
Sttatlma. AimlilstrsUiuiea si
Tiwala:

BRAȘOVU, plița mare K? 22.
Bcnaori uetranaiKG nu oO pri 
tncscA. kiMiuHcrip € nu bo re- 

trimi â !
Birourile to smcniii:

Brațovu, piața mare (ir. 22.
Inserate mai prim eseu în Vicna 
Ruiot/Jfo.w. Haasenhtitu & Vogler 
(Oto Haas), Heinrich Sc hoick, A lot a 
Htmdl. XDubs, A.Oppeltk,J. Dan
neberg ; în Budapesta: J. F b\dd- 
berger. AutanAiitei, Hckitein Bcn ai; 
tn Frankfurt: 0. L. Dan be; în Ham

burg : A. ăteiHtr.
Prețul in sorț iunilorâ : o serii 
garmondfl pe o colâni 8 crr. 
■i 30 or. timbru pentru o pu
blicare. PublicĂri mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
■orii 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

LII.

„Gazeta" iese în fie-care <V
AbtmameBle pentrs Wtio-Digsrii 
Pe un fi ană 12 fi., pe țâae Iun1 

6 fl.( pe trei luni 3 fi.
Peiirt Bomâaia ii sîrăliătatt 

Pe unâ ană 40 franol, pe 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
8e prenumeră la tdte oti- 
ciele poștale din întru fi din 

afară și la dd. coleotorl.
Abonamenîulu penlra Brașovă:

Ia administratiune, piața maro 
Nr. 22, etagiulfi I.; pe ună ană 
10 8., pe șAse Iun] 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dnaulti In 

casă: Pe unâ ană 12 fl. pe 
șâse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esomplarâ 5 cr. v. a- ®^u 

16 bani.
Atâtd abonamentele cătft fi 
inserțiunile Buntft a se plăti 

înainte.
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Denionstraținnile în Pesta.;:)
Demonstrațiunile în Peșta, cari 

nu mai încetezi, suntu cu multti 
mai instructive, (lecâtu ca sfi nu 
merite a reveni asupra lori.

înainte de tdte demonstrațiu
nile unguresc! ne arată, că tine- 
rimei studiose maghiare îi este 
ertatu a face tămbălău politică în 
măsura cea mai mare, pe când 
tineriloru români nu le este per
misă ași aduce aminte nici de 
(țiua eliberării moși-strămoșiloră 
loră din jugulă iobăgiei seculare, 
fără a fi amenințați cu eliminare 
din institutele de învețămentu și 
cu închisori, ba fără a se ame
nința cu închidere chiar institu
tele de învețămentă sub pretextă 
că tinerimea se cresce în ele în 
spirită dușmană statului.

Studențiloră unguri li se atri- 
bue din partea oposițiunei ma
ghiare rolulă de a salva patria 
față cu maioritatea servilă a die
tei. Și nu-i mirare, decă și bS- 
trânulu poetă Jokai, cu tdte că 
e mamelucă de trei-spre-c|ece probe 
ală erei lui Tisza, celă puțină o- 
dată în totă anulă le aduce a- 
minte tineriloră unguri ce lucruri 
mari a făcută junimea maghiară 
în 1848, de temă ca nu cumva 
cea de acți să uite a face la oca- 
siunl date cioroboră politică.

Guvernamentalii barem! nu în- 
drăsnescă a le nega pe față tine
riloră unguri înalta chiămare de 
a salva patria. Der junimei române 
nu-i iertă guvernulă a se întruni nici 
pentru cultivarea limbei sale ma
terne, fără de a-și atrage volni- 
ciile conscolariloru și prigonirile 
autoritățiloru de totu feliulă.

Astfeliu stămă cu egala în
dreptățire în acesta privință și a- 
semenea în tdte celelalte. Ceea 
ce la Unguri se consideră ca dreptă 
cetățenescă, ca virtute patriotică 
și bărbâțiă, noue Româniloră ni 
se impută ca trădare de patriă.

Dealtmintrelea Tisza a sece
rată de astădată numai ce a se
mănată de când e la cârmă. Den- 
sulă și după elă organele și toți 
aderenții lui au desconsiderată și 
au călcată în decursă de 12 ani 
fără sfială legile, îndată ce nu 
li-au convenită seu au stată în 
cale machinațiuniloră loră în susă 
și în josă. Cu modulă acesta s’a 
lățită în tbtă țera ca ciuma des
considerarea, ba chiar batjocurirea 
legiloră, care șl-a ajunsă culmi- 
națiunea acum, când față cu ma
ioritatea „legală11 a dietei, față cu 
prea mărita „voință a națiune?1 
vină se demonstreze studenții ma
ghiari și adunăturile de pe strade, 
ba voră se constrîngă pe acestă 
maioritate a dietei de a primi și 
împlini cererile loră la legiferare.

Astăcți der legile nu 8e facă 
numai de dietă, ci și de junimea 
studiăsă și de tumultuanții de pe 
stradă. Nici nu pute se nu ajungă 
odată lucrurile aici într’o țeră, 
unde basa parlamentarismului, le-

*) Dâmb loci acestui articula, ce ne vine 
dela ună stimata amici aii fdiei ndstre.

Red. 

gea de alegere, se făcu cu inten- 
țiune de a eschide mulțime de ce
tățeni dela esercitarea dreptului de 
alegătoră ; unde la alegerile pen
tru dietă se comită și față cu a- 
cesta lege nedreptă abusurl atâtu 
de oribile, încâtă tbtă alegerea 
devine lucru de rîsă ; unde aron
darea iurisdicțiuniloră se făcu cu 
intențiune de a suprematisa șinu- 
lifica pe cetățenii nemaghiari; unde 
tbte volniciile celoră dela putere 
și a amiciloră loră remână nepedep
site, ba trecă chiar de virtuți, în
dată ce li-se pnte da colorită și 
pretextă „patriotică;11 unde guver
nulă și organele lui încuragiază 
apucături de acele, prin cari se în
carcă dări de desnaționalisare în 
spatele biețiloră omeni, cari și așa 
de abia mai potă resufla sub mul
tele greutăți.

De voră merge lucruiile totă 
așa încă câțiva ani, precum au 
mersă sub guvernulă lui Tisza 
păn’acum, atunci legile nu se voră 
mai aduce de cătră maioritățile 
dietale măiestrite, în pomposulă 
paiață edificată cu milione la vo
ința Iui Tisza, ci pe câmpulă 
„Râkos11 de cătră adunăturile din 
Pesta.

Cine va trăi, va vede. La a- 
cesta nu trebue alta decâtă a se 
face cu legile, ce s’a făcută, păn’ 
acum, a nu le respecta în guvernă, 
a nu le respecta în oficii, apoi e 
gata huiduirea loră prin adună
turile plebei de pe strade.

Păcatele politice ale regimului 
tiszaistăîncepă a aduce rodele loră.

De astădată apa i s’a suită lui 
Tisza pănă la gură și nu va fi vina 
Kossuthiștiloră și a partidei lui 
Apponyi decă nu se va sui și mai 
susă.

Față cu cele întâmplate ni se 
îmbiă și nouă Româniloră, ba tu- 
turoră Nemaghiariloră întrebarea 
că 6re nu trebuia se luămă și noi 
posițiune în cestiunea acesta ?

Bine este ore ca noi să tă- 
cemă tăcerea pescelui și să ne a- 
rătămu ca nisce nule politice, cu 
cari nu calculeză nimeni, tocmai 
atunci când contrarii noștri na
ționali vestescă lumei, că ei și 
numai ei decidă asupra sorții a- 
cestui stată? Voimă noi ore ca 
nici în rândurile armatei comune 
să nu scape fii noștri de șicanele 
cu „limba statului?11

Să ne cugetămă; lucrulă me
rită ostenela.

Atentatnlu celu mai non.
Dămu locă astăzi în tradu

cere fidelă decisiunei ministeriale 
despre care amu vorbită în nume- 
rulă de Mercur! ală foiei nostre 
și prin care se respinge aprobarea 
statuteloră societății de lectură 
române „Minerva11, ce au voită să-o 
înființeze studenții români dela u- 
niversitatea din Clușiu. Acesta este 
atentatulă celă mai nou îndrep
tată în contra limbei și a culturii 
nostre, în contra drepturiloră și a 
libertății studențiloră români.

Etă ce a hotărîtă ministrulă

Csaky în înțelegere cu colegulă 
seu dela interne br. Orczy:

Nr. 4290.
Dela ministrulă de culte și instrucțiune 

publică.

Statutele societății „Minerva“ pe 
care ascultătorii de limba română dela 
universitatea din Clușă și-au propusă să 
o înființeze, cari ml-s’au presentată de 
cătră senatulă universitară cu adresa sa 
Nr. 1144 din anulă școlară trecută, i-le 
retrimită împreună cu hârtiile alăturate 
spre a lua disposițiile de lipsă, pe lângă 
aceea în sciințare, că după ce ascultă
torii dela universitatea din Clușiu au deja 
cercuri de cultivare în cari fiecare as
cultători dela universitate fără deosebire 
de religiă și de naționalitate pote întră 
ca membru, mai departe după-ce în Clu
șiu esistă biblioteci literale și sociale, 
institute și reuniuni de binefacere pentru 
tdte clasele societății ; ba de faptă func
ționezi în Clușiu și o filială a Asociați- 
unei pentru promovarea literaturei și a 
culturei române din părțile ardelene și 
astfeliu esistența societății clin vorbă e cu 
totulu superfluă; după-ce în fine conside- 
rândă numărulă celă mică ală ascultă- 
toriloră universitari de limba română și 
taxa pre neînsemnată ce ar fi a se plăti 
de cătră membrii societății, acestă socie
tate nu s’ar pute susține cu propri- 
ele sale puteri — din tdte aceste consi- 
derante amă aflată în coînțelegere cu 
d-lu ministru de interne, că statutele, în 
cart și așa unele puncte suntă neclare și 
ușoră ar pute da nascere unoră abusurl, 
nu sc potă ajiroba.

Budapesta, 4 Februarie 1889.
Conte Csaky m. p.

„Limba germană11.
Sub titlulă acesta publică „Erdelyi 

Hirado“ dela 1 Martie ună articulă scrisă 
de Ludovică Urmossy, în care se plânge 
autorulă, că pe lângă tdte că dela 1887 
înedee se sporescă din di în <ji mai 
multă diferitele școle și pedagogii în 
Ungaria, numerose familii uugurescl însă 
îșl trimită copii și mai vertosă fetele 
loră la școle în străinătate seu la scole 
străine din patriă, unde îșl perdă și pu- 
ținulă spirită maghiară, ce s'a legată de 
ei. Singură numai în Viena au fostă la 
diferitele facultăți 950 de studențl ma
ghiari în anulă scolastică trecută. Că 
în numărulă acesta se cuprindă și Jidovii, 
cari s’au mărturisită a fi de origine ma
ghiară — acesta dice autorulă articulului 
că nu multă hotăresce. Destulă că în 
străinătate studiezămulțl tineri maghiari, 
er fete cu miile.

In alte state nu se întâmplă așa. 
Germania nu permite tinerimei a cer
ceta școle din străinătate, în Francia 
nu se obiclnuesce acesta, Englesiloră 
nici prin minte nu le trece să facă așa 
ceva, Rusia a oprită umblarea în străi
nătate. Nu din pasiune îșl crescă sta
tele din străinătate copii loră acasă, ci 
din interesă națională. Apoi continuă 
astfeliu :

„Ce să $cemă acum despre ordi- 
națiunea aceea a lui Csaky, prin care 
pune limba germană în același rangă cu 
cea maghiară? Decă ministrulă pretinde 
ca esamenulă din limba germană să se 
facă în limba germană și decă ministrulă 
pretinde ca să nu reușescă la esamenă 
cei cari nu se sciu esprima în acestă 

limbă, este evidentă, că prin acesta limba 
germană s’a pusă pe trâptă egală cu 
cea maghiară. Urmarea va fi, că limba 
germană va deveni atâtă de generală, 
încâtă cei cart nu voră ave a se pregăti 
pentru a intra în vre-ună oficiu, voră 
crede superfluu a-șl mai însuși și limba 
maghiară, dedrece și cu limba germană 
potă să se fericescă, căci și acesta a 
devenită în câtva limbă de stată.

„Cumcă acăsta are si urmeze din par
tea naționalitățiloră nostre, au dovedit'o deja 
locuitorii sfrbl maibogațl din Bănată, din
tre cari multi și-au rcchiămată copii loră 
din orașele unguresc?; pentru ce sS-șl facă 
spese, căci acum și fără limba unguriscă 
se potă jerici. După constatarea fliareloră, 
numirulă celorli cari au jăcută astfeliu a 
ajunsa deja la câteva sute.

Să privimu la Tt ansilvania. Ne lup- 
tdmă pentru a marca câtil mai multă ca- 
ractcrulA de stată ală limbei unguresc?; 
ore se va mai pute face acesta cu suc- 
cesulă de pănă acum, ore pută-vomu noi 
maghiarisa comerciulă, decă cunoscința 
limbei germane va deveni cu timpulă 
atâtă de generală, încâtă — după cum 
a 4>să Apponyi — necunoscința limbei 
ungurescl nu va pricinui în lumea co
mercială nici ună neajunsă.

O națiune numai ună felă de cul
tură pote să aibă și aceea pote fi seu 
națională, seu străină . . . Ort ce cul
tură însă numai așa este tare, decă e 
națională . . . Fiindă ort ce cultură le
gată de limbă, e necesară din asta causă 
hegemonia limbei ungurescl în Ungaria 
(sic) și e de lipsă ca să contrabalansămă 
orl-ce altă hegemonia, fiă acesta chiar 
și germană.

Decă în iuteresulă unității națiunei 
germane constătătore din 42 milione se 
crede a fi de lipsă asuprirea restrînsei 
limbi polone, așa că în școlele polone 
acum numai în limba germană este per
misă instrucțiunea.... ; decă în mica Ro
mânia nici chiar firma prăvăliiloră nu 
pote fi scrisă în altă limbă afară de cea 
valahă*)  — atunci doră multora dintre 
noi ne va fi permisă a striga în contra 
hegemoniei limbei germane. Decă sco
pula este ca să se introducă limba ger
mană pentru ca diferitele popore să se 
pdtă înțelege între sine — precum <jice 
„Nemzet" —,Ffăcendu-se aedsta, Ungaria 
nu mai e Ungariă, ci de faptă ea va de
veni numai o provincia a marelui imperiu 
germană.11

*) Acâsta nu oste adevărată. Red.

Vorbesce „patriotulă11 parcă s’ar afla 
în Maghiaria cea închipuită a Kultur- 
egyletului, er nu în statulă celă poli
glotă !

Din dieta wnrescă.
In ședința dela 27 Februarie, dep. 

Ludovică Tisza, vorbindă la §§ 24 și 25, 
dise, că nu crede, că națiunea ungurescă 
ar mai ave să se temă câtuși de puțină 
de germanisare. De aceea e rău, că se 
agită cu acesta, căci pe când „noi ne 
ocupămă cu astfelă de certe mici, în si- 
tuațiunea lumei celei mari se potă pre
găti seriăse evenimente.11

Iranyi c]ice, că concesiunile ce se 
facă în privința legii ungurescl la esa
menulă de oficeră pentru ■"oluntarl să se 
cuprindă în lege. Akusiu Beiithy c]ice, 
că alte suntă drepturile regelui Ungariei, 
și alte ale împăratului Austriei. Să se 
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ia în lege cestiunea limbei și anume: 
voluntarii țărilor! coronei ungare potă 
depune esamenulă de oficeră după cum 
voescă, în limba statului (unguresce), ori 
în limba germană.

Ștefană Nagy Zice că nu e practicăa 
face oficerl cu forța, și erășl e greșită a 
tace suboficerl din tinerii cari cadă la 
esamenulă de oficerl, pentru că’i descu, 
ragiază; numai omenii din poporă suntă 
potriviți a fi suboficerl pentru că cunoscă 
mai bine deprinderile soldațiloră. Res
pinge amândoi paragrafii. Cziter vrea 
armată separată ungurescă,er pănă atunci 
să se esprime’n lege, că esamenulă se 
depune in limba ungurescă. Respinge 
paragrafii Zicând! : „ori ce altă națiune 
se consolidez! și numai noi să rămânemă 
îndărătă ?“

Vrendă să vorbescă ministrulă Tisza 
oposiția face mare larmă er președintele 
o chiamă la ordine.

Ministrulă Tisza (Oposiția îi strigă 
în batjocură : Hoch ! Președintele chiamă 
la ordine) 4lcei că stabilirea limbei în 
armată e ună dreptă ală corânei. Pe 
Bebthy îlă combate dicend, că în 1875 
făcea parte dintr’ună partidă, ală căru1 
conducător! cerea desființarea honvedi- 
mei (Mare mișcare.) Tisza se laudă, că 
sub guvernulă lui s’a asigurată statulă 
ungurescă și luptele naționalitățiloră au 
perdută din agerime. Tocmai de aceea 
n’ar fi cu cale a face să se aprindă erășl 
schinteiaîncă nestinsă de totă prin sta
bilirea limbei armatei în lege. Apoi în
cheia : Celă tare numai cu eelă tare legă 
alianță. Decă amă vrea a<jl ca tocmaîn 
cestiunea armatei să restrîngemă dreptu
rile Maiestății Sale și se amânămă pen
tru multă timpă disposițiunile privitâre 
la puterea armată, ore nu credeți, că va 
înceta acestă încredere? (Strigări în 
stânga : Să nu ne germaniseze !) Alianța 
nu atârnă de aceea ca să fimă germani 
ci să fimă tari. Cu privire la întreru
peri și la strigăte de „hoch" și „abzug" 
dise, că nu’i pasă de ele.

In ședința acesta într'adevără, că 
ministrulă-președinte a fostă urîtă hăr
țuită. Ună minut! i-a totă strigată opo
siția în nemțesce : hoch ! Ministrulă ob
servă, că așa se strigă numai în parla- 
mentulă germană, er nu în celă ungu
rescă. Oposiția începu se strige : hoher ! 
hoher! și a freca cu piciorele pe podim, 
a tuși, a’șl sufla nasurile, a cefăi, a hor- 
căi, a strănuta și altele. Președintele 
camerei într’una suna și cema la ordine. 
Cu mare greutate în fine se putu face 
tăcere și ministrulă îșl ținu vorbirea ce
arnă resumat’o mai sustt

SCllîll.E PILEI.
Concertul! d-lui D. Popovici, de aseră 

a avută succesă strălucită. Lume multă. 
Tote notabilitățile orașului erau de față. 
Escelentulă baritonistă română a sece
rată dese și sgomotâse aplause. Unele 
piese din programă a trebuită să le re- 
peteze. Vomă reveni.

* * *
Deputați sinodali. Consistoriulă ar- 

chidiecesană din Sibiiu a adresată ofi- 
ciiloră protopresbiterale ale tracturiloră 
Sibiiu, Agnita, Avrigă, Mediașă, Giâgiu 
I, Giâgiu II, Turda, Lupșa, Clușiu, Brană 
și Făgărașă, ca să dispună a se alege 
deputați la sinodulă archidiecesană în 
acele locuri, care după ultimele din a- 
nulă trecută au devenită vacante.

** *
D-liî Petru Popă, fostă pănă acum 

subjude în Margita, comit. Bihoră, este 
numită jude la Brașovă în loculă d-lui 
Alex. Onaciu, înaintată la curtea de a- 
pelă din Târgu-Mureșului.

♦* *
A pățit’0 jidovulă. In 1881 ună ji- 

dovă tînără anume Armin Neumann se 
opri într’o călătoriă la preotulă gr. cat. 
din Chineză (Er. Kenes, comit. Bihoră,) 
care așa impresiona prin purtarea sa pe 
jidovulă, încâtă acesta întorcendu-se 
duDă câtva timpă erășl pe la preotulă 

se boteză și luă numele Alexandru Ke- 
nezi. Acum în urmă jidovulă se căi că 
s’a făcută creștină, și vrendă să fie erășl 
jidovă, ceru ministrului ungurescă de 
culte să anuleze botezulă, sub pretextă 
că nu era de 18 ani când s’a botezată. 
Ministrulă însă decise dicendă, că nu stă 
în puterea sa acesta, deârece botezulă 
după dogma catolică e o taină ce nu 
se pâte șterge și în casulă de față nici 
legea nu-lă pbte ataca, fiindă că preo
tulă, precum s’a constatată oficială, a 
procedată după tote regulele legii. Afară 
de acesta, nu s’a putută constata etatea 
de atunci a botezatului. Numai o gre- 
șelă a făcută preotulă, că a dată bote
zatului și ună nou nume de familiă, 
ceea ce numai ministrulă o pote face. 
Kenezi se va șterge deci cu acestă nume 
din registrulă botezațiloră, der va trebui 
să rămână creștină cu numele Neumann.

* sjt *
U scurtă. Cetimă în „Românulă": 

Ministerul! instrucțiunei publice reve- 
nindă asupra ordinului circulară din Maiu 
1881, relativă la aplicarea ortografiei 
academiei în scâle și cărți didactice, se 
face cunoscută, că în privința întrebuin- 
țărei literei u (u scurtă), lasă la apre- 
țiarea flăcăruia decă mai trebue seu nu 
admisă în scriere.

* * *
Fondurile bisericesc! - naționale ale 

Sârbilor! din Ungaria au fostă cu finea 
anului 1887 de: 5 milione 327 fi. 62 cr. 
Parte din aceste fonduri suntă destinate 
pentru stipendii.

** *
Carne confiscată. Sâmbătă trecută 

a. m. poliția din locă a confiscată o 
cantitate mai mare de carne de porcă, 
ce s’a constatată la visitare, că are 
mazăre.

** *
Generalul! belgiană Brialmont e aș

teptata — scrie „Românulă" — să so- 
sescă pe la începutulă lui Martie v. în 
BucurescI, fiindă invitată de d-lă gene
rală Mânu, ministrulă de răsboiu, ca să 
ia parte la lucrările comisiunei de for
tificații.

*
Nenorocire. Erășl înregistrămă ună 

casă de nenorocire întâmplată din pri
cina împușcăturilor! la nuntă. In Ungra 
a fostă rănită la o nuntă băetul! preo
tului Sofronă Roșea de acolo de um- 
plătura din pistolulă lui George Toma, 
care n’a fostă băgător! de semă.

ParastasD pentru Arcliiilucele RndolK.
Aeintișiu, 27 Februarie 1889.

AstădI s’a oficiat! serviciu divin! pen
tru eternul! și fericitul! repaus! al! de
functului Principe de coronă și Archi- 
duce Rudolf! în biserica nâstră gr. c. 
din Acintișiu. Avisându-se spre acest! 
scop! din partea onoratului d-nă preot! 
Demetriu Metea atât! comuna bisericescă, 
cât! și cea civilă, s’a presentat! pe lângă 
comuna bisericescă cu Curatorele în 
frunte și comuna civilă în frunte cu ju
dele comunală, afară de notarulă care ab
sentă din causa unui morbă neprevăzută. 
După serviciulă liturgiei s’a celebrată 
parastasul! căruia-i urma o predică forte 
pătrundătore storcândă lacrime pentru 
durerea și rana causată pre bunilor! 
noștri monarchl prin încetarea din vieță 
a unicului Lor! fiu. I. C.

Bogortl, 28 Februarie 1889.
Dumineca în 24 Februarie n. în lă

sarea de carne s’a celebrată în biserica 
gr. cat. din Rogoră Sfânta liturgie, și 
după aceea a eșit! totă poporulă din 
sfânta biserică afară cu steagul! (praporii) 
unde era întreg! poporulă din Rogoră ; 
înaintea Sfintei biserici s’a făcută paras
tas! pentru sufletul! adormitului în 
Domnul! A. Sale principelui de Coronă 
Rudolfă. Cu acâstă ocasiune a fostă de 
față totă antistia comunală împreună 
cu toți membrii comunali, cu Judele 
comunei Alexandru Popă în frunte.

Parastasu s’a celebrată de d-lă preot! 
Alexandru Bodea, după săvîrșirea paras
tasului s’a cetită rugăciunea de deslegare, 
a ținută o cuvântare potrivită, care a 
stersă lacreml ferbinț.I. Intregă popo
rulă s’a rugată în genunchi cătră atotă 
puternicul! Dumnedeu să deie mângăere 
Maiestății Sale și tuturor! celor! întris
tați diu casa domnitâre. In turnul! bi
sericii fâlfăia steagul! negru. La pa
rastas! s’au făcută tote datinele bisericii 
acestei comune, împărțindu-se și milos
tenia la săraci. N. B.

Valcăulu maghiară, 29 Febr. 1889.
In 23 Februarie n. s’a celebrată 

parastas! pentru Alteța Sa prințul! de 
ooronă Rudolfă în biserica gr. cat. din 
Valeăulă maghiară, diecesa Gherlei, corn. 
Sălagiu, de cătră onor, d-nă Cristoforă 
Turtureanu parochă locală. La acestă 
solemnitate a participată ună numeră 
frumosă dintre poporenii gr. cat. ai ace
leiași comune, antistia bisericescă totă, 
și toți îmbrăcațl sărbătoresce. Er d-lă 
preotă s’a îmbrăcată în vestminte de 
doliu; după ce s’a finită sf. liturgie, s’a 
celebrată „Parastasul!", la care' d-lă 
preotă ținu o vorbire scurtă, însă bine 
nimerită.

Cu părere de rău vină a scrie și 
aceea, că deși fiindă oficios! invitată 
și antistia comunală din loc!, din partea 
d-lui preotă locală, (sub Nru 17 —1889 
a agendeloră parochiale) la participarea 
solemnă a parastasului numită, totuși 
d-lă Kâjetân Kâlmân, notară cercuale, 
care locuesce în locă, șl;a pregetată 
ostenela a se presenta; nu sciu — de 
frica crucei? ori a fostă a vena iepuri, 
ori pote pe atunci era prea ocupată cu 
esecuarea dăriloră. G.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 10 Februarie.
D-lă lână Lahovary cere votarea 

urgenței asupra proectului, care reduce 
la 2°/c dela 4°/0 taxa comunală a ora
șului Giurgiu.

La ordinea dilei alegerea unui mem
bru în comisiunea de informațiunl pen
tru darea în judecată a guvernului trecut.

D-lă Miltiade Tzoni îșl dă din nou 
demisiunea din comisiunea de informa- 
țiunl, din considerațiunl personale. Arată 
cu acestă ocasiune falsulă liberalismă, 
profesată de d-nulă I. C. Brătianu și ai 
săi. Râgă din nou a i-se primi demisi
unea. — Se primesce.

Se procede la votarea a doi mem
bri noi în comisiunea de informațiunl. 
S’au alesă d-nii Gh. Apostoleanu și Au
gustă Peșacovă.

In ședința dela 11 Februarie s’a 
hotărîtă, ca în ședința viitOre să se pună 
la ordinea Z'lei proiectul! pentru ven- 
4area bunurilor! statului la țărani și s’a 
alesă comisia căreia sâ i-se expună situ
ația lucrărilor! de fortificația și moti
vele pentru cerere de nouă credite în 
acestă scop!.

Se voteză indigenatul! lui Stefa- 
nidi G.

Senaiuto. Ședința dela 11 Februarie.
Se dă citire a doua oră propunerei 

d-lui V. A. Urechiă privitâre la proj. 
de lege relativă la conservarea monu
mentelor! naționale.

D-lă N. Crețul eseu întrebă pe d. mi
nistru de finance și pe celă de instrucție 
ce se face cu creditul! încuviințată din 
inițiativa parlamentară de Cameră pen
tru Atheneu, a cărei întârZiere de a trece 
prin filieră legiutâre nu o înțelege.

D-lă Al. Marghilomană dice, că acest 
credită se va aduce la Senat! chiar săp
tămâna viitore.

Se voteză indigenatul! lui Papazo- 
vicl din Macedonia. Se voteză recu- 
nâscerea calității de română d-lui lână 
Ieremia.

Se pune la vot! indigenatul!, cu 
dispensă de stagiu, a grecului Petropu- 
loides.

D-lă Cămărășcscu arată, că acestă 
Petropulo s’a bucurată de protecțiă 
străină pănă la 30 Noemvre curentă. 
(Aplause/ De ce voițl să votați pe ună 
străină așa de lesne.

Se pune la vot! indigenatul! și ne- 
întrunindă */ 2 se declară nulă.

Mesurile în contra ligei patriotice francese.
Măsurile polițienescl, ce noul! gu

vernă francos! a găsită cu cale a-le lua 
în contra ligei patriotice, îșl au isvorulă 
în incidentul! cu espediția Acinov. Se 
scie, că acestă aventurieră e luată pri- 
sonieră de FrancesI, fiindcă încercase să 
ia în posesiune teritoriul! francos! dela 
Sagallo. „Monitorul! Oficială" rusesc! a 
publicată ună comunicată, în care arată 
că Acinov e vinovată și că guvernul! 
rusă n’are nici o legătură cu espediția 
hatmanului căzăcescă, prin urmare fap
tul!, că Fraucesii prin bombardarea es- 
pediției au omorît! vr’o cinci cazaci și 
au rănită pe alții, nu pâte strica rapor
turile ruso-francese, fiindă responsabilă 
de cele întâmplate Acinov.

Liga patriotică francesă a găsită cu 
cale să adreseze cătră FrancesI ună ma
nifestă, cerendă să contribue cu bani 
pentru familiile cazacilor! uciși prin 
bombardare. In manifestă se protestâză 
în contra guvernului, că a vărsată sânge 
rusesc!, se adreseză națiunei rusescl es- 
presiunea condolențeloră, compătimirei 
și devotamentului ligiștiloră. Manifes
tul! a fostă subscrisă de președintele 
ligei Deroulede și de generalulă-delegată 
Laguerre. Liga a și subscrisă totodată 
1000 franci.

Poliția, la ordinul! guvernului, a 
făcută la 28 Februarie n. perchisițiă 
domiciliară în localul! ligei patriotice, 
împreună cu ună judecător! de instruc
țiune și cu alțl funcționari judecătoresol, 
pe temeiul! § 84 din codul! penală, care 
Zică: Celă-ce prin acțiuni dușmănâse, 
ueîncuviințate de guvern, espune statulă 
unei declarațiuul de răsboiu, se pedep- 
sesce cu espulsare, și dâcă în adevăr! a 
urmată răsboiu, cu deportațiune. Judele 
de instrucțiune arăta, că societatea e 
desființată. Ușile fură ocupate de po
liția, er în locală numai membrilor! co
mitetului ligei li-s’a permisă intrarea. 
Deroulede protesta. Se telefonia la ca
mera deputatului Laguerre, care apăru 
îndată spărgând! ușa. S’a adusă ună 
lăcătuș!, care a deschisă duiapurile. S’au 
sigilată lucrurile și s’au luată hârtiile. Ma i 
veniseră și alțl deputați. Comitetul! ligei 
publică imediată ună protestă în contra 
actului de volniciă în contra ligei ținând! 
totodată la dreptul! de esistență a reuniu- 
nei. Laguerre publica o scrisâre des
chisă cătră ministrulă de justiția, cerând 
să’lă urmăresc! și pe dânsul! ca unul! 
ce a subscrisă manifestul! și spunând! 
că’lă va interpela în cameră asupra pro- 
cederei ilegale. Un! articol! ală 4iaru" 
lui boulangistă „La Presse" are titlul!; 
Au înebunit!! Sera s’a dat! la „Grand 
Hotel" un! prânZă în onârea lui Bou
langer. Au avut! intrare âmenii din tâte 
stratele sociale și politice, în numără 
nespusă de mare, chiar! și dame și per- 
sâne, la care nu s’ar fi așteptată. Toți 
cei de față au defilată pe^ dinaintea lui 
Boulanger strîngându’i mâna. Boulan
ger a fostă de o curtenire și prevenire 
nespnsă. Deroulede și Laguerre n'au 
fostă arestați.

Corespondența „Gaz. Trans.“

De sub muntele Ciucașulă, Febr. 1889.
Din giurulă șghiaburiloră petrâse 

ale acestui munte, pentru care îi mai 
Zică poporenii și „Petrosulă", curgă di- 
erite părăuțe cristaline, în 'diferite părți; 
acestea încetul! cu încetul! se măresc!, 
și împreunându-se dau nascere la ună 
părău mare; acesta erășl la rându-i, mai 
la vale, se împreună diu jos! de pasulă 
Buzău cu ună altă părăuță ce pârtă nu
mele Buzăelă. Așa se dă nascere unui rîu- 
leță, ce curge spre mâZă-nâpte, pănă la 
o distanță de vr’o 8 chilometri, și de 
acolo îndată se întârce cătră răsărită și 
trece pe pământul! României; acest! 
rîu pârtă numele Buzău.

împrejurul! acestui rîu se estinde 
în drâpta și în stânga ună locă fârte 
romantică, ou lunci, ou dealuri și ooline, 
pe cari suntă situate trei comune curată 
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românesc!: Vama-BuzSului, Intorsura-Bu- 
zâului, (numită astfelă dela întorcerea 
rîului spre răsărita) și Sita-Buzăului, de 
car! creda că cei mai mulțl dintre ceti
tor! numai din geografia vorfl fi audita 
și le voră fi cunoscendfi, deorece 
nimeni nu a scrisă nimica prin (fiare 
despre aceste comune, cu populațiune 
curata română, ce trăesce isolată aci în
tre munți și delurl. Să nu se crâdă, că 
acâstâ isolare ar fi adusa cu sine ca lo
cuitorii comuneloră din vorbă să aibă 
niscai moravuri deosebite ori tota iso
late. Ei sunta fdrte muncitor! și prin 
muncă drâptă se pota susține, fiindă 
între ei meșter! de șindilă, de pregătirea 
salitri etc., apoi facă cărăușia cu lemne, 
fena și și ceva negoță, pe urma cărora 
plătescă proprietarilora arencfile, fiindă 
partea cea mai mare din ei arendași, 
apoi dările cele multe ale statului, arun- 
culă comunală și suportă și clieltuelile 
cu familia etc.

Dâr nu numai muncitor! suntă, ci 
și cruțătorl, căci fiecare comună din 
aceste trei îșl are locașulă său sfântă 
pentru alinarea dureriloră, cu preotă har
nică și scolă confesională cu învățătoră 
cualificată, cart scâle suntă edificate și 
susținute din propriele loră puteri, co- 
răspuncjind pe deplin cerințeloră timpului; 
ba cum este comuna Intorsura Buzăului 
din centru pote fi mândră cu scOla sa 
și, ce e mai de laudă, s’a pregătită mai 
de demultă, din anii cei mai favorabili, 
și șl-a asigurată salarulă învățătorescă, 
așa că astătfi locuitorii nu contribuescă 
prin repartițiune nici ună cruceră, plă- 
tindu-se din fondă salarulă învățătorescă. 
Laudă învățătorului-parochă, care a con
tribuită la acestă stare de lucruri vred
nică de imitată. Dăruiescă Cerulă în 
multe parochii astfelă de păstori harnici!

Iu aceste comune se află puțină in- 
teligință, der acestă inteligență română 
a trăită și trăesce în armoniă. Intre 
inteligenții oomuneloră a fostă și este 
și câte o personă două de altă națiune, 
amploiaț! vamali, notari etc.

In a-țeste comune române, în urma 
intrării în vigdre a legei practisate deja 
pentru notari, a fostă alesă și aci, se 
înțelege pe vieță, ună notară cercuală 
anume Nagy Pal. Acesta, vâcjându-se 
instituită între poporenii aceștia buni și 
muncitori, a devenită cu timpulă aci 
totulă: notară cercuală, jude, advocată, 
era chiară și pandură și esecutoră etc. 
cu ună cuvântă îndeplinea tote funcțiu
nile, maltratândă pe bieții omeni cari 
cu causă, cari fără causă, în modulă 
celă mai nesuferibilă, trăgendă, su- 
gendă etc.

Așa inteligența din acestă cercă, în- 
cetulă cu încetulă, dela ună timpă nu a 
mai putută vedâ repetându-se acestea, 
se umpluse paharulă, și în anulă 1880 
s’au înțelesă cu toții, inteligența din în- 
tregă cerculă, și alegendă o comisiă, 
care consta din mai mulțl membri din 
fiecare comună, cu multe acte au mersă 
o deputațiă la șefulă comitatului, care 
a și luată în considerare rugarea acestei 
comisii, și nu peste multă timpă a și 
trămisă întâia comisiă la fața locului, 
carea comisiă cerceta tote registrele cu 
deamăruntulă, ba asculta pe forte mulțl 
omeni privați, pe cari notarulă îi frip
sese, și aceea comisiă cercetă vr’o 8 — 9 
cfile, scrise ună protocolă de vr’o 30—40 
c61e de hârtiă, constatândă din proto- 
colele comuneloră defraudare de bani, 
și că acusele și cele private suntă ade
vărate. In fine notarulă și fu destituită 
din postulă său.

Nu trecu multă timpă și eși afară 
o a doua comisiă, din alte persone, căci 
se striga că „Buzăenii voră să facă 
Daco-Româniă“. Și acestă comisiă per- 
curse totă ca cea dintâiu, căci cei inte
resați se pregătiseră cu advocată. Cele 
trecute la protocolulă comisiei prime se 
și dovediră adevărate, ba se susținură 
și se amplificară, și așa se constată vi
novăția respectivului și de a doua co- 
misiă, ca și de cea dintâiu.

Aceste protocols le censurâ muni

cipiul Ci comitatensă și causa o înainta la 
judecătoria criminală. Constatândă și 
acestă foră cestiunea de criminală, se 
trimiseră și de aci erășl în două rânduri 
comisii, ba efci la fața locului chiar pro- 
curorulă de stată, cari comisii cercetară 
cu săptămânile, până ce lămuriră tote, pe 
lâugă martori cu jurămentă. Din neno
rocire însă pentru unii privați cu cause 
forte delicate a fostă espirată terminulă 
de acusare, așa a constatată tribunalulă și 
s’a trimisă îndărătă procesulă la muni
cipiul ă comitatensă.

Cu tăte acestea se înțelege de sine, 
că recursuri nu au lipsită și așa luân- 
du-se la comitată în considerare abusu- 
rile săvârșite de notarulă, într’o ședință 
în tomna trecută se aduse hotărîre cu 
sentința, că:

De-ore ce a făcută multe abusuri cu 
privații în acele comune și din banii co
munali ce i-au contribuită bieții omeni 
cu multă greutate, cu creițărușulă-adu- 
națl, a defraudată suma de 700— 800 fl.. 
Acea sumă să o întorcă acusatulă comu
neloră în termină de trei luni de dile.

Insă mi-e mare târnă acum, că se 
întâmplă cu acei bani, ca cu racii țiga
nului scriș! pe hârtie, căci respectivulă 
notară a ajunsă în o stare miseră și apoi, 
vorba poporului, de unde nu-e nici Dum- 
nedeu nu ia. La finea anului espirată, 
așternută fiindă sentința, o aproba și Mi- 
nistrulă de interne. Și așa trebue numai 
să se esecute sentința.

Cu astfelă de greutăți au trebuită 
să se lupte bieții Români buzăenl. Acum 
în fine suntemă îu presera alegerii a unui 
alt notară cercuală definitivă. De ne-ar tri
mite Dumnezeu pe omulă celă ade
vărată ală nostru apărându-ne de unulă 
ca celă din trecută....

Ună buzăeani.

Iclăncțelâ, la 25 Febr. 1889.
In 18 Februarie st. nou s’au revă

zută socotelile bisericescl scolastice din 
partea Prea On. Domnă Protopopă ală 
Murășă - Ludoșului Nicolau Solomonă. 
Intr’altele cu bucuriă a luată spre sciință 
și a lăudată zelulă celă mare a popore- 
niloră acelora, cari au contribuită la stră
mutarea și renovarea s. biserici, despre 
care s’a scrisă în prețuita „Gazetă“ în 
în anulă 1888.

In vorbirea acomodată ce o ținu 
Prea On. D. Protopopă cătră poporulă 
adunată s’a esprimată că: cu cea mai 
mare bucurie vine totdeuna în comuna 
Iclăncjelă, unde pe (fi ce merge vede 
o deșteptare, o luminare și înaintare a 
poporului română sub zelosulă său preotă 
Romulă S. Orbeană.

Subscrișii în numele poporului ro
mână din Iclăndelă aducemă mulțămită 
și pe acestă cale următoriloră binefăcă
tori, cari au contribuită pentru înfrum- 
sețarea bisericei nostre și anume: On. D. 
Romulă S. Orbeană preotă locală a 
donată 20 fl. v. a. St. domnaămalia Or
beană preotesă în locă 6 fl. 50 cr. St. 
domnă: Ana Harha 36 fl. Dănilă Varga 
8 fl. Vasiliu Vodă 4 fl. 55 cr. IoanMu- 
rășană 4 florini 65 cr., Tâderă Șopte- 
reană 4 florini 55 cruceri, Andro- 
nică Șoptereanu 4 fl. 65 cr. Vasilie 
Șoptereanu 4 fl. — Magnesia Boeriu 2 
fl. v. a. Șofronica Vodă 5 fl. — D. Ionă 
Boeriu proprietară în locă, Teodoră Pi
tea învățătoră în locă, Mariană Vodă, 
Vasilie Vodă, Ioană Mureșiană, Toderă 
Șoptereanu, Nistoră Crețiu, Vasiliu Creță, 
Ioană Șoptereană și Ioană Moldovană 
câte 1 fl. v. a.

înainte de renovarea bisericei Vese- 
lina Varga binevoi a cumpăra pe sema 
bisericei o cruce de argintă de china în 
preță de 20 fl. — Mariuca Iclăncfiană o 
codelniță de argintă dâ china 20 fl. — 
Alesandru jBucură, Mariană Vodă, An- 
dronică Iclăncjiană, Ioană Murășiană și 
Ioană Păcurarii cu toții laolaltă au cum
părată unele ornamente bisericescl în 
preță de 40 fl. v. a. St. ddmna Amalia 
Orbeană ună vestmântă de diaconată 12 
fl. — On. D. Romulă Orbeană ună or
namentă de doliu pe sâma bisericei 24 
fl. — Despre tote acestea pănă acum nu 
vi-s’a raportată nimica și pentru aceea 
venimă noi subscrișii a le aduce la cu- 
noscința publicului, ca să-ș! afle și alțl 
imitatori. Acestea cu privire la rațiu
nile bisericescl și școlare. Poporulă seduse 
mulțămită de vorbirea Prea On. D. Pro
topopă adresată cătră elă.

Dâr mai multă. Sera la 7 ore se 
presents coralii plugariloru în numără de

22 inși instruițl de d-lă învățătoră Teo
doră Pitea, în frunte cu on. d. Romulă 
S. Orbeanu, în localitatea parochiei spre 
a-i face o bucuriă protopopului loră iu
bită și începură „Hora Plevnei“ și alte 
cântece românescl, încâtă puse în uimire 
pe d-lă protopopă N. Solomonă, care 
pănă atunci nu sciu nimica despre acest 
coră ală plugariloră, constituită înaintea 
sărbătoriloră Crăciunului.

Intr’altele făcură o probă și din cân
tările bisericescl, car! fură esecutate cu 
atâta precisiune, încâtă susă numitulă 
protopopă rămase încântată de Românii 
noștri plugari, cari credemă că suntă cei 
dintâiu constituiț! în Câmpiă. Poporulă 
de prin satele vecine încă cerceteză bi
serica nâstră din când în când, unde 
coriștii plugari cântă în tote Dumine
cile și în sărbători.

Astfelă decurse efiua de 18 Febru- 
ariu st. n. când apoi pe la 9 ore sera a- 
tâtă coriștii plugari câtă și cei car! am 
fostă presenți, ne-am depărtată pe la 
casele nostre între urările de „să trăescă 
d-lă protopopă N. Solomonău, a cărui 
vorbire de adio pătrunse inima flăcăruia 
der mai cu semă a coriștiloră noștri 
plugari.

loanii Boeriu, Marianu Vodă,
not. senat, biser. scol. curatoră primariu.

Literatură.
„Romănische Revue11 II Heft, Febr. 

Direction: Vien, VIII., Alserstrasse 27, 
a apărută cu următorulă sumară: „Das 
Jahr 1888“. „L. Mocsâry uber die
Nationalitătenfrage“. (Schluss) „Einiges 
uber den Gang und die Entwickelung 
der teologischen und clericaleu Cultur 
in dar fiucovina“. Von Isidor Ritter 
von Onciul (Fortsetzung). „Vom româ- 
nischen Laudvolke“. Nach A. I. Odo- 
bescu von M. Pryzborski. „Die Colinda, 
ihr Ursprung und ihre astronomische. 
Bedeutung“. Nach S. Mangiuca (Forts). 
Sunt română . . .“ „Rundschau“. Die 
medicinische Wissenschaft in Românien 
Das Mărclien von Argir und Helene.

Insciințare.
Subscrisa Direcțiune face cunoscută 

celoră interesați, că testimoniile de ma
turitate ale abituriențiloră dela scola co
mercială din anulă scol. 1886 7 și 1887 '8 
se potă ridica din cancelaria Direcțiunei.

B r a ș o v ă, în 20 Februarie 1889. 
Direcțiunea scoleloru medii gr. or. române.

St. losifu.
directorii.

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

Roma, 4 Martie. Se asigură că 
Crispi va păstra și în noulă cabi- 
netu portofoliulă de interne și de 
esterne. Ambasadorii Germaniei 
și ai Austro-Ungariei primiră din 
partea lui Crispi asigurarea, că 
interesele alianței triple voru afla 
sprijinire și în noua combinațiune 
ministerială.

Bucurescî, 4 Martie. Comisiu- 
nea alesă de cameră în afacerea 
fortificațiuniloră țerii a luată la 
cunoscință memoriulă lucrată de 
comitetulă instituită pentru apă
rarea țării, care documenteză ne
cesitatea de a se face fortificațiu- 
nile accentuândă, că suntă de lipsă 
73 de miliăne lei pentru a fortifica 
Bucurescii, Galații și Focșanii.

DIVERSE.
Halală de așa primară. Precum 

spune „Independence Belge“, locuitorii 
localității Marcillac La Croze din Bel
gia se adunară dăunădileîn piață împre
jurată toboșarului (dobașului) municipală, 
care din ordinulă primarului cetea o în- 
cunoscințare publică. Părinții erau pro- 
vocațl prin ea, ca să nu’șl mai trimetă 
copii la școlă, deorece acolo se facă din 
ei nisce haimanale, băețl ulițarnicl; ci că 
e multă mai bine să’i țină acasă pentru 
ca să păzescă porcii.

Cronica scandalosă europenă s’a îne- 
avuțită încă cu ună casă sensațională, 
printr’o întâmplare ce s’a petrecută în 

Belgradă, capitala Serbiei, în nâptea de 
Duminecă a fostă săptămâna. Etă ce 
i-se scrie din Belgradă fdiei „Wiener 
Extrapost“; Poliția a desființată ună 
clubă, ai cărui membri aparțineau celoră 
mai înalte cercuri sârbescl și în care 
erau primiți, atâtă bărbați câtă și femei: 
întâlnirile sociale, ce se întocmeau în 
orl-ce timpă din di ori din nopte, se 
dice că erau forte scandalose. Damele, 
care luau parte la ele, suntă mai cu 
semă soții de-ale celoră mai înalțl dem
nitari. Afacerea a produsă forte mare 
sensațiune.

Unu rămășagu fatală. Din Biickla- 
bruck se anunță, că doi tineri amici, 
Alois Schropp măcelară, și Iohann Scheib- 
meîr morară, intrară împreună Duminecă 
în 24 Februarie în cafeneua de acolo a 
femeii Ditrich, care la intrarea loră era 
ocupată a umple dintr’ună butoiașă de 
ramă mai multe sticle. Tinerii, privindă 
acestă lucru, dise unulă din ei, Scheib- 
meir: că elă ar fi gata să se rămășâscă 
să bea de-odată o sticlă de rumă, decă 
Schropp i-o plătesce. Acesta se învoi, și 
celălaltă apuca la momentă o sticlă 
plină și o beu totă. spre marea mirare 
a celoră de față; cădu însă la momentă 
fără simțire la pământă. Tote încercă
rile medieiloră nu-lă putură aduce la 
vieță. Schropp și ceilalți martori ai 
accidentului au fostă trași în cercetare 
criminală.

ULTIME SCIRÎ.
Oficibsa „Correspondance de 

Pesth“ spune, că desbaterea a- 
supra §-lui 25 alu legei militare 
se va termina abia la sfîrșitulu 
săptemânei acesteia și că § 25 va 
fi fără ’ndoelă votată de majori
tatea camerei deputațiloră. Mai 
vorbesce apoi de posițiunea solidă 
a cabinetului Tisza și cțice, că nici 
unu altu cabinetu, nici ună altă 
ministru n’ar fi putută obține con
cesiunile , ce le-a obținută d-lu 
Tisza. Elă a întâmpinată dificul
tăți mari pe cari ună succesoră 
eventuală ală lui nu le-ar pute a- 
plana.

Oposiționalii unguri încă totă 
mai spereză inse, că mulțl din par
tida lui Tisza voră vota cu ei con
tra §-lui 25.

Cursulâ pieței Brașovu
din 4 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.38
Argintă românescă - r 9.30 n 9.85
Napoleon-d’orI - - - n 9.56 n 9.58
Lire turcescl - - . îi 10.80 n 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 n 9.86
GalbinI n 5.60 ti 6.65
9cris. fonc. „Albinau6l,/o n 101.— M _ ._

n n n n 98.50 îl 99.—
Ruble rusesc! - - - n 128.— „ 129.-
Discontulă - - . . 6’/,--8% P6 ană.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 2 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0..............................102.10
Renta de hârtiă5°/0............................... 94.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (l-mă emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 119.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune") - - 114.90
Bonuri rurale ungare.........................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane ... - 104.75
Bonuri croato-slavone.................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.76 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.............................. - 126.—
Renta de hârtii austriacă - - - - 83.70
Renta de argintă austriacă - - - - 84.10
Renta de aură austriacă)- .... 111.45
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI................................... 9.58
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.20
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.25

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Pentru Dame!

Camisole Helvețiane
de mătase și de t'am/bacu.

Aceste camisole se lipescti de corpii, de drece împletitura 
mechauică este duplă; menținil corpulti iu căldură plăcută, fără de 
detrage cu desăverșire atingerea cu aerultl, precum se ’ntemplă la 

și durabile nu recerii 
se observă obicinuită

săturl dese. Aceste camisole elastice, ușdre 
spălarea lord o altă tratare, decâtti aceea ce 
spălatul ii vestm.ntelorii dedesubt tricotate.

1Se află de ventțare la

lorii 
a-i 
țe- 
la 
la

32,3—2
Sofie Obert

Târg-a. Ca,ilcr-ă. SS.

s
E3
2 
e: 
S 
E3
M 
e: 
>**M 
e: 
>*»M
e:

A se feri de imitațiune.

din partea domnilorO. Dr. J. J. Polii, D. E. 
Ludwig, D. M. Lippinaun, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materiă stricăcidsă;

nc-imnj dk i/tnov

de GA W LEY & HENRY, în PARIS

Acestă hârtiă, se recomandă cu căldură

Cursă de efecte exotice din 31 Ian.
Cea mai bună 66,30-32

Hârtie de țigarrete
eate veritabilului

LE HOUBLO
fabricată francesu

LosurI Ausbach 7 fl. fl. 21.—
n Antwerpen 53.—
n Augsburg 7 fl. 18.50
n Baden 100 taleri 254.50
n Bavaria dto 256.—
n Bari 100 fr. 32.—
n Barletta dto 18.-
n Braunschweig 20 taleri 62.50
n Brussella 49.—
n BucurescI 20 fr. 28.—
ji Colonia 247.—
n Dessau 100 taleri 244.—
n Graz-Raab 186.-
n Freiburg 11.50
n Gent 100 fr. 54.50
n Pappenheim 7 fl. 16.—
n Hamburg 50 taleri 125.—
n B 100 maree 256.50

Milan 45 fr. 18.-

STABILIMENTUL DE CESORNICĂRIĂ 
ce esistă de 81 am cu celu mai bunu renume 

lu Budapesta, IV. Waitznergasse No. 7.
alt! lui

JOSEPH LECHNER
c. r. furnisoră alu Curții și aid Alteței Sale 
c. r. Arcliiducelui IosifU, recomandă cu preturi 

eftine sub garanția.
Cdsornice Remontoir pentru Domne: 

Cesornice-Nickel 13 fi. — Cesornice-Oțelu (Stahl-Uhren) 18 fi. — 
Cesornice de argintă 16 fi. — Cesornice de aurii cu sticla de 
cristalu 25 fl. — Cesornice de aurii cu capace duple 35 fl.

Cesornice Remontoir pentru bărbați:
Cea mai bună calitate de cesornice-Nickel adevărate de Helveția 

pentru amploiații dela căile ferate, economi, lucrători etc. 12 fl. 
Cesornice de oțelu cu mehanismă cilindrică . . 15 fl.
Cesornice de argintă cu sticla de cristal și mehanism-Anker 20 fl. 
Cesornice de argintii cu două capace si mehanism-Anker 24 fl. 
Cesornice de aurii cu sticla de cristalu și mehanism-Anker 40 fl. 
Cesornice de aură cu doue capace și mehanism-Anker 55 fl.

Comandele pentru provincia cu rambursa poștală. 
Reparaturi de cesornice se esecută în modulă celă mai bună 

sub garanțiă.

15 fl.
20 fl.
24 fl.
40 fl.
55 fl.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

Rudapesta—Predeal»! Predeal»!-Budapesta B.-Pesta-Aradi!-TeiușTeiuș-zVra<lii-B.-Pesta Copșa-inică—Sibil»»

Tren de Trend 
per- accele- 
sâne j raid

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
eâne

Trena 
accele
rata

Trenu 
mixt

TrenA ' 
omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
IVârad-Velencze 

Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

Oradea-mare

Clușlu

11.1Q| 8.—
7.4i> 2.-

11.06 4.05
2.02 5.47
4.18 7.01

7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.16
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5,31
5.40
6.12
6.21
6.38

BucurescI 
Predealu 
Timișu

I! Viena
Budapesta
Szolnok

Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
MediașU

Copșa mică

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiâra
VințulH de ansă 
Aiud
TeiușA
CrăciunelQ
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighlșdra 
Hașfalău 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovii

Timiști
Predealu

BucurescI

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45

“6Ă2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelU

6.56 Tciu?fl
Ț 15 AiudU
7 41 Vințulil de 
giS^idra

Cucerdea 
■Gliirișă 
lApahida

susâ

10.- I1
10.09
10.19 !■
10.48'
11.55
12.34 Nădășelil 
12.52| Gîhrbău
1.34 Aghireșil
2.19 Stana 
2.46IIB. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia 
4.32,!Bratca

Riv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-V asârheli 
Vâraxl-Velencze

I
I

Clușiu

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok 
budapesta

Viena

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
6.37
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

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

7 IO 
7 31
8.14
8.36
9.12

10.24 
10.46 
11.19
11 47 
12.02
12 09
12.25
12.53

1.06
1.47
2.08
230
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

AradO

Glogovațil 
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșinil 
iamti 
Gurasad^ 
Ilia 
Branicica 
Deva
Sinieria (Piski) 
Orăștia 
Șibottl
VințulU de josh 
Alba-Iulia 
Teiușă________

iova

1.47
2.08

8.55
9.54

Trenu 
omni
bus

2.17
2.37
3.19
3.43
4.06

9.17

Trent! 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

11.10 2.- Teiușă
8.20 9.05 Alba-Iulia

11.20 12.41 Vințultl de jostl
4.10 5.45 Șibotă
4.30 6.— Orăștia
4.43 6.13 Simeria (Piski)
5.07 6.38t Deva
5.19 6.51 Branicica
5.41 7.10 Ilia
6.09 7.37 Gurasada
6.28 7.55 Zamă
7.25 8.42 Soborșinil
8.01 9.12 Berzava
8.34 9.41 Conopil
8.55 9.58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paulișu
9.51 10.42 Gyorok

10.35 11.07 Glogovaț
11.09 11.37 Aradu
11.39 12.- |
12.12 12.29 Szolnok
12.29 12.46 Budapesta
1.16 1.26 Viena

Trenu 
mixt

6.—
3.-

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59

Trenu 
de 

pers.

8 20
“6.05

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Trenă 
mixt

1..
2.:

Copșa-nilcă 
i'Șeica mare 
Lomneșă 
'Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copsa-niică

Sibiiu
Ocna 
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-niică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea -Oșorheiu
Reghinul»! săsesc»!

Simeria(Piski)-Petroșeul Petroșeni-Slineria (Piski'

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.161
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

Arad»!—Tiniișora

Simeria 6.47 2.42* PetroșenI 9.36
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
Hațegă 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42
Crivadia 11.02 5.58 Hațegă 12.23
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12
PetroșcnI 12.30 7.12 Simeria 1.51

10.—

Ar udă
Aradulti nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
TImișora

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.48 
^.15

6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

ChirișA—Turda

JIiireșu-laHioșu-Bistrița Bistri(a-HIiir£șft-Iaidoș»'i Ghlrlșd
Turda

Murășil-Ludoșil
Țagtl-Budatelecll
Bistrița

4.40 Bistrița
02j ȚagU-Budatelectl

Murăștl-Ludoșil

Notă: Numerii încnadrațl cu linii grâse însemnăză drele de nâpte.

9.41
1.11

Sigliișora—Odorheiu

Sighișdra 
Odorheiu

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Oșorheiu j

Reghlnul-săs.

6.38ÎL„ Cucerdea
Cheța

M.-Bogata 
Iernuttl 
Sânpaulti 
Mirașteu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— 4.c8
7.56 7.-

Reghinul»» săsesc»! 
Osorheiu-Cucerdca

Tim I sora—Ara du1

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vin ga 
Nămeth-Sâgh 
Aradula nou
Âradă

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Turda—Gliirisfi

Turda
Ghirișd

8.29 3.19
8.50 3.40

Odorheiu—Sigliișora

6.05
9.45

Odorheiu
Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

5.
9?

Reghinul-săs. 
Oșorheiu j 

Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernutii 
M. Bogata 
Ludo ști 
Cheța 
Cucerdea

6.56
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.35
10.20
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

Unied.-Simeria (Piski)

Unieddra 9.36
Cerna 9.50
Simeria 10.15


