
iiiitUiiea. ĂlmliislrtllUM fi
Twrala:

BRAȘOVU, plija mare Hr 22.
Bcrioort netron^nle nu oe prî 
mesciY Manuacrip e nu 8u re 

tr.mi u !
Birourile fit oran;

Qrașovu, pltjn mare Hr. 22.
Inserate mai primes ci în Vlena 
Rudolf Mosae, Haasetubtn <£■ Vogltr 
(Oto Xnan), Betnnch Schalek, Atent 
Htrndl, Jf.Dulr*.  A.Oppikk.J. Dan- 
neborg ; în Budapeitn: .4. F Gold- 
btrger, Aut^nAffid, Eckstein
In Frankfurt: O. L. tauk; în Ham- 

burQ : A. Stftner.
Prețul inserțiuniloru : o seriA 
gurmondi pe o colânA 0 cr. 
ai 30 er. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
■ eriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

XdH.

„Gaieta" în fli tut <1
iloiamens jentn Aisiro-Uînrii 
Pe unfi and 12 fi., pe |AaalnnI 

6 fl., pe trei luni 9 fi.
Pumn Rcmăsla si sirălDăiaii 

Pe un fi and 40 franci, pe ' 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Seprenumeră la tdte ofi
ciale poștale din Intru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentul! nentm Brațon: 

laadministratiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulfi I.:pe uud and 
10 fl., pe eâae luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu duauld în 

casă: Pe und and 12 fl. pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Und esemplard 6 cr. v. a. hAu 

16 bani.
Atătd abonamentele cfttd ■> 
inserțiunile suntd a ae plăti 

înainte.

Nr. 30. Brașovt, Mercur! 8 (20) Februarie 1889.

Brașovu, 7 Februarie v.
Ulciorulu merge la fântână 

numai până odată. Așa s’a în
tâmplată și cu dibăcia multu lă
udată a lui Tisza Kalman. Pană 
acuma ea i-a ajutată să iesă din 
tdte încurcăturile, deși nu tot- 
deuna cu fața curată. Acum inse 
a pățit'o, căci cu cei doi para
graf! ominoșl ai legei militare s’a 
încurcată reu de totă.

Mai întâiu Tisza a făcută ces- 
tiune de cabinetu din primirea ne
modificată a legei militare și la 
desbaterea generală a și isbutită 
cu mare maioritate a face se se 
primescă. Der oposițiunea ma
ghiară, sprijinită de astădată, mai 
pe țață mai pe ascunsă, de aris
tocrația ungurescă, a isbutită a 
produce o mare agitațiune între 
Unguri în contra legei militare și 
a guvernului, așa că Tisza le-a lu
ată frica oposițiunaliloră și s’a 
hotărîtu se cedeze celă puțină în 
ceea ce privesce § 14.

De-o făcea Tisza acesta mai 
din vreme pâte ar fi mai putută 
pune stavilă mișcării, der așa re
tragerea lui în privința §-ului 14. 
a încurajată și mai multă oposi
țiunea.

Oposiționalii unguri o spună 
pe față, că demonstrațiunile le-au 
adusă pănă acum numai folosă. 
In afacerea Iansky le-a adusă au- 
tografulă monarchului, er acuma 
le-a adusă modificarea §-ului 14. 
Decă voru demonstra mai departe 
de ce se nu dobendescă și modifi
carea' §-lui multă urgisită 25 ?

Tisza a mai comisă marea gre- 
șelă de a apela la sprijinulă mo
narchului, care a declarată cătră 
deputațiunea dietei, că are încre
dere în guvernulă Tisza.

împrejurarea acesta au sciut'o 
esploata cei din stânga cu prisosu 
în contra lui Tisza Kalman, acu- 
sându-lă că e lașă și vrea se se 
ascundă sub mantaua regelui.

Guvernamentalii imputau din 
parte-le demonstranțiloră, că suntă 
neleali, căci lovescă nu numai în, 
guvernă ci și în intențiunile co
ronei.

Spre a răspunde la împilările- 
și suspiționările pressei tiszaiste, 
deputății oposițiunali au aranjată 
așa numita „procesiune de pro- 
testare“ , desfășurată Duminecă 
după amecji pe stradele Pestei.

Deputății oposițiunei, cari au 
condusă acesta manifestare, au 
dată demonstranțiloră lozinca : Fe- 
riți-ve de orî-ce escesă, strigați 
câtă puteți: „josă cu Tisa și cu 
§-lu 25 !“ der strigați de altă parte 
și: „trăiască Regele! ca se vadă 
lumea că suntemă leali și nu ne 
opunemă decâtă legei militare și 
guvernului.

Așa s’a și întâmplată. Con- 
ductulă demonstranțiloră a plecată 
din piața Calvină, în numără de 
vre-o 10-15000, strigândă: „Abzug 
Tisza,“ „trăiască regele!“ In frun
te mergeau vre-o 40 deputați ai 
stângei cu „democraticulă“ conte 
Gabrielă Karolyi în mijlocă. Ti 
nerii universitari purtau steguri 
tricolore cu inscripții ca: „trăiască 
regele!“ „Abzug Tisza !“ Josă cu 
§ 25*....  „nu ne trebue 25, lui Ti
sza îi trebue 25.“

N’a putută lipsi dintre aceste 
nici inscripția: „Eljen Kossuth 
Lajos“, și de multeori se uneau 
strigătele „trăescă regele11 cu stri
gătele „Eljen Kossuth!11 se ’nțe- 
lege numai spre a dovedi lealita
tea demonstranțiloră.

După ce s’a preumblată con- 
ductulă demonstranțiloră prin mai 
multe strade, mulțimea s’a împrăș
tiată fără a se fi întâmplată nici 
o disordine.

Foile oposiționale triumf eză a- 
cum, că Budapesta a demonstrată 
în contra lui Tisza. Organulă 
contelui Apponyi, ală capului miș
cării, c|ice între altele : „Poporulă 

Budapestei avertiseză pe Tisza 
*ultima oră, ca să mergă și se nu 
aștepte pănă ce i se va da dru- 
mulu ca unui servitoră, care a a- 
busatu pre multu de pațiența 
domnului său. Voimu să sperăm 
că Tisza Kalman va înțelege aver- 
tisarea și se va pleca dinaintea vo
inței poporului; elu a dovedită la 
§ 14 că scie să asculte și va as
culta și acuma pentru că trebue 
să asculte !“

Caracteristică este, că „voința 
poporului11, care se pretindea că 
resideză în palatulă dietei, a ajunsă 
acuma pe stradele Pestei.

Câtă pentru Tisza Kalman se 
pare că elă încă n’are poftă a se 
pleca acestei „voințe a popornlui", 
căci în ședința de eri a dietei, a 
declarată că mișcarea din țeră în 
contra legii militare pentru elă 
„n’are nici o importanță".

Pote că Tisza scie mai multe 
și nu se teme că i se va da dru- 
mulu așa de ușoru. Decă va ră
mâne însă și va face să se voteze 
§-ulu 25, ce voru mai începe de
monstranții ?

Viitorulu resboiu.

Intr’o adunare unionistă din 
(țilele trecute ministrulu de răs- 
boiu ală Engliterei, vorbindă des
pre necesitatea ca și Englesii să-și 
întorcă privirea mai multă spre 
armată și s’o îmbunetățescă, a 
cjisu:

„Trebue să fiă orbii acela, care nu 
vede, că în present! o atmosferă grea, 
nori încărcatl de totă, plutesc! asupra 
Europei, și care — după cum putem! 
se judecăm! cu mintea nostră de omă 
— trebue să cadă ca ună potopă asu
pra Europei. Acesta mai curendă seu 
mai târdiu, ba, după probabilitățile ce 
le vedemă, putemă să afirmămă, că se 
va întempla forte în curendă, se va pro
duce deci ună așa răsboiu, care va fi 
mai sălbatică și mai teribilă dintre tote 

câte înregistrezi istoria. Căci nu credă, 
că aceia cari au studiată puțină organi- 
sarea armatelor! europene, să nu se fi 
convinsă de ună lucru: că răsboiul! din 
viitoră, isbucnescă elă ori și în care 
parte a Europei, va fi dintre cele mai 
sângerose.

„Daily Telegraph11, inserândă 
aceste vorbe ale ministrului en- 
glesu, cjice că vorbele acestuia 
suntă cu multu mai grave, decâtă 
ar fi îndrăsnită se scrie elu, 4ia‘ 
rulă, și că nu se p6te presupune, 
că ministrulă le-ar fi pronunțată, 
decă nu ar fi avută cause și mo
tive pe cari s’a basatu când le-a 
spusă.

SCIRILE PILEI.
In amintirea episcopului Ioană Popasu. 

Din nou fâlfăe stegulă negru la școlele 
centrale române, la bisericile române din 
Brașovă și la easina română. Suntă 
semnele de doliu pentru meritatulă și 
multă iubitulă prelată, răposată în Ca- 
ransebeșă. AclI dimineță (Marți 7 Faură 
v.) s’a ținută ună serviciu bisericescă 
solemnă în biserica Sf. Nicolae, la care 
a luată parte junimea studiosă împreună 
cu corpul ă profesorală. Serviciulă dum- 
nedeescă a fostă oficiată de părintele 
protopopă I. Petrică și de parochulă B. 
Baiulescu. Cântările au fostă esecutate 
de corulă condusă de profes. N. Popo- 
vicl. După terminarea Liturgiei, păr. 
protopopă ceti molitva de deslegare, 
eră corulă întonâ: „In veci pomenirea 
lui.“ Bradul! Popasului plantată cu o- 
casiunea jubileului de 50 de ani ai preo
ției răposatului încă este în doliu. — Ca 
representanțl la înmormântarea ilustrului 
răposată s’ău trimisă d-nii: V. Voina, I. 
Lengeră și G. Navrea.

* * *
Reuniunea femeiloru române din Bra

șov!. Din incidentală tristă ală înce
tării din vieță a Alteței Sale, Archidu- 
celui și prințului de coronă Budolfă, 
Comitetul! Reuniunei femeiloră române 
din locă a căreia patronă este Maiestatea

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Printre Scoțieni.
după Max O' Rell.
(Urmare și fine.)

Donald este omă positivă și forte 
practică. Este omulă, care ia vieța în 
seriosă și pe care nimică nu-lă p6te 
abate din drumulă, ce conduce la țintă. 
Este omulă, care cuprinde tote locurile 
bune în lumea vechiă și nouă; care pă- 
zesce poruncile Dumne4eescl și totă ce 
e bună de păzită; care se jură pe Bibliă 
și înjură ca ună căruțașă întinată, care 
servesce lui Dumnecjeu în tdte Dumine
cile și Mamonului în tote dilele din săp
tămână ; care ține bine ceea ce ține, cu 
deosebire cuventulă dată.

Elă nu e omă cu calități strălucite, 
ci omă cu calități solide, pe care nu 
l’ațl pută apreția după adevărata lui 
valdre, decâtă după ce-lă veți fi cunos
cută câtva timpă. Elă nu vă sare de 
gâtă, nu vă îmbrățișez! și nu vă jură o 
amicițiă eternă; der decă puteți intra 
în favorea lui, puteți conta pe elă. E 
omă care plătesce exată și cinstită, „dăr 
voesce să aibă ceva pentru banii săi“. 
Decă călătoriți cu ună Scoțiană din 

Edimburg la Londra, veți pute observa, 
că soțulă de drumă nu perde din vedere 
nici ună policară de terenă percursă. 
Elă privesce paysagiulă pe ferestră și 
nu lasă să’șl perdă loculă nici câtă preță 
de ună penay (10 centime = 5 cr.) din 
prețulă cu care l’a plătită. Observă-i, de 
vrei să’i detragl atențiunea, că drumulă 
e lungă, obositor! și puțină plăcută. 
Lungă, tare lungă! îți va răspunde, der, 
Domnule, acesta o credă și eu.... două 
livre septespredece schellings și șese 
pence.

Mai trăesce încă ună Scoțiană, care 
mai bine decâtă să plătescă taxa de tre
cere, ce se cere la unulă din podurile 
de preste Tweed, îșl desbracă paltonulă, 
și-lă răsuoesce pe umeri și trece rîulă cu 
înotulă. Acesta nu este ună avară, din 
contră, generositatea lui este bine cunos
cută în prejurime. Elă e ună econom! 
originală, care nu vede pentru ce ar 
plăti 10 centime ca să trecă rîulă, când 
pdte să trecă de geaba.

*
Toți Scoțianii sciu ceti, scrie și so

coti, der cu deosebire socoti....
Ună Scoțiană, fiind! acusată, că a 

insultat! pe ună agentă de polițiă, fu

sese condamnată de judecătoria din sată 
la o amendă de trei franci seu la 6 
dile de închisore.

Fiind! însă forte puțini ScoțianI, car! 
să nu aibă trei franci în pungă, credeți 
pote, că tratele Donald a lăsat să fie esecu- 
tat! numai decât!, mulțămită că a scă
pat! numai cu atâta? Nu, nicl-decum, 
ș’apoi cineva nu s‘a născută în Scoția 
pentru a lăsa să fie închisă așa de 
repede.

Donald chipzui câtva timpă. Intre 
aceste două liotărîrl inima-i balanța.

„Voi merge în închisore", striga elă, 
isbită deodată de o idee pe câtă de 
luminosă, pe atâtă de practică.

In faptă, închisorea se afla în capi
tala comitatului, unde avea de regulată 
unele mici afaceri, și pentru a merge 
acolo biletulă de trenă l’ar fi costată 
3 franci și 25 centime.

Petrecu ndptea în închisdrea preven
tivă și dimineță se vedea condusă cătră 
paiele umede ale temniței. Sosind! acolo, 
Donald scote 3 franci din pungă, cere 
chitanță dela guvernoră, care ne-avend! 
ce alege, îl! pune immediată pe picioră 
liberă. Scoțianul! nostru, mândru ca ună 
rege, văijendă că i-a reușită planul!, și 

i-a adusă ună pro 6 ti curată de 25 cen
time, plecă cătră orașă pentru a’șl re
gula afacerile.

întâmplarea însă a voită să nu se 
îutelnescă cu nici ună agentă de polițiă 
în orașă, ceea ce’lă împedecâ să caute 
vre-o pricină, care ar fi putută să-lă 
readucă în sată pe spesele statului.

Rabelais n’a fostă mai fină, când a 
făcută stratagema pentru a fi transpor
tată la Parisă.

*

Acum o anecdotă â la Ramsay 
pentru a ilustra — cum die! Englesii— 
fineța lui Donald.

Donald are geniulă de afaceri; ur- 
mătorulă dialogă ne va proba:

Unulă dintre proverbele sale favo- 
risite este că : „acela, care nu scie dice 
nu, va deveni în curendă cerșitoră."

Ună laird din Lanarkshire vede într’o 
<ji, că se apropie de elă unulă din ve
cinii săi.

Laird, dise acesta, am lipsă de 20 
de livre sterlinge; fi atâtă de bună și 
accepteză acestă poliță, în trei luni o 
voiu plăti.

—Nu, imposibilă Donald.
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Sa Impărătesa și Regina Elisabeta, în 
ședința sa de erl a decișii, a nu mai da 
în anuld acesta balulă deja anunțata.

* 
* *

*) Laird = proprietară scoțiană

Academia română a ținuta Vineri șe
dință publică. S’a primita una memoriu 
ala d-lui Bogdana asupra a o documente 
din Biblioteca din Viena. D-lă V. A. 
Ureche a cetită una forte interesanta 
memoriu relativa la alianța lui Vasile 
Lupu cu familia Cantacuzineștilora. Onor, 
academiciana a adusa date și informa- 
țiunl nouă relative la domnița Roxandra. 
Aceste informațiunl au fosta ascultate 
cu aplause. D-la Ureche a mai cetită 
și o istoriă inedită de documente stabi- 
linda definitiva înrudirea lui Ștefana cela 
Mare cu Alexandru cela Buna. Aca
demia a decisa a publica aceste docu
mente, scrie „Telegr. româna. “

*
* *

Demonstranții din Clușiu. Rectorula 
universității din Clușiu, cum spune' 
„Ellenzek", a adresata tinerimii univer
sitare ună apela, prin care o provocă, 
ca făcenda demoustrațiunl s<5 păstreze 
demnitatea universității prin respectarea 
regulamentului disciplinara. Pe studenții, 
cari la adunarea de Luni, săptămâna 
trecută, au ținuta vorbiri, i-a chemata 
la sine și i-a admoniata, d’a chibzui mai 
bine urmările pașilora loră.

* * *
Brașovenii in Basarabia. Dintre ar

ticolele cunoscute ca mărfuri de Brașova 
se importă și adl unele în Basarabia 
prin România. Mai alesă se importă în 
Chișineu dintre mărfurile de lemnă: ju
guri de boi, ploscl, cane (vase) de lemnă, 
lopețl, trod și site, care se vândă apoi 
de micii comercianțl jidovi de acolo la 
Iași. Decă legătura cu Chișineula ar fi 
directă, s’ar vinde și mai multe articole 
de acestea, der atunci ai risca cu micii 
comercianțl jidovi. Cela mai buna lucru 
ar fi, decă producenții ara înființa acolo 
unfi deposita, de unde să cumpere micii 
comercianțl, ori să ia asupră’șl aceste 
articole o casă de afaceri de altă ra
mură, pote că de ferăriă. Tote celelalte 
articole din flanelă, postavă, pânză nu 
se importă în Basarabia, dedrece suntă 
mai ieftine cele fabricate în Rusia.

♦
* *

învățătorii hoții. Consistoriulă ar- 
chidiecesauă din Sibiiu aduce la cunos- 
cința publică ună emisă ală ministrului 
ungurescă de instrucțiune de cuprinsulă, 
că învățătorulă Andras Kopcsa din Do- 
mașina (comit. Ung. în Ungaria de susă), 
condamnată de judecătoriă pentru furtă, 
este oprită dela cariera învățătorescă.

* 
* *

Brigancțî in Ardealii! Intr’ună insti- 
tută de învățămentă din Berlină, care e

—Pentru-ce, laird?*)  Ai făcută de 
multe-orl asemenea servicii amiciloră.

Ml-e imposibilă, Donald, îți repetă.
— Va să cficA în11 refusl ?
— Ascultă, Donald, dise laird-ulă, 

urmeză bine raționamentulă meu. îndată 
ce voiu accepta cambia, tu vei merge să 
iai cele 20 de livre.

- Da.
— Când va sosi scadența poliții, 

te cunoscă eu, nu vei fi cu banii gata 
ți ne vomă certa..... Ei bine, Donald, e
totă una, mai bine să ne certămă acum 
numai decâto, pănă când cele 20 de li
vre suntă la mine în pungă.

*
Chiar Scoțieniloră le place să spună 

anecdota următore:
Donald: Ai aucjită, Duncan, că Saw

ney Mac Nab a fostă con
damnată la 6 luni închisore 
pentru-că a furată o vacă?

Duncan: Ce mai gâscă prostă e Mac 
Nab ! Ca și cum n’ar fi pu
tută cumpăra vaca.... și să
n’o mai plătescă!

Acesta ne esplică pentru ce închiso
rile suntă relativă gole în Scoția. Donald

visitată cu deosebire de fii de părinți 
mai avuțl, învățătorulă făcu, cum spune 
„Freisinnige Ztg.", o rară descoperire. 
In posesiunea unui elevă din clasa a doua 
(secundană) S. găsi nisce acte, care deș
teptă bănuială în elă: ună contă despre 
arme plătite și predate deja, anume 9 
revolvere, 9 cuțite, 9 pusei și 9 pum
nale ; o altă chitanță despre cumpărarea 
a 9 traiste de venătore, cingătore (șer- 
pare), pălării, veste ș. a. învățătorulă 
lua de scurtă pe S. care mărturisi, că 
elă și cu alțl 8 colegi hotărîseră să or- 
ganiseze în munții Ardealului o câtă de 
brigandl. Deja în cele mai apropiate 
dile aveu să plece în ascunsă. Tote ar
mele și obiectele necesare și-le procu- 
rasesă deja tinerii „brigandl“, în preță 
de peste 900 mărci, și S., conducătorulă 
bandei, mai ave la elă 2917 mărci, bani 
furați de „membrii" bandei dela părinții 
și rudeniile loră. Părințiloră li s’a co
municată acesta. Intr’unO dulapă în pă- 
retele casei din grădină s’au găsită la 
familia S. tote provisiunile. Furnisorii 
au declarată toți că suntă gata a; primi 
îndărătă obiectele. Cei 9 aventurieri au 
fostă aspru pedepsiți, er doi dintre ei, 
conducătorii, voră fi eliminați din scolă.

Din dieta nnprescă.
In ședința dela 14 Februarie n. a 

camerei din Pesta, deputatulă Ugron im
puta guvernului, că mereu amintesce co
rona, vîrând’o în partidulă lui, în locă 
de a o ține peste partide. Răspunsula 
ce l’a dată Monarchulă la vorbirea pre
ședintelui camerei Pechy, câud a pri
mită în audiență deputațiunen camerei, 
e o apucătură de corteșă a guvernului, 
(întreruperi tumultuare și strigăte : la or
dine !)

Președintele admoniază pe Ugronă, că 
corona trebuie să rămână afară din 
jocă.

Ugron dice, că ministrulă-președinte 
a abusată de acesta timpă de doliu pen
tru scopurile sale. (Contraziceri fortu- 
nose.) Nu merge ca corona să ia po- 
sițiă hotărîtă pentru ună guvernă de par
tidă. Asta’i pressiune, și nu e în inte- 
resulă țării să se întrepună vada corti
nei pentru ună guvernă, care e despre- 
țuită de întrega națiune. (Mare furtună 
în totă camera.)

Președintele : Chemă pe vorbitoră la 
ordine pentru acestă espresiune necuvi- 
inciosă.

Ministrupreședinte Tisza protestă 
contra aserțiuniloră lui Ugron. Discur
surile de tronă și alte asemeea mani- 
festațiunl ale coronei se facă pe teme- 
iulă propunerei consiliului de miniștri, 
pe câud acestă răspunsă ală coronei la

espresiunea condolenței camerei n’a ur
mată pe temeiulă propunerei ministru
lui. Ar fi ună gravamenă, dâcă corona 
ar păși contra inaiorității representanței 
legale și ar asigura minoritatea de în
crederea ei. Corona nu cedeză presiu- 
nei. Constituția o păgubesce minoritatea 
ori demonstranții, cari vreu s’ajungă la 
putere cu violența. (Aplause’n drepta, 
mișcare’n stânga, vorbele lui Tisza nu 
se mai audă.)

Helfy dice, că guvernulă e responsa
bilă de totă ce face corona în publică. 
Trebuescă desaprobate cuvintele puse în 
gura coronei tocmai acum, când luptele 
de partidă au ajunsă așa de violente, 
pentru că prin ele se dă de partea unei 
partide. Guvernulă e datoră să’șl dea de- 
misiunea. (Larmă’n drepta, [aplause’n o- 
posițiune. Președintele camerei cere să 
trecă la ordinea cHlei).

Geza Polonyi dice, că demonstrați- 
unile nu suntă îndreptate contra urgisi
tului ministru-președinte. (Eljenurl în 
drepta pentru ministrulă Tisza). Nu-i 
destulă să aibă guvernulă încrederea co
ronei, ci și p’a națiunei. Cortina e adusă’n 
contrasta cu națiunea. Ună ministru, care 
caută să facă nepopulară corona, nu mai 
merită respectulă națiunei. (Mare larmă’n 
drepta, strigăte la ordine ! Președintele 
camerei dice că deputății să nu mai im
pună națiunei cu o astfelă de vehemență 
părerile loră proprii, cere trecere la or
dinea Zilei)-

Ministrulă Tisza-. Am onore (strigă- 
te’n stânga : E dimisiunea ?) a depune 
ună proiectă de lege pentru prelungirea 
indemnității și pecvartalulă ală doilea din 
1889.

Ferd. Szederkenyi dice, că la 30 Ia
nuarie s’au amânată desbaterile camerei 
din causa stării de asediu. (Contradicerl 
sgomotose în drepta.) Acestă stare de 
asediu esistă și adl în altă direcțiune, 
deși camera nu mai e înconjurată de 
cordonu militară și de baionete. (Mare 
larmă în drepta, strigăte: audițl! în 
stânga). Poliția a pătrunsă într’o casă 
privată și a arestată pe ună locuitoră, 
pe Takacs. (La ordine! în drepta, larmă 
mare în stânga, președintele sună.) Po
liția a declarată, că va mai aresta și pe 
alții. (Strigări în stânga: Asta-i liber
tate și liberalismă ?!) Asta-i stare în a- 
fară din lege. (Contradicerl în drepta, 
larmă ’n stânga). Se mai pote deci con
tinua desbaterea asupra legii militare în 
o astfelă de stare? Strigăte iurtunose în 
drepta : da ! Strigăte furtunose ’n stânga: 
nu!) Să se pedepsescă șefulă poliției, 
să se desființeze starea de asediu, să 
tragem guvernul la răspund ere. Pănă atunci 
să se amâne desbaterea legii. (Aprobări în 
stânga estremă, larmă mare ’n drepta).

ajunge adeseori înaintea judecătorului, 
der forte rară la poliția corecțională.

In tote diminețele, Donald adreseză 
lui Dumnedeu următorea rugăciune : 
„Domne! dă ca adl să nu pună pe nimi- 
nea la întunerecă și niminea să nu mă 
pună pe mine. Decă nu poți, o Domne! 
să’ml acordedl decâtă unulă din aceste 
două favoruri, făcă-se ca nimeni să nu 
mă închidă". *

Acela, căruia i-ar succede să înșele pe 
Donald, ar fi tare șiretă.

Nu esistă țâră, unde să se țină an
gajamentele luate mai fidelă, decâtă în 
Scoția. Când ai în portofela subscrierea 
unui Scoțiană, poți dormi pe amnedouă 
urechile; der decă subscrii ună contractă 
cu elă, poți fi convinsă, că Donald este 
pre puțină amenințată, că va ave să se 
căiască de transacțiunea aceea.

Se înșelă rară în socotelile sale ; der 
decă din întâmplare face o greșela, nu 
elă are să sufere din aceea.

Trebue însă să adaugemă, că ones
titatea Scoțianului este proverbială în 
Anglia. Forte desă se aude, că Englesi- 
loră le place să facă comerciu cu Sco- 
țianii, dedrece aceștia posedă tote calită
țile dorite la cliențl: dreptate și sol
vabilitate.

Onestitatea lui Donald e cu atâtă 
mai admirabilă, cu câtă elă e convinsă, 
în adânculă inimei sale de scoțiană, că 
va merge în raiu, ori ce ar face. Și cu 
tote acestea scimă, că nime nu e mai 
periculosă, decâtă ună creștină, care 
scie, că într’o di îi va fi ertată multă.

Acestă onestitate îșl are însă și tire- 
care cause, decă vomă da credămentă 
următdrei anecdote din Scoția:

Ună tată, vă^endu-se aprope de 
morte, chemă pe fiulă său pentru a-i da 
ultimele povețe.

Donald, îi cjise elă, ascultă bine ul
timele cuvinte ale bătrânului tău tată: 
Decă vrei să reușescl în acestă lume, fii 
onestă. Rămâi convinsa, că în afaceri 
cea mai bună politică de urmată este, 
de a fi onestă. Crede-mă, Donald, eu 
le-am încercata pe amendoue.

Acestă bravă Scoțiană ar merita 
ună epitafă în forma aceluia, pe care 
contele Beust spune că l’a cetită la ună 
mormântă în Highclere :

„Aici odihnesce Donald, care a fostă 
omă atâtă de onestă, pe câtă pdte să fie 
cineva pe acestă lume".

A. V-u.

Propunerea lui Szederkenyi a fost 
respinsă.

*
Lăsămă să urmeze interpelările ce 

s’au făcută în ședința dela 16 Februarie 
a camerei:

Mai întâiu interpeleză Adamă Horvâth 
(stânga extremă), decă ministrulă de in
terne are cunoscință de brutalitățile po
liției și că ce crede, că trebue să între
prindă pentru pedepsirea loră?

Ală doilea interpelantă este br. Ivor 
Kaas (oposițiune moderată). Elă vorbesce 
multa de „Ungaria cea liberă", der a- 
dauge, că cu tote acestea polițiștii au 
lovită cu bâtele în manifestant!. Decă 
ar curge sânge, a loră este răspunderea 
^protestări în drepta). Kaas ia în apă
rare pe studențl și Zice, că nu i-arplăce 
decă aceștia ară forma societăți secrete, 
seu decă ară face o mișcare nihilistică. 
Studenții să fiă liberi a-șl exprima păre
rile loră în modă așa de strălucită (?)

Elă admiră lealitatea poporului cum 
s’a manifestată în timpulă din urmă (?) 
dâr desprețuesce aceea lealitate, care 
primesce dela domnitoră ună sprijină, 
dâr aici în dietă declină dela sine răs
punderea pentru aserțiunile cortinei (Alu- 
siune la Tisza, care se primesce cu apla
use din stânga). întrebă în fine pe mi
nistrulă, decă va lua măsuri, ca poliția 
să nu mai amenințe vieța, ontirea și li
bertatea cetățeniloră? (Aplause repețite 
în stânga).

Când a vorbită de studențl, Zicendă 
că n’au comisă nici o faptă nelegală, br. 
Kaas a fostă întreruptă de deputatulă 
E. Jonas, care dise : s’au întâmplată și 
furturi! — Aceste cuvinte au produsă 
ună tumultă nespusă de mare pe băncile 
stângei, er studenții de pe galeriă stri
gau : Scandală ! Neghiobule ! Președin
tele admoniază la liniște. In cele din 
urmă deputatulă Jonas se escusâ, că n’a 
voită cu cuvintele lui să facă alusiune 
la studențl.

Se ridică apoi faimosulă Peter Bus
bach, (cunoscută din afacerea Steinacker) 
și face o a treia interpelația, der în fa- 
vorulă poliției și a guvernului. Elă 
Zice, că poporațiunea are lipsă de scută 
în contra demonstranțilora, în contra 
plebei, care sparge lămpile și ferestrile. 
(Strigări în stânga: Der pentru ce ațițațl 
poporațiunea ?) Der cine a ațîțat’o ? (Stri
gări în stânga : Legea militară !) Unde, 
Zice vorbitoruld, este marginea la care 
demonstrațiunile încetă de a fi politice? 
(0 voce din stânga: Atunci când va de
misiona Tisza !) Busbach vorbesce de 
demagogia, de aceia, cari submineză au
toritatea, Zic® între continue întreruperi 
și reprobări ale stângei, că junimea să-și 
vedă de trebile ei și să lase aplanarea 
afaceriloră publice acelora, cari suntă 
chiămațl pentru acesta. Ați Zi«a, con
tinuă Busbach, că poliția este o cetă de 
Tătari, de hoți și ucigași. (Voci în stânga: 
Așa și este!) Cetățenii orașului cerO, 
ca să se sfârșescă demonstrațiunile și ca 
ministrulă de interne să restabilescă odată 
ordinea publică. (Mare tumultă și sgo- 
motă în stânga.) Cetățenii orașului pre
tindă, ca prăvăliașiii să nu fiă siliți a’șl 
închide prăvăliile loră atunci, când le 
place demonstranțiloră (Aplause în drepta. 
Aplaudări ironice în stânga și strigări: 
da capo! da capo!) Busbach întrebă în 
fine pe ministrulă de interne, deoă are 
de gândă a procede la casă de lipsă 
cu mijloce ca cele de pănă acuma, fă- 
cândă ună sfârșită acestoră turburărl a 
capitalei (Sgomotăși tumultă în stânga!)

Cornelă Abranyi protestâză contra 
tonului ațîțătoră ală vorbirei lui Bus
bach.

A patra interpelare este a lui Geza 
Polonyi (stânga estremă). Elă dice că 
demonstrațiunile de pe strade au provo
cată în afacerea Iansky autografulă mo- 
narchului, er acuma modificarea §-lui 14. 
Polonyi spereză, că le va succede de- 
monstrațiuniloră de a rupe capulă și 
§-lui 25. Nu demagogia, ci ipocrisia 
ministrului-președinte e causa demons- 
trațiuniloră. Decă credeți că se potă
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ațîța cetățenii cu false cuvinte, poftiți și 
aranjați o contra-demonstrațiune (Aplause 
sgomotose în stânga.) Polonyi atacă 
poliția și pe ministrula Tisza, pe care-la 
face responsabila pentru tote. In fine 
întrebă pe ministru de interne, decă are 
de gânda a lua măsuri ca să nu se mai 
întâmple scandaluri ca cele dealaltăerl?

Szederkenyi din stânga estremă in- 
terpeleză în fine în afacerea lui Takacs: 
decă s’au luată măsuri ca să fiă desti
tuita căpitanula poliției din causă că 
a vătămata legea arestânda pe acesta 
Takacs ?

Ministrula de interne br. Orczy ia 
în apărarea procederea poliției față cu 
Takacs și dice, că căpitanula va ave să 
se justifice. In privința celorlalte inter
pelări se declară mulțumită că toți in- 
terpelanții esprimă dorința ca tumultu- 
riloră de pe strade să se facă odată una 
sfârșita. Ela (ministrula) are datoria a 
veghia asupra susținerii ordinii și a li- 
niștei publice și deoă nu va merge cu 
mijlocele de pănă acuma va trebui să-și 
ia refugiu la mijloce mai aspre (Apro
bări în drepta).

Coloman Thdly. Vreți să dațl or
dina să pusce ? Ce ? Mitrailleuse ? (Sgo- 
mota mare.)

Ministrula Orczy se rogă a i se lua 
la cunoscință răspunsula, ceea ce se și 
întâmplă.

Darea în judecată a ministeriuliii Brătiann.
La 2 Februarie s’a adusă în desbaterea 

camerei deputațiloră în BucurescI pro
punerea deputatului Blarembergă d’a se 
da în judecată fostulă ministeră Brăti- 
anu. Ședința a fostu furtunosă. Miniștrii 
Cârpă și Maiorescn au vorbită contra 
propunerei. La votare, propunerea s’a 
respinsă cu 81 contra 80 voturi.

In 3 Februarie s’a depusă pe biu- 
roulă camerei o nouă propunere de dare 
în judecată a ministerului Brătianu. In 
noua propunere nu mai suntă aduse ces- 
tiunea Dunării ca puncte de acusațiune, 
cum erau cuprinse în propunerea depu
tatului Blaremberg, ci se cere darea în 
judecată pentru că:

1) s’a violată legea comptabilității 
comițându-se malversațiunl; 2) s’au tur
burată și terorisată prin măsuri poliție- 
nescl întrunirile publice garantate prin 
constituțiune; 3) în 15 Martie 1888 s’a 
violată sanctuarulă representanței națio
nale de puterea judecătorescă din or- 
dinulă guvernului, arestându-se doi re- 
presentanțl ai națiunei fără autorisarea 
prealabilă a camerei; 4) prin bande de 
răifâcătorl plătiți din fonduri publice 
s’au săvârșită acte de violență și de bru
talitate contra diariștiloră din oposițiune; 
5) s’au întinsă curse și s’au urejită cu 
rea credință în contra cetățeniloră acu- 
sațiunl calumniose, născocindă compli
cități și comploturi imaginare; 6) per- 
cepându-se o dare fără a fi încuviințată 
de cameră, au căutată să-și sporescă a- 
verea sub denumirea de recompensă ci
vică, silindă pe funcționari, întreprindă- 
torl și furnisorl ai statului să se ’nscrie 
cu sume însemnate, er cu ocasia răscum
părării drumuriloră de ferii s’au făcută 
cu complicitatea guvernului de unii din 
dmenii partidului afaceri personale în
semnate.

„Epoca", foiă guvernamentală con- 
servătore, dă ca sigură primirea acestei 
propuneri de cătră cameră.

Theodorini la Roma.

„Românului" i-se scrie cu data 
de Joi 7 Februariu, următdrele în 
privința ultimeloră represintațiunl 
ale Theodorinei la Roma, în opera 
Gli Ugonotti :

Cu rolulă Valentinei, Elena Theo
dorini a revoluționată Roma. Sâmbătă 
2 Februariu, Luni 4 și MercurI 6 Febru
ariu, teatrală „Argentina11 saltă de stri
gătele de entusiasmă și de aplausele 
bubuitore ale auditoriloră. Theodorini 
rămâne în memoria admiratoriloră săi— 

întrega Romă —la indimenticalile Va
lentina.

Ș’apoi ce publica, ce sală, ce apre- 
țuitorl ai talentului artistei! Tota ce 
aristocrația romană are mai ilustru, com
pleta corpula diplomatica acreditata și 
pe lângă Quirinal, și pe lângă Vaticana, 
ș’apoi celelalte loourl îndesate cu cunos
cătorii artei, judecători fără apela.

Luni 4 Februariu era să fiă ultima. 
La sfârșitula represintațiunei, întrega pu
blicata s’a sculată în picidre și a ceruta 
încă o represintațiune, care s’a data 
aseră.

Flori în corone, buchete, coșuri și 
lire, nu le mai număra.

Theodorini ieri seră și-a sfârșita pri
ma serie a represintațiunilora sale cu 
Ughenoții. La 15 Februariu reapare cu 
Norma. In așteptare se vora da Puritani. 
Thedorini plecă la Napole, pentru a 
mai odihni seu, după cum (jică alții, 
dea vr’o câte-va represintațiunl acolo 
„San-Corlo“.

Nu sfârșescă liniile mele înainte 
a’țl mai spune ceva și despre prândulă 
diplomatică, dată de ministrula țărei 
nostre, d. Plagiano, în onorea d-lui p im- 
președinte ală Italiei d. Crispi și a soției 
sale Ddmna Lina Crispi.

Artista română fusese invitată la 
acestă prândă și apoi presintată tuturoră 
membriloră corpului diplomatică. Nici 
vorbă, că nici unulă și’n deosebi secre
tarii — „Ies papillons pschutteu.t de la di
plomație11 — nu au lipsită a esprima 
d-sorei Theodorini admirațiunea loră en- 
tusiastă pentru talentulă de tragediană 
și de cântăreță.

Tțl voiu mai scrie după prima re
presintațiune a Normei, care după cum 
scițl și la BucurescI, este una din ope- 
rile iubite ale Craiovencei nostre și cu 
care Theodorini a escitată atâta fana- 
tismă la Madrid, la Barcelona și la Li
sabona.
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Corespondența „Gaz. Trans“.
Șorncuta mtere, Februarie 1889.

Onorată Redacțiune! In „Gaz. Tr.“ 
nr. 6 a. c. d-lă învățătoră G. Moiană 
aduce înainte din nou importanta ces- 
tiun a introducerii lucrului de mână 
seu a industriei de 
tre poporale.

încă în anulă 
foia „Gazeta pop." 
și în „Conv. Ped." 
referitore la acestă 
celeilalte, căci pe când d-lă colegă I. 
P. Reteganul combate cu cunoscuta-i deste- 
ritate de a scrie, și cu destulă seriosi- 
tate introducerea industriei în scolă, pe 
atunci d-lă colegă Grama o recomandă 
și primesce — cu totă dreptulă — în
tre obiectele de propunere ale școlei 
poporale.

E dreptă, căaiclavemă a ne decide 
asupra unei cestiunl nu numai nouă, der 
și forte delicată. Apoi seim cu toții, că 
totă ce e nou la prima impresiune ni-se 
arată în colori ce insuflă ărecare te
meri, căci: „Totă începutulă e greu."

Aceea încă o scimă bine, că argu
mente se potă aduce destule în ori ce 
afacere, atâtă pro, câtă și contra. Prin 
urmare nu putemă imputa părerei con
trare a confratelui Reteganulă din punc- 
tulă său de vedere.

Insă, decă considerăină spiritulă tim
pului în care trăimă și temeinicele ar
gumente despre folosele industriei, enu
merate destulă de clară prin 
legi Moiană și Grama, nu ne 
misă nici câtă de puțină a 
despre putința și datorința ce 
toți pentru a primi și sprijini 
puterile industria de casă în scolele nos
tre poporale.

Eu unulă încă am avută destulă 
vală cu unii dintre colegii ce suntă în 
contra industriei. Și scițl ce causă mai 
mare aflu eu ca motivă pentru mulțl din 
ceea ce nu o voescă? împrejurarea, că 
nu posedă cunoscințe din vrună ramă 
ală ei. Apoi nici nu e mirare mare că 

d-nii co- 
este per
ne îndoi 
o avemO 
din tote

cineva e în contra unui lucru, la care 
elă nu se pricepe, mai alesă avândă și 
cuvântă a-lă primi ori respinge de bună 
voiă.

Recunoscă, că eu nu mă potă lăuda 
cu orecarl cunoscințe estinse și espe- 
rințe mari din industriă. Mă pricepă — 
potă sâ 4ică — bine în ramurile împle- 
titului din papură și nueluțe, în pregă
tirea bastdneloră și aurăritulă.

Ml-am lăsată familia, nebăgândă în 
semă că acum sunt cam bătrână, și 
am participată în anulă 1886 la cursulă 
de 6 săptămâni în Zelau ; eră în anulă 
1887 la celă din Gherla, deschisă anume 
pentru industriă și cântă.

Și nu-mi pare rău de timpulă pe
trecută acolo, fiindă îndestulată cu re- 
sultatulă câștigată. In anulă scol. 1887/8 
am și introdusă la scăla nostră pregă
tirea bastdneloră, și încă cu ună succes 
destulă de bună.

Cu mare bucuriă priveamă la ele
vii mei, cum alergau la munca, loră a- 
tâtă de plăcută, cum se sileau a emula 
fiăcare în curățirea bastoneloră, ce miș
cări corporale făceau pe nesimțite și 
fără de nici o comandă — bună oră ca 
la gimnastică — și în fine, cu câtă mân
dria îmi arătau fiecare că lucrulă său e 
gata, ba că ală său e mai curată ș. a. 
Abia așteptau ei sâ vină ora de lucru, 
pentru a se pune erășl pe întrecute. 
Mărturisescă, că o plăcere și bucuriă mai 
mare ca acesta nu-mi potă nici închi
pui față cu unu învățătoră. In a. c. 
voiu continua îndată ce vine timpulă 
favoritoră ală primăverei.

Și ore cine ar mai dice, că și din 
acestă punctă de vedere industria în 
scolele poporale nu merită cea mai mare 
atențiune și considerarea nostră!

Din parte-mi sunt cu plăcere și 
din totă inima de opinia acelora, cari 
stăruiescă pentru primirea și introduce
rea industriei în școlele poporrle.

Și e timpulă ca în acestă afacere 
să se dechiare cu totă seriositatea nu 
numai pressa, ci și bărbații noștri con
ducători și speciali în causă.

Tăcerea și amânarea lucrului de 
adl pe mâne sunt numai spre paguba 
nostră, dovadă că cu tăcerea și cu amâ
narea amu perdută multe în trecută, ca 
fondulă de pensiune ș. a. Cine are urechi 
de audită, să audă!

Relativă la modulă realisărei dorin
ței nostre, nu voiu spune părerile, îna
inte de a audi mai întâiu pe ale altora

Cursul» pieței KSrașovti
din 19 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.32 Vend. 9.35
mai competențl. Argintii romuneseti - „ 9.25 „ 9.30

Eliă Popă, învățătoră. Napoleon-d’orI - - - „ 9.58 „ 9.60
Lire torcescl - - - „ 10.84 „ 10.86
Lmperiall .... „ 9.34 „ 9.86

Din camerile române. GalbinI . „ 5.60 „ 5.65
Scris, tone. „Albina116% „ 101.— ,,

Senatulă. Ședința dela 26 Ianuarie. „ „ 5% 98.50 „ 99.—
La ordinea dilei suntă indigenatele. Ruble rusescl - - - „ 127.— „ 128.—

Se recunosce calitatea de cetățeni ro- Discontuld _ _ _ _ —8°pe and.
mâni d-loră G. I. Bidu și I. Moldovană, 
Români din Transilvania. Cursnltt la bursa de Viena 

din 18 Febuarie st. n. 1889.

Camera. Ședința dela 26 Ianuarie. 
D-lă Carton Leca cere guvernului să 
cu una credita în cameră pentruvie

înființarea de spitale rurale, cela puțina 
câte unuia pe două plășl.

Senatulu. Ședința dela 27 Ianuarie.
S’a votata legea privităre la instala- 

țiune și întreținerea liniilora de comu- 
nicațiune telegrafice și telefonice, care 
aparțină statului,

Camera. Ședința dela 27 Ianuarie.
D-la Nădejde citește o petițiune a 

țăraniloră din comuna Lipia-BojdanI, cari 
cera a li se permite să’șl pășiuneze vi- 
ele în pădurea Statului, cum au fosta 
nvoițl deja de Stata.

Se voteză cu 81 voturi contra 18 
proiectula de lege prin care se acordă o 
subvențiune de 28.000 lei pe ana Atene
ului româna din Bucurescl,pănă la stin
gerea împrumutului de 250.000 lei ce 
are la creditula foueiara urbana.

Apoi se ia în considerare proiectula 
de lege prin care se autoriseză ministerula 
de răsboiu a contracta înainte de 7 A- 
prilie materialula necesara armatei pen
tru anula viitora, în limita crediteloră 
acordate în bugetula precedenta.

Se voteză proiectulă de lege pentru 
scutirea de taxă vamală a cailora ce se 
importă din străinătate pentru armată.

Senatulă. Ședința dela 28 Ianuarie. 
Se voteză legea pentru instalarea |li- 

niiloră telegrafice și telefonice.

Camera. Ședința dela 28 Ianuarie.
D-la Peșacov Augustă citesce o pro

punere din inițiativa parlamentară, ca 
statuia să dea alta pămentă buna în 
scliimbula pământului rău unora locui
tori din județula Dolja, plasa Balta. — 
Se primesce.

D-lă ministru Alex. Marghilomană 
rogă. camera se trecă pentru câtva timpă 
în secții, unde să se ocupe cu convenția 
relativă la liniile ferate Lembergă-Cer- 
năuța.

La redeschidere se dă cetire peti- 
țiunei studențilora în medicină, prin care 
cera înființarea unui instituta de chirur
gia sub conducerea d-lui Dr. Asachi.

Comisia de petițiunl e de părere, 
ca comisia bugetară să aloce suma de 
12.000 franci pentru acesta și însărcineză 
pe guverna să vie cu una proiecta de 
lege.

Se aprobă propunerea comisiei.
Se voteză indigenate. Se recunosce 

calitatea de cetățeni români d-lora Em. 
Săcașa și I. Teulescu.

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

ParisO, 19 Februarie. — Debre- 
ce președintele camerei, Meline, n’a 
putută concentra pe republicani 
ca să formeze ministeriulu, a re
nunțată la mandatulu de-a forma 
cabinetulu.

Neapole, 19 Februarie.—Două 
sute de zidari au provocată nisce 
scene tumultuose. Ei au fostu îm- 
prăștiațl și mai mulțl dintre ei 
arestați.

Londra, 19 Februarie. — Se 
4ice că guvernulu va cere unu 
credită de 100 milione livre ster
ling! pentru mai buna apărare a 
țării.

Viena, 19 Februarie. — Prin- 
cesa de coronă Stefania a plecată 
împreună cu fiica ei Elisabeta la 
Miramare.

Haaga, 19 Februarie — Starea 
sănătății regelui s’a agravată fărte 
în cțilele din urmă. Puterile îi 
scadă rapidă.

Renta de aurii -lv/0.........................
Renta de hârtii 5% ------
împrumutului căii orii ferate ungaro - 
Amortisarea datoriei căilor ii ferate de 

ostil ungare (1-ina emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

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

ostii ungare (3-a emisiune) - - 
rurale ungare - - - - -
cu clasa de sortare - - - - 
rurale BanatU-Timișii - - -
cu cl. de sortare - - - -
rurale transilvane - - - -
croato-slavone....................

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vinti 

ungurescă ------- 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru rogularea Tisei și Se- 

ghe dinului...................................
Renta de hârtii austriacă - - - - 
Renta de argintă austriacă - - - - 
Renta de aură austriacă - - - - - 
LosurI din 1860 -------
Acțiunile băncei austro-uugare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI -------- 
Mărci 100 împ. germane - - - . 
Londra 10 Livres sterlinge - - - ■

93.95
145.60

99.30

119 -

114.75
104.75
104.75
104.75
104.75
104.75
105.—

99.70
137.75

125.75
83.30
83 90

111.35
140.75
884.—
314 25
311.20

5.68
9.59'/,

59.25
121.25

Editorii și Redactorii responsabilii:
Or. Aurel Mureșianu.
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„ARDELEANA,“
lnstitutu de credită și de economii, societate pe acții.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai Institutului de credită și de economii „AR

DELEANA", Societate pe acții, se invită în virtutea § 18 alu statuteloru 
societății la a

lll-a ADUNARE GENERALA ORDINARĂ,
care se va ține în Orăștie Ia 23 Martie 1889 St. n. Sâmbătă după 
amecțl la 2 ore în localulu institutului (strada Domniloru Nr. 12).

Obiectele puse la ordinea dilei suntu:
1. Raportulu Direcțiunii despre starea întreprinderii p jstetotu și 

despre resultatulu gestiunii anului din urmă în deosebi.
2. Raportulu comitetului de supraveghiare.
3. Decisiunea asupra compturiloru anuale și asupra împărțirii pro

fitului curatu.
4. Ficsarea marceloru de presență pe anulu viitorii.
5. Eventuale propuneri făcute în sensuld §-lui 28 din statutele so

cietății.
6. Esmiterea a doi acționari pentru verificarea procesului verbalii 

alQ adunării generale.
Domnii acționari, cari în sensuld §§ 20, 21 și 22 din statu

tele societății doresctl a participa la adunare în persbnă, ori prin 
plenipotențl, suntu poftiți a’șl depune acțiile și eventualele documente 
de plenipotență la cassa institutului celu multă până la 22 Martie st. n. 12 
ore antemeridiane.

Orăștie, 15 Februariu 1889 st. n.
Z2ixecțiixn.ea,.

INVITATORIU.
P. T. domni acționari ai institutului de credltu și economii 

„BISTRIȚIANA", societate acționară cu reședința în Bistrița, se învită 
prin acesta cu t6tă stima la

l-a adunare generală ordinară,
ce se va ține Marți în 12 Martie 1889 la 10 6re antemeridiane în 
localulu seu în Bistrița.

Obiectele de pertractare voru fi:
1. Raportulu direcțiunei și a comitetului de revisiune, precum și 

statorirea bilanțului pe anulu 1888.
2. Propunerea direcțiunei în privința întrebuințărei profitului cu

ratu, precum și a statorirei dividendei pe anulu 1888.
3. Alegerea membriloru comitetului de revisiune pe timpu de trei ani
4. Propuneri eventuale.

Din ședința direcțiunei institutului de creditu și economii BiS- 
trlțlana, ținută în Bistrița la 9 Februariu 1889.

G-arvrilă, Mânu. m. p.,
directors esecutiviî.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului postals și numerii de pe fâșia sub care aurimitdii diarulă nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

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

Budapesta—Predeal fi Predeal fi—Budapesta lB.-£Besta-Aradft-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică — Sibiiu
Tren de 

per- 
sdne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 

Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Pugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Brațe*  
Bueia
Ciu«ia 
Hui e din 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nidgșel

11.10 8.-

4.18

4.05
5.47
7.01
7.11

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.217.41
8.10 11.38

9.04
9.34

Clușlu

Apahida
Ghlriș 
Cncerdea
U ra
Vințulfi de susO 
Aiud
Telnșă
Crăciuneld 
Blașiu 
Mic&sasa
Copja mloă
Mediașfi 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalfiu 
Homoroda 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovd

Timiștt
Predealu

BucurescI

10.34

12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.18
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
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele
rată

BucurescI
PredealA
Timiș*

Brașovd j
4.10

Feldiora 4.56
Ap ața 5.37
Agostonfalva 6.07
Homorodă 6.55
Hașfalău 8.36
Sighișora 9.13
Elisabetopole 9.56
Mediaș* 10.37

. x 1 10.59Copșa mică
11.16

Micăsasa 11.37
Blașiu 12.16
Crăciuneld 12.33
Teiusd 1.51
Aiudîl 2.18
Vințula de susd 2.48
Uiora 2.56
Cncerdea 3.14
Ghirișn 4.01
Apaliida 5.28

1 5.56
Clușlu . 6.37 0.32

Nădășeli 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghirești 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-Vâsărheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47
P. Ladăny 1.15 10.08
Szolnok 3.29 11.51
Budapesta 6 33 1.55

Viena 2.50 7.15

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7"jVi
3.16

10.-

II ------------
Mureșfi-Eudoșfi-Bistrita j Bistrița-JIureșu-Iaitlosfi

Murășfi-Ludoști 
Țagh-Budatelech 
Bistrița

4.40| Bistrița
8.02! Țagil-Budatelecii 
___ I MurășU-Ludoști

9..
1.

Aradu

Glogovațti
Gyorok
Paulișu 
Radna-Lip-
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă 
Gurasadu,
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotîi
Vințulă de josă 
Âlba-Iulia
Teiușfl________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

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

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.—I Tciușfl 
Alba Iulla 
Vințulti de 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada 
ZamU
Sobor șină 
Berzava
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.05
12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Aradii

joșii

11.24
12.0!»
12.30
1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30

3.-
3.44 
4.IU
4.43
5.13

2.29 4.35
3.02 5.05
3.46
4.18
4.42

5.46
6.17
6.40

N»tt: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi drele de ndpte.

Sinieria(Piski)-Petroșeni

Szolnok
Budapesta

Viena

‘I 27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.-

ti.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.271
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
330

6.05|

Tmi°? i Copșa-micii 
ilȘeica mare

1 ^gÎLomneșil
2.32 Ocua

Sibiiu
II-------------------

11.— Sibîiu-Copșa-iuică
11.2111 

1‘Sibiiu
1 Ocua
LLomneșă 
Șeica mare
Copșa-mică

T

10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorheiu •
5.501 Beghinulu săsescu 

~E13i!________
6.38L .
7 19 ^nceraea 
7.3^șhe;a, 
6.2<udp°?il t

HM.-Bogata
Iernută
Sânpaulă

1 Mirașteu

Petroșeui-Siiueria (Piski)

Odorheiu

Simeria 6.47 2.42 Petroseni 9 36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegti 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58j Hațeg* 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Potroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timișora Tiniișora—Aradfi

Aradii 6.05 5.48 Timișdra 6.25 5.-
Aradulti nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Săgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemetb-Sâgh 8.36 7.23
•ferczifalva 8.14 8.08 Aradulil nou 9.11 8.01
Timișdra 9.12 9.02 Aradii 9.27 8.17

Glilrișii—Turda Turda—Ghirișu

Ghirișd
l

9.261 4.19
1’
1 Turda 8.29 3.19

Turda 9.47 | 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sigliișora—Odorlieiu Odorheiu—Sigliișora
Sighișdra 6.05 Odorheiu 5.138

9.41>3ighiș<5ră

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— 4.58
7.56 7.-

Regliinulu sftsescu 
Oșorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
1

Oșorheiu 10.20 9.49
1 6.b6 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulii 7.40 12.58 11.02
fernuth 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșa 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov5.

Siuieria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedăra

2.18
2.39
3.08

B nied.-Siiuerla (Piski)

Dniedăra 9.36
Cerna 9.50
iSinierla 10.15


