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Când s’a ridicată totă oposiția 
ungurescă contra guvernului Tisza 
făcendu-i cele mai grave acusațiunl 
în afacerea legii militare, oficioșii 
tiszaiștl căutau se ia în apărare pe 
stăpânulă loră susținendu, că ală 
lui este meritulu că maghiarisarea 
ar progresa pe t6te terenele.

Se vede că guvernului Tisza 
nici după tristele esperiențe ce le-a 
făcută în săptămânile din urmă cu 
șovinismulu maghiară deslănțuită 
de elă nu i-a venită încă mintea 
la capă, căci stărue mai departe 
pe cărarea prăpăstiăsă a maghia
ri sării

Der ce mai vorbimă noi de 
stăruită, când a^l guvernulă Tisza 
nu mai este în posițiă de a îm
pinge elă pe acesta cărare, ci este 
elă însuși dusă de povoiulă șovi- 
nistică, pe care cu politica lui ne
norocită l’a putută pune în miș
care, der nu lă mai p6te opri.

Tocmai în cțilele acestea gu
vernulă a mai făcută o concesiă 
mare șoviniștiloră din Clușin, o 
concesiă pe care a putut’o face 
numai ună guvernă ce șî-a perdută 
cu totulă capulă și care nu mai 
scie ce se ’ncepă, ca se mulco- 
mescă pe ai sei, se nu strige așa 
de tare în contra lui.

Scimă că la universitatea din 
Clușiu a esistată odinioră o soci
etate de lectură „Iulia“ a studen
țiloră români. Ne aducemă aminte 
cu destulă amărîciune de furia 
sălbatică cu care șovinismulă din 
Clușiu a atacată acestă societate 
pentru că era românescă. Se c|icea 
pe atunci, că nu o atacă pentru 
că e românescă, ci pentru că nu 
e cum ar trebui se fiă. Șoviniștii 
isbutiră, după ce au spartă feres- 
trile paciniciloră locuitori români 
din Clușiu, a dobândi dela guvernă 
desființarea societății.

Trecură de atunci aprâpe cinci 
ani. Tinerii români din Clușiu 

stăruiră cu dreptă cuvântă a’șl 
înființa o nouă societate de lec
tură. Se bălăbăniră multă timpă 
cu guvernulă pentru alcătuirea 
statuteloră proiectate, pentru ca 
în cele din urmă se primescă răs- 
punsulă definitivă, că nu li-se 
concede înfiiițarea uni nouă socie
tăți și prin urmare nu li-se potă 
aproba statutele.

Sub pretexte de nimica li-se 
denegă studențiloră români din 
Clușiu ună dreptă, de care se bu
cură studenții uugurl în modă ne
mărginită. Li-se spune, că suntă 
destule societăți și biblioteci în 
Clușiu, se se folosâscă de aces
tea. Ba guvernulă le mai portă 
grija, că nici nu și-ar pute susține 
societatea din taxele ce le-ar plăti 
ca membri deși suntă peste 60 de ti
neri la numără, ca și când aceștia 
ar fi așteptată ca se le plătescă 
guvernulă deficitele eventuale.

Mai (țică acum cineva, că stu- 
dențiloră români din Clușiu nu 
li-se denegă înființarea societății 
numai și numai pentru că’i română.

Ministrulă de interne actuală 
br. Orczy a fostă, pe câtă scimă, 
multă vreme ministru la curtea îm- 
părătescă și în Viena a avută oca- 
siune se va4ă nenumărate socie
tăți de studenți, de totă naționa
litatea. Nu cumva va susține și 
acuma, că la noi în Ardeală și 
în Ungaria domnesce mai mare 
libertate ca ori unde?

Unde vrea guvernulă unguresc 
se ’mpingă lucrurile, decă nu per
mite tineriloru români să ’nfiin- 
teze nici măcar societăți de na
tura cea mai nevinovată, cum 
suntă societățile de lectură?

Nu vede br. Orczy și șefulă 
său ce dimensiuni grozave ia pe 
<ți ce merge apetitulă șoviniștilor 
unguri? Nu se gândescă ei că 
decă astăcjî au jertfită acestoră 
nesățioși dreptulă și libertatea a 
șesetjecl de tineri universitari ro

mâni, mâne voră cere nouă jertfe 
multă mai mari.

Și cumcă guvernulă nu e în 
stare se-i sature pănă în sfârșită, 
o dovedescă chiar întâmplările 
cjileloră aceste în cestiunea legii 
militare.

Numai înainte cu cjece c|ile br. 
Orczy a fostă aspru interpelată 
de cătră cei din stânga din causa 
purtării poliției față cu studenții 
unguri demonstranți. Br. Ivor Kaas 
luase în apărare pe studenții un
guri, cțicendă că nu i-ar plăcea 
decă aceștia ară forma societăți 
secrete seu decă și-ar însuși apu
cături nihilistice, de aceea, cțise 
elă, trebue se fiă lăsați se-și es- 
prime părerile loră politice în 
tdtă libertatea.

Se raporteză că ministrulă de 
interne la aceste cuvinte a miș
cată din capă ca semnă de apro
bare.

Eî bine, crede 6re br. Orczy, 
că se unesce cu dreptatea și echi
tatea, cu principiile de libertate și 
de umanitate, ca studențiloră un
guri se le fiă iertată a face de- 
monstrațiunl politice lărmuitore, 
strigândă în gura mare în contra 
stăpânirei și a armatei, er studen
țiloră români să nu le fiă iertată 
nici măcară a se îndeletnici cu 
nevinovata lectură românescă în- 
tr'o societate supusă supraveghierii 
și disciplinei senatului universitar?

Der interdicțiunea cea mai 
nouă a guvernului mai are încă 
în ceea ce privesce raporturile din
tre Români și Unguri în Ardeală 
o deosebită importanță politică și 
națională, pe careo vomă apreția’o 
în altă articulă.

ZDI3ST
Rusia și Turcia.

Ambasadorultî rusii din Constanti- 
nopolă, d-10 de Nelidov, a adresata Por
ții o notă forte aspră în afacerea des
păgubirii de râsboiu. După tractatulă 

din 1882 s’a stabilită despăgubirea ce 
are să o plătescă Rusiei Porta (pentru 
resboiulă din 1877/78) la 802 */2 milione 
franci, din cari în fiecare ană avea să 
se plătescă 35.000 funțl turcesci (â 23 
fr. acum) pănă pe la mijloculă anului 
1885 plățile s’au făcută cam punctuală, 
apoi începură neregularitățile pănă ce 
în fine în anulă trecută încetară plățile 
cu totulă. Din causa acesta Nelidov 
adresă nota din vorbă, mergândă pănă 
la amenințare. Ambasadorulă rusă îșl 
motivâză cererea d’a se plăti despăgu
birea astfelă: „Acâstă cerere apare cu 
atâtă mai întemeiată, cu câtă furniso- 
riloră de materială de răsboiu și altoră 
supuși streini, cari au avută pretențiunl, 
li-s’a și plătită chiar li-s’a promisă că li-se 
voră face și alte plăți, pe când cererile 
guvernului rusă și ale supușiloră lui au 
rămasă neresolvate." Nota îșl esprimă 
speranța, că Porta va ține semă de a- 
ceste observațiunl „și nu va aduce pe 
guvernulă rusă în neplăcuta situațiune, 
d’a apuca pentru apărarea intereseloră 
sale pe ună drurnă, care n’ar corăspunde 
raporturiloră duoră puteri amice.11

Misiune confidențială.

O telegramă din Berlină cătră „Corr. 
de l’Est“ spune, că în cercurile politice 
din capitala imperiului germană s’a ob
servată forte multă, cumcă împăratulă 
a primită de repețite-orl în audiență 
privată pe ambasadorii Austro-Unga- 
riei și Italiei. Se vorbesce, că în curând 
contele Waldersee și contele Herbert 
Bismark voră fi trimiși în misiune spe
cială confidențială, celă dinteiu la Bu
dapesta, celă de ală doilea la Roma.

Crisa în Ungaria.

Sub acestă titlu scrie „Națio
nal Zeitung11 despre cele petre
cute în cjilele din urmă în parla- 
mentulă ungurescă. T6te mergă 
cătră separarea Ungariei de Aus
tria, cjice foia germană, care pri- 
vitoră la § 25 ală proiectului de 
lege militară în cestiunea limbei 
scrie:

Despre popularitate,
Conferință ținută la „întrunirile literari11 din 

Brașovă.
de I. C. Pan[u.

I
Adeseori se aude vorbindu-se despre 

popularitate, de aceea este bine a cer
ceta mijlocele, prin care se câștigă mo
dulă cum cuceresce și resultatele la 
care duce ea.

Ună literată de pildă, care a scrisă 
multe lucruri bune în viâța sa, este cu
noscută de mulțime, este citată mai de 
toți și lăudată pe tote glasurile. Uneori 
numele literatului nici nu trebue amin
tită, este destulă a audi ună versă ală 
său, pentru a se ivi înaintea nostră în- 
trega lui activitate literară. Ună pictoră 
seu ună sculptoră, care a murită de 
multă vreme, apare în totă splendorea 
activității sale, în totă mărimea geniu
lui său, decă aucjimă amintindu-se o 
singură operă, din câte le-a creată. 
Acestă lucru ne dovedesce, că atâtă li- 
teratulă, câtă și pictorulă seu sculptorulă 
au ajunsă a fi cunoscuțl de mulțime, au 
ajunsă a fi populari. Mai lămurită se 

la ună bărbată, care prin vorbirile sale, 
alcătuite la înțelesulă tuturora, este în 
stare să înduplice mulțimea de a urma 
sfaturile sale.

Și într’ună casă și într’altulă, ve- 
demă, că pentru a pute ajunge populară 
se cere ca să fii cunoscută de lume, și 
lumea să aibă o opiniă bună despre tine, 
oăcl popularitatea nu este altceva, decâtă 
ună resultată ală opiniunei publice.

înainte de a trece la popularitate, 
este de lipsă deci a lămuri noțiunea 
despre opinia publică.

Opinia publică este părerea gene
rală, care domnesce într’ună anumită 
timpă, despre întrega activitate ome- 
nâscă, este convingerea ce o avemă 
despre ce a lucrată și ce lucră omeni- 
mea pe tâte terenele, este o judecată 
obștescă.

Să cjicemă d. e., că ună omă ore 
care a omorîtă pe altulă. îndată acâstă 
întâmplare se aude la vecini, se aude 
mai departe, în cele din urmă se scie în tătă 
împrejurimea despre acestă omoră. Lu- 
crulă nu rămâne numai întru atâta. Se 
scrie prin cjiare și acestă întâmplare se 

pâte esplica popularitatea, dâcă ne uitămă | aude și mai departe. Ună omoră ? Este

lucru mare și de aceea toți, câți audă 
despre elă, caută a afla causa omorului, 
caută a se limpecji în privința motivului 
și în cele din urmă îșl dau părerea loră 
asupra vinovăției unuia sâu altuia. Ru
deniile și vecinii sciu mai bine cum s’au 
întâmplată lucrurile, ei spună mai departe 
și astfelă începe lumea a se ocupa de 
amănuntele omorului întâmplată. încă 
dela începută se facă două partide. Ru
deniile și prietinii ucisului spună lucrulă 
într’ună felă, pe cândă din contră prie
tinii și rudeniile ucigașului spună lucrulă 
cu totului totă din potrivă. Se înțe
lege de sine, că la începută mai tâtă 
lumea este pe partea ucisului, cu încetulă 
acestăîntâmplare se învechesceși amândo
uă partidele lasă câte ceva din ceea ce a- 
păraseră mai înainte, și în chipul ă aces
ta din părerile tuturora, rămâne o părere 
generală, rămâne opinia publică. Ori cum 
ar fi mersulă în formarea opiniei publice) 
ună lucru este adeverită, că obștea îșl 
va spune părerea sa, va face judecata în
tr’ună chipă sâu într’altulă, și va cjice 
că cutare sâu cutare este vinovată.

Să luămă un esemplu de altă natură. 
Avemă de pildă ună omă, care se ocu

pă cu literatura sâu care compune ma
nuale pentru scolă. Vedemă că acestă 
omă scrie multă și că elă se arată în 
lume mândru cu munca sa, ba ce’i mai 
multă, caută să se impună la ceilalți ca 
ună omă cu mari merite. Se înțelege de 
sine, că lumea cetesce, îșl dă o părere 
despre cele scrise, și în sfârșită în opi
nia publică este privită ca poetă bună, 
ca nuvelistă escelentă/ca pedagogă marei 
sâu în fine ca omă de sciință.

Deodată să cjicemă, că se aude, oă 
literatulă nostru plagieză după alte scri
eri. Acâstă scire cutreeră țâra dela ună 
colță la altulă, totă lumea se înteresâză 
de acestă luoru și începe a detrage ceva 
din meritele literatului. Dâcă în fine se 
adeveresce pe deplină, că literatulă, des
pre care e vorba, este ună plagiatoră, 
atunci încetulă cu încetulă îi cadă la
urii, cari au fostă pe nedreptă puși pe 
fruntea lui îngustă. Opinia publică înce
tulă cu încetulă omâră pe plagiatoră, îlă 
pune sub vălulă uitării pentru a’lă în
gropa pe vecie.

Ună casă din viâța publică:
Vedemă d. e. oă la adunări de po- 

poră, fiă pe terenă politică,fiă pe terenă
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„Cedarea lui Tisza tocmai în acesta 
cestiune este mai multa decâtă numai 
de însemnătate formală. Limba germană 
a armatei s’a dusa pe copcă, întru câta 
vine Ungaria în considerare. Cumcă 
prin acâsta armata austro-ungară nu câș
tigă în putere concentrică, nu mai e 
nevoiă de lămuriri și lucrulă capătă o 
însemnătate și mai mare prin aceea, că 
succesula Maghiariloră nu va rămâne 
fără infiuință asupra Cehilora, Poloni- 
lora și Slovenilora, că așaderă și uni
tatea limbei armatei în Cislaitania se 
pote pune sub întrebare.... Stânga es- 
tremă cu lozinca ei „Ne rupema de 
Austria11 este o contrară hotărîtă a a- 
lianței triple și oposiția moderată are 
strînse legături cu nobilimea ce are sim
țăminte feudale, precum și cu clerul înalta 
romana (catolica) ala Ungariei. Și unii 
și alții urăscă în Tisza pe calvinulă și 
pe liberalula, și unii și alții nu vădă 
bucurosă alianța cu Germania, în care 
privesca o pedecă a independenței de
pline a Ungariei. Nu-i vorbă, oposiția 
moderată stă pe terenulă pactului dela 
1867, dâr „pactulă cu imperiula ger
mana1* e pentru ei una cugeta apăsă- 
toră: de considerațiunile cătră ela totă 
așa de bine ar voi ei să se emancipeze, 
oa și stânga estremă....**

SCIRILE RLLEI.
In memoria Ep. Popasu. In biserioa Sf. 

Neculae din loca s’a adus alaltaerl la cu- 
noscința credincioșiloră, că eforia scdla- 
loră centrale române de aici a decisa 
în ședința sa dela 6 (18) Faură, ca în 
memoria fericitului Episcopă Ioana Po
pasu serbarea școlară „Maialulă** să se 
numescă de aci înainte oficiosa: „Ser
barea lui Popasu.1* De altă parte comi- 
tetula parochiala ala bisericei Sf. Nicolae 
a decisa a se face de aci înainte în tota 
anula în Dumineca dela 5 (17) Februarie, 
<jiua morții neuitatului Episcopa, una pa- 
rastasă în memoria lui, âr nefiindă acea 
4i Duminecă, să se facă parastasulă în 
Dumineca proximă după acea <}i-

* * *
Conferință asupra Iuliei Hașdâu. „De- 

mocrația** primesce din Florența urmă- 
torea scrisore: Dumineca trecută, săra, 
la cercula „filologica din Florența**, d. 
profesorU Contele Angelo de Gubernatis 
a ținuta conferința următore: „Iulie 
Hașdău, famme-poete de la Roumanie.** 
La „Circolo filologico di Firenze** toți 
membrii cercului erau presențl și o mul
țime de domne și de domni se grăbiseră 
a veni să asculte pe elocintele profesoră 
Gubernatis, asupra unui subiecta atâta 
de mișcătoră. Când publiculă a aucjită 
unele din poesiile Iuliei Hașdău și a 
aflata, că acesta poeta s’a stinsa la 19 

ani, aplausele și lacrimele s’au ameste
cată cu profusie. La sfîrșitulă confe
rinței, ală căruia succesă a fostă estra- 
ordinară, nu s’audiau decâtă esclamațiu- 
nile: „povera Giulia, povero ingegno, 
povera Rumenia! („biata Iulie! bietulă 
geniu! sărmana Românie!“)

Și când președintele cercului filo
logică d. Ricci a cetită următorea de
peșă a d-lui Hașdău: „Padre sfortuua- 
tissimo, questa sera la mia alma sarra, 
tutta a Firenze** (sufletulă celui mai ne
fericită părinte, în astă seră va fi cu 
desăvârșire numai la Florența) o tăcere 
adâncă s’a făcută în publică. Emoțiunea 
a fostă la culme.

* * *
Recrutarea din Sstti anii. Ministrulă 

de houvedl a adresată municipiiloră o 
ordinațiune, în care dice, că în urma pre- 
sentării proiectului de lege în cameră 
privitoră la amânarea recrutării, nu pri
mesce proiectele de recrutare, de călă
toria și de lucrări, făcute pentru anulă 
curentă de municipii în înțelegere cu 
comandele cercuriloră de întregire și ale 
semi-brigadeloră de honvedl. La tim
pulă său ministrulă va încunosciința mu
nicipiile când se face recrutarea, avândă 
a se lucra nouăle proiecte după pres
crierile esistente.

** *
Esercițiile militare. Precum anunță 

„Reichwehr**, ministrulă de răsboiu are 
inteuțiunea ca, din considerațiunl de 
temperatură și de cultura câmpului, ci- 
clulă esercițiiloră în cadru mică să se 
finescă deja la sfirșitulă lui Iulie, pe 
soldații din anulă ală treilea să’i con
cedieze și pănă la 1 Septemvre să fiă 
așa numitulă „armistițiu**. La 1 Sep
temvre apoi să fiă chemați toți reser- 
viștii obligați la esercițiulă de arme, 
fiindă temperatura suportabilă și câm
purile putândă fi călcate, spre a face 
esercițiile de brigadă și de divisiă. Cor- 
pulă 2 (Viena) are să-și țină esercițiile 
deja anulă acesta după noua normă.

** *
Invățămăntulii in corn. Ciucului. După 

ună raportă ală comitetului administrativă 
ală acestui comitată, în semestrulă ală 
doilea din anulă scolastică 1888— 89 s’au 
aflată în acestă comitată 19,339 copii o- 
bligațl la scolă, mai mulțl adecă cu 161 
ca în semestrulă I. Numărulă copiiloră 
obligați a cerceta scola în fiăcare <)' 
face 13,522, dintre aceștia s’au depărtată 
din loculă nascerei loră 879, cerceteză 
școlile din alte locuri 270, rămână der 
obligați la scolă 12,373 Scol! se află 
în acestă comitată cu totulă 103, dintre 
acestea 96 suntă elementare, 23 comu
nale , 61 confesionale romano-catolice, 
11 confesionale greco - catolice (româ- 
nescl), dintre cari una, anume cea din 

Domucă, s’a deschisă numai în acestă 
ană scolastică; se mai află o scdlă po
porală superidră de confesiunea mosaică, 
2 scoli pentru agronomiă: una de stată 
și alta comunală ; două scoli civile pen
tru băețl și una pentru fete; ună asilă 
de copii comunală și unulă romano-ca- 
tolică și pe lângă acestea 4 grădini de 
copii pentru veră. învățători se află 
173, dintre cari greco-catolicl 11, ceilalți 
de alte confesiuni.

* V *
Din marginea SScuimei ni-se scriu 

următorele: „In comuna Uroiulă sâcu- 
escă s’a finită comassarea |cu bună re- 
sultată, fără a i-se face cuiva nedreptate. 
Comuna e tdtă română, inginerulă erășl 
română , judele dela tribunalulă din 
M.-Oșorheiu asemenea română. Acestora 
este a se mulțămi resultatulă bună ală 
comassărei, care s’a începută în Iulie 
1886 și s’a isprăvită în Aprilie 1888. 
Nici înainte de comassare și nici după 
aceea Românii nu și-au vândută loculă 
la altă limbă străină; numai unulă nou 
venită în sătulă nostru, cu numele Va- 
silică Berbecariu, șl-a vândută moșia ce 
o avea dela femeia sa, der din norocire 
oumpârătorulă erășl a fostă ună Român, 
cu numele Iuonă Popă. — Totă în co
muna asta s’a întâmplată, că ună vieră 
de 5 ani s’a apropiată de un „paripă** 
(mânză) de ună ană, șl-a împlântată 
dintele celă lungă în folele (pântecele) 
mânzului spintecându-lă de i-a scosă tdte 
borhăile (măruntaele) afară. „Paripulă** 
a murită. — Totă în comuna asta 
domnulă Codarcea a pornită procesă 
divorțială contra femeei Elena Csunya, 
despre ale căreia fapte v’am scrisă de 
altă-dată.**

** *
Honvezi periculoși, pilele acestea 

doi honvecjl din Seghedină au voită să-și 
arate „curagiulă1*, vetjl Domne, că cine 
suntă ei. Ei suntă Halâl Ferencz și 
Sisâk Jozsef și nimică mai multă. Adecă 
mai multă: suntă doi prototipl de săl
batici, precum o arată acesta „Erdelyi 
Hirado** prin următorulă loră faptă: 
Intr’o nopte se puseră în drumă la pândă 
și când vâdură că dintr’o anumită câr
ciumă esă trei feciori, ei săriră cu baio
netele asupra loră O luptă înfocată se 
încinse între honvecjii înarmați și între 
feciorii nearmați. Dintre feciori unulă 
fu rănită de mOrte, er doi au fostă greu 
răniți. Și unii și alții suntă din sămânța 
lui Arpad.

* * *
Emigrare. Din comunele ținutului 

Csallo a începută, după cum scrie „Er
delyi Hirado**, să emigreze poporațiunea. 
Miseria este mare și poporulă vrâ să-și 
caute scăpare în America.

** *

Sporirea armatei române se va face 
încă cu ună regimentă de liniă, care a 
și începută a se forma cu recruți din 
anulă acesta, și încă cu patru companii 
de geniu, dintre cart două voră fi în 
garnisonă la Galați, âr două la Buzău.

* * «
0 operațiune grea la stomachă a fă

cută în trecute Dr. Severeanu,
profesoră la facultatea de medicină din 
BucurescI, scoțindă din stomachă o dan
tură ce-o înghițise pacientulă noptea.

** *
Țese de licențe, pilele trecute s’au 

susținută cu frumosă succesă înaintea 
juriului facultăței de litere din Bucuresol 
două țese: prima a fostă a d-lui Filoteu 
T. Mitrescu : „Istoria legiunei ântâia ita
lice și a orașului Novae“ (Șiștov), pe care 
facultatea a primit’o cu laude; și a doua 
a d-lui Ioană M. Cărbuneanu : „Adunarea 
provincială a Daciei**, o lucrare căreia 
d. Gr. Tocilescu, președintele juriului, 
i-a găsită merite incontestabile.

** *
Magistri poștală. Ni-se scrie de sub 

Vărosulă: D-ș6ra Cornelia Popă, fiica 
d-lui Ioană Popă, proprietară, magistru 
c. r. poștală și notară cercuală din Ci- 
zeriu, acuma în 20 Februarie a. c. a 
făcută esamenulă de magistră poștală și 
espeditore cu succesă eminentă la ins- 
pectoratulă respective la direcțiunea poș
tală din Oradea-mare, când totodată a 
și depusă jurământulă. Onâre bravei și 
tinerei domnișdre.1* — 1....

** *
Femeii primarii. „Rum. Lloyd1* spune, 

că de câteva cțR6 se în BucurescI o 
d-nă, Ionescu, care a fostă alesă primară 
în Mangalia. S’a dusă în capitală ca sâ 
se plângă regelui asupra guvernului, care 
nu vrea sâ-i recunoscă demnitatea ofi
cială ce i s’a dată de cătră alegători.

» **
Invitare la petrecerea poporală îm

preunată cu producțiune, ce se va aran- 
gia din partea junime române gr. cat. 
din opidulă Coșiogna la 28 |Februariu st. 
n. a. c. în șcâla gr. cat. Venitulă curată, e 
destinată spre ajutorulă școlariloră lip
siți și pentru înființarea unei biblioteci 
poporale. Prețulă intrărei: de personă 
50 cr. de famihă 1 fi. Inceputulă la 7 
ore sera. Coșiogna în 22 Februariu 1889. 
Pentru corni tetă: Teodoră Hurducaciu 
învâțătoră. Ordinea producțiuniloră: 1) 
Cuvântă de deschidere, rostit de Reveren- 
dissimulă d. Ioană Hossu protopopă. 2) 
Piesa teatrală de Hașdău „Codrulă1* ju
cată de junii: Mihailă Moldovană 1. Du
mitru, Vasilie Chiforă 1. lână, Ionă Maeră 
1. Hiă, Vasilie Chiforă 1. Vasilie Ionă 
Turcu, Vasilie Moldovană 1. Ionă, Ionă 
Popă 1. Simionă, Aritonă Checlcheșă, 
Alesandru Popă 1. Mihailă și de juna

bisericeica, sunta unii omeni, cari au de
prinderi în vorbita, și se suie cu maes- 
tate la tribună, vorbesca cu măsură fie
care cuvânta făgăduindă marea cu sarea 
tuturora celora de față. Poporula as
cultă și dâcă’i place cele aucțite se du
ce mângâiata acasă și aștâptă să se îm- 
plinescă tote făgăduințele date. Decă se 
împlinesoă, poporula îșl face o ideă bună 
despre vorbitoră, er în casa contrara 
rămâne nehotărita în părerea sa o bucată 
de vreme. O răușită cuceresce mulțimea, 
âr una desastru ala făgăduințeloră ține 
mulțimea în nedumerire. Timpulă aduce 
lămurire în tote și abia încetula cu în- 
oetula opinia publică începe a se forma.

Am cțistt, că opinia publică este pă
rerea generală, care domnesce într’ună 
timpfi ârecare despre activitatea omeni- 
lora. Resultă dâr în modă firescă, că 
formarea opiniei publice depinde dela 
priceperea mulțimei, dela gradulă ei de 
cultură.

Este prin urmare de esplicată, că 
mulțl dmenl, cari n’au merite reale, 
mulțl formaliști speculanți, se bucură 
uneori de stimă și sunta favorisațl în opi
nia publică. Deasemenea nui de mirare, că 

de valore, abia mai târcjiu suntă cunos- 
cuțl și aprețiațl. Nu-i de mirare, și-i de 
esplicată, repeteză, când ne întrebămă 
de gradulă de cultură ală mulțimei în 
mijloculă căreia s’a făcută opinia pu
blică. E lucru greu când are cineva 
să fiă aprețiată de mulțimea nepricepută, 
de aceea omul cu minte și de adevărată 
valore se mulțumesce cu o aprețiare 
justă din partea câtorva dmenl de va- 
16re, întocmai cum cjice latinulă: „ho- 
nestum est laudari a viro laudato.“

Vedemă așaderă, că opinia publică 
este de mai multe feluri; ea este deter
minată de mulțimea în mijloculă căreia 
s’a formată. Preste totă ins£ puternic cțice, 
că avemă dou# feluri de opinii publice: una 
falsă și alta adeverată.

După acestă abatere făoută pentru a lă
muri întru câtva noțiunea opiniunei 
publice, iau din nou firulă popularității 
de acolo, de unde l’am fostă întreruptă. 

Popularitatea am cjisă că este tre
cerea, ce o are o personă la poporă, 
adecă la publiculă în mijloculă căruia 
trăesce seu a trăită. Trecerea acesta 
atârnă dela opinia publică și decă po
pularitatea este resultatulă unei opinii 

falsă, și din contră, decă ea resultă din- 
tr’o adevărată opiniă publică, atunci și 
popularitatea însăși este adevărată.

Totdeuna trebue să distingemă bine 
aceste două lucruri, căci dela distincțiu- 
nea ce o facemă depinde părerea ce o 
au omenii, cari voiescă să observe și să 
judece faptele societății întregi.

Din deosebitele cașuri, ce le voiu 
desfășura cu acestă prilejă, oredă că fie 
care va fi în stare să concentreze tote 
câte se potă 4’ce despre popularitate, 
fie pe terenulă artei seu ală sciinței, fiă 
pe terenulă vieței publice.

Popularitate pote ave cineva între 
puținii cunoscuțl, între rudenii, într’o 
suburbiă, la o parochiă, la o comună, 
într’ună districtă, într’o țâră și așa mai 
departe. Va să cjicâ întru câtă privesoe 
estinderea popularității, vedemă că ea 
variază după împrejurări, și la unii se 
pote estinde în tdtă lumea, la alții din 
contră rămâne mai restrînsă. Ori câtă 
ar fi popularitatea de estinsă, totdeauna 
trebue să cercetămă, decă este ea ade
vărată seu falsă. Decă popularitatea 
cuiva va fi adevărată, atunci ea nu este 
decâtă o drâptă recompensă pentru me- 

altceva decâtă ună mijlocă de seducere.
In vechime, pe când încă nu erau 

pe deplină alcătuite și închegate statele, 
au eșită la ivelă unii omeni, cari prin 
faptele loră eroice în bătăi, prin mintea 
loră ageră și prin caraoterulă loră în 
timpă de pace și-au câștigată încrederea 
tuturora, au fostă recunoscuțl ca frun
tași. Poporulă a începută a arăta în- 
oredere cătră fruntașii săi și astfelă în- 
cetulă cu încetulă ei au devenită popu
lari, er fii loră încă erau priviți cu în
credere, ceea ce dădu nascere familiiloră 
fruntașe și succesiunei popularității. Ast
felă au a ajunsă unii fruntași pănă a fi 
principii unoră seminții. La începută 
singură poporulă din îndemnulă său pro
priu recunoscea pe căpeteniile sale, âr 
mai târcjiu stabilindu-se o familii din 
care sS fiă principii, începură aceștia sâ 
dicteze și sâ domnescă după placă. In- 
cetulă cu încetulă principii începură a 
se privi „dei gratia**, și cu timpulă 
au fostă scoși din rândulă celoralalțl 
omeni.

Principii, odată ajunși în fruntea 
poporâloră, de sigură, că aveau putere 
de a conduce și de a regula chiar și 
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Susana Turcu 1. Avramă. 3) Ambulanța 
crucii roșie, poesiă de G. Sionă, cântată 
de corală școlariloră. 4) „Puterea cea 
mai mare”, poesiă de I. Vulcanii, decla
mată de școlarulă Ioană Dărgău. B) 
„Sunt Română11, poesiă de I. V. decla
mată de scolarulă George Gadaleană. 
6) „Nu te teme măi Române11, poesiă de 
I- V. declamată de școlărița Susana Ne
meșă. 7) „Românulă", poesiă de G. Tă- 
ută, cântată de corală școlariloră. 8) 
„Increde-te în tine Române", poesiă de 
I. V. declamată de școlarulă Ionă Ma- 
rișiu. 9) „Adio Ardeiului11, poesiă cântată 
unisono de școlarii Vasilie Erchedi și 
Eliă Popoviciu. 10) „Scrieți cu toții", 
poesiă de I. V. declamată de Maria Mol- 
dovană. 11) „Jună de Română sunt", 
poesiă de M. Papliu, declamată de șco
lărița Susana Erkedi. 12) „Orfanii", po
esiă de G. Simu, declamată de Eliă 
Popoviciu. 13) Vânătorulă", poesiă de 
Schilleră cântată de corală școlariloră. 
14) „Poporului Română", poesiă de I. 
V. declamată de școlarulă Iănă Popo
viciu . 1B) „Focurile Nopții11, poesiă de 
Carolă Scrobă, cântată de școlărițele: 
Maria Turcu, Susana Nemeșiu și Maria 
Moldovană. 16) „Nu desperați" poesiă de 
I. V. declamată de școlărița Maria Turcu. 
17) Cuvântă de închidere, rostită de D-lă 
învățătoră Teodoră Hurducaciu. 18) Ur- 
meză jocurile naționale „Călușarulă11, 
„Bătuta", „Românulă", Brâulă și „Hora11 
după placă pănă în tjorl. Ofertele marini- 
mose se primesă cu mulțămită și se voră 
chita pe cale (jiaristică.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Clușiu, la 23 Febr. 1889.

Domnule Redactoră! Binevoiți a 
da locă în prețuita D-vâstră foiă aces
tora ronduri, în cari se cuprindă plânsu
rile nostre amare, cu cari nu ne putemă 
adresa cătră altcineva, pentru cari nu 
putemă căpăta altă satistacțiă, decâtă nu
mai prin aceea, că alergămă să ne plân- 
gemă cătră scumpandstră„Gazetă", care 
strînge la pieptu’i de mamă pe fii săi 
amărîțl pănă în sufletă, loviți mereu de 
cătră vitregele împrejurări, îi încălcjesce, 
îi mângăiă și’i îmbărbătâză să lupte și 
mai departe cu bărbățiă.

Triste timpuri trăimă! Totă nația 
maghiară strigă în lumea largă, că Nem
ții voescă să’i răpescă ce are mai scumpă, 
să’i smulgă limba din gură!

Apoi noi ce să cJicemQ?! Noi, că
rora ni-se spune mereu, că trăimă în 
țâra libertății și a egalității, ni-se spune 
că nu suntemă opriți de a ne cultiva 
limba(?); ore noi avemă dreptă să ne 
plângemă contra puterniciloră cailei?!..

înainte de asta cu 6 ani societatea 

mulțl, nu atâtă după merite, și astfelă 
succesoriloră acestora le-a fostă lesne de 
totă de a se ridica, seu celă puțină au 
fostă puși în condițiunile de lipsă pentru 
a ajunge la popularitate. Așa era lu- 
crulă și în Moldova, unde, după cum ne 
spună cronicarii, Vodă boierea pe câte 
cineva, chiar și dintr’ună singură căpriță. 
Cu timpulă boerii ajunseră la mare vâdă 
în țâră, numele familiiloră devenise cu
noscută, și astfelă era peste putință a 
distinge meritele, ce le-a avută cutare, 
seu cutare dintre boerl, și pe lângă des- 
cendenții boieriloră de merite, crescură 
și alțl boerl, cari cu timpulă începură a 
fi periculoși pentru țeră.

In mersulă istorică, cam astfelă a 
fostă procesulă ce a formată pe {condu
cătorii țăriloră, și pe cum aci două feluri 
de omeni au ajunsă la conducere și la 
favoruri, totă astfelă stă lucrulă și cu 
popularitatea. Esistă omeni onești, omeni 
cu caracteră nobilă, cari suntă populari în 
basa meriteloră avute, și esistă alăturea 
ămeni la cari popularitatea nu este altceva, 
decâtă unu începută siu pentru a specula 
sdu pentru a satisface ambițiune deșerte.

(Va urma.) 

de lectură a studențiloră români dela 
gimnasiulă Lugoșului au desființat’o, bi
blioteca, cărțile le-au confiscată. —

Cu coșărcile au dusă cărțile bieților 
studențl procurate cu mare greutate, în- 
tr’o cămară părăsită a edificiului gimna- 
sială, unde le-au aruncată peste olaltă 
fără nici o ordine, ca să fiă jucăria ș6- 
reciloră și prada pulverei, de unde nu 
le-au putută căpăta studenții români sub 
nici o condițiune să le cetescă, der le-au 
putută lua alții străini, nemți, unguri și 
jidovi, să le ducă încdce și încolo să-le 
prăpădâscă.

Acesta e cultură?!
Der cu acâsta nu s’au îndestulită 

șoviniștii. Au mai eliminată și 5 stu
dențl români dela amintitulă gimnasiu 
pentru crima, că au fostă membri și con
ducătorii amintitei societăți.

Nu cu multă după acesta spărgândă 
voinicii șoviniștl porțile protopopului 
Clușului și intrândă nâptea în curte 
strigau „Hol vagy Juliska" ? Au ștersă 
de pe fața pământului și societatea de 
lectură a universitariloră români din 
Clușiu; pe vredniculă conducătoră și 
profesoră ală tinerimei Dr. Gregoriu Si- 
lași l’au pusă în pensiune și înlocuită 
cu ună capă săcă, care disertâză prin 
locuri publicași „argumenteză",căRomâ- 
nii suntă de rassă țîgănescă, și că cu- 
ventulă „română" să derivă dela „robă" 
„sclavă" ș. a.

Auc)l lume și te miră!
Ce au făcută tinerii universitari după 

acestea? — N’au putută sta ca puii îm- 
prăștiațl de uliu de sub aripile mamei 
loră prin cafenelele Clușului, ci au voită 
să înființeze o altă societate de lectură cu 
numele „Minerva."

Au făcută statutele; le-au trimis ă 
de 2—3 ori la ministru spre aprobare și 
totă de-atâtea ori au venită îudărăptă 
cu acelă adausă, că acestă părăgrafu nu 
e destulă de clară, „acestă punctă nu e 
destulă de precisă", și ce mai sciu eu 
ce, „der decă tinerimea le va corege 
acestea în sensulă acesta și acesta, atunci va 
fi aplicată Inaltulă Ministru să [le apro- 
beze."

Biata tinerime a făcută totă ce a 
fostă posibilă numai și numai să’i potă 
face pe voiă D-nului Ministru și să 
nu mai dificulteze aprobarea statute- 
loră.

Dâr mai în urmă, ce a făcută mi- 
nistrulă ? A retrimisă statutele socie
tății proiectate „Minerva" cu o comitivă 
cătră Rectorulă universitară, în care cjice, 
că luândă în considerare, că în Clușiu 
esistă o mulțime de societăți și biblioteci 
pentru diferite classe ale poporațiunei pănă 
chiar și o filială a „Associațiunei transil
vane11, și luândă în considerare miculă 
numără ală universitarilcră români din a 
căroră taxă societatea nici așa n'ar pute 
esistă ; der mai vertosă din causă, că unele 
puncte „suntă obszure și ușorii ară pute da 
ansă la unele abusuri1 află de bine a nu 
concede înființarea societății din cestiune 
și a nu aproba statutele ei.

ErI, în 22 Februarie n., la 6 ore 
sera, s’a ținută o ședință, la care au 
luatu parte șâitjecl de universitari ro
mâni, unde li-s’au adusă la cunoscință 
întristătârea clausulă a deliberatului mi
nistrului.

Cum se voră desvolta trebile? Vomă 
vede! Tenerulu iuristu.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 6 Februarie.
D-lă Gh. Mârzescu citesce o moțiune 

a minorității, prin care învită pe guvernă 
a reveni asupra concesiuniloră acordate 
fabricei Goetz de fostulă ministru ală 
Domenieloră, d-lă Cârpă, ca contrarie 
legei.

D-lă Al. Marghilomană, ministru ală 
lucrăriloră publice, rectifică mai multe 
date inesacte produse de oratori și afirmă 
din nou, că d. Ghermani nu are nici o 
acțiune a societății Goetz, cum se p6te 
dovedi din registrele societății.

D-lă Th. Rosetti, primă-ministru, do- 
vedindă legalitatea scutirei acordate, arată 
în faptă de ce importanță era pentru 

Galații, atâtă de năpăstuită, existența fa
bricei Gcetz ce face ună deveră de a- 
prope 1B milione de franci și care ame
nință să’șl închidă operațiunile și să se 
strămute în Rusia ne mai putândă exis
ta fără o încuragiare, față de sdrobitd- 
rele taxe de importă pentru lemnăria 
brută, de care avea trebuință pentru fa
bricatele sale. Astfelă1 era de datoria 
guvernului d'a căuta sâ ajute la înlătu
rarea râului ce amenință traficulă nostru 
comercială, printr’o îuțeleptă aplicațiune 
a legei.

Prințulă G. Sturdza arată, că con
cesiunea Goetz este o verigă din lanțulă 
internațională, ce înlănțuesce interesele 
economice ale țârii în folosulă unoră pu
teri străine. Crede, că s’a călcată legea 
prin scutirile acordate casei Gcetz și acesta 
în defavorulă comerțului generală ală țâ
rei. Polemisândă cu d. Cârpă, oratorul 
spune, că ministrulă de externe a comis 
o mare greșală fâcendu-se ministru și că 
decă într’adeveră voia sâ fiă ună consi
lieră salutară ală Coronei, trebuia să’i 
arate, că nu se cade a se da puterea 
junimiștiloră ce nu suntă decâtă o so
cietate literară, er nici decum ună partidă 
politică. Terminândă oratorulă, cere 
d-lui Cârpă a se pune alături cu aceia, 
cari voră a stabili ună adevărată regim ă 
parlamentară și constituțională în acestă 
țâră.

Se cere închiderea discuțiunei și se 
închide.

Camera. Ședința dela 6 Februarie
Se votâză indigenatulă d-lui Schna- 

pek, rămasă nulă de Sâmbătă, cu 67 bile.
D. Președinte ia măsură, ca deputății 

ce voră veni peste o oră șijumătate să 
nu se mai trecă în apelulă nominală.

D-lă dr. Anastasescu depune ună pro
iectă de lege asupra cărui se admite ur
gența relativă la cererea institutului de 
hirurgie ală d-rului Asaki. — Se [admite 
urgența.

D-lă Morțună desvoltă o interpelare 
relativă la ingerențele prefectului de Ro
mană: a) ingerențe electorale, b) aresta
re ilegală, c) violarea dreptului de întru
nire.

D-lă Vernescu, ministru de justiția, 
’i răspunde, că acestă plângere n’are ra
țiune, nu s’a violată nici ună dreptă, 
ș’apoi chiar d-loră nu s’au plânsă de ună 
faptă positivă. S’a opritu o turburai e pe 
uliță a țăraniloru, cândă într'o de 
târgă fiindă mulțl în Romană, au căutată 
socialiștii să facă turburărl. D-lă minis
tru adaogă, că pe câtă timpă s’or ține 
la limitele legii și alu dreptului de pro
pagandă, nu se va atinge de ei, la din 
contră voră fi urmăriți energică.

Reprivirl polițienescl asupra anului 1888,
[Fine.]

Bătătoră la ochi se pare faptulă, că 
și în anulă trecută au fostă arătate și 
pedepsite o mare mulțime de transgre
siuni în contra statutului orășenescă. Fap
tulă acesta probeză, că tocmai prescrip- 
țiunile și disposițiunile locale, cari însă 
adeseori suntă de însemnătate neegală, 
se esmită în cea mai mare parte tocmai 
în favorulă siguranței publice, ală liniștii 
și ordinii publice, ală moralei, comuni- 
cațiunii și sanității publice, și în partea 
esențială au scopulă de a se păzi, nu se 
observă în măsura dorită. In anulă tre
cută s’au vărsată în fondulă săraciloră 
nu mai puțină de 797 fi. v. a. ca pedepse 
pentru astfelă de înălcărl. La mulțl 
individl s’a aplicată pedepsă de arestă, 
neputendă plăti bani. E însă bătătoră 
la ochi, că chiar în cercuri mai inteli
gente întâmpină astfelă de disposițiunl 
și prescripte create spre binele obștescă 
adeseori puțină pricepere, seu de nu 
acesta—ceremă scuse pentru espresiune 
—neapăsare neînțelesă.

Cu ună esemplu se pote proba 
acesta mai bine. îndatorirea esistentă a 
proprietariloră și îngrijitoriloră de case 
de a presăra ghiața seu lunecușulă de 
pe trotoară, nu este cine scie ce dispo- 
sițiune mare, este însă de forte mare 
însemnătate pentru siguranța personei și 
la cașuri de nenorocire nu se face râs- 
pumjătoră proprietarulă casei, ci poliția, 
care nu controleză disposițiuuea esis
tentă. Trebue să mărturisimă, ce e dreptă, 
că astfelă de disposițiunl, anume cură
țirea trotoareloră de zăpadă, presărarea 
ghiaței seu lunecușului, suntă nisce dis
posițiunl neplăcute pentru proprietarii 
de case. Dreptă indigitare servescă, că 
întreprindâtorulă curățirii stradeloră ar 
fi aplecată de bună semă să săvârșescă 
însuși aceste lucrări pentru ună mică 
onorară anuală; pănă ce însă nu se face 
acesta, se înțelege de sine, că căpitănatulă 
orașului trebue să se tină în sensulă dis- 

posițiuniloră esistente de proprietarii și 
îngrijitorii de case.

După aceste reprivirl pe tărâmulă 
principală ală activității polițienescl în 
anulă trecută, pote să fiă atrăgătoră a 
îndrepta atențiunea și asupra altoră câ
teva ramuri de activitate publică poli- 
țienescă. Aci ne deșteptă spre esemplu 
atențiunea servitorimea, fiindcă tocmai 
aci în Brașovă față cu condițiunile lo
cale se schimbă pe totă anulă o mare 
mulțime de servitori, mai alesă de sec- 
sulă femenină, și chiar și pertractările 
cu servitorii ținute în anulă trecută la 
căpitănatulă orașului probeză, că nu nu
mai pe partea servitorimii, ci chiar și la 
o mare parte a stăpâniloră domnesce o 
mare necunoscință a legii. Câte chi
nuri și năcasurl n’ar cruța ambele părți, 
decă și-ar lua osteneala, ca să cetescă 
odată, cum se cade, disposițiunile cele 
mai însemnate ale legii, cuprinse în es- 
trasă în fiăcare cărticică de serviciu*). 
Cumcă servitorimea a dată în privința 
morală și în anulă trecută multă de lu
cru autorității polițienescl, nu e de lipsă 
a se mai aminti deosebită. Răulă pare 
a se fi înrădăcinată așa de tare în a- 
cestă clasă a poporațiunei, îucâtă numai 
cu mare greutate se pote combate acelă 
rău; deși se pote constata, că în asemă
nare cu alțl ani totuși se simte ună pro
gresă și aici, celă puțină încâtă privesce 
purtarea servitorimii pe strade și la 
fântâni.

Ca faptă îmbucurătoră este a se 
releva mai departe, că transgresiunile 
legii silvanale s’au împuținată în modă 
însemnată; căci în vreme ce încă în a- 
nulă 1887 numărulă călcăriloră a trecută 
peste 600, în anulă 1888 abia ajunseră 
la pertractare 311 cașuri, o dovadă, că 
consciința de dreptă a crescută în modă 
hotărîtă chiară la partea aceea a popo
rațiunei, care se face mai multă vino
vată de astfelă de călcări. Ba chiară și 
călcările legii de vânată și de pescuită 
și ordonanțele ministeriale și statutele 
esistente în cadrulă acestoră legi s’au 
rărită. In anulă 1888 numai sîngurelă 
două cașuri de călcări a legii de vânată 
au ajunsă la pertractare și în vreme ce 
în anii trecut! se aducea forte adeseori 
la târgă ună mare numără de sâlbătă- 
ciunl fără certificatulă prescrisă de pro
veniență, și pescl și raci, cari se adu
ceau la venejare în timpulă oprită ală lă- 
pădării icreloră seu în stare contrară 
prescripteloră, fură confiscațl cu ciu
bărele de căpitănatulă orașului, în anulă 
trecută numai arareori s'a întâmplată o 
confiscațiune.

Câtă vioiă de a fostă circulațiunea 
la despărțâmântulu penală ală căpită- 
natului orășenescă în anulă trecută, do- 
vedesce faptulă, că s’au inoassată în fa
vorulă erariului pentru călcări săvârșite 
ca pedepse de bani 770 fi., în favorulă 
fondului amploiațiloră comitatensl 200 
fi., în favorulă fondului orășenescă ală 
săraciloră 797 fi. v. a., er 466 de persone 
bărbătescl și 254 femeescl, cari nu fură 
în stare să plătescă, se pedepsiră cu a- 
restă.

Din aceste reprivirl asupra celoră 
mai însemnate tărâmuri ale activității 
polițienescl în auulă trecută reese in dea- 
junsă, că și pe acestă terenă ală admi- 
nistrațiunii publice așteptă multă lucra . 
Cugetulă însă, că cu timpulă tăte pute
rile acelea, cari condiționeză ună pro
gresă în sensulă indicată, se voră crea 
și voră conlucra, îndreptățesce la spe
ranța, că într’ună vitoră nu pre-depăr- 
tată chiar și în acestă direcțiune se va 
ajunge resultatulă și progresulă dorită.

*) Trebue se cunoscă onor, căpitănată al 
orașului parorturile poporațiunii Brașovului, 
trebue se scie, că numai o parte mică din stă
pânii servitorimii cunoscă limba. în care suntă 
tipărite acele disposițiunl. Prin urmare s’ar 
căde, ba ar trebui cliiară, se efectuâscă, ca 
cărticelele de serviciu să cuprindă disele dispo- 
sițiunl în tustrele limbile patriei (maghiară, ger
mană și română), precum se întâmplă acesta în 
unele comitate în limba maghiară și germană. — 
Obserrațiunea \traducitorului!

Cnrsnlu la bnrsa de Viena
din 25 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0 ...... 102.20
Renta de hârtiă 5°/0...................................94.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.50 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.75
Renta de argintă austriacă - - - - 84.05
Renta de aură austriacă ----- 111.35 
Losurl din 18G0 ------- 141.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 885.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.— 
Acțiunile băncei de crodită austr. - 314.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI - -.............................9.57‘/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.15
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.20

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arverâsi hirdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

a Furnica fogarasi tak. penztâr reszveny târs. vegrehajtatonak Lazâr Bordean 
lui Isaie vegrehajtâst szenvedo elleni 250 frt. tokekoveteles es jârulekai irânti 
vegrehajtâsj iigyeben a brassoi kir. tdrvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) 
teriileten levo

322,323
559 1

821
1044

1079 2
4942
2272
2797
3002
3672
3769

3798/2
3867/1

3926

27 Brasso vârmegye alispânjatol.

sz. 1679-1889. Arlejtesi hirdetmeny.
A brassoi orszâgos szemgyogyintezet 1889 ben sziikseges kiilbmbozo szerel- 

venyeknek szâllitâsa irânt a brassd vârmegyei alispâni liivatalnâl f. evi Mârczius 
7-en d. e. 10 orakor zârt levelii ajânlati versenytârgyalâs fog tartatni.

Felhivatnak tehât uiiudazok kik ezen târgyaknak szâllitâsâra vâllalkozni 
ohajtanâk, hogy az irâsbeli zârt ajâulataikat, 70 frt. banat pânzzel es 50 kros. 
belyeggel ellâtva, fennti hatâridoig Brasso vârmegye alispânjâhoz nyujtsâk be.

Az ajânlatban a megajânlott osszeg ugy az egyes târgyakra, valamint a 
târgyak dsszesegere vonatkozolag, szâmokkal es betiikkel kiirando s hatârozottan 
kijelentendo, hogy ajânlattevij a szâllitâsi feltâtâteleket ismeri s azok minden 
pontjânak magât feltâtleniil alâveti.

A szâllitâsi feltetelek a hivatalos orâk tartama alatt a vârmegye kozigaz- 
gatâsi kiadd hivatalâban megtekinthetok.

A târgyalâs eredmenyenek el-vagy el nem fogadâsa felsobb jdvâhagyâsnak 
tartatik fenn.

B r a s s 6, 1889 âvi Februâr 20-ân.
Roll Gyula,

28,2—1 kir. tan. alispân.1
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megâllapitott kikiâltâsi
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az ârverest ezenuel _
megjelMt ingatlanok az 1889 evi Martius ho 12-ik napjân d. e. 9 orakor Kercz 
kozseg hâzânâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni foguak mind azon Altai a C. 1. alattjelzett ingatlanok felerâszere
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elrendelte, es hogy a fennebb

kozseg hâzânâl megtartandO nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni foguak mind azon âltal a C. 1. alattjelzett ingatlanok felerâszere 
bekebelezett haszon elvezetijog erintetleniil hagyâsa mellett.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 100/(,-ât 
vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november hd 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg- 
ugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott 
kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek 
a birosâgnâl eloleges elhelyezeserOl kiâllitott szabâlyszoru elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt, Fogaras 1888 evi November ho 13 napjân.
A fogarasi kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosâg.

a) Dela

C) n

f) n

A. Plecarea posteloru.
Brașovii la ReșnovA-ZCrncset-Brantl: 12 ore 30 m. după amâtjl 

,, ,, Zizinti: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făyărașii: 4 ore diminâța.
n la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernescl-Bmiil la Brașovii: 10 ore înainte de amâ<jl
b) „ Zizinil la Brașovii: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovii: 2 ore dimineța.

AutoritA. Necoziauti, — qualunque riceve subito e 
țrratnitamente: Pro?petti ecu. dclle maccnme da 
âcrivete e du copiaro, le piu nuove, piu solide ed 
a mittlfor mrrcato.
fittn Ctoiion Fttbbrka diinacchine da acrivcre e da 
Uliu DluUul ] copiare. Berlin o SW. Friedrichstrasse 243.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht A Zillich.

Avisii d-lort abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurită și s6 arate și posta ultimă.
Totodată facemă cunoscută tuturorfl D-loră abonați, că mai 

avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilonl 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Mersulu trenuriloru

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta — Predeal A Predeal A—Budapesta El.-!Pcsta-Ara<lA-Teiu.MTeiuș-AradA-B.>-Pestn Copșa-inicA— Sibiiu

Tren dc 
per- [ 
sâne

Trenu 
accele- 

1 rată

Trenu 
omni
bus

Tronii i
mixt |

Tren do 
per- 
s6ne

Trenu 
accele
rații

j

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fu gyi - Va s âr h e li | 
Mezo-Telegd
EUv
Bratca
Bucia
Ciu«ia
Huiedin
Stana
Aghirifl
Ghirbfeu
N&dftșel

Oradea-mare

Cluplu |

Apaliida 
Ghiriș 
Cueerdea
Uidra
Vințula de susO 
Aiud
Teiușă 
Cr&ciunela
Blașiu 
Mic&sasa
Cop)* ntleă 
Mediaș ti 
Elisabetopole 
Sifhlfdr* 
Hașfalău 
Homorodfi 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brajovd j

TimișO
Predeald

BucarescI

11.10|
7.40

11.06
2.02
4.18

8.-
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41 10.21
8.10 11.38

9.04
9.34

10.34

l| BucurescI
6.1 A Pretlealik

TimișCt

Brașovii
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
Feldiora
Apața 
Agostonfalva
Hotnorodil
Haștâlău
Sigbișdra
Elisabetopole 
Mediașă

I I

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

8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micisasa
6.24 Blașiu
6 38|0răciunela
6.56 Teiu!?â
7.15 Aiudti
7 41 Vințulti de
9 18 Uidra 

1Q_  Cueerdea
10.09 iGliirlșă 
10.19 Apahida 
10.48, C|U„|U
11.55 3
12.34 Nădășelti
12.521 Gîhrbâu
1.34 AghireșO
2.19 Stana
2.46B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59: Bucia
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

susu

Oradea-mare

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

VienaII

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

”637
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19
1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

Trenu ' 
mixt '

I
7.30
1.14
1.45,
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
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12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

10.50
1.33
3.29

Trenu 'I 
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Viena
Budapesta
Szolnok

|
Aradu

Glogovața
Gyorok
PaulișQ
Radna-Lip<
Conop
Berzava
Soborșinti 
Zamfl
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Branicica 
Deva
Siinorla (Piski)
O răștia
Șibotti
VințulH de joșii
Alba-Inlia
TeiușQ_________
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omni- de de
bus pers. pers.

n.îo 2.— Teiușii
8.20 9.05 Alba-Iulin

11.20 12.41 Vințulti de joșii
4.10 5.45 Șibottl

2.17 4.30 A._ Orăștia

2.37 4.43 6.13 Sinieria (Piski)

3.19 5.07 6.38 Deva

3.43 5.19 6.51 Branicica

4.05 5.41 7.10""*
6.09 7.37 Luu usaua

6.28 7.55 Za mii

7.25 8.42 Soborșintl

8.01 9.12 Berzava

8.34 9.41 Conopft

8.55 9.58 Kadna-Lipova

9.19 10.17 Paulișu
1 1.47 9.51 10.42 Gyorok

2.08 10.35 11.07 Glogovaț
11.09 11.37 Aradu
11.39 12.-
12.12 12.29 Szolnok

8.55 12.29 12.46 Budapesta
9.54 1.16 1.26 Viena

Siiitcria(Piski)-Petroșeni

8.- !
8.36 S
9.021
9.32 I

10.1 r
10.51| Baniț
12.16 I’etroșenl
12.50 ■
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T3o(|
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Crivadia
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11.24
12.09
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2.32
2 521
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4.44
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6.47
7.28
7.43
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8.28
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9.17
2.32
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_ J Șeica maro 

ț LomneșO 
; Ocna
Sibliu

1.55 7.45
7.15 6.05

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35:
7.02
7.28
7.401
8.11:
8.46
9.33
9.531____

10.271 5.50‘j Begliinulu sftsescA
10.42 —ÎS1
10.58,
11.35
11.39
12.31
5.12,

1.42
2.32

11.-
11.21

Sihiiu-C'opșa-mică

Sibilu
Ocna 
iLomnești
IȘeica mare 1
Copșft-mică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45n------------------ -  ---------

Cueerdea -Oșoriieiu

6.38 a , „ Cueerdea 
l’^Cheța 
-oALudoștl 
0 20 M.-Bogata 

llernuta 
Sânpaulti 

_____Mirașteu

Petroșeni-Sinieria(Piski)

6.41
7.55
8.14
8.50

6.47 2.42 PetroșenI 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 jHațogti 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Siuterla 1.51

I
I

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

Oșorhelu j
1 o JReflhinul-săs.
4. Zb .

555 Beghluulu săseseii

Aradu—TimlHora Tiniișora—AradA

Aradă
AradulU nou
Nemetli-Sâgh

Orczifalva
._ț | Aferczifal va

- ---- — Timlșdra 
10,—

_______ II

6.05 5.48 Tiinișdra 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 N^meth-Sagh 8.36
8.14 8.08 Araduld nou 9.11
9.12 9.02 Ăradii 9.27

Turda—GliirisAGliirl^A—Turda

5aure.M':-I.udoșu-Blstrlța Blstrița-lVfiirțșA-Iaidoșu

?>fureși'i-Ludoșu 
ȚagU-Budatelocfl 
Bistriții

ft -----
“4Ă0f Bistrița 

Țagâ-Budatelecă 
MurSșQ-Ludoști

A’tti: Numerii îneuadrațl cu linii grâse însemnâză drele de ndpte.

Ghlrișd 
Turda

9.26 4.191 Turda
9.47 4.40 Ghlrlși

9.41|
1.11,

Sigliisora—Odorlieiu
i Sighișd ra 
Odorheiu

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Oșorlielu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
Oșorhelu j

6.56
10.20 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulti 7.40 12.58 11.02
lernutU 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
LudoșA 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cueerdea 9.40 2.46 12.50

Sinieria (Piski)-Tnied.

Sluieria (Piski)
Cerna
Unicdora

2.18
2.39
3.08

i
Odorlieiu—Sigiiișora

6.05'|0dorlieiu
9.45iSie:his6ră

tilled.-Simerla (Piski)

Unleddra 
Cerna
Rimarlfi


