni-Simeria  (Piski)

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladâny 
' Szolnok
i EIndupeHta

Viena

8.42
8.47

10.08
11.51

6.33| 1.55
‘4-50T745

JW nreșii-Audoșu- Bâst rit»

Mureșu-Ludoșu 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița'

Trenu
rrenu (le Trenu ' f0,,sn.„.jeă
mixt peru. mixt *

-AȘeica mare
1 Lumneșu 
2.32 Ocna

Sihiiu

2.29| 4.35
5/K)
5.4G

3.02
3.46 
4.18j“67Î7
4.42 ~ "

3. -
3.44
4. |o
4.43
5.13

2.— Teiușă
Alba-Iiilia
VințulU de josî
Șibotă
10 r ăștia
Simeria (Piski)

111.10
“820
11.20
4.10 5.45

• 4.30!~îq
6.13
6.38 Deva.
6 yllpraniclca
7 lOl1'*
7 37|Pnrasa^a 
7’55,lZamtt 

Soborșinti 
Berzava 
Conopu

9.05
12.41 6.40

1.47
2.08

8.55
9.54

4.43'
5.07
5.19
5 4 1
6.09
6.28
7.25
S.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
1 1.39
12.12
12.29 12.46'1
l.iq 1.26! Viena'

8.42
9.12
9.41
g j^g:lRadua-Lipova

10.17'
10.421
11.07
11.37
12.—!
12.29

Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapent»

tl. &ibiiu-€'opșa-inică

Sihiiu
Ocna
Lomneșu

|Șeica mare
Copșa-niicâc
€ uren*dea -ONoHieiu-

6.05

8.50jl0.-
10.24

9.45 10.50
10.20 11.20
10 49,11.45

9.17

8.— Simeria
8.36iStreiu

| 9.02llHațegu
9.32l!Pui

110.11 Crivadia
10.51 Banița 
12.16:!petroseni 
12.5C - 

1 1.19
2.—|i
3.04;

I 3 gglAradi!
3.52i'AradulU nou 
4.03|lNemetli-Sâgh 

I 4.47 Vinga 
, 7 30 Orczifalva 
. TT= Merczitalva 
■I—_— Ținuseră

I

2.42 Potroșeni
3.25,Banița
4. lBi'Crivadia
5.11 Pui 

_?;5SHațega
6.40|streiu
7.12|sinieria

A radii — Timișora
___1
5.48 Timișora 

Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga
Nemet h-Sâgh 
AradulU nou
AradA
ț

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

lalilrlsu- Turda

ISis$rița-iV13ui*eșU"liii<ioșu Ghirișă
1 Turda

l

TSmisora—Arad A

1
i 6.02.

6.32> 
7.02
7.23
8.01i
8.17,

IjȚdOj BSegSiinulu mehohcA
inns!----- . ____

7 26
8.14
8.50

426
5.12
5.55
6?4Î

6.38
7.19
7.38
6 20

Cucerden 3.o5 10.20 3.25
Clieța 11 ).5( i 3.58
Lu dosii 3.56, 11.11 4.20
M.-Bogata 4.1 Ml 11.20 4.3(.i
Ieinutft 4.43 11.57 5.11
Sân paulii 4.58 12.12 5.28
Mirasteu

»| ' . 5.21 12.36 5.53
Oșorheiu j

5.4< > ti 13
6.- 4.i>S ——

Reghinul-sis. 7.56 7-

Elețrhiiiulii siise*>cu-
OțorlieiiE-Ciirerden

Reghinul-săs. 8.35 8-
j

Oșorheiu
1 G.56

10.20 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulo 7.40 12.58 11.02
fernutO 8.03 1.19 11.23
M Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludosă 8.51 2.02 12.06
Cheta 9.08 2.18 12.22
|Cucerdca 9.40 2.46 12.50

Simeria vPiski,-0. iiied.

Turda—C^liirisu

Turda

2.18
2.Ș9 

. 3.08

'Simeria .Piski I!
.—=_ilCerna

8.29 ■3.19iUnie<1,,ra
8.50 3.40

---------------fl (Piski)lj"40j Bistrița
~8*02 Țagil-Budateler.u
____ I: Mureșu-Ludoșfl

1 II 
A’ofd: Nninerii încuadrap cu linii grdse însemnezi erele de nopte.

9 4i Mghișdra—Odorlicîu 
l.llj™— '

Sighișdra
Odorheiu

Ocioi'liehi—Sișghișnra
3.3^ 

[ 9.16 Siiiieria
6.05'Odorheiu
9.45Sigliiș6ru

'ilirucdura
Venin

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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