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Oposițiunea maghiară din dietă 
așa s’a înțelenitu în idea de a 
răsturna cabinetuhi Tisza, încâtu 
acțl foile ei nicî nu mai vorbescu 
de altceva deeâtu de dimisiunea 
lui Tisza și-i profețesc^, că decă 
nu se va duce de bună voiă, va 
cade în curendu cu rușine.

Oposițiunea îșî întemeiază spe
ranțele pe mișcarea, ce a provo- 
cat’o ea între Unguri în contra le- 
gei militare. Deorece însă Tisza 
cu t6te demonstrațiunile, ce se fă
cură în Pesta, și în alte orașe un
guresc! pentru a’lu sili se se retragă, 
a declarată în cameră, că nici nu 
se gândesce a’șl da demisiunea pe 
câtă timpu se bucură de încrede
rea corbnei și a maiorității din 
parlamentă, trebue că oposițiunalii 
unguri au în vedere nouă mani
festări și demonstrați uni pe când 
va veni la desbatere § 25 ală le- 
gei militare.

Numai așa se pote înțelege a- 
menințarea ce-o face din nou or- 
ganulă lui Apponyi, că „decă Tisza 
nu se va duce de bună voiă, mânia 
națiunei va năvăli asupră-i ca ună 
orcanu și ’lu va spulbera cu în- 
tregă sistemulă seu depravată11.

Intr’aceea oficioșii guvernului 
ungtirescă asigură, că acjl posițiu- 
nea cabinetului Tisza e mai tare, 
ca ori și când și că cercurile mai 
înalte suntă indignate asupra ce- 
loră petrecute, deși nu le dau nici 
o importanță politică.

Demonstrațiunile de pe strade 
întâmpină o aspră critică și în foile 
din afară. Mai alesă aliații din 
Berlină suntă puțină încântați de 
ele, ceea ce dovedesce limbagiulă 
batjocoritoră, cu care se pronunță 
„Norddeutsche allg. Ztg.“ asupra 
demonstrațiunei de protestare de 
Dumineca trecută. Eată ce scrie 
foia cancelarului germană:

„Băieții cei mari din Pesta, ale că
rora svercolirl ridicule de pe strade a- 
runcă o straniă lumină asupra stadiului 

de desvoltare, în care se află unele cer
curi politice ale Ungariei, au avută Du
mineca trecută o petrecania strălucită, 
ce li s’a și permisă din partea poliției, 
după ce au promisă că de astădată se 
voră purta frumosă. Petrecania a con
stată într’o preumblare în massă ca în 
di de sărbătore prin câteva strade mai 
înainte designate; de drece vremea fru- 
mosă a favorisată representațiunea, atât 
participatorii câtă și privitorii comediei 
au fostă mulțumiți în sufletulă loră și 
după ce studenții au umblat câteva 6re 
tropotindă după stegulă loră „național", 
ți după ce plebea care’i însoțea obosise 
alergând în urma loră, se împrăștiară toți 
cuprinși de plăcerea, că i au arătată ei 
acum cabinetului Tisza ceea ce trebue. 
Precum cfiua de erI a fostă dedicată 
mascaradei oposiționale așa va aparțină 
săptămâna acesta ârășl cu totulă lucru
lui seriosă pentru realisarea legii mi
litare. “

Cu alte cuvinte foia bismar- 
kiană le c|ice Ungurilorii: nu mai 
âmblați cu flecuri, vedeți și vo- 
țațl mai curendu legea militară.

„Băieții cei mari" în Peșta 
și-au pusă însă cum se vede se- 
riosu în gându de a împedeca vo
tarea §-lui 25, care stabilesce că 
voluntarii pe unu anu trebue se 
posedă cunoscința limbei ger
mane.

Pănă acuma nu s’a votatu încă 
nici § 14, deși în privința acestuia 
a cedată ministru-președinte Tisza, 
modificându textulu lui primitivă.

Ședințele dietei continuă a fi 
câtă se pote de turbulente, Alal- 
tăeri a vorbite contele Apponyi 
la § 14. Ele atacă forte vehement 
pe ministrulă-președinte Tisza, c|i- 
cendă că și-a pierdută vecța și 
autoritatea înaintea țerii și că 
țera nu se va pute îutărce la stări 
normale pănă când Tisza va sta 
la postulă seu.

Tisza vrendu se’i răspundă a 
fostă întreruptă de unu sgomotă 
asurejitoră ale stângei, așa că nu
mai târițiu și cu greu a putută 
vorbi. Aceeași demonstrațiune au 

înscenat’o tiszaiștii față cu Appo
nyi, când acesta a voitu se replice 
lui Tisza.

Iritațiunea ce domnesce între 
tabera lui Tisza și a lui Apponyi 
cresce pe <ji ce merge și se pare 
că mânia oposițiunaliloru e cu a- 
tâtu mai mare, cu câtu Tisza se 
arată mai nepăsătoru față cu de
monstrațiunile și strigătele loru.

Fără îndoielă că oposițiunalii 
unguri voru încerca a reînoi scan
dalurile și demonstrațiunile cu oca- 
siunea discutării §-lui 25. Lupta 
va fi cu atâtu mai interesantă cu 
câtu oficioșii asigură, că d-lu Tisza 
va apăra cu trupu și sufletu §-lu 
25 alu legei militare.

Din dieta nnprescă.
Ședința dela lo Februarie s’a con

tinuata astfelă :
Gedeon Rohonczy impută oposiționa- 

liloră, că abuseză de tinerime, care ne- 
ațîțată de oposițiă de multă n’ar mai 
demonstra contra legii militare. (între
ruperi sgomotose din stânga). Mai alesă 
pe d. deputată Polonyi îlă am în ve
dere; pe când studenții demonstreză jos 
și eventuală se lasă să’i împusce, citesce 
despre elă în foia partidei sale, că a 
plânsă susă în clubă (strigăte ironice în 
drepta, larmă’n stângă). Decă așă lua 
parte la o astfeliu de demonstrațiune, 
m’așu pune pej față în fruntea studen
țiloră.

luliu Lits "respinge insinuarea, că 
stânga estremă esploateză pe studeuțl. 
Nici n’amă presimțită, că erășl se pună 
în lucrare demonstrații. Noi ședeamă li
niștiți în clubă și jucamă cărți. (Stri
gări ironice și contraziceri în drepta.) 
Vă rogă să numiți pe cei cari au sciută 
ceva, altfelă mințițl d-vostră. (Mare larmă 
în drepta, strigări : la ordine!) A venită 
la clubă o deputăția de demonstranți, 
le-am vorbită și le-am spusă să fiă se
rioși și să strige: „trăiască regele." Vor- 
bindă despre poliția, o face sălbatică și 
smintită, ucigașă și hoțe. In prima liniă e 
responsabilă pentru purtarea ei ministru- 

președinte. ’Lă facă atentă, că părinții 
demonstranțiloră de erl au învățată a- 
cesta dela elă. Și d-vostră a’țl agitată 
și ațîțată câtă ați fostă în opoeițiune. 
Chiar eu am fostă unulă din cei înebu- 
nițl de d-vostră. In totă țera acjl e ună 
strigătă : Nu ne trebue Tisza! Să plece ! 
Maioritatea poporului nu mai stă la spa
tele vostre. Incheiu cu întrebarea : Pănă 
când o Catilino vei abusa de răbdarea 
nostră ? V’ațI pusă principiile de cuiu, 
băgați de semă, să nu bată națiunea ală 
doilea cuiu, despre a cărui destinațiune 
nu vreu să mă esprimă.

Geza Pulonyi spune, că uresce din 
adenculă inimii pe ministru-președinte. 
Se va pune în fruntea studențiloră, cum 
a Zisă Rohonczy. De ună lucru mă ru- 
șineză, că am demonstrată odată la co
manda lui Tisza. (Ministrulă-președinte 
face o mișcare din capă, negând). Po
lonyi strigândă și amenințândă cu mâna : 
Cutezi să negi ? (Larmă. Președintele 
sună). Spune, că polițiștii suntă ucigași, 
mișei și repetă că se va pune în fruntea 
studențiloră.

Urmă o larmă cumplită, președintele 
suna și striga, der nimenea nu-lă au- 
dia. După ce se liniștiră toți, urmâdes- 
baterea specială asupra legii.

In ședința dela 16 Februarie veniră 
la rendă interpelările asupra demonstra- 
țiuniloră și purtării poliției, despre care 
amă raportată.

In ședința dela 18 Februarie, depu- 
tatulă Gyory vorbindă asupra raportului 
președintelui camerei despre escesele de 
pe stradă, Zice că șefulă poliției a pro
cedată nelegală și propune, ca raportulă 
să se dea comisiunei pentru imunitate 
spre a face propunerile de lipsă în sco
pula garantării imunității deputațiloră.

Ministrulă Tisza Zice, că nu se cade 
a condamna ca vinovată în cameră or- 
ganulă răspunZătoră pentru siguranța 
vieții și averii intregei poporațiunl din 
capitală. Nu-i vorbă, membrii camerei 
trebuescă scutiți de maltratări pentru 
esprimarea părerei loră și libertatea vor- 
birei membriloră oamerei trebue să fiă 
apărată nu numai față cu puterea, ci și 
față cu singuraticii. Decă unii deputațl 
au fostă espușl la neplăceri pentru es-

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

Ixxtirea, â.e ncxanciă,.
dupi H. Lafontaine.

Intr’o casă drăgălașă ascunsă sub 
arborii cei mari din orașulă Passy, Ro
șa Cheri era forte fericită în efiua de 28 
Augustă 1862, fiindcă se serba tocmai 
Ziua onomastică a bărbatului său. Ea 
era încunjurată de părinții și de amicii 
ei, care veniseră să serbeze împreună a- 
cestă cji fericită !

Fii săi, Cheri, Henriot și Didier, ca 
trei cheruviml bloncjl, alergau pe iarba 
cea verde, desupra căreia floricele păreau 
că se deschidă sub piciorușele loră; ma
ma îi privia cu o răpire mută ! Bucuria 
îi umplea inima. Câtu de multă o încun- 
giura fericirea din tote părțile!....

Cine ar fi putută crede, că acestă 
femee tânără, încântătâre și atâtă de 
elegantă în costumulă său celă albă de 
mousselin, cu talia strînsă cu o cingă- 
tdre de o colore mai întunecată, care 
flutura în vântă, cu brațele gole, cu ochii 
cei mari și cu privirea atâtă de dulce, 
cu surîsulă celă fină și cu mișcările cele 

elegante: cine ar fi putută crede, că totă 
farmeculă acesta, totft acestă grațiă și 
totă acestă perfecțiune are se fie jertfa 
morții.

Rîcjl sărmană femee, fii fericită! și 
chiar forte fericită ! căci orele tale suntă 
numărate; nu perde nici ună minută, 
gustă tote fericirile, pe cari le permite 
Dumnezeu dmeniloră, der pe cari nu li 
le dă!....

RîsurI sgomotose și voiose se audă 
din desișă! copilașii se jucau de-a as
cunsele !

Der etă, că de-odată se vădă aler- 
gândă și cei bătrâni din casă, căci Cheri, 
copilulă celă mai mare, nu se putea găsi 
aprâpe de o jumătate de oră.

In scurtă timpii etă că apare din- 
tr’ună tufișu, pe care tocmai îlă udaseră, 
capulă mititelă ală copilașului; do pe 
capă îi curgeau șiroe de apă, vestminte
le îi erau ude, drăguțulă însă așa rîdea 
de cu poftă, încâtă mama speriată n’avu 
puterea niclmacară să’i Zică ună cuvântă 
mai aspru. Iute îlă duse înăuntru ca să’i 
sehimbo vestmintele ude și mititelulă 
plină de farmecă în totă momentulă îi 

fugia din mână; atâtă îi era de grabă 
ca să Be pâtă duce erășl la jocă.

.piua trecu în veseliă; stăpânulă 
casei mulțumi la tote felicitările, ce i-le 
adresau amicii, și arătându’șl femeea și 
copilașii, se părea a le spune, că feri- 
oirea sa este deplină.

Oh fericită omă! fericită familiă !
Diua următăre ! — Ploua, cerulă era 

acoperită cu nori, ventulă celă mare 
făcea să se îndoe arborii, și tunetele 
se audiau în depărtare.

Rosa, palidă și rîvnitâre, ținea pe 
genunchi copilulă ei giugulindu-lă, și 
legându-lă, dându-i acele nume, pe care 
numai o mamă le păte găsi pentru 
copii săi!

Der densa înzadară făcea totă ce 
putea, căci copilulă nu rîdea ; elă plân
gea și gemea, era bolnavă ; capulă îl ar
dea, ochii îi erau cufundați; era cu totul 
transformată.

Doctorulă fu adusă. Acesta îlă puse 
pe copilă în pată, credendă, că este ună 
catară mai acută.

Noptea fu îngrozitore. Mama ve- 
ghia la capulă scumpului seu copilă 

și fiă care văetă ală lui îi sfâșia inima!
In Z*ua următore doctorulă recu

noscu tâte simptomele anghinei și cerii o 
consultațiuue.

Boia înfiorătore îșî urmă cursulă ei, 
luândă cu sine în fiă-care Zi câte o spe
ranță. Acâstă casă atâtă de voiosă și 
fericită mai adineaori, era acuma plină 
de durere!

„Oh, dragii mei copii, ve’țl soi larân- 
dulă vostru câtă amărîciune pote cuprinde 
o inimă de mamă, der voi nu o să aveți 
nicl-odată atâta iubire, nicl-odată destule 
sărutări pentru ;a pută șterge lacrimele, 
pe care fără voința vostră le-ați făcut să 
curgă!“

In Ziua a opta copilulă era forte 
greu bolnavă; totulă părea a fi perdută ; 
mama, care nu l’a părăsită nici ună mi- 
nută, se pleca necontenită spre tesaurul 
sâu celă dulce și îi sufla vieță!

— Dămnă, este fărte imprudentă 
ceea ce faceți, Z>se doctorulă mișcată, o 
să vă bolnăviți; depărtați-vă, vă rogă, 
mergeți de vă odichnițl, căci aveți mare 
trebuință!“

— Lasă, lasă, amice, îi răspunse ea.
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primarea păreriloră loră, era necesari a 
se îngriji, ca să nu se repețâscă acesta. 
Celtl ce e amică sincerii ală constituțio
nalismului și ala parlamentarismului în 
Ungaria..... (Strigări: Tisza nu este!
Larmă’n stânga și în drepta.) Am foștii 
și voiu dovedi și în viitorii că sunt și 
de aceea admoniezti pe ori cine, ca sortea 
guvernelorti să nu o facă aternătore de 
decisiunea altora, decâtă a factoriloră le
gali chiămațl a o decide ; făcâmlă loc ti 
altui cabinetă fiiră a lăsa să decidă a- 
cesta factorii legali, s’ar păgubi parla- 
mentarismulii.

Ministrulă Fabinyi rogă să nu se a- 
tace independința judecătoriilorii, ele îșl 
cunoscă datoria și lucreză după lege. In 
afacerea demonstrațiunilorii elfi n’a co
municată nici cu președintele tribuna
lului, nici cu șefulii procuraturei, prin 
urmare n’a ingerată.

Se primesce propunerea lui Gybry 
și se continuă desbaterea specială asupra 
legii militare, cu care ocasiun» Helfy, 
după ce s’a primită la § 14 amenda- 
mentulă lui Tisza (contingentulă recru- 
țiloră este nevalabilă pe 10 ani), dise 
că după noțiunile parlamentare, datoria 
guvernului era, în urma marei agita
țiuni a națiunei, să facă locă altoră 
omeni, ca să vie Ia putere.

0 voce din Berlint
asupra sltnațiunel generale și asupra celoru 

ce se petreci! în Pesta.

Din Berlină i-s’a trimisă lui „Pes
ter Lloyd “ o corespondență, în care se 
esprimă uimirea celoră din Berlină asu
pra sceneloră ce se petrecu în Pesta, 
prin agitația oposițiunei, tocmai în aceste 
momente. Neasămănată de multă bate 
la ochi, că oposițiunea ungurescă vrea 
să ’ntârdie ori chiar să zădărnicească cu 
ori ce preță realisarea legii militare. 
Considerândă acesta, cei din Berlină, 
chiar cei mai însemnați bărbați politici, 
se întrebă, că ore conducătoriloră opo
sițiunei le e cu totulă necunoscută situ- 
ațiunca generală, că ore nu sein, că sub 
suprafața netedă în aparență se petrecă 
lucruri forte seriose ; ore nu presimtă, 
că situațiuuea ce apare observatorului 
neinițiată paclnică pote deja mâne ori 
poimâne deveni tocmai contrară; bre nu 
se gândescă, că orisontulă politică ce 
momentană se înfățișeză ca fără nori se 
pote acoperi într’o clipită cu nori grei?

„Nu se scie nimică (în Pesta) des
pre îngrijitorea apropiare ce s’a înde
plinită în celă mai recentă trecută între 
Parisă și Petersburgă ? Au rămasă con- 
ducătoriloru oposiției ungurescl necu
noscute cele petrecute în Parisă și suc
cesele Boulangismului ? N’au audilă, că 
Rușii, cu tote asigurările paclnice, îșl 
continuă în liniște înarmările și că ză- 
dărnicescă orl-ce încercare de a îmbu

nătăți raporturile ? N’au aflată, că Ru
sia se pregătesce să facă împrumuturi 
nonă de sute de milione? N’au audită 
domnii oposiționall unguri, că la pri
măverii., când se va topi zăpada, au să 
se deslănțuescă din nou și cu totă pute
rea în întrega peninsulă balcanică agita
țiunile panslaviste și că audiența ce toc
mai acum a avut’o la Țarulă faimosulă 
d-nă Zankov stă în legătură cu acelea ?“

In fine în corespondență se dă opo
sițiunei ungare sfatulă să-și bage mințile 
în capă ce face. Că așa va fi situațiu- 
nea generală politică, ori că e numai o 
apucătură do a înfrica oposițiunea un
gurescă, nu putem ă sci. Cele ce se 
voră mai petrece ne voră lămuri în acâstă 
privință.

SCXR1LE piJLEI.
Zăpadă mare. Ni se scrie cu data 

de 16 Faură : In (jilele din urmă zăpada 
a crescută prin Valea Bârgăului pănă la 
2 metri. Comunicațiunea cu Bucovina 
e întreruptă cu desăvârșire. Economii 
se află în mare strîmtore de fână, de- 
orece fenațele se află la munte, închise 
de zăpadă?

** *
Doctorii in dreptu. D-lă Aurelă Mun- 

teanu, candidată de advocată în Bra- 
șovă, a fostă promovată de universitatea 
din Clușiu, în 16 Februarie n., la gra- 
dulă de doctoră în dreptă. Felicitările 
ndstre!

** *
Direcțiă financiară in Făgărașfi. Co- 

misiunea municipală a comitatului Fă- 
gărașă a hotărîtă să trimetă guvernului 
o petițiune, în care să-lă roge a înființa 
în comitatulă Făgărașă una din direc
țiunile financiare ce se creeză din nou. 
O deputațiune de patru, sub conducerea 
fișpanului, va cere ministrului de interne 
o audiență pentru acestă scopă. Voră 
fi rugați și deputății comitatului Făgă
rașă a se alătura la deputațiune.

** +
Cale ferată și tramvaiu. Esaminarea 

traseului căii vicinale Zernescl-Râșnovă- 
Cristianu-Brașovă-Treiscaune și ală căii 
de tramvaiu Brașovă-Satulungă, ce suută 
proiectate a se construi, va începe la 25 
Februarie n. și va dura vr’o șese clile.

** *
Conferințe in Clușiu. In secțiunile 

reuniunei museului ardeleană pentru lin- 
guistică, istoriografiă și filosofiă s’au ți
nută la 16 Februarie n. două confe
rințe : una de cătră „Gergely" Moldo- 
vană asupra istoriei clăcașiloră în Ro
mânia, alta de cătră Iosifă Petrană des
pre glote în 1809. Nu-i „ertată“ să se 
scie ce a vorbită d-lă „Gergelyu despre 
clăcașii din România?

* » *
Veni tiflă balului juriștiloră din locă, 

co se va da în dilele acestea, e desti
nată fondului societății de înfrumsețare 
a Brașovului.

** *
Victima pașaporteloră de vite. Franz 

Incze, omă de 62 de ani, din Barotă, 
fu trimisă la Sepsi-Sângeorgl după pa- 
șaporte de vito. Vrendă să scurteze din 
drumă, apucă prin pădure, unde rătă- 
ciudu-se căcju obosită josă și îngheță.

*
Averea cerșitorei. In Clușiu, o cer- 

șitore bine cunoscută făcu arătare la 
polițiă, că i s’au furată 40 bancnote de 
câte 10 fl. (400 fl.), ce și’i adunase în 
cursă de mulțl ani. Sărmana pdte în
cepe acum erășl dela începută, de cumva 
poliția nu va da de urma hoțului.

** *
Glumă nefericită. Ună chelnără din 

Sepsi-Sân-Georgiu, cu numele Urmos 
Bela, luă ună revolveră, ca să-lă exa
mineze, der țeva cea încărcată se slo
bozi și glonțulă pătrunse în piciorulă 
unui altă chelnără, cu numele Bervik 
Antal. Nenorocitulă fu dusă în spitală, 
unde muri în urma inflamațiunei picio
rului. In contra lui Urmos s’a pornită 
cercetare.

Acte de despotisms.
Valea-Bârgăului, 16 Faură 1889.

Pe când părinții patriei în parla
mentă și tinerimea maghiară pe stradele 
orașeloră demoustreză contra §-loră 25 
și 14 din noua lege militară și contra 
ordinațiunei — referitore la învățarea 
limbei germano — a ministrului Csâky, 
precum și în adunări publice și prin 
diaristică strigă în gura mare : că Nem- 
țulă îi copleșesce și’i amenință cudesna- 
ționalisare, pe atunci micii despoțl de 
prin comitate, vrendă de a se 'întrece 
cu cei mari, îngreuneză sarcinele — și 
așa mai nesuportabile — ale sărmaniloră 
contribuabili nemaghiari, prin nouă dări, 
cu menirea de a ne maghiarisa, ca de 
pildă prin dispuneri de aruncă pentru 
susținerea de școli comunale și de stată 
prin cari să ne maghiariseze copii. Der 
ce e mai multă, neofitnlă inspectoră de 
șcdle dela Bistriță nu se mulțămesce cu 
acestea, ci îșl arată și elă puterea de po- 
runcitoră.

De cu tdmnă încă ordonă tuturoră 
Comiteteloră și Curatorateloră școlelcră 
comunale și fundaționale de sub juris- 
dicțiunea sa: Ca neamânată să-și procure 
stdguri naționale maghiare (nemzeti zâszlok) 
pentru a le pută înarbora pc școli și a 
conduce sub ele școlarii cu ocasiunca sărbă
torilor* naționale maghiare(Orszâgos iinne- 
pelyek.)

Etă cum sein adicții guvernului 
din Pesta să arunce sarcini de maghia- 
risare în spinarea sărmanului opincară 
română. Căci unde în altă locă, decâtă în 

comunile românescl — și încă din fosta 
graniță — se află scâlele fundaționall, 
precum și școlele comunale cu puterea în
ființate, cari în cea mai mare parte suntă 
din norocire deșerte de școlari.

*
In Rebra mare, din susă delaNăsă- 

udă, e denumită din partea inspectoru
lui Havas ună fostă agentă la o bancă 
de asigurare, ca învățătoră comunală. 
In săptămâna trecută cum și de cine — 
să pote și de agențl plătiți — i-s’au 
spartă acestuia ferestrile. La porunca mai 
mariloră din Bistrița, 15 feciori din sată 
suntă ținuți în închisdre și învinuițl ca 
făptuitori. In Ilva mică, totă pentru 
dascălulă comunală — decă nu mă in- 
șelă ună frate ală lui Moldovân Gergely 
— după cum se spune, preotulă locală 
să fie trasă în cercetare, notariulă e sus
pendată, er învățătoriulă fugindă în Bis
trița sub preteestă că e alungată, 2 săp
tămâni a șecțută acolo pe spesele comu
nei cu diurna de 5 fl. pe cji. Tn fine a 
fostă trimisă acasă cu 4 gendarml, cari 
totă în sarcina comunei, deocamdată, au 
să-lă apere — contra cui.?!

Nu scimă ce să credemă; trăimă în 
Asia, ori în inima Europii.

bărgăuanulu.

Parastasa pentru archiflucele Rnâolfn.
Valea Bârgăului, 16 Faură 1889.

Mortea neașteptată a prințului Ru- 
dolfă a causată mare surprindere și a- 
deucă mâhnire în întregă poporațiunea 
de pe acestă vale. Iu tote comunele pe 
edificiile publice s’au arborată stegurl de 
doliu. Din partea preoțimei s’au oficiat 
liturgii solemne și parastase pentru ră- 
paosulă înaltului defunctă.

Tirimia mare, 18 Febr, 1889.
Astăcjl, Luni, în 18 Februarie n. s’a 

oficiată în biserica gr. cat. din Tirimia 
mare parastasă pentru răposatulă prin
cipe de cordnă și archiduce Rudolfă.

Poporulă s’a presentată îmbrăcată 
sărbătoresce și în numără frumosă. Pri
măria comunală a fostă representată 
prin judele Simionă Șiuteu cu jurații săi 
și notarulă cercuală Kovâts Iosef, ev. 
ref. Elevii scolei nostre gr. cat. confe
sionale, 80 la numără, în frunte cu în- 
vățătorulă Ioană Morariu și ajutorați de 
cantorulă Basiliu Tocaciu conduseră cân
tările dela sânta Liturgiă; elevii cântară 
relativă admirabilă.

La finea s. Liturgii d-lă preotă Al. 
Maioră a rostită o cuvântare ocasională, 
er după oficiarea parastasului mulțumi 
publicului pentru participarea în c}i de 
lucru și în numără așa de frumosă la 
acestă solemnitate funebră, care a durat 
mai bine de 3 ore. Ună credincios».

nu mă temă de nimica, esistă o Prove- 
dință pentru noi, mamele! Eu sunt si
gură, că o să scapă pe fiiulă meu...

Ea spuse adevărulă! După patru 
cjile, Cheri nu mai era în periculă, feri
cirea reînvia!

Ah! ea trebue însă se fiă numai de 
scurtă durată... pe copilulă celă mică 
îlă întorse răulă, și mama desperată, ri
dică brațele rugătore spre ceră.

„Dumnecjeulă meu! Dumnedeulă 
meu! Vieța copilului meu acordeză-mi-o! 
lovește-mă pe mine ! der lasă să trăescă 
copilulă meu!“

„Tergulă e făcută !“ răspunse mdr- 
tea ascunsă după o perdea și copilulă 
se însănătoșâ.

Mama însă se culcă pentru a nu se 
mai scula nicl-odată!... și sfânta mamă 
ascundea durerea sa, pentru a nu con
turba bucuria, pe care o aduse scumpulă 
ei reînviată.

Ea surîdea ca martirii, se lupta 
contra răului, ce o copleșia, dâr nu lăsa 
de locă să se turbure seninulă de pe 
fața ei.

Mediculă, care era amiculă casei,

urma cu ună ochiu îngrijată progresulă 
cumplitei bole ce părăsise pe copilulă 
pentru a năvăli asupra mamei. Totă ce 
sciința punea la disposițiă, fu întrebuin- 
țață: der nimica nu ajută.

Mediculu, ne mai putendă ajuta, 
se adresă la chirurgia. Ună chirurgă 
dintre cei mai practici fu chemată, și 
bărbatulă înfiorată află, numai la 1 oră 
din nopte, că dimineța trebue operată 
scumpa sa soțiă.

Oh ! ce nopte înfiorătore.... lui ’i s’a 
părută că dureză o eternitate; acestă o- 
perațiune îi pricinuia o grăză cumplită! 
Inima are presimțiri cari nu înșală !

Bolnava, care printr’o strîngere de 
mână iubitore — sărmana nu mai putea 
nici vorbi, nici respira — reafla surîsulă 
celă dulce, ochii cei strălucitori din ca
lele de fericire, pentru a-lă încuragia să 
spereze. I-se arăta atâtă de liniștită în 
suferința sa, atâtă de voidsă, ocupându- 
se de modulă cum să așeeje patulă, pe 
care erau să o opereze. Făcu semnă 
camerierei să-i aducă ună altă camisol; 
îșl ridica părulă, și luândă o cruciuliță 
în mână, pe care o sărută de mai multe 

ori, refusâ ori ce ajutoră pentru a ajunge 
la patulă funebru. Vai!... și bărbatulă 
văfjendă atâta putere de voință, intră în 
odaia vecină cu ochii plini de lacrimi și 
cu inima plină de suferință!!...

După o oră totulă era finită!... a- 
ceea, care a fostă o femeiă perfectă, o 
mamă exemplară, culcată pe patulă celă 
rece surîdea încă, pe când ângerii îi du
ceau sufletulă în ceriu!

— Murindă, pictorulă lasă tablou
rile sale, componistulă partiturile sale, 
sculptorulă statuele sale, scriitorulă ope- 
rile sale, actorulă nu lasă nimică!....
Der tu, Rosa Cheri, tu ai lăsată esem- 
plulă tuturoră virtuțiloră; amintirea ta 
e neperitore ! "V. "V—ia.

Poesii poporale.
I

Mândro nu ’ți va fi păcată 
Să mă vecjl totă înfocată 
Și dintru adâncă oftândă 
Totă în chinuri petrecândă? 
Ajunge câtă m’ai trudită, 
Că dor te-i fi mulțămită 
A mă vedâ pătimindă

Și cu uăcasurl trăind ă.
Fericire n’am avută
Din ceasulă ce te-am vădută. 
Ci pururea ’mpotrivirî 
Suspinări și tânguiri.
Tocmai ca o pervenea 
Se arde inima mea
Și nu are cre4ământă 
La niminea pe pământă;
Am hotărîtă și voescă 
Câtă voiu ave să trăescă, 
De-așă ave câtă de puțină 
Mândro amândoi să fimă.

II
Unde-audă cuculă în luncă 
Mă îndemnă totă spre ducă, 
De-așă ajunge mai curândă 
Unde mi-am pusă eu de gândă 
Și să trăescu voinicesce 
Precum sufletu-ml poftesce, 
Și să trăescă cu mândra
Cum îmi cere inima.

HI
Cum nu socotiți vr’odată 
Că este vr’o judecată 
Care 'ntrebă pe ori cine 
De a făcută rău ori bine 
Și gândindă la răsplătire 
Să-țl vii singură ’nsimțire 
Și să lași atâtea rele 
Ce le faci inimei mele, 
Și gândescl că n’o să-țl vie
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Literatură.
Convorbiri Literare Nr. 11, BucurescI, 

1 Februarie, 1889, a apăruta ?cu urmă- 
tornlă sumara : G. Crainicână. Din im- 
periula ochiloră. — V. A. Urecliiă. Bi
serica din cetatea Nemțu și Domnița 
Rucsandra — Cir Oeconom. La gura 
sobei ; soneta nietafisica (poesii). Wil
helm de Kotzebue Lascar Viorescu trad, 
de A. (urmare) V. M. Burlă. Despre 
originea Daciloră. —I. Negruzzi și D. 
Rosetti. Zeflemele, revistă umoristică iu 
trei acte (Actula I.)

George Lazarii revistă pentru educa- 
țiune și instrucțiune, anulă 11 Nr. 10 
Bârladă. Ianuarie []1889, a apărută cu 
următorulă sumară: Spiră C. Haretă : 
Localele de școli primare. Propuneri, 
regule și consilii practice pentru clădirea 
și dotarea loră. — V. Șimionov : Rolulă 
sciințeloră în educațiune. — C. Haman- 
giu : Ună dară. Peste ună seculă. De 
vină (poesii). Gh. Gliimbăncscu : când s’a 
aplicată alfabetulă cirilică la scrierea 
limbei române ? — Miopia în școlă, după 
Dr. G. A. Lindner — Notițe literare și 
scieuțifice. — Buletină pedagogică. — 
Ună documentă românescă din 7236 (1628) 
Februarie 23.

binetă sub d. Brătianu. D-lă Panu: Ceră 
cuvântulă în cestie personală. Voci: A 
fostă cu Rosetti.) Erați ună satelită ce 
se învertesce în juruită pământului și 
care cu totă sistema se învertesce in ju
rulă sorelui. ( Aplause prelungite). De a- 
ceea mă îngrijește loculă do unde vine 
propunerea. Sunt contra propunerei 
astfelă cum e făcută, cercetări însă se 
potă face de tote crimele seu delictele 
comise, der o acusare politică ar fi ne
fericire pentru țeră și ar căde ca și a- 
cusarea dela 76, care a fostă retrasă, do 
și noi cereamă să ue ducemă la casațiă.

(D-lă C. Cogăbiiceanu: Ceră cuven
tulă.) Orato.iulă continuă arătândă, că 
suntă multe rele de îndreptată in țeră 
și că nu e vreme de recriminări politico. 
Nu e locă să se facă două curente în 
țeră: unulă de îndreptări și unillă de 
răsbunărl. Propuitorii acestui proiectă 
an făcută o greșală politică. D-sa face 
o comparația între căderea guverneloră 
conservătore și colectiviste și găsesce 
cu d. Cârpă, că aceștia au cădută pen
tru că au înlocuită interesele țârei cu 
apetiturile loră. (Aplause).

D. Maiorescu termină arătândă că 
e contra propunerei astfelă cum se află. 
(Aplause)

D-lă Blaremberg arată, că legea de 
responsabilitate e lege politică, prin ur
mare pentru delictele politice e făcută 
legea, căci delictele do dreptă comună 
se judecă după codulă penală. D-sa ce- 
tesce art. din legea responsabilității în 
care se vorbesce de culpabilitatea acelui 
ministru, care induce în erore Camera 
cu intențiune și spune, că Brătianu flicea 
în cestia Basarabiei Cameriloră sâ re- 
siste și elă dase Basarabia Nu este în
șelarea representanței naționale ?

D lă Blaremberg arată, că aci nu e 
vorba de dreptate, aci e râsbunare pu
blică, e pedepsă; e o râsbunare basată 
pe dreptatea absolută și utilitatea so
cială. Pentru ună ministru crima e mai 
mare. D-sa revine asupra flăcăruia punctă 
de acusaținne, care constitue propunerea. 
Spuneți, că ne-a făcută independența și 
regalitatea?... Decă ar fi avută o parte 
Brătianu la acesta, ar fi trebuită să 
eșimă de atunci independenți și cu Re
gată, er nu cu umilințele art. 7. Unde 
a luată parte vr’o rudă a lui Brătianu 
din ală 9-lea neamă înrăsboiu? Der etă 
ce ceremu: în loculă unui Brătianu de 
contrafacere, vremă pe Brătianu adevă
rată 1 (aplause). D. Blaremberg îșl arată 
temerile sale ca nu cumva mâne Bră
tianu întinerită se vie cu acesta guvernă 
la putere și să începă vechile tradițiunl. 
Impută d-lui Maiorescu ca d-sa să nu se 
facă campionii conservatismului, căci d sa 
a fostă unu ministru conservatori, des- 
aprobată de partidulă conservatori a- 
tuncl. Oratorulă face digresiuni, care 
privescă vieța parlamentară... D. Bla
remberg finește flicendă, că cine va eși 
condamnată de aci, do n’o fi Brătianu, 
sunteți d.-v. ce ați acusată și i-ațl ca
lomniată, (aplause). Faceți ună Panteon 
pentru Brătianu, veți ave stânca Tar- 
piană pentru d-vostră.

D-lă Carp, emoționată mai multă 
ca de obiceiu, reia ultimele cuvinte ale 
d-lui Blaremberg și dice : Suntemu contra, 
o vremă și o putemă, apoi coutinuă a 
spune, că nu trebue să avemă pasiune 
în acestă afacere. S’a făcută o greșelă 
cu urmărirea cabinetului Catargiu și 
vreți să se repetă și adl? Nu numai Bră
tianu a fostă vinovată, der maioritățile 
lui. După cum maioritățile au fostă vi
novate și sub d. Catargiu.

D-lă Lascar îi Catargiu: Ceră cu
ventulă. D. Cârpă continuă arătândă, că 
țâra vrea altceva dela Camera actuală 
decâtă procese. Și declară că atunci 
când Camera o primi propunerea Bla
remberg, d sa nu mai e la ministeră. 
D-sa sfârșesce dicendă, că nu intereseză 
pe ministeră amiciția d-lui Blaremberg! 
(Aplause).

D-lă Lascaril Catargiu spune, că a 
acusată d. Cârpă maioritatea conserva- 
tăre, ort decă nu-i plăcea acea maiori- 
tate, de ce a fostă representantă ală ei, 
de ce n’a făcută cum a făcută cu d. 
Brătianu refusândă sâ intre în ministeră ? 
(Aplause). D-sa arată că râu se face 
comparația între cele 2 cabinete, d-sa 
a cerută sâ mergă cu toții la Casațiă 
și ei n’au vrută să-i trimetă, pe când 
acum d. Brătianu fuge. Finește spu- 
nendă, că sâ mergă sâ se voteze propu
nerea, sâ se vadă de s’au comisă abusurl 
seu nu.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 1 Februarie.
Aceeași afluență de lume la cameră 

ca și erl; măsurile însă de a opri intra
rea publicului s’au îndoită așa, că puțină 
lume mai pote pătrunde în incinta ca
merei. Damele suntă în numără forte 
mare.

D-lă Maiorescu îșl continuă discur- 
sulă începută erl sera. D sa arată, că 
precedentele constituționale nu suntă în 
tavdrea cererei de dare în judecată a 
ministerului Brătianu. Decă ar fi vorba 
de unu faptă delictă s’au crimă comisă 
de vr’ună ministru, ar fi legală să se 
urmărescă și d-sa ar fi de acord. Pro
punerea astfelă cum e făcută are ună 
caracteră politică, se vorbesce, deși inci
dentală, de perderea Basarabiei și per- 
derea Dunărei. Deși acesto 2 cestiunl 
au ună rolă secundară, cu tote astea ele 
suntă părțile mai tăietore din propunere 
și deci e ună caracteră politică (aplause). 
Se propune darea în judecată a ultime- 
loră formațiuni a cabinetului Brătianu, 
apoi atunci cum râmână cele două ces
tiunl care nu s’au petrecută pe vremea 
ultimeloră două formațiuni ministeriale ? 
Judecata a celoră două cestiunl se ju
decă istoricesce, nu pe cale de justiție. 
Judecata aceasta s’a făcută de țeră a- 
tuncl și se va face, er nu acum de ună 
partidă, care a eșită îuvingătoră din 
alegeri.

Ministerulă Ioană Brătianu a presi- 
dată la câștigarea independenței și a 
fundărei regatului (întreruperi), chiar d. 
Al. Lahovari, care era în oposițiă p’a- 
tuncl, a aprobată pe d. Brătianu. D-sa 
spune, că înzadară d. Panu dicea erl, că 
a fi prudentă nu-i politică ; din contră, 
noi, ca stată mică, trebue so deschidemă 
de două ori ochii.

Propunerea acesta vine dela mino
ritate, nu dela acei cari au suferită (în
treruperi, aplause), noi amă fostă dațl 
judecăței. (Sgomotă).

Onor. d. Panu a fostă șefă de ca-

Câte ’mi-)e faci tu mie'
Unde n’o să ’ți fie jocuri 
Câte-mi faci dureri și focuri,

IV
Plângă petrile ’ntr’ună părău 
De traiulă ce-lă trăescă eu, 
Plângă petrile în vâlcele 
De traiulă vieței mele.

V
Plânge-mă maică cu doră
Că ’țl-arn fostă voinică fecioră 
Și de grije ți-am purtată 
Ogorulă țl-l’am lucrată 
Er de când m’am c-ătănită
Vieța mi-s’a otrăvită, 
Tânguescă în țerî străine
Și totă plângă gândindă la tine. 
Multă mi-e doră măicuța mea 
De cea mândră viorea
Care m’am iubită cu ea.
Perit’ai fi pui de cucă
Tu mi-ai cântată să mă ducă, 
’i£i-ai cântată mie de cale
Și mândrii de lungă jale.
Eu m’am dusă din a mea țeră 
Totă cu inima amară,
Am umblată din sate ’n sate 
Totă cu pușca grea în spate, 
Ea mi-a roșă umerile,
Sabia șoldurile. 

Reprivirl Dolițienescl asupra anului 1888.
Vrendă a releva și motiva interesulă 

și însemnătatea activității poliției, va sâ 
dică a căra apă în mare. Chiar în cele 
mai de josă și mai puțină civilisate stra
turi ale poporațiunii, cărora li-se înfă

țișa poliția sân ca ună institută de groză 
și de violență, seu de șicane și de tutelă 
neîndreptățită, a străbătută pe încetă 
convingerea, că instituțiunea polițienescă 
este o întocmire binefăcâtdre pentru tote 
clasele poporațiunii, și că pe terenulă 
administrațiunii politice are sâ resolve 
însemnate probleme de ale vieții.

Decă inse faptulă acesta este a se 
tacsa, cu privire la activitatea unei au
torități pătrunse de însemnătatea activi
tății sale publice și a problemeloră sale, 
ca ună factoră nu de puțină preță, nu 
trebue de altă parte a trece cu vederea, 
câtă de multă se paraliseză scopurile, la 
cari se nisuesce, și disposițiunile luate 
în interesulă comună prin împrejurarea, 
că ele întâmpină o pricepere seu numai 
pe jumătate său de locă.

Se pote afirma cu totă dreptulă, că 
precum pe fiecare târemă ală adminis
trațiunii politice și ală justiției, totă 
așa și pe ală activității polițienescl merge 
ună progresă adevărată mână în mână 
cu înaintarea culturii și a civilisațiunii, 
că mai departe nivelulă celă adâncă ală 
culturii, pe care se află încă o mare 
parte a poporațiunii nostre, și referințele 
caracteristice și deosebite ale țârii, cari 
mai alesă în orașulă nostru natală, orașă 
situată în apropierea orientului, se ma
nifestă în modulă celă mai pregnantă, 
că progrese, cari în occidentulă tare 
cultă se înțelegă de sine, aci însă păru 
a fi într’o depărtare nepătrunsă de ve
derea ochiloră.

Din acestă punctă de vedere suntă 
a se privi și următărele reprivirl asupra 
activității polițienescl în trecută, cari fi- 
resce se estindă numai pe tărâmurile in
teresului generală, cu care ocasiune tre
bue să se cugete omulă și la neajunsu
rile, neperfecțiunilefși trebuințele urgente 
cari au esistătă și cari există încă,

Și pe terenulă siguranței publice 
este evidentă ună progresă netăgăduită. 
Decă, ce e dreptă, și în anulă trecută au 
fostă arătate, după singura cercetare 
prealabilă a căpităuatului orășănescă, la 
judecătoriile (tribunalele) regescl ună 
casă de ucidere din negrijă (nebăgare 
în semi), 4 cașuri de punere de focă, 
28 de înșelătoria, 34 de vătămare trupes- 
că și 92 de furt, și decă s’au pedepsit de 
autoritatea polițienescă 61 de cașuri de 
transgresiune în contra siguranței pu
blice, totuși aci nu trebue a se trece cu 
vederea, că aceste cifre în anii de mai 
nainte se urcau cu multă mai tare și că 
numitele crime și delicte din anulă tre
cută numai în singuratice cașuri au ca
racteră periculosă și că mai alesă cifra 
cea mare a furturiloră se mărginesce 
în partea cea mai mare la furturi mici 
sâvîrșite de servitori la stăpânii loră. 
Crime mari, ca omoruri, omoruri cu furtă 
(rapturi), jafuri etc. nu s’au săvârșită peste 
totă și căpitănatulă orășănescă nu pote a 
se alătura nici astădl la părerea, că asupra 
neguțătorului slovacă, care a fostă aflată 
spâncjurată în dosulă zidului orașului de 
casa lui Jârosi cu ocasiunea târgului de 
tomnă, s’a săvârșită ună omoră cu jafă. 
Din împrejurările faptice constatate reese 
evidentă, că aici în casulă celă mai râu 
numai de ună furtă comisă la ună si- 
nucisă pote fi vorba.

Căușele acestoră referințe mai bune 
ale siguranței publice suntu a se afla în 
sporirea gardei polițienescl făcute îna
inte cu 2 ani, în manuarea strictă a po
liției streiniloră, care acum se estinde 
în măsură mai mare si asupra streiniloră 
din alte țări, precum și în oprirea cer
șitului, ce a urmată acum ună anu. Fi- 
resce că a costată multă ostenelă, spro 
a mauține acestă oprire a cerșitului. Căci 
contribuirile făcute de posesorii localu- 
riloră de afaceri publice în folosulă cer- 
șitoriloră de aici abia a ajunsă spre sus
ținerea cerșitoriloră conscrișl, ală cărora 
număra s’a redusă prin depărtarea nurnă- 
roșiloră cerșitorl streini. Și merită a se 
aminti faptulă bătătoră la ochi, că că
pitănatulă orașului a dispusă să se pună 
în orașă și în suburbii mai multe cutii 
de adunată bani, de câți fiorini au in
trată întrensele în anulă trecută.

(Va urma).

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

Parisd, 21 Februarie. Preșe
dintele camerei Meline și minis- 
trulu de resboiu Freycinet făcu 
pași pentru formarea cabinetului. 
Se speră, căse va forma unu mi- 
nisterfl republicând de fusiune.

BucurescT, 21 Februarie. Ca
mera desbate ar|i noua propunere 
de dare în judecată a ministeru
lui Brătianu.

DIVERSE.
Poporațiunea Elveției. In Elveția 

s’a făcută recensamentulă poporațiunei 
la 1 Decemvre 1888. Resultatulă apro
ximativă e după „N. Z. Z.“: Popora- 
țiune cu loouință 2,921.314, poporațiune 
presentă în țâră 2,934.955, anume băr
bați 1.427.375, femei 1,506.680 ; după 
religiune : protestanți 1,725.155, cato
lici 1,189.819, israelițl 8.386, de altă 
ori de nici o confesiune 10.695. Limba 

| maternă e germană la 2,092.562, fran- 
cesă la 637.940, italiană la 156.602, ro
manică la 38.376. Alte limbi se vor- 
bescă de 8575 inși.

NimeritO. Pe păretele laterală ală 
unui hotelă în Elveția era scrisă antica 
inscripțiune: „Hospes salve!" (6spe, 
bine ai venită). Cu ocasiunea unei re
parări a hotelului s’a reînoită și inscrip- 
țiunea. Zugravulă, precum se vede, omă 
cu multă esperiință, schimba numai o 
literă în „salve" și acum inscripțiunea 
sună: „Hospe solve!" (Ospe, plătesce!)

Statistica pământului. Pe pământă 
se vorbescă 3064 limbi și locuitorii apar
țină la peste 1000 religiunl. Secsulă 
bărbărtesc este aprope în numâră sec- 
sului femeniuă. Vârsta mijlocie e de 
33 ani. Ună pătrariu din locuitorii pă
mântului moră mai nainte de 17 ani. 
Dintre 1000 locuitori numai unulă ajun
ge etatea de 100 ani și numai 6 trăescă 
65 de ani. Suntă ceva peste ună mili
ardă de locuitori pe pământă, dintre 
cari moră la ană 35.214.200 ; pe di 96.480 ; 
pe oră 4.020, pe minută 60—67 și pe 
secundă 1. Se nască pe ană 36.792.000, 
pe di 100.800, pe oră 4.200 și pe mi
nută 70. Cei căsătoriți trăescă mai țmult, 
ca holteii, asemenea cei cumpătați și sir- 
guitorl mai mult, decât îmbuibații și leneșii, 
cei civilisațl mai multă ca ceilalți. Omenii 
mari de regulă trăesc mai mult ca cei mici. 
Numărulă personeloră căsătorite față cu 
cei necăsătoriți se raportă ca 75: 100. 
Cei născuțl primăvera suntă de consti- 
tuțiune mai robustă, decâtă cei cari au 
venită pe lume în celelalte anotimpuri. 
Cașurile de uascere și de mârte se în
tâmplă mai cu semă ndptea. Iu fine mai 
adaugemă, că dintre toți locuitorii numai 
a patra parte din gentilă bărbătescă sunt 
apțl a purta arme.

CursulA pieței Brașovu
din 20 Februarie st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.33 Vând. 9.34
Ârgintti român escâ - „ 9.95 M 9.30
Napoleon-d’orI - - - n 9.5 < n 9.59
Lire turcescl - - - „ 10.84 n 10.86
Imperiali - . - - „ 9.84 H 9.86
Galbinl „ 6.60 n 5.65
Scris, tone. J1AJbinau60/tj „ 101.- Fi —. —

„ „ 6«/o „ 98.50 M 99—
Ruble rusescl - - - „ 128— 1L29—
Discontulâ - - - - 6’/î—8% p« ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 20 Febuarie st. u. 1889.

Renta de aură l"'a . ... . . 101.20 
Renta de hârtiă5°/o........................... - 93.85
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.10
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 119._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 115._
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 10-1.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane - . . . 104.75
Bonuri croato-slavone - . . . . JO5.__
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99,70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.76 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

gbedinului...........................  125.70
Renta de hârtii austriacă .... 83.25
Renta de argintă austriacă ... - 83.80
Ronta de aură austriacă............................111.40
Losurl din 1860  - 140.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 885.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 514 — 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.40 
Galbeni împărătesei................................... 5.68
Napoleon-d’orI - --...............................9.58
Mărci 100 împ. germane - - . . 59.26'/j
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.25

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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AVIS. '-„TL
Subsemnatul!! făcu onor, publici! cunos

cutei. că am deschișii o

Măcelăria

■A CS s

sub conducerea d-lui
STEFĂNU BUREȚIA

in TergnJu Cailorft No. 61
(colții dela, Valea lată)

că ine voiu sili a satisface tuturor!! dorințe-Ș1
lorii a onor, mușterii, provedându aedstă mă
celăria totdduna cu carne de vită, de porcii 
și de vițeii!, calitatea cea mai bună și cu pre 
țuri moderate.

1 kilo carne de vită costă acuma 
numai 30 cr.

Cu distinsă stimă
Demetrâu D. Barca.

OOOKXXXXXOOOC

și
de vendare din causa plecării.

Strada None din josu No 464 catulu I Q
De văcțută în t6te cjilele dela 3—4 ore după am&p- £

ooooooooooooooooooooooooooooooo 
o 
§ 

9 
0 
0 
0 
0 
8 

0 
0° 

$

§

8

Giinstige Gelddarlehen
erhalten selbstăndige Personen, welche eine ordentliche Jahres- 
wohnung und regelmăssigen Verdienst oder Einkommen haben 
und zw. Gewerbetreibende, Kauileute, Beamte, Offlziere, 
Privatiers, Grundbesitzei* u. s. w. je nach Verhăltniss von 100 
11. bis 2000 11. als Pei’SOnalkredit gegen leichte monatliche 
oder dreimonatliche Abzalilung mit 6°/0 Verzinsung.

Auf grundbticherliche In tabulation gegen 4’/20/0 und 5% 
auf Amortisation oder ohne solclie. Năhere Auskunft ertlieilt:

G. A. STEBNER, Budapest
Gr. Kârolyi-utcza 12.

Brieflichen Anfragen sind 3 Stuck Briefinarken beizuscliliseseu.
0 o
o ooooooooooooocoooooooooooooooo

Totodată facemli cunoscută tuturora D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

HB a adapted a — B*a,edeaBii I! JPredealft—RudapeMa

laccele- 
ț rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trend 
accele
rații

Trenu 
mixt

Vieua
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare 4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7ÎJT
7.11

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agliiriș 
Ghirbeu
Nădășel

I>
IClușiu

Apahida 
Ghiriș
Cucerdea 
Uidra 
Vințulii de î 
Ai ud 
Tei așii 
Crăciun elfi 
Blașiu 
Micftsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susfi

Brașovu <
Timi.șu
Predealii

BucurescI

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

nrî2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28

1. 9.35

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

BucurescI
G jg) Prerfenlu

Timișh

Brașov0

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu 
Copșa mică j 

Micăsasa
6 24 Blașiu 

. g 3g Ci ăciunelb 
, G 56 Tciușu

7.15
7 41 (Vințulu de susu 

I 9.18
1Q_ !Cucerden
10.09; Ghirișu 
10.19 kpaliida
1048 
11.55, 
12.34., 
12.52 

1.34 
2.19

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

I 
I

I 
I

A iuda

Clușiu |

[-Nădășelu
Gîhrbău 
AghireșQ
Stana

2.46||B. Hniedin
3.31 Ciucia

Bucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâ-sârheli 
Vârad-Velencze 

Oradea-mare j 
P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

3.59
4.32 
"6?53
7.21
8.23
9.02
9.52

I

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55

T15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

SS.-iTesla-Aradu-Tcius'TeiuM-Aradu-B.-IPesta Copsa-micii—Sibiiu
“ JL -

TmKÎ lopșa-mică
__ ___ llȘeica mare

1 ^9!L6inneșâ
2.32-Ocna

Sibiiu

Trenu 
omni
bus

Tronîi 
omni
bus

Trenu 
<16 

pers.

Trenu 
do 

pers-

Viena 11.10 0_ |
BiulapeMta 8.20 9.05
l.Mzolnok 11.20 12.41

Aradii j 4.10 5.45
2.17 4.30 6.-

Glogovaț ii 2.37 4.43 6.13
Gyorok 3.19 5.07 6.38
Paulișâ 3.43 5.19 6.51,

7.10Radna-Lipova 4.05 5.41
Conop 6.09 7.37i
Berzava 6.28 7.55
Soborșină 7.25 8.42'
ZainU 8.01 9.12;
Gu răsădi 8.34 9.41,
îllia 8.55 9.58
iBranicica 9.19 10.17
Deva 1.47 9.51 10.42t
Simeria (Piski) 2.08 10.35 11.07;
Orăștia 11.09 11.37i
Șibotu 11.39 12.-1
Vințulii de josu 12.12 12.29
Alba-Iulia 8.55 12.29 12.46
Teiușu 9.54 1.16 1.26

iTeinșu 
Alba-Inlia 
Vințulii de
Șibotă
lOrăștia 
Simeria (Piski)
Deva
Bran idea

i Ilia
, G urasada
I Zamu
1 SoborșinU
Berzava
Conopă
Radna-Lipova 
Paulișu

> Gyorok 
Glogovaț

A radii

josA

Trenu 
mixt

i.

Trenu 
de 

pors. I 2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

11.-
11.21

Sibiiti-țlopșa-inică

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24

:Loinneșîi 9.45 10.60
iȘeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

| Cucerdea - Oșorheiu- 
I Regliiniilii sftsescii

Szolnok
Budapesta

Viena

i ,aimci-ia'Pisk^-a’e^roseni^eiroseui-Simeria (Piski)

Aradii —Timișbra

Simeria 6.47 2.42 Petroșenl 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegâ 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 Hațegti 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșenl 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Timișora—Aradii

Reghinul» sftsescd- 
Osorhelu-C'ueerdea

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16!
12.50

1.19
2.—
3.04,
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

“ g Merczifalva 
- ------- Timișora 
iu,----------------- —

Aradii
Aradula nou
Ndmeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva

VIureșii-ILudoșu-IBistrița Bisiriia-JUureMl-Iaidosii• !
MureșU-LudoșU 
Țagă-Budateleca 
Bistrița

4.40] Bistrița 
g (i-l Țagu-Budatelecu 
____ MurășiA-Ludoșa

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de ndpte.

_5.50
6.13!------ .___
6.3», 
7.19'"™ “ 
7.38/S ®ța.
6-20b ♦

Al.-Bogata 
|llernuth 
Șânpaulh 

__ Mirașteu 

llj Oșorheiu j 

Reghinul-săs.

3 ' B
3.35
3.5G
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.—
7.56

10.20 3.25
10 50 3.58
11.11 4.20
11.20 4.30
11.67 5.11
12.12 5.28
12.36 5.53
12.55 6.13
4.58
7.—

Turda—G liirișii

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sagh 8.36
8.14 8.08 Aradultt nou 9.11
9.12 9.02 AradA 9.27

G li irișii—Tai rda

p Ghirișd 
■> Turda

I II
9.261 4.191 Turda
9.47| 4.40 Ghirîși

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17 Simeria (Piski)-l'iiied,

Reghinul-săs. 8.35 8.-
: Oșorheiu < 10.20 9.49

1 6.56 12.15 10.20
ÎMirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paula 7.40 12.58 11.02
lernuttl 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludo și 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

9.41 Sigliișora-Odorheiu Odorheiii-Sigliisora
1.11. ------------------ k------------------

Inied.-Simeria (Piski)

[Sighișdra
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.45>Sighiș6ră

5.38
Unicdăra 
Cerna 
Simeria

9.36
9.60

10.15
. RugămiT pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s<5 binevoiască a scrie pe cuponulti manda- 

tului poștală și numerii de pe fășia sub care aurimitdii diarulu nostru până acuma.
___ __________________________ ________ ____________ Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


