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Cehi mai năcăjită oină în Țâra 
ungurescă este a<|l fără îndoielă 
președintele camerei deputațiloră 
din Peșta, care nu mai scie ce se 
începă și cum se se mai porte, ca 
se susțină ordinea în parlamentă.

Partidele maghiare din stânga, 
cari s’au aliată pentru ca se res- 
torne cabinetulă Tisza, provocă 
mereu scene furtunăse în cursulă 
desbateriloru. Ele au declarată 
prin graiulă căpeteniei lorfl, acon- 
telui Albert Apponyi, că în dietă 
nu se mai potă reîntfirce stările 
normale, pe câtă timpă Tisza Kal
man va ocupa fotoliulă de mi
nistru.

Putemă dice, că totă discu- 
țiunea în cailele din urmă s’a în
vârtită mai multă în jurulă per- 
sănei lui Tisza și a cererei din 
ce în ce mai vehemente a oposi- 
ționaliloră, ca densulă se se re
tragă neamânată del a ministers, 
căci și-a pierdută vetța și autori 
tatea în țâră.

In ședința de alaltaerl, care a 
fostă erășl destulă de turbulentă, 
oposiționalii strigau în gura mare 
„voimă se trântimă pe Tisza!“ 
„elu trebue se demisioneze!“

Se găsise adecă, după atâtea 
atacuri înverșunate din partea o- 
posițiunei, și între guvernamentali 
lină deputată, care fiindu unii vor- 
bitoră mai de Domne ajută, se 
ia în aperare pe șeiulă seu. Acesta 
fu Alexandru Hegedus, alesulă 
Clușiului. Mamelucii îlu întreru- 
peau cu strigări de „trăiască 
Tisza“, la cari oposiționalii răs
pundeau cu strigarea: „Tisza tre
bue se demisioneze.“

Oficioșii susțină că entusias- 
inulu, cu care au primită depu
tății guvernamentali vorbirea lui 
Hegedus dovedesce că ministerial 
se află în deplină solidaritate și 
înțelegere cu partida sa. Și ca 
se se dovedescă și mai multă a- 
câsta solidaritate guvernamentalii, 
maimuțândă pe FrancesI, s’au 

hotarîtă a tipări vorbirea lui He- 
gediis în broșură și a-o împărți 
în totă țera.

Hegedus a vorbită de ceea ce 
a făcutu Tisza în timpă de 14 
ani și între hohotele stângei a 
amintită „cestiunile grele, ce a 
sciutu elă se le resolve atâtu de 
fericită14, apoi a apelată la dietă 
se facă se se reîntârcă starea nor
mală, și se discute liniștită asu
pra importantului proiectă dela 
ordinea cjilei.

Când Hegedus cu-o apostrofă 
voi se se pronunțe solemnelă în 
favorea personei lui Tisza unulă 
din oposițiune îlu întrerupse cu 
cuvintele: „Ce capeți pentru a- 
cesta representațiă?“

N’a putută să se bucure Tisza 
Kalman nici de debutulă acesta 
ală fidelului seu, căci îndată după 
Hegedus s’a ridicată Balthasar Hor
vath, fostulă deakistă, care pănă 
mai erl era membru ală clubului 
guvernamentală și făcu o critică 
fulminantă și sdrobitore cabine
tului Tisza, între aplausele sgo- 
motose neîntrerupte ale stângei.

Interesantă este mai alesă acea 
parte a vorbirei lui Horvath, în 
care combate absolutismulă par
lamentară ală lui Tisza, care, cțice, 
este cu atâtă mai periculoșii, cu 
câtă „Tisza îșT întemeiază regi- 
mulii pe moravurile stricate ale 
națiunei.“

Horvath încheia vorbirea sa 
(jicendă, că cabinetulă Tisza nu 
numai.pentru Ungaria, ci pentru 
monarchia intrigă este mai mult 
ca o nenorocire, este o adevărată 
fatalitate.

Abia eri s’a votată § 14. Ră
mâne însă fatalulu § 25 de discu
tată și deja guvernulă se află în 
mare încurcătură, căci nu scie când 
se ficseze terminulă recrutării din 
anulă acesta. Cercurile militare 
pretindă adecă să se facă deja în 
anulă acesta recrutarea pe basa 
nouei legi militare, der nu se scie 
când se va termina în dietă dis- 

cuțiunea acestei legi in împreju
rările de față.

Oposițiunalii spereză că pănă 
ce va veni rândulu la § 25 voră 
pute sparge rândurile majorității 
îndemnându pe unii și alții se pă 
răsescă corabia lui Tisza.

Se vorbesce deja în Peșta de 
eventualitatea unui ministeriu An- 
drassy, ori Szapary. Situațiunea 
e câtă se pâte de încordată, cu 
tote că oficioșii asigură mereu că 
Tisza e ac]I mai tare ca ori și 
când.

Din dieta nnirnresca.
In ședința dela 19 Februarie, mi- 

nistrulă de honvedl a depusă ună pro
iectă de lege pentru amânarea recrută
rii regulate din ăstă ană. Urmeză con
tinuarea desbaterii asupra legii militare.

Deputatulă sasă Iosif Filtsch rjice că 
e ne’ndoiosă dovedită, cumcă § 14 în 
textuarea lui originală involvă o vătă
mare a drepturilor^ constituționale. Mi
nistru-președinte a consimțită fără a fi 
c-onstrînsă la acestă vătămare de dreptă. 
Au ajunsă lucrurile acolo, că înșiși de
putății sași se vădă nevoițl d’a inter
veni pentru drepturile statului ungu
rești și a limbei vngurescl în con
tra ministrului președinte ungurescă. 
(Vii aplause ’n stânga.) Ministru-preșe- 
dinte a provocată în anulă trecută pe 
Sași sâ-șl dovedescă și în faptă fidelita
tea loră pentru statulu ungurescă. De
putății sasi nu potă dovedi mai bine 
acesta, decâtă iutervenindă pentru drep
turile constituțiunei ungurescl față cu 
ministru-președinte. (Vii aplause.) Sașii sti- 
rneză constituțiunea ungurescă și suntă 
totdeuna gata a-o apăra contra ori cui 
ar voi să o atace (Vii aplause). Vorbi- 
torulă primesce de altmintrelea anienda- 
mentulă făcută de ministru-președinte.

Dep. sasă Zaij accentueză situațiu
nea caracteristică, în care se află parla- 
mentulă ungurescă. 'Salută cu mulțu
mire faptulă, că întregulă parlamentă 
fără deosebire de partidă ține strînsă la 
drepturile constituționale, d’a păstra ne
știrbită legislațiunei stabilirea efectivu

lui presentă și a contingentului recru- 
țiloră. Vorbitorulă polemiseză contra 
ministrului președinte și dice, că e o bă- 
nuelă fără temeiu a parlamentului aus
triacă, că ar fi temere de vr’o restrin- 
gere a drepturiloră constituționale un
gurescl din partea acestuia; căci e re
gretabilă, că ataculă asupra loră s’a în
cercată aci în parlamentulă ungurescă. 
(Aplase n stânga.)

Ștefană Tisza (fiulă ministrului) po- 
lemisâ cu oposiția, care pote să’șl con
tinue lupta ei, der numai cu arme par
lamentare. Ungurii au pre multă matu
ritate politică, decâtă ca escese de stradă 
să potă esercita vr’o influință asupra 
hotărîriloră parlamentului, fiă în direc
țiunea cedării, ori a îndărătniciei.

Contele Apponyi saluta modificarea 
§ 14 ca o victoriă a oposițiunei și a ni- 
suințeloră naționale. Desbaterile pasio
nate ca cele actuale nu suntă în intere- 
sulă monarchiei si ală patriei, der mi
nistru-președinte ungurescă trebuia să 
scie ce furtună are se ridice în țâra în- 
tregă paragrafii 14 și 25; trebuia să soie 
că suntă două puncte ce națiunea ungu
rescă nu lasă a le atinge integritatea 
constituțiunei și interesulă limbei ungu
rescl. Ministru-președinte a compromisă 
posițiunea ce o ocupă. Demnitatea a- 
cestei posițiunl pretinde ca atunci, când 
ministru-președinte pune cestiunea de 
cabinetă, acesta să se’ntâmple seriosă 
Elă a compromisă însă și demnitatea 
coronei, refusândă răspunderea pentru o 
enunciațiune politică a coronei. (Tisza 
adecă a <jisu, că nu elă a pusă în gura 
monarchului vorbele ce le-a,'adresată de- 
putațiunei camerei.) Amă ajunsă acolo, 
că nu ne mai putemă întârce la stări 
normale, câtă timpă ministru-președinte 
ocupă aceea posițiune. Puteți să’i dațl 
încredere și mai departe ministrului- 
președinte, der ună lucru nu i-lă mai pu
teți da și acesta e vacja. Iucheiă vorbi
torulă dândă espresiune speranței, că 
ambele partide oposiționale voră obținâ 
încă succese strălucite pe tărâmulă apărării 
intereseloră naționale.

Ministrulă Tisza tfice, că și în alte 
părți se’ntâmplă escese ca cele întâm
plate aci, der de aci nimenea n’a dedus 
ună mare periculă pentru stată, ori o răs 
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Poesii poporale.
i

Fruncjă verde bobii de linte 
Descunună-mă părinte, 
Ia-mi urîta dinainte, 
Că de mi-i descununa 
O sută de zlotl ți-oi da 
Și ’ntr'o vară ți-oi lucra. 
Eu nu te-oi descununa 
De mi-i da ori câta mi-i da, 
Cununa a fostă la mine, 
Ochii tei au fostă la tine, 
De ce n’ai luată semă bine 
Cine era lângă tine?
Du-te și la Vlădica 
Că și elă va dice-asa.

II
Frunză verde alinoră 
Plânge-mă maică cu doră 
Că țl-am fostă voinică fecioră, 
Ți-am scosă boulă din ocolă, 
Ți-am bresdată mare ogoră, 
Ți-am sămănată grâușoră. 
Și-am sămănată grâu de vară 
Pănă ’n seră să răsară 
Ia mamă și du la moră 
Și la mine merindioră, 
Că pe mine mă chemară

Să mă ducii din a mea țeră 
Și pe unde m3 ducii eu 
Nu găsescă unii firii de grâu 
Numai sânge pănă ’n brâu; 
Nui nici pane, nu-i nici iarbă 
Numai sânge pănă ’n barbă, 
Sânge de-akl Muscanului 
Pănă n frâulă calului, 
Sânge și de-ală Turcului 
Pănă ’n coma murgului. 
Sângele din ce ’i făcută ? 
Din pistolii bine umplută, 
Din pistolii, din buzduganti 
învârtită de Moldovană, 
Isbindă în peptil pe dujmană

III
Câte flori pe luncă ’n susă 
Tote cu bad a le-am puști 
Și când a fosta la udat.O, 
Numai una am uitată 
Numai una am greșită 
Și-aceea s’a veștejită. 
Creșteți flori și înfloriți 
Că mie nu 'ml trebuițl, 
CrescețI flori câtă gardurile 
Să vă bată vânturile 
S’astupațI prilazurile, 
Sâ rămână numai parii 
Sâ se spândure dușmanii.

IV
Frundă verde trei măsline,

Mă ducă maică dela tine. 
Inimidra mea rămâne.
Ce se facă, s’o iau cu mine ? 
Eu n'o potă lua cu mine 
Der te rogă să ’mi-o ții bine 
Măcară două ori trei cjile 
Pănă ce-a uita de mine, 
Și-apoi măicuțo ml-o bagă 
Iu cornă de năframă negră 
Și mi-o lasă ’n josă pe apă. 
De s’a, maico, cufunda 
Tu nu mă mai aștepta, 
De s’a duce ’n josă pe apă 
Maică totă mă mai așteptă, 
Că de-a 6 maico spre bine 
Eu voi mai veni la tine, 
De a fi spre vr’o răutate 
Voiu scrie ună răvașă carte

Pe de lături
Cu băbăturl,
La mijlocă
Pară de focă,

In tuspatru cornurele
Ună doră mestecată cu jele 
Și oftatu inimei mele.
De-ar fi lumea de hârtie 
Așă aprinde-o într’o mânie, 
Și de ar fi lumea de paie 
I-așă da focă cu bobotae, 
Der așa lume-ai de petră 
Și nu pdte arde ’ndată.

V
Turturea de pe băragă 
Nu mă blăstăma să zacă, 
Că pe nime n’am cu dragă 
Mâna să-mi pue la capă 
Să mă ’ntrebe de ce zacă.
Turturea de pe ogoru 
Nu mă blăstăma să moră 
Că n’am pe nime cu doră 
Să mă ’ntrebe de ce moră 
Și de ce-mi este mai doră.

VI
Cine a (fisă ânteiu doina, 
Arsă i-a fostă inima
Cum e și a mea-acuma. 
Au doina de unde vine? 
Din dragostea cu suspine. 
Și doina din ce-i făcută? 
Din lungă dragoste multă. 
Pe cine dorulă îlă paște 
Mai bine de nu s'ar nasce.

vn
Nourașă mândru și grosă 
Ce veste ’ml-ai dusă în josă 
Ori regutele s’a ’ntorsă; 
Răgutele nu s’a ’ntorsă 
Trecură, mândro alesă, 
Cu trei stegurl de mătasă 
Unu-i roșu ca focu, 
Unu-i negru ca corbu ,
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turnare a raporturiloră. In capitala Ita
liei s’au întâmplată în (Jilele trecute 
astfelă de escese, numai câta acolo gu- 
vernulă a fostă atacată în cameră, fiindcă 
n’a îngrijitO de menținerea liniște! și 
ordinei. Der nici acolo nici in altă parte 
nu s’a vorbită ca aci; că abstragendă 
de aceea, că s’a ceruta aci pedepsirea 
abusurilora, decă s’au comisa de aces
tea, idea resistenței cu revolvărulă încă 
nu s’a agitata pănă acum în nici una 
parlament. încheia dicend, că nu îl nutresce 
nici o îndoială, că amândouă oposițiunile 
lucrânda în unire vorft avă într’o direcțiune 
deplina succesă; ele voră apăra consti- 
tuțiunea ungurescă căci acesta uu e ata- 
dată de nimenea.

SCIR1LE VILEI.
Contra emigrării. Municipiulă comi

tatului Pojunil va lua disposițiunl ener
gice. cjîce-se, în contra emigrărilora din 
Schutt și Sommerein, care în timpuld 
din urmă au luata cu deosebire mari 
dimensiuni. — Curiosă mai e și admi
nistrația stăpânirii ungurescl! Vede bine 
că nu folosesce nici o măsură contra 
emigrării, și totă nu vre să scie, că 
numai alinarea miseriei va pune capătă 
emigrărilora.

* * *
Doctorii In medicină. Ni-se scrie din 

Pesta, că d-la lână PopovicI, care prin 
diligiuța sa esemplară a depusa în scurta 
vreme de una and tdte esamenele rigu- 
rose, a tosta promovata de universitatea 
din Pesta la gradula de doctora în me
dicină. Felicitările nostre !

*

Balulti femeilorii române din Oravița 
a reușita splendida. Caracterula națio
nala românesca era eminamente pro
nunțata prin costumele răpitore, prin 
limba de conversațiune și prin jocuri 
românescl. Anevoiă se va găsi vr’una 
bala românesca, unde să vecțl în pro
gramă: „Hora", „Dunărinca", „Romana", 
„Ardeleana", „Pe picioră", „De doi" și 
„Măzărica". Damele au fosta surprinse cu 
câte o ordine de danța simplă, der ele
gantă, precum erau și toaletele lord. 
Sala admirabila decorată, româncuțe ră
pitore , feciori voinici, somitățile orașu 
lui civile și militare, veseliă neprefăcută, 
profita frumosa, etă icona balului. O no
utate a serei a fosta cuadrilula compusa 
de d-na Livia Vuia din motive româ
nescl, care deja la concertula din luna 
trecută a fosta viu aplaudata și acum 
cu foca jucata, precum i-se scrie „Lumi
nătorului.“

* *
Slujbași „cinstiți." Nu’i vorbă, a be 

câte puțina vina nu este rău, der a be 
vina fără permisiune din butoiula altora, 
acesta 46u nu e cuviinciosa, ba nici nu 
e ertata. Acesta ar trebuijs’o scie și nu

Unu-i alba ca omătu. 
Cela roșu-i a bătăliă, 
Cela negru-i a jalniciă 
Și cela alba a bucuriă. 
De ar da Domnula sfânta să fie 
Câți s’a dusa iară să vie.
— Câți s’au dusa toți au venita, 
Alu meu puiu dor a murită 
Căci ela singura n’a venita. 
De-așa sci biue c’a murită 
Pune-așă portuld la cernita 
Și fața la veștejită, 
Der de-așa sci că ar veni 
Portula ’mi-l’așa săpuni 
Fața ’mi-o-așa rumeni 
Și înainte i-așă eși 
Pe-ună cala sprintena gălbiora 
Să scie- că ml-a fosta doră, 
Pe-und cald galbena spriutenela 
Să scie scumpulu suflețela 
Că vai dora mi-a fosta de eld.

VIII
Te-ai dusă bade, te-ai dusa dragă, 
Ml-ai lăsata inima negră, 
Arcjă’ld focii de Sibiiu 
N’a pututd sta ela pustiu 
Că de când tu ml-ai plecata 
Cu multa dora m’ai încărcata 
De-ai veui mâne’ndărăta 
Că vai doiosă te-aștepta. 

scimd cai I funcționari ai căii ferate dela 
gara din Apahida, despre cari ni-se scrie, 
că mai săptămânile trecute s’au împărtă
șită din butoiula cu vină ce se trimisese 
din părțile Ternavelord unui preota ro
mâna din Câmpiă. Etă cum stă lucrul: 
Butoiula s’a trimisa în 29 Decemvre și 
a ajunsă la Apahida în 30. De aci avi- 
sulă despre sosirea butoiului avea să se 
trimită în Ghirișulă vechiuțp. u. Mociu), 
dâr s’a întâmplata, că dna poștăriță dela 
Apahida a fosta cam zăpăcită și în locd 
de a trimite avisulă la posta vecină în 
Mociu, l’a trimisa cu totula în altă di
recțiune. ț)iua de Crăciunfl a sosita și 
preotulă nostru aștepta cu mesa așter
nută, der vina nu era ca’n palmă. Pe 
când la mesa lui se mâncau cârnații, pe 
atunci la gara din Apahida se bea vi- 
nula, așa că după 15 dile, când preotula 
se duse să’șl aducă vinulă, află butoiula 
gola. ’I s’a spusa că ”inula a înghațata 
în butoiu și cei cu pricina slujbașii dela 
gară, au mâncată vinulă făr’ de temă ca 
nu cumva să se desghețe erășl. Se’uțe- 
lege. că numitului păgubașă nu’i va fi 
părută bine de asta, der de . mirată nu 
s’a putută mira chiar de loca, dedrece 
ni-se scrie, că ori de câte-orl i-s’au mai 
trimisă asemenea butoie cu vină la nu
mita stațiune, totdeuna le-a aflată cu si- 
gilulă ruptă. Nu scimă ce va fi răs
punsă la asta direcțiunea poștală din Si
biiu, căreia i-s’a denunțată lucrulă, der 
cum-că la Apahida mergă lucrurile dea’n- 
dăsele, asta se vede și din împrejura
rea, că cu altă ocasiune i-s’a trimisă 
unui locuitoră, cu numele Popă Todora, 
ună avisă ca să mergă la gară să’șl 
scotă 200 de purcein sosiți la adresa lui, 
pe când omulă nu scia de asta nimică, 
căci negoță nu portă și purceii nu erau 
ai lui. Asemenea lucruri nucredema,că 
se petrecă în Turcia.

* * *
Regina Natalia a Serbiei, care în cu- 

rendă se va întdrce în BucurescI, a în
sărcinată pe împuternicitulă ei să-i cum
pere o casă mare în BucurescI. Se vede 
că regina Natalia are de gândă să se 
stabilescă în România.

♦ * *
4700 fl. dispăruți. Ună comerciantă 

de porci, anume Vasa Koits, venindă din 
Dolova (Serbia) la Chichinda-mare, se 
pomeni la gară, când să-și dea biletulă, 
că’i lipsesco portofoliulă cu 4700 fl. 
Bănuesce pe ună tovarășă de drumă, 
care a părăsită cupeulă în Timișdra, că 
i-a furată banii pe când dânsulă dnrmea. 
Poliția îlă caută.

* ♦ £
Hiene in formă de omii. Pe pusta 

Kartal a proprietarului Schossberg în 
Ungaria au murită în 4il®le trecute 80 
de oi, de arsură de splină. Cadavrele 
loră au fostă imediată îmormentate. 
Noptea însă nisce țărani din Kartal des- 
gropară o parte din oi și-și făcură de

IX
Fruncjă verde odoleană 
Merge-ună fecioră de Sibiiauă 
Cu pena de măgherană, 
Când pășia pena-i sclipea 
Ochii și gura-i rîdea.
Vai de mine puiulă meu 
De atâta-mi pare de rău
Când s’a dusă de nu ml-a spusă 
Să-i pună merinde de-ajunsă 
Și-acum elă va fi departe 
I-așI scrie și nu sciu carte, 
I-așă trimite, n’am pe cine, 
Eu m’așă duce, mi-e rușine. 
Trimete-i-așă eu pe lună 
Dorulă meu ca să i-lă spună, 
Luna-i numai jumătate 
Nu i-a spune cuîdreptate. 
Trimete-i’așI io pe stele.
Stelele suntă mărunțele 
Nui-oră spune că mi e jele. 
Trimete i-așă io pe sore 
Pe-alui rade lucitore, 
Sărele e rotungioră 
Nu i-a spune că mie’doră. 
Trimete-i’așă eu pe ventă 
Ventulă sbără șuerândă 
Nu-i spune cu crecjămentă 

mâncare din carnea loră. Acum suntă 
puși sub supraveghiarea medicală și s’a 
pornită și cercetare contra loră.

* * *
Tunuri de asediu. La poligonulă dela 

CotrocenI lângă BucurescI s’au începută 
esperiențele cu tunurile cele nouă de 
asediu destinate forturiloră capitalei Ro
mâniei.

** •!*
Unii spirits in temniță. In comuna 

Petromană din cornitatulă Timișului a 
răposată cJGele acestea ună onestă ță
rână română, a căruia nevastă avea la 
o cassă de păstrare din Ciacova 300 fl. 
Unuia dintre locuitorii din comună, lă- 
comindă la banii sărmanei văduve, s 
hotărî, ca în 6re care chipă s’o ÎDșele. 
îndată după înmormântare, pe la medul 
nopții, elă se presentâ în formă de „spi- 
rită" la întristata văduvă și-i spuse, că 
elă vine din lumea cealaltă, că acolo a 
văclută pe bărbatulă ei și că acesta nu 
pote intra în raiu pănă când femeea 
uu-i va trimite 200 fl. In 4iua următore 
biata femeiă se duse la Ciacova și din 
banii, ce-i avea acolo depuși la bancă, 
ridica suma de 200 fl. întrebată fiindă 
de directorulă băucei, ea spuse din firă 
în pără și causa pentru care îi trebue 
banii. Funcționarii dela bancă încunos- 
ciințară numai decâtă gendarmeria, care 
pândi „spiritulă", și când acesta într’o 
altă nOpte voi să mergă după bani, gen- 
darmii îlă prinseră. Pentru ca să nu se 
mai potă reîntărce în lumea cealaltă, 
de unde cjicea c’a venită, gendarmii îlă 
duseră în temniță.

Mortea Episcopului Popasu.
„Telegr. Românii" din Sibiiu 

dela 7/19 1. c. publică următorea 
cii’culară:
Cătră tote oficiile protopresbitcrale din ar- 

chidiecesa Transilvan iei.
Cu durere aducă la cunoscința iu

bitului cleră și poporă archidiecesană : 
că Presfinția Sa domnulă episcopă ală 
eparchiei Caransebeșului loanu Popasu, 
erl, adecă Duminecă în 5/17 Februarie 
a. c la 2 ore după mecjulă nopții, în 
urma unui morbă greu de patru cjile nu
mită bronchitis, a repausată în Domuulă.

Iubită și stimată de toți, cu liniște 
în sufletulă său și cu mângăere în 
inima sa a putută repausatulă să trecă 
din lumea acesta în etate preste 80 
de ani și după servicii mai bine ca 
de 50 de ani aduse bisericei și națiunei 
sale, căreia a fostă devotată cu o rară 
abnegațiune și cu multă bărbăția.

Biserica nostră ortodoxă română 
din Ungaria și Transilvania îmbracă do
liu în fața acestei perderl mari; er în 
specială archidiecesa nostră deplânge în 
adormitulă nu numai pre ună archiereu 
devotată înaltei sale misiuni, ci și pe 
fiiulă său pre iubită de odinioră, a că
ruia memoriă nl-a rămasă tuturora ne- 
ștersă încă de pe timpulă, când ferici- 
tulă escela ca protopresbiteră ală Bra
șovului prin siliuțele lui neînfrânte întru 
lățirea lumiuei și preste totă întru a- 
părarea intereseloră nostre naționale bise- 
ricescl.

Lasă, ca iubitulă cleră și poporă ar
chidiecesană să aflo însuși modulă celă 
mai corăspunijătoră pentru a da ador
mitului în fericire presânțită episcopă 
tributulă recunoscinței premeritate; din 
parte’ml anunciându - vă casulă acesta 
tristă, mă mărginescă a îndruma pe iu
bita preoțime parochială, ca numele a- 
celuiașl părinte episcopă să-lă petrâcă 
în dipticile morțiloră, pentru a-i păstra 
pentru totdeuna memoria deosebi și în 
sântele sale lucrări la altarulă Domnului.

Sibiiu, 6 Februarie 1889.
Miron Honianulu, 

aichiep. și metrop.

Consistoriulu eparchialu din Ca- 
ransebeșu a dată din incidentală 
morții Episcopului Popasu urmă- 
tbrea circulară:
Prea On. Părinți Protopresbiterl și Admi

nistratori protopresbiterall, Onorată Preoțime 
eparchială, iubită poporă credinciosă ală 

diecesei yr. or. române a Caransebeșului.
Biserica și națiunea română, în deo

sebi diecesa nostră de Dumnezeu scu
tită au îndurată o grea perdere. — Bu- 
nulă și prea iubitulă ei archipăstxă 
loanu Popasu nu se mai află între cei vii.

Ună morbă scurtă, der forte acută, 
a tăiată firulă unei vieți pline de fapte 
mărețe adl dimineță la 2 ore în ală 81 
ană ală vîrstei, după o lucrare de peste 
50 de ani la altarulă bisericei și ală na- 
țiuuei, în ală 24-lea ană ală conducerii 
pre blânde de archiereu. Cine va pute să 
descrie în tote amănuntele meritele a- 
cestui bărbată, carele ne fu trimisă de 
Provedința dumnecjeescă ca ună mân- 
tuitoră ? Cine va pute să descrie câtă 
bărbățiă, câtă abnegațiune a trebuită să 
aibă acestă bărbată ală Provedinței, 
când la ocuparea scaunului episcopescă 
n’a găsită decâtă numai nisce ruinl? 
Cine va pute să enumere faptele lui să
vârșite pe terenulă culturală, națională 
și bisericescă? Elă a fostă Mesia popo
rului românescă din diecesa aoesta, care 
fusese apăsată, asuprită din multe părți. 
Elă a fostă păstorulă celă bună, carele 
îșl pune sufletulă său pentru oile sale. 
— Elă a căutată să adune turma cea 
împrăștiată de vitregimea timpuriloră.

Der neobosită, cum era, a căutată 
s’o asigure și pentru viitoră prin dife
rite măsuri, ce mintea sa înaltă, inima 
sa nobilă, esperiența sa forts bogată i-le 
dedea la îndemână.

Și când Preabunulă Dumnedeu l’a 
luată din mijlocuia nostru, noi nu pu- 
temă să uitămă pe acela, carele cu dreptă 
cuvântă a putută cjice despre sine: luptă 
bună m’am luptată, cursulă am sfîrșită, 
credința am păstrată, și acuma așteptă 
cununa dreptății care ml-o va da Dom
nulă judecătorulă celă dreptă 1 (II. Tim. 
4, 7, 8.)

Aceste ne impună nouă celoră ce 
amă gustată timpă îndelungată din fruc
tele bunătății prea vrednicului și bu
nului Archiereu și părinte, ca cu aceeași 
iubire, cu care ne-a {iubită elă, să-lă iu- 
bimă și noi; venițl cu toții să deplân- 
gemă mortea acestui rară bărbată. Să-i 
arătămă din apropiere și din depărtare, 
că scumpă ne-a fostă vieța lui și că 
multă amă fi mai dorită să-lă avemă încă 
în mijloculă nostru.

De aceea Consistoriulă eparehială 
spre a’șl arăta adâncă durere pentru per- 
derea acestui scumpă tesaură ală biseri
cei și națiunei române, ordineză: 1. In 
tâte bisericile din diecesă să se tragă 
clopotele 9 4*L dela primirea acestui 
circulariu și adecă de 3 ori pe fiă-care 
4i ; 2. Pe bisericile și edificiile școle-
loră năstre să se pună stegă negru. 3. 
In tote bisericile să se săverșâscă Dumi
necă în 12/24 Faură a. c. părăstasă pentru 
odihna adormitului întru Domnulă, la 
care părăstasă după tragerea clopoteloră 
va asista clerulă și poporulă credinciosă ; 
4. Părăstasulă acesta să se repețescă în 
4iua când va fi ună ană dela reposarea 
venerabilului adormită, adecă în 5/17 Fa
ură 1890 ; 5. Pănă la întregirea con
formă Statutului organică a văduvitei ca
tedre episcopescl se voră ceti la tote ss. 
liturgii ecteniile morțiloră : pentru odihna 
sufletului rcposatului servului lui Dumnezeu 
archiercului nostru Ionău, eră scaunulă ar- 
chierescă să se ție în întregă acelă res- 
timpă acoperită cu vălă negru ; 6. In
loculă Archiereului nostru în ecteniile 
pentru oei vii se va pomeni: înaltă prea 
sânția Sa Metropolitulă Mironfi.

Astfelă, Onorată Preoțime și iubită 
poporă! să serbați aducerea aminte a 
acestui mare archiereu rugândă pe Dom
nulă ca „să așecțe sufletulă lui în locii de 
odihnă, in locii de verdăță, de unde a fu
gită tâtă scârba, întristarea și suspinarea* 
âră pe noi să ne lumineze, întărescă și 
în viitoră cu darulă său celă prea 
înaltă.

Totodată se aduce la cunoscința Ono
ratei PreoțimI și a credinciosului poporă, 
că Consistorial eparchială înputereadia 
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posițiuuilor statutului organic, §§ 98, 118 
alinea 2, a luată cârma diecesei și va 
conduce afacerile bisericesci, școlastice 
și fundaționale sub presidiulti asesorului 
ordinarii consistorialii mai bătrânii din 
senatulă bisericescă Filaretu Musta, Pro- 
tosinghelii episcopescă, care va subscrie 
tbte actele consistoriale; drepți aceea 
tbte hâr tiile oficiale și private au a se în
drepta cătră Consistoriu și preșidiu.

Caransebeș i, din ședința plenară 
a consistoriului eparchială ținută la 5 
Fauri 1889.

Consistoriuli eparohiali 
Fll»i-etu Musti», ni. p. 
Președintele Consistoriului.

Corespondința „Gaz. Trans1'.
De lângă Napoca, în Ianuarie 1889.
Venindi rândul u la propunere, pre- 

otuli I. Souea arătâudi la starea tristă 
în carea se află preoțimea, văduvele pre- 
otese și orfanii de preoți, propune ca 
conferința să primescă ca condusă facerea 
unei petițiunl la locurile, pre cari le va 
afla competente și acestă petițiune co- 
municându-o eu tbte tractele protopo- 
pescl din Diecese Gherlei, adecă eu în
tregi cleriilă diecesani, ba încă să se 
comunice și cu cleruli din alte diecese, 
ca așa să se facă uni pași comunii, |și 
astfeli subscriindi cu toții acea peti
țiune să se înainteze locurilori compe
tente pentru urgitarea dotațiunei preoțescl 
despre care acuma se lucră și decurge 
desbaterea între chorulă episcopiloră un
guri. Și acesta să se facă cu atâtă mai 
vîrtosă, cu câtă printre clerulă gr. cat. 
a transpirată faima, că dă va fi avisată 
la propriele sale puteri,la propriele 
sale miijlbce, ca să’șl facă dotațiunea, 
căci unii membri din choruli epis
copatului ungară s’ar opune la aceea, 
ca din fondurile și peste totil din is- 
vbrele de dotațiune ale romano-catoli- 
ciloră să se doteze și greco-catolicii.

Acestă propunere, deși motivele a- 
duse au fostă aprețiate de cătră cei din 
confereați, totuși din considerațiunl de 
oportunitate se hotăresce se se amâne pe 
altă conferință.

După aceste se alege o comisiune 
de verificare a protocolului conferinței 
In persdnele dniloril: I. Georgiu și C. 
Hossu. Apoi Dli Protopopi prin o scurtă 
vorbire încheiă sesiunea.

Urmă după aceste unii p;ândă co
mună la masa ospitală a dlui preoți lo
cală Z. Perhaita, în decursulil căruia se 
ridicară mai multe toaste. La masă au 
luată parte on. dni Szilagyi I. proprie
tară maghiari din locil și dli notară 
cercoală ca representantă aii oficiului 
pretoriali.

După cari se depărtară cu toții du- 
cendă cu sine suveniruli plăcută de a 
fi petrecută o Z> >n lucrare comună spre 
folosi comună. I. S.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 2 Februarie.
D-lil Clirisenglii vorbesce pentru res

pingerea propunerei, susținendi aceeași 
temă, ca și d-nii Carpi și Maiorescu, ca 
să nu se comită o erore politică cu da
rea în judecată a guvernului Brătianu. 
D-sa intră din timpi în timpii în apă
rarea fostului regimă. D-sa spune, că 
cei tineri trebue să fiă mai indulgențl 
cu cei bătrâni căci pe câud d-loră ’șl 
făceau studiile în străinătate, Brătianu 
săvîr.șia acte mari, seu celă puțină se 
făceau sub guvernuli lui (întreruperi.) 
S'a mai dati la 1830 în Franța sub Po- 
lignac guvernuhl judecății, der atunci 
era revoluția; să fiă aceeași situațiă în 
țâră la noi?D-sa sferșesce curendă res
pingerea pr punerei.

D-10 EnacovicI Alejandru Zice,că nu 
este atâtă în discuție darea în judecată 
a guvernului Brătianu, câți procesulă 
fostei oposiții unite. D-sa spune, că nu de 
6 ani, ca d. Chrisenghi face oposițiă, ci 
de 12, și vede că astăcjl se dărîmă edifi- 
ciulă la care a lucrată atâta. D-sa so- 
meză pe d-nii Vernescu și Lahovari să 
vie în rândurile oposiție. D-li Enaco- 
vicl continuă arătândă, că partidulă con-

( Urmare din Nr. 31.) 

servitori nu’i de clientelă și d-li Carpi 
a disi la formarea ministerului, că d-loră 
suntă aduși de cureutuhl maiorității, ei 
bine, să urmeze aijl pe maioritata. iD-lă 
Staniaml întrerupe pe oratori spunendi 
că nu’i țera pentru darea în judecată a 
Brătieniștilori.)

D-li EnacovicI cere pedepsirea nu 
a lui Brătianu , ci a sistemului său. Cere 
să se pună capeți ambițiiloră grosolane, 
ca unii omi să se credă stăpână pe țeră; 
cere si se sferșescă odată cu era impu- 
nitățiloră. D-sa sferșesce eerendi se 
vorbescă dd. Vernescu și Lahovari. (a- 
plause.)

D-li Tache Ionescu urcându-se la 
tribună spune, că d. EnacovicI eerendi 
schimbarea sistemului Brătianu, nu face 
decâtil se inaugureze același sistemă de 
ură și persecuțiunl politice, care era 
basa sistemului brătienistă. Uratoruli 
spune, că d. Blarembergă represintă 
uni curenti de dare în judecată, der 
d-sa represintă. o crede, uni curentă de 
muncă, de liniște, altceva decâti procese 
politice. Oratorul contestă dreptuli Ca
merei de a desființa o carieră pe mij- 
lbce judecătorescl. Doi judecători sunti 
pentru asemenea fapte, opiniunea pu
blică de acjl, și opiniunea publică de 
mâne, adecă istoria. (Aplause.) D-sa 
arată, că procesele politice se faci nu
mai în țările barbare. Profituli acusării 
dela 1876 n’a fostă a lui Brătianu, căci 
retrăgendu-se conservatorii, eli a guver
nată fără controli și căcjută în grele pă
cate. Ei bine, trebue să ne învățămă 
minte să nu repetămă greșelile din tre
cută. Conservatorii au fostă aduși nu 
se dea judecăți, ci să aducă bunuri țârei, 
să voteze legea rurală și altele. De a- 
ceea i-a trimesă țera.

Trebue să ținemtl contă de opinia 
europenă, să nu se crâdă, că 12 ani 
ue-amă închinată unoră mișei, să nu se 
credă, că suntemă o țeră atâtă de des- 
binată și sfâșiată, încâtă amil ajunsă o 
Polonia Nr. 2 (aplause. Oratoruli des
cinde dela tribună și e felicitată de mai 
mulțl deputațl.)

D-lă Pana nu se lasă la judecata 
istoriei, ci la a legiloră; există o lege a 
responsabilității, ei bine, trebue aplicată, 
Se cjice că liberalismulă more. Ce gre- 
șelă: Uitați pe ropresentauții autorisațl 
ai liberalismului.

Nu e judecată mai infamă adeseori 
decâtă a istoriei. S’a făcută istoria lui 
48, ați văijută cum s’a făcută ? Aci s’a 
călcată legea, să se ducă la Văcărești. 
Der de judecata istoriei, îmi vine să 
rîdă, când mă gândescă cu omeni se
rioși la ea, și aci nu facă alusiă la d. 
Tache Ionescu. Noi nu facemă cestiă 
politică și ca dovadă despre acesta e 
oă e iscălită de tbte fracțiunile, ceva 
mai multă, renunțămă la punctele Basa
rabiei și Dunărei.

D-lă M. Kogălniceanu <Jice, că îna
inte de a închide ochii ia cuventulă să’șl 
facă o datoria. N’are nici o pasiune, 
față cu pasiunile ce se deslănțuescă aci 
de trei Zile, pasiuni drepte pentru ori
care, der nedrepte pentru țeră. Aci se 
face procesulă a 12 ani. S'a mai făcută 
unulă de 6 ani. Prin urinare 18 ani a 
fostă țera guvernată de omeni dațl ju
decății, seu care se voră da.

D-sa cjice că pasiuni mari suntă aci 
și le a văzută adineorl la d. EnacovicI. 
Da, Brătianu a comisă greșeli mari, cea 
I-ă a fostă că a crecjută că are o misiă 
providențială, că are să conducă singură 
țera asta. Și pentru asta a fostă rău în- 
cunjurată, cum amil pățită toți.

D-sa face istoriculă tuturoră dări- 
loră în judecată politice din țeră dela 
noi. D. Kogălniceanu, care a lucrată 40 
ani cu Brătianu, nu va vota propunerea, 
der va dice relativă la faptelo acestei 
Camere; vae victis! Brătianu n’a făcută 
nimicii, der a avută norocă că ceea ce 
s’a făcută, s'a făcută sub elă.

Cum? Să dămil în judecată cei 12 
ani de guvernamentă liberală?? Ș'apoi 
pentru ce ? Adunatu-s'au, suntă probe 
pentru a aduce la bara judecății unii în- 
tregă cabinetă ?

Arată cum cei cari ceru darea în 
judecată suntă cuprinși de patimi și uri. 
Spune cum la 1876 a eșitu din ministe- 
rnlă lui Brătianu pentru că era în di- 
vergință de vederi în ceea ce privesce 
modulă cum s’a dată în judecată d-lă 
L. Catargiu. Cum așii pute eu acum să 
viu și să ceră darea în judecată a lui 
Brătianu, a acelui omă, pe care de bună 
voiă Fam recunoscuta de șefă? se în
trebă oratornlil.

Arată cum în decursulă aniloril de 
câud trăimil vieță constituțională mereu 
s’a cerută darea în judecată a mai tu- 
toră ministereloră, între cari erau omeni 
mari, bărbați cari au făcută multă bine 
pentru țâră și cărora atunci li se făgă
duia or! ce merită și erau acusațl în 

modulă celă mai nemeritată. Ei bine, 
decă vomă face și acum totil așa, o să 
se erbdă că a domnită în țera asta ună 
guvernă de bandiți 12 ani de ilile. Ter
mină cerendă respingerea propunerei.

D-hl Apostoleanu spune, că propu
nătorii retragă din propunere părțile re- 
feritore la cestia Dunăreană și a Basa
rabiei. Se produce apoi ună sgomotă, 
unii cerând ii închiderea discuțiunei. D-lă 
Apostoleanu dice că chiar pentru d. 
Brătianu este bine d’a fi trimisă îna
intea justiției pentru a se sci de țbră și 
istoriă decă e vinovată ori nu.

Președintele camerei ese afară pen
tru a se consulta cu miniștrii. După re
venirea d-lui președinte în sală, se pune 
la votă propunerea d-lui Blaremberg: 
An votată: pentru 80, contra 81.

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

Budapesta, 22 Februarie. Ca
mera deputațilorii a primită §. 14 
modificată cu o majoritate cover- 
șitdra.

Intre Karol Pulszky și Polo- 
nyi a fostă ună duelu după ame<]i. 
S’a făcută unu singură schimbă 
de glonțe. Rănită n’a fostă nici 
unulă.

Parisu, 22 Februarie. Noulu 
cabinetă s’a constituită astfelă: 
Tirard președinte, Constans la in
terne, Rouvier la finanțe, Frey- 
cinet la răsboiu, Courcel, amba- 
sadorulă de până acum în Ber
lină, la esterne.

Bucuresci, 22 Februarie. Ca
mera deputațiloră a primită noua 
propunere d’a se da in judecată 
ministrulă Brătianu cu 101 contra 
41 voturi. Apoi a alesă o comi
siune de 7 membri, care să facă 
cercetare; 5 dintre ei au votată 
pentru darea în judecată.

Repriviri polițienescl asupra auului 1888.
Față de asociațiunile înființate cu viu 

interesă și față de multele fundațiunl și 
daruri, cari incurgă în folosulă vre unui 
scopă umanitară adeseori în măsură forte 
mare și dau dovadă, că poporațiunea 
Brașovului are pricepere și simță pentru 
nisuințe umanitare și simțulă de jertfă 
trebuinciosă la acesta, —este ună faptă 
cu atâta mai straniu, cu câtă chiar cei 
într’adevâră lipsiți, cari de multe-orl nu 
din vina loră au căcjutil în sărăciă, 
se împărtășeseă în măsură mică. Față 
de faptul acesta este pentru căpitănatul ora
șului o problemă de totă grea, spre a men
ține oprirea cerșitului, și ar fi de înre
gistrată ună regresă regretabilă, decă în 
urma lipsei s’ar ivi necesitatea de a cassa 
oprirea cerșitului, care s’a dovedită de 
forte bună. In interesulă siguranței pu
blice și ca ună mijlocii însemnată spre 
promovarea aceluia n’ar mai fi de a se 
amâna organisarea îngrijirii seraciloril și 
înființarea unei case de lucru ; căci toc
mai privirea la referințele locale ale po- 
porațiunii Brașovului, cu deosebire pro- 
letariatulil, care cresce repede, zorescă 
la grabnică lucrare. Ună altă mijlocă 
spre promovarea siguranței publice, 
precum și a eapabilității poliției pe tă
râmurile avisate acesteia, ar fi încă o 
sporire a gardei polițienescl. Nu numai 
în metropolele staturiloră moderne eu
ropene, ci și în orașe provinciale mai 
mici de mărimea Brașovului, în urma 
avântului modernă, care înaintezi fără 
încetare, și, durere, are de urmare și 
multe pericule și amenințări pentru so
cietate, începă omenii și pe tăremulă 
polițienesc^ a accepta principiulă: „Si 
vis pac.e.m, para LellunC și a se în
arma de cu vreme în contra periculeloră 
împreunate cu civilisațiunea modernă. 
N’avemă lipsă de a merge departe, ca 
să probămă adevârulă acestei aserțiuni. 
In patria nostră Clușiulă, ună orașă 
cam cu aceeași poporațiune ca Brașo- 
vulă, der de o estindere teritorială cu 
multă mai mică și cu referințe de popo
rațiune cu multă mai favorabile, s’a apu
cată să urce efectivulă gardei sale po
lițienesc! dela 45 la 60 și să duplice 
numărulă de 8 ală gardei călărețe esis- 
tente de mai mulțl ani. De faptulă, că 
giganticulă orașă Londra, cu 12,000 de 
polițiști și cu de două ori atâția detec
tivi, a fostă cuprinsă de ună simță- 
mentă de nesiguranță cu ocasiunea mis- 
terioseloră^ omoruri de femei și din ca
usa acestora crime s’a impusă în modă 

imperativă convingerea, că întregulă a- 
parată colosală polițieueseă nu ajunge, 
amintimă numai în trecătă. — Cu tdte 
acestea ar fi la noi urcarea salarului gar
dei polițiane ună pasă mare spre pro
movarea capacității productive a'aceleia. 
Salarulă slabă de acuma, care stă în dis- 
proporțiune cu serviciulă împreunată cu 
greutăți seu strapații, este de regulă vi
na, că în corpulă gardei se face o schim
bare atâtă de mare, în vreme ce tocmai 
aici ar fi de mare folosă o stabilitate 
sigură, căd a instrua necontenită indi
vizi noi pentru serviciu și a trebui să 
demisioneze organele instruate și pro
bate când este mai mare trebuință de 
ele, se împedecă firesce forte tare ser
viciulă. Fiindă salarulă mai bună, de 
sine se înțelege, că s’ar pute recruta și ins
trua un material cu multă mai inteligentă, 
în vreme ce în corpulă actuală ală gar
dei ajungerea la ună postă de servitorii 
de cancelăriă este privită ca o înaintare.

Și pe tăremulă ordinii, liniștii și mo
ralității publice se pote admite ună pro
gresă. In vreme ce încă în anulă 1887 
s'au pedepsită la căpitănatulă orașului 
cu multă mai multă de 200 de cașuri 
de transgresiune (firesce că multele trans
gresiuni ale statutului penală orășenescă, 
cam 2000 de cașuri, nu se socotescă aci), 
a scăzută acestă cifră în anulă 1888 la 
91 de cașuri. Imbucurătoră este, că nu- 
mărulă transgresiunilor^ în contra or- 
ganeloră autoritățiloră, mai vertosă vă
tămările gardei polițienescl, în urma că
rui faptă a câștigată în modă evidentă 
vaZa necesară a gardei polițienescl, deci 
nu se pbte nega, că în acestă privință 
mai este multă de dorită. — Ordinea 
publică, care mai nainte era adeseori 
turburată prin mânarea fără băgare de 
semă și repede a căruțeloră și prin a- 
cesta era periclitată siguranța persdnei și 
a averei, s’a promovată în modă însem
nată prin manuarea energică a statutu
lui de drumuri comitatensă. Totuși în 
anulă trecută au fostă pedepsite de că- 
pitănatulă orașului în favorulă fondului 
ainploiațiloră comitateușl transgresiuni 
cu suma de 200 fl.

Cumcă ordinea publică la clădiri s’a 
conturbată adeseori și a dată ansă la 
plângeri, nu este de mirată, căci în pri
vința acesta nu esistă până acuma dis- 
posițiunl hotărîte. Ordinea cea nouă 
de clădire, care acuma se află în des- 
batere și care în curendă va intra în 
vigore, va ave de urmare o îmbunătă
țire și în acestă privință.

Cumcă mai departe liniștea și ordi
nea publică și chiar siguranța personei 
și a averii ar câștiga multă prin Ilumi
narea mai bună a slradeloru, este învede
rată și mai vertosă ar trebui să fie 
trase în reionulă iluminării stradele în 
modă mai îndestulitoră.

(Va urma).
Cursul ii pieței Brațuvâ

din 22 Februarie st. n. 1889.
Bancnote române.scl Cuinp. 9.32 V6nd. 9.34
ArgintG românesefi - n 9-’5 . 9.30
Napoleon-d'orI - - - „ 9.56 n 9.57',,
Lire turcescl - - - 10.80 „ 10.86
Imperiali - . - - „ 9.80 . 9.86
GalbinI n 5.60 „ 6.65
Scris, tone. nAIhinu** 101_

n r n
n
„ 98.50

n
n 99—

Ruble rusescl - - n 128.- 129.-
Discontulâ - - - - 6V,-8‘,/„ pe an A.

Cursălă la bursa de Viena
din 21 Febuarie st. n. 1389.

Renta de aură 4u/0 -........... 101.55
Renta de hârtia 5°/0..................94.30
Imprumutulă c&iloră forate ungare - 145.80
Amortizarea datoriei c&iloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 98.30
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei c&iloră ferate de

ostil ungare (3-a omisiune) - - 114.80 
Bonuri rurale ungare........................ 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - . . 104.75
Bonuri rurale Bauată-Timișă ... 104.75
Bonuri eu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.75
Bonuri croato-slavone........................ 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă .............................. 99.70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.60 
Losurile pentru regularea Tisei și 3e-

ghedinului....................................... 125.90
Renta de hârtiă austriacă .... 83.35
Rentu de argintă austriacă .... 83.85
Renta de aură austriacă........................ 111.60
LosurI din 1860 ....... 141,—
Acțiunile b&ncei austro-uugare - - 885.— 
Acțiunile b&ncei de credită ungar. - 314.50 
Acțiunile b&ncei de credită austr. - 312.25 
Galbeni împ6r&tescl- ------ 5.68
Napoleou-d'orI - -......................... 9.57
M&rcI 100 imp. germane .... 59.17’/a
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.15

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Murețlanu.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 33—1889.

1 kilo carne de vita 28 cr,
Aducemti la cunoștința Onor, publidi că, vindemU 

1 kils d® viU eu 23 e?.
Consorținlt raacelarilorn.

„MUREȘIANA"
institutu de credită și de economii în Reghlnâ.

oooooooooooo  o o ooooooooooooooooo

o o o o o 
s 
§ 
o o o

Gimstige Gelddarlehen
erlialten selbstăndige Personen, vvelche eine ordentliche .Tahres- 
wohnung und regelmăssigen Verdienst oder Einkommen liaben 
und zw. Gewerbetreibende, Kauflente, Beamte, Offtziere, 
Privatiers, Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhaltniss von 100 
fl. bis 2000 fl. als Personalkredit gegon leicbte monatliche 
oder dreimonatliche Abzahlung mit 6% Verzinsung.

Auf grundbiicherliclie Iiitabulation gegen 41/2% und 5°/0 
auf Amortisation oder oline solche. Năhere Auskunft ertheilt:

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

Brieflichen Anfragen sind 3 Stiick Briefmarken beizusc-hliseseu.

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de creditiî și economii ,,Mureșiana“ se 

Invită în sensul fl §-ului 16 alfl statutelor^ la
L Adunare generală ordinară,

care se va ține în Reghinii la 28 Martie n. a. c. 10 ore a. m. în localulti insti
tutului.

Obiectele ordinei de di suntR:
1. Raportulfl direcțiunii despre starea întreprinderii peste totfl și despre resul- 

tatulii gestiunii dela începutulii activității.
2. Raportulfl comitetului de supraveghiare.
3. Deciderea asupra conturilor!! și asupra împărțirii profitului curatfl.
4. înmulțirea capitalului socialii.
5. Alegerea unui membru în direcțiune.
6. Eventuale propuneri.
7. Exmiterea alor 2 acționari pentru verificarea procesului verbală alft adunării 

generale.
Reghinii, la 14 Februarie st. n. 1889.

direcțiunea.

Active: Contlllu bilanțului I Passive:

ABONAMENTE„GAZETA THAHSILVAlTIEr1
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
Pe trei luni 3 fl. Pe șese luni 6 fl. Pe unu anu

Pentru România și străinătate:
Pe trei luni 10 fr. Pe șese luni 20 ir. Pe ună anu 40 fr.

12 fl.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
Pe anu 2 fl. Pe șese luni 1 fl. Pe trei luni 50 CI’.

Pentru România și străinătate:
Pe ami S franci. Pe șese luni 4 fr. Pe trei luni 2 fr.

Totodată facemU cunoscută tuturoru l)-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

9704.15 9704.15

Cassa în numărări! . 1762.01 Capitalii sociali!. . . 20,000.-
Cambii în portfoliu. . 21,644.69 Fondulfl de reservă. 130.-
Obligaț. cu cavențl . 24,272.12 Dep. spre fructificare 15,317.26
Imprum. pe hipotecă 1980.— 47,896.81 Interese capitalisate. 520.35 15,837.61
Spese de fondare . . 696.21 „ incaș, pro 1889. 1211.34
după amortisare de. 139.24 556.97 Creditori................. 8000.-
Mobiliarii................. 7.10 Profiți! curată.... 5178.67
după amortisare de. 1.42 5.68
Inter, anticip. pro 1889 108.05
Diverse cont, debitors 28.10

50,357.62 50,357.62

Dare: Contulu profitu și perdere: Avere:
Interese : Interese :

pentru împrumuturi de escomptfl .... 3513.59
pe cambii.............. 1067.44 de obligațiuni . . . 3356.26

pentru depuneri spre de întârziere.... 122.43
fructificare........... 585.22 anticipate pro 1889 108.05 7100.33

incasate pro 1889. . 1211.34 2864.- Provisiune.............. 1534.41
Amortisare: Tacsă de înscriere . . 400.—

din spesele de fond. 139.24 „ „ transcriere. 70.- 470.-
din mobiliarii .... 1.42 140.66 Competință de scris 540.61

Contribuțiune: Spese restituite . . . 30.70
directă .................... 400.47 Diverse conturi dej,it. 28.10
10"/0 dare de depun. 27.84 428.31 * ■ *

Spese:
Salare....................... 770.-
Chirie, porto, tip. etc. 322.51 1092.51
Profiți! curatfl .... 5178.67

Reghinii, la 31 Decemvrie st. n. 1888.
Marc Cetățianu m. p, Dr. Abs. Totlea m. p. Patriciu P. Barbu m. p. Severii Barbu m. p. 
membru iu direcțiune, membru în direcțiune. directorii esecutivfl. comptabilU.

Reghinii, 14 Februariu st. n. 1889.
Comitetulu de supraveghiare:

losifti Tincu m. p. Petru Ciobotaru m. p. Basiliu Mera m. p.

Qătză onozafii c&titozi!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecți de simpatiă și de încredere ce le-a primită acesta organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

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

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cjece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care 4b erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încbce amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iai-ului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4’arală să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4l dela ună 4iara> mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sbrte. Prin urmare nu putemă 4ice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cliariaticei năstre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tăte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se iacă cu putință ca principiile salutare națio- 
»ale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă se facemă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în 4iarală nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă a4l la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulG ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amă decisfi ca dela amilii 110U 1889 îna
inte să mărimii în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și să le întocmimu și să le 
redactămă astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și se se potă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă diarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
eu dgta de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a. •

Rugămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran- 
sihvaniei" precum și pentru răspândirea în poporă a numereloru cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


