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Luându notă despre articulii 
noștri, în cari cjiceamu că, decă 
se făcu Ungurilorfi concesiuni în 
privința limbei în armată, trebue 
se li-se facă și naționalitățiloră 
asemenea concesiuni, „Neues Pes
ter Journal11 cjice, că desbaterea 
legii militare în dieta ungurescă 
le-au datu și foiloru române cu- 
ragiulu de a ridica din parte-le 
pretențiuni în privința limbei în 
armată și adauge, că „Gazeta11 
mulțămesce lui Apponyi, pentru 
că a adusă înainte, în cursulu 
desbaterei, unii articulu de lege 
dela 1807, care vorbesce pentru 
egala îndreptățire a limbiloru în 
instruirea armatei.

Este caracteristică espresiunea 
foiei guvernamentale, că desbate- 
rile provocate de oposițiă „ne-au 
data curagiu11 a pleda și pentru 
îndreptățirea limbei românesc!, ca 
și când acestă îndreptățire ar fi 
fostă înmormântată pentru tot
deuna și ca și când naționalitățile 
ară li renunțată la ea de dragulu 
d-lui Tisza și a șoviniștiloră un
guri de totă soiulu.

Observarea foiei din vorbă ne 
dovedesce din nou, că nici Ungurii 
dela guvernă, nici oposițiă ma
ghiară nu mai vreau se scie că mai 
surită și alte naționalități în acestă 
stată, cai! deși ac|i jocă numai ro- 
lulă de privitor! ai spectaculului 
ce se petrece în dietă, nu ’și uită 
de drepturile loră și nu suntă dis
puse a sacrifica din ele nici câtă 
e negru sub ungliiă.

Der precum amă arătată, nici 
nu-i mirare, că nimeni din dietă 
nu se mai gândesce la dreptulă 
de limbă ală naționalitățiloră, de- 
orece acolo e vorba totă numai 
de „limba statului11. Și vorbitorii 
unguri, căci numai aceștia cântă 
și descântă aijl în dietă, au și eli
minată cu totulă cuvintele „limbă 
maternă11 din discursurile loră. 
Decă ar fi vorba de limba maternă, 
atunci de sine s’ar nasce întreba
rea, că ce se va întâmpla cu Ro
mânii, Sașii, Slovacii, Serbii. Der 
așa, aducendu-se înainte totă nu
mai limba statului, prin acestă 
abusă se eschide din capulă lo
cului orl-ce dreptă de limbă ală 
naționalitățiloră.

Acesta e și scopulu șoviniștiloră 
cai! luptându-se pentru liberarea 
limbei maghiare din cătușile ce 
i-le impune organisația germană 
a armatei, nu se mulțămescă nu
mai a câștiga ună dreptă mai 
multă limbei maghiare, ci voră 
totodată se ștergă orl-ce dreptă 
de limbă ală naționalitățiloră.

Astfelă ajungă foile oposițio- 
nale, în ferbințela luptei loră pen
tru limba maghiară în armată, la 
nisce pretențiuni, pe câtă de ab
surde pe atâtă și de ridicule, cum 
este pretențiunea ce o face „Egye- 
tertes11 când cjice: „In statulu a- 
cesta totulă trebue se fiă maghiară, 
ce atârnă dela stată și ’șl are ră
dăcina esistenții în stată. Totulă 
trebue se fiă maghiară, ce’șl trage 
lefa din dările cetățeniloru unguri. 

Maghiară trebue se fiă fie-care 
școlă, fie-care institută publică, 
fie-care oficiu, ori-ce instituțiune, 
întru câtă e a statului. Și deși 
„națiunea-1 din punctă de vedere de 
oportunitate mai pote se ’nchiiță 
ună ochiu, nu urineză de aci, că 
ea a renunțată la dreptulă ei ne- 
îndoelnicu11.

Cu alte cuvinte tote în stată 
se fiă magiare și numai maghiare. 
Oposițiă maghiară pretinde acum 
ca și esamenele de oficeră în ar
mata comună se se facă în limba 
maghiară și acesta nu numai pen
tru Unguri, ci pentru tbte popb- 
rele. Mâne voră pretinde ca și 
comanda și administrația armatei 
se fiă maghiare și așa mai de
parte.

Pănă acuma limba maternă a 
naționalitățiloră se bucura de-o 
egală tractare în sînulă armatei 
comune ca limbă de regimentă 
pe lângă limba de serviciu ger
mană. Șoviniștii voră acum ca 
și acesta se înceteze și se se vor- 
bescă în armată numai unguresce, 
ca și când scopulă ei ar fi de a 
maghiarisa și nu de a apera mo- 
narchia.

Der șoviniștii îșl facă și de 
astădată socotela fără birtașă. Ei 
se înșelă amară decă credă că 
cestiunca dreptului de limbă ală 
naționalitățiloră nemaghiare s’a 
resolvată deja prin legile, cari au 
introdusă limba maghiară în sco- 
lele poporale și medii ca studiu 
obligatoră și că de aci încolo n’ar 
mai fi necesitate de altă limbă 
decâtă de cea maghiară în lun- 
gulă și latulă Ardeiului și ală 
Țerii unguresc!. Reu se amă- 
gescă decă credă, că prin pracsa 
observată pănă acuma de cătră 
guvernă și de cătră organele lui 
față cu legea de naționalitate dela 
1868 s’au îngropată pentru tot- 
deuna drepturile naționalitățiloră 
nemaghiare.

încă nu a succesă pănă acuma 
nici unei puteri omenescl de a 
schimba mersulă naturală ală des- 
voltării unui stată și acesta nu va 
succede nici șoviniștiloră unguri 
fiă guvernamentali, ori oposiționali. 
Ei voră trebui se se convingă, că 
naționalitățile nemaghiare n’au re
nunțată și nu voră renunța nici
odată la drepturile loră neprescrip
tibile între cari celă mai de frunte 
este dreptulă loră de limbă și că 
voră ave și curagiulă de a stărui 
din tote puterile pentru validita- 
rea loră.

ZDIZT A-F A-p X

O scrisOre a lui Zankov.
Drăgan Zankov a adresata amici- 

loră săi politici din Sofia o scrisore, în 
care le raporteză despre decursulă au
dienței sale la împeratulă Rusiei. Cu- 
prinsulu interesantei scrisori este, după 
„Corr. de l’Est“, următorulă :

„Cătră amicii și soții mei de partid! 
Vi-e cunoscută, că în 28 Ianuarie st. v. 
înainte de a părăsi Petersburgulă ca să 
mă ducă la BucurescI, am avută ocasiune 
să mă înfățișeză M. Sale împăratului Ru
siei, care m’a primită în acelașă cabi- 

netă, în care M. Sa, atunci succesoră la 
tronă, mă primise cu d. Balabanov în 
1876 înainte de răsboiu și după măcelă
rirea din Batak. M. Sa ml-a pregătită 
o primire forte grațiosă și ml-a spusă, 
că se bucură forte multă d’a mă vede 
pentru a doua oră și că îșl aduce încă 
bine aminte de întâia mea missiune în 
Petersburgă. M. Sa îșl aduse aminte și 
de întrebările ce mi-le fiicuse întâiașl 
dată înainte de liberarea Bulgariei. In- 
curagiată prin acestă binevoitore primire, 
luai cuvântulă și vorbii următorele cătră 
împeratulă :

„Sire, când am avută onorea d’a fi 
primită de voi pentru înteiașl dată, ați 
avută bunătatea a’ml pune două între
bări: înteiu, decă după retragerea trupe- 
loră turcescl ar fi în Bulgaria provisiune 
în cantitatea necesară pentru armata rusă, 
și ală doilea , decă s’ar afla destui vo
luntari bulgari, ca să formeze ună corpă, 
ce ar pute servi ca simbrie pentru o 
viitore armată bulgară. Am răspunsă, 
Sire, afirmativă la aceste două întrebări 
și nu m’am înșelată atunci. Și în îm
prejurările de adl sunt sigură că nu 
mă’nșelă, decă asigură pe Maiestatea 
Vostră, că Țarulă si poporulă rusă tră- 
escă în inima fiă-cărui Bulgară. Decă 
s’au găsită Bulgari, cari au servită ini- 
miciloră Rusiei ca instrumente, acesta e 
ună faptă curată accidentală și nu pote 
dura multă timpă. Sunt convinsă că fii 
rătăciți ai patriei voră vede încurendă, 
că au fostă seduși, și atunci voră veni 
la simțăminte mai bune și se voră în- 
rendui în maioritatea națiunei.u

„Deorece împăratulă a binevoită a’ml 
replica, că si elă e convinsă, cumcă po
porulă bulgară e alipită Rusiei și că 
Bulgarii ajunși pe căi rătăcite se voră 
căi într’o di de greșela loră, am rugată 
pe M. Sa cu supunere, să binevoiască 
a’ml permite, ca să fiu față cu elă in- 
terpretulă adevărateloră simțeminte ale 
poporului bulgară, care nutresce firma 
credință, că domnitorulă tuturoră Ru.șiloră 
va da înaltulă său scută în totă timpulă 
principatului Bulgariei,pe care l’a creată 
înălțatulă său tată, Țarulă-liberatoră, și 
a cărui operă elă nu o va lăsa să peră. 
La aceste cuvinte M. Sa împăratulă bi
nevoi a’ml răspunde cum urmeză:

„Totă ce a creată înălțatulă meu tată 
îmi zace totdeuna la inimă și sufletulă 
meu a fostă fCrte durerosă atinsă, când 
am primită cunoscință despre pericululă 
ce amenința la d-vostră biserica ortodocșii 
și despre prigonirile puse'n lucrare de 
prințulu în contra clerului ortodoxă. A 
lua sub protecțiă biserica ortodoxă și pe 
clerulă ei, va fi totdeuna o grije princi
pală a guvernului meu. Speră, că înșiși 
Bulgarii voră isgoni dela ei pe principele 
nelegalu, cu tote opintirile ce face elă, 
ca să se stabilescă definitivă în țeră."

„După aceste vorbe am rugată cu 
supunere pe M. Sa să-mi permită a da 
espresiune dorinței, ca luarea în pose
siune a tronului bulgară de cătră prin- 
țulă de Cobourg să nu strice niciodată 
vadei Rusiei și prosperărei Bulgariei. 
Atiugendă cestiunea viitorului principe 
ală Bulgariei, ml-am esprimată cugetulă, 
că ar fi de dorită, ca să se pună mai 
mulțl candidați, între cari să potă alege 
marea, adunare națională.11

Acestea suntă vorbele ce le-a schim
bată Țarulă cu Zankov, care crede, că 
a fostă interpretulă simțăminteloră în
tregului poporă bulgară.

Regele Milanu.

Dintre domnitorii actuali, de sigură, 
că regele Milanu a fostă celă mai noro- 
cosă, celă care mai multă a simțită gre
utățile coronei: n’a fostă fericită nici ca 

soță, nu a câștigată gloria nici în răs- 
boiă și a avută multă de luptată și în țeră 
pentru a stabili pacea.

A fostă nenorocită ca copilă chiar, 
și se vede că sortea l’a persecutată me
reu. A crescută în sărăciă și suferințe. 
Tatălă lui n'a putută să-lă îngrijescă, de 
dre-ce murise de vreme, încă când fiulă 
seu era mică. Mamă-sa s’a dată mereu 
vieții ușore. O crisă isbucni apoi în 
Balcani, domnitorulă Serbiei cădu sub 
lovituri de pumnală, er Milană a fostă 
aședată pe tronă.

Milană este nepotulă ciobanului de 
odiniora Milosă Obrenovicl. Elă s’a năs
cută la Iasy la 1856..... Lumina cjilei a
vădut’o deci ca odraslă a unoră exilați 
de pe pămentulă patriei. Tatălă său 
era agricultoră, mamă-sa din nemulă Ca- 
targieștiloră, Maria Catargi.

La versta de 6 ani, murindu’i tatălă 
său, a fostă dată pe mâna unei bătrâne 
și inculte servitore. Prietenii săi de 
copilăria erau fiii de țărani și cel mai nedes
părțită tovarășă și supusă ală său ună 
băiată de țigană. Maică-sa îndată după 
mortea soțului ei deveni damă de onore 
a principelui română Alexandru I. Cuza. 
Rolulă ce a jucată ea la curtea acestui 
fostă domnitoră se scie de toți. Când 
Cuza fu detronată, d’odată cu dânsulă 
fu isgonită din țeră și Maria Catargi. 
Mama numai laParisă, după câți-va ani, 
îșl revădu pe fiulă ei Milană. Aici tî- 
nărulă Milană câștiga favorulă lui Mi- 
hailă Obrenovicl, care ne avendu fii, îlă 
primi de fiu de sufletă și moștenitoră al 
său. Ilă dete deci în casa profesorului 
Franciscă Huet și din casa acestui filo- 
sofă urma cursurile la liceulă Ludovică 
celă mare.

Era de 14 ani, când după asasin a- 
tulă întâmplată asupra personei princi
pelui Mihailă în grădina dela Topcider, 
2 Iulie 1868, — fu proclamată de domnă 
ală Serbiei, și-și și făcu intrarea sa tri
umfală în Belgradă, însoțită de profeso- 
rulă său Huet. Se înțelege, că în ale 
diplomației nu multă se pricepea atunci. 
Cu tote acestea câștiga simpatia și în
crederea tuturoră celoră cari îlă încun- 
jurau și îlă admirau de frumosă ce era: 
înaltă, spătosă, cu față rotundă și albă, 
ochi plăcuți.

Pănă ce să ajungă a fi majoră, re
genții săi i-au fostă d-nii Blaznavac și 
Risticl. Celă dinteiu, generală, l'a cres
cută milităresce. Ilă puneau se învețe 
forte multă. Și avea nevoiă de învăță
tură ; când intră în Belgradă nu scia a- 
prope nici ună cuvântă serbesce. Lite
ratura serbă a învățat’o cu renumitulă 
Pozza Orsatto. Regenții săi la 22 Au
gustă 1872 îi jurară credință și’șl depu- 
seră mandatulă loră. Milană fu atunci 
purtată prin tdtă țera și întâmpinată pre
tutindeni cu triumfă. La 1874 făcu o că
lătoria la Constantinopolă, unde Abdul 
Aziz îlă primi căldurosă și cu pompa 
cuvenită unui astfelă de înaltă vasală.

La versta de 21 ani se însura cu 
Natalia Keclco, fiica generalului rusă 
Keclko, înrudită cu familia Ghica. Feri
cirea lui familiară a fostă însă în curând 
conturbată de evenimente, cari îlă ame
nințau cu perderea tronului său; răsbo- 
iulă din 1876 deschisă contra Sultanului 
a fostă o nenorocire pentru densulă, ar
matele sale au fostă sdrobite rendă pe 
rendă. La Zaita i-a învinsă Osmană 
Pașa, la Iavora Mehemed-Ali și la Mo
rava fură învinși de Abdul-Kerim.
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Ce era insă mai tristă în tote aceste, 
e că pănă ce soldații săi se băteau, elă 
vena dile întregi în munții dela Paracin, 
venetore de care nu sa lăsă decâtă a- 
tuucl când fu chemata la patulă neves
tei sale care-i născu uni fiu.

E de notată farsa ce i-a jucat'o pe 
acestă vreme generalulă Cernaieff, care 
îlă îndemna să proclame regatulă între 
pahare la Alexinață, după ce armata 
serbă era sdrobită. Chiar și cei mai fi
deli omeni ai săi au rîsă de acestă lo
vitură de stată, atâta de copilărdsă.

Evenimentele din urmă: proclama
rea de regată și campania lui nenoro
cită contra principelui Alexandru de 
Battenberg, precum și cestia divorțului 
său, suntă cunoscute de toți. 

N'oulii rege alu Serbiei.
Deși abea de 12 ani și 7 luni, noulă 

rege aid Serbiei, care va purta numele 
de Alexandru I, are deja una trecuta. 
Și una trecuta, care deși pote nu e așa 
variata, cum a fostă acela ala tatălui 
său, der de sigura nu mai puțind trista. 
Căci pănă ce Niland avea o mamă, care 
habard n’avea de crescerea fiului ei, 
pănă atunci fiula să , deși are o mamă 
caro-ld adoră, nu pote să se bucure însă 
de îngrijirile și iubirea sa, fiindă des
părți ți.

Astfeld că se cjice, că deși prea tî- 
nărd încă pentru a pute simți tote im
presiile, acestă despărțire de mamă-sa 
l’a făcută pe copiluld rege melancolică 
și se sufere forte multă. Așa în dilele 
aceste, societate mare a fostă în cona- 
culă regală din Belgrade. Regele, bine 
dispusă, convorbea cu ospeții săi. Numai 
tînărulă principe stetea într’ună fotoliu 
și privea nemișcată în josă. Suspina 
apoi și se vădu cum lină adevărată cu
rentă de lacrimi îi cadea în josă pe 
față. întrebată fiindă, că ce are, eld a 
răspunsă: M’am gândită la mama!

*
Densulă s’a născută în nisce timpuri 

forte grele pentru Serbia: la 14 Augustă 
1876, când Serbia era atacată din patru 
părți de trupele turcescl, Zaiclarulu era 
asediată de Osman-Pașa, Onaziecaciulă 
de Suleiman. Frumosa vale a Moravei 
era pustiită de soldații lui Achmed- 
Ejub, er la Iavoră eșia victoriosă Me- 
heined-Ali.

Primula care a felicitată la nascerea 
lui Alexandru I, a fostă împăratulă Aus
triei.

Botezulă micului principe a fostă 
sărbătorită cu mare pompă. Nașulă a 
fostă țarulă Rusiei. Se elice că cu oca- 
siunea botezului s’au cheltuită atâția 
bani, încâtă s’ar fi pusă în amanetă și 
o sabiă cu diamanturl rămase dela prin
cipele asasinată. Se înțelege că tote 
astea s’au făcută în secretă : nimenui 
nu i-sa spusă, că sabia s’a amanetată, ci 
că a fostă furată. Der fiindă-că sabia 
a dispărută în acelașă timpu, când ună 
pachetă în valore de 62 mii florini a 
fostă trimisă la Viena, și după care Ia 
câteva dile a sosită ună ordină do plată 
unei bănci germane din Belgrade, care 
a numărată 62 mii florini regelui, so 
crede tare, că sabia n a fostă furată, ci 
amanetată.

Crescândă, miculă principe n'a vg- 
dută prea plăcută vieță între părinții 
săi, cari la 1884 trăiau deja atâtă de 
puțină împreună, încâtă mai bine s’ar 
putea dice că trăiau despărțițl. Regina 
d’aci încolo mai multă călătorea, decâtă 
să stea în țeră. Pe fiulă său îlă ducea 
mereu cu sine. Er când miculă Ale
xandru stetea la Belgradă, tatălă său 
îlă punea se învețe.

*
Cum a fostă despărțită apoi defini

tivă de maică sa astă veră, la Wiesba
den, să scie. Regina s’a indignată de i 
modulă bruscă, cum agenții poliției ger
mane i-au luată băiatulă, și a rJisQ supă
rată : Acesta e o rușine, o infamiă, n’am 
să mai calcă pe pămentu germano.

Cum a petrecută miculă principe

singură, despre acesta se scie atâta, că 
tatălă său îlă ținea mereu la curte și 
că în timpulă liberă tatălă său căuta 
a'lă ține și a-lu distra singură.

încoronarea lui nu se va face decâtă 
peste trei ani, când elă va ajunge ma
joră. Păuă atunci tote sarcinele statului 
voră fi duse de cei trei regenți.

Din dieta nnpirescă.
In ședința dela 5 Martie, s’a întâm

plată la începută ună incidență forte 
neplăcută, pote uniculu în felulă său. 
înainte de ordinea dilei, ceru Iosifă 
Csatar cuventulă, ca să intervină pen
tru imunitatea deputațiloră. Karol Pulszky 
i-a strigată în ședința de Sâmbătă, 2 
Martie: „Afară cu elă!11 Acesta îndemuă 
pe vorbitoră a aduce la cunoscința ca
merei și o președintelui, că dietele de
putatului Pulszky în sumă de 38,000 fl. 
suntă secvestrate și afară de asta mai e 
prenotată încă o zălogire. Vorbitorulă 
cere, ca acestă afacere să se predea co- 
misiunei de incompatibilitate. Președin
tele declară, că deorece afacerea s’a a- 
dusă în cameră în vorbă, nu mai e pri
vată și deci se vede nevoită a preda 
afacerea comisiunii de incompatibilitate. 
Se continuă apoi desbaterea asupra legii 
militare,

Ioh. Ashofh elice, că oficerii unguri 
ară trebui să scie și atunci unguresce, 
când Ungaria ar ave armată propriă 
națională. Nu e biue să se atace drep
turile coronei. Cei cari nu voteză pa- 
ragrafulu, stau în serviciulă astorfelă de 
interese, care au dusu odinidră țera la 
picidrelo Țarului. (Mișcare ’n stânga).

Komjathy impută oficeriloră germani 
ai armatei comune, că nu se portă bine 
cu tinerii unguri. Critică administrația 
militară, pice că tinerii cari voră servi 
și ala doilea ană, voră fi espușl la bat
jocuri și șicane.

F. Kvmlossy, antisemită, vorbi și în 
contra §§ 24 și 25 și în contra jidovi- 
loră, cari au pusă mâna pe totă, pănă 
și pe ptessă. Președintele îlă chema la 
ordine.

Ministrulă de juștițiă Fabiny <jice, 
că limba armatei este ună dreptă ală 
coronei. Nici legea din 1868 nu cuprinde 
nici o disposițiune asupra limbei în ar
mată, ci s’a reservată cestiunea ca ună 
dreptă maiestaticu. Limba armatei nu 
se pote separa de cestiunea organisărei 
ei. Cu tote astea nu se va găsi ună de
putată, care să potă susține, că din causa 
acesta în cei 20 de ani din urmă ar fi 
suferită orecum idea de stată maghiară, 
din contră ea s’a întărită și înăuntru și 
în afară. Acesta e a se ascrie de sigur 
împrejurărei, că legislațiunea ungurescă 
șl’a desvoltată totdeuna drepturile și li
bertățile sale, și că față cu naționalitățile 
o procedată totdeuna în cela mai drept 
modă.(???) Vorbitorulă e pentru moțiu
nea lui Gajary.

In ședința dela 6 Martie, Goda dise, 
că oposiția nu vrea să ’nlăture limba 
germană ea limbă a armatei. Paragrafii 
îi respinge.

Kissfalusy respinge paragrafii, fiind
că pre multă li-se cere tineriloru. Are 
să se ivescă casulă, că în locă să se 
sporescă oficerii în reservă, se sporescă 
suboficerii. Dela bătaia dela MohacI 
niciodată n’a domnită o astfelă de ar
monia în privința direcțiunii, scop lui 
finală ală politicei esterne și alu alian- 
țeloră ca acum. Națiunea însă nu oferă 
destule garanții.

Horanszky cjice> că oposiția nu luptă 
în contra personeloru, ci în contra sis
temului și in contra guvernului, a cărui 
activitate de 14 ani a produsă iritațiu- 
nea de adl, fiindcă fiecare creațiune a 
guvernului portă în sine timbrulă vic- 

I lenții. Proiectnlă de lege este unu aten
tată asupra familiei și ună atacă asupra 
classei mijlocii, care și așa e peste mă
sură împovărată. Ingreuiarea esamenu- 
lui deschide ușa și porta onorariloră. 
(Ministrulă Fejervary: Asta-i o suspicio- 

nare a corpului oficerescă ! Mare tumult 
în stânga). Națiuuoa ungurescă nu refusă 
patriei nici o jertfă, der e gelosă pentru 
apărarea drepturilor^ sale.

Orban vorbi în termini neparlamen
tari contra politicei guvernului, din care 
causă președintele îlă chema la ordine.

Varasdy întrebă: decă și oposiția 
recunosce, că limba de comandă să ră
mână cea germană, atunci cum se pote 
aștepta dela oficerl unguri, cari au de
pusă esamenulă în limba ungurescă, ca 
să comande nemțesce? Biciuesce pe o- 
posiționall, cari vreu se strice armonia 
dintre dinastiă și națiune. Ceea ce face 
oposiția, e periculosă pentru siguranța 
statului, adl când tote națiunile se înar- 
meză de luptă pe vieță și morte. Decă 
oposiția lucreză numai ca să răstorne 
cabinetulă Tisza, atunci de geaba ape- 
leză la opinia publică.

SCIR1LE ViEEl.
Nouă uneltiri in contra gimnasiului 

din Beiușiu. Ni-se scrie din Pesta: „Mi- 
nisterulă de instrucțiune veiesce cu totă 
forța să introducă limba maghiară ca 
limbă de propunere în gimnasiulă din 
Beiușiu și vrea a-lă sili pe Episcopă să 
mai demisiuneze de acolo vr'o câțiva 
profesori. Se vede că ministrulă ungu
rescă nu s’a mulțămită cu demisiunea 
celoră trei profesori de astă tomna, ci 
cere noue jertfe“. Soirea acesta este 
forte gravă, așteptămă informațiunl mai 
amăruntite!

** *

*) Așa după constatările și datele oficiâso 
d. o. Apanu.șfalăulă, parochiă în tractulti Beție- 
nului, aduce venită anuală de 114 fl.; Mălinulă 
126 fl. 50 cr.; Prislopu 114 11. 85 cr.; Nimigea 

Sinodulă eparchială. alu dieoesei Ca- 
ransebeșu se va întruni, pentru îndepli
nirea scaunului episcopescă devenită va
cantă prin trecerea din vieță a fericituh i 
Episcopă Ioană Popasu, probabilă în a 
cincea Duminecă din paresiml.

** *
Esercițiile de arme în anulă acesta 

se voră face după unu programă modi
ficată față cu cele din anulă trecuta. 
Reserviștii de întregire, precum se cjioe, 
n’au sS fiă chemați a face eserciții cu 
pușca cu repetiția, er la artileria de 
câmpă și de fortăreță nu se voră face 
de locu eserciții de arme cu reserviștii. 
Peste totu, reforma esercițiiloră de arme 
se va esecuta mai târdiu, deorece lu
crările preliminare încă nu s’au termi
nată.

** *
Banca comercială ungară din Pesta. 

Precum aflămă, acestă bancă ungară, una 
din cele mai vechi și din cele dintâiu 
(fundată la 1841, c’ună capitală de acții de 
8,000 000 fl. și c’ună fondă de reservă 
de 1,800,000 fl.) a deschisă aici în Bra- 
șovă agentura, despre care amintirămă 
în unulă din numerii trecuțl. Totodată 
ni-se spune, că conducerea acestei agen
turi i-s’a încredințată d-lui Arthur Szir- 
mai.

** *
Defraudări. Cassierultt comunei Ma- 

glod, din comitatulă Pestei, a defraudată 
o sumă mare de bani. E suspendată și 
trasă în cercetare disciplinară. La ofi- 
ciulă poștală din Mitrovita conducăto- 
rulă poștală Keller a defraudată 5000 fl., 
dintre cari 4000 s’au găsită la elă acasă, 
er 1000 fl. lipsescă.

* * *
Prelegeri publice. Comitetula „So

cietății pentru cultura și literatura ro
mână în Bucovina11, din Cernăuți, face 
cunoscută că Dnii Ionă I. Bumbacă, G 
Forgaciu, Is. Ieșiană, Const. Morariu, 
Dim. Socoleanu și Dr. E. Wojucki voră 
ține în decursulă eruei acesteia ună ciclu 
de prelegeri publice. Tote prelegerile 
se țină în localitățile „Societății pentru 
cultura și literatura română în Buco
vina11.

** *
închisă in criptă. Văduva lui An

dreas Tar din Balmas-Uj varos se duse în 
cimiteră și se scoborî în cripta unde 
zăcea de trei ani răposatulă ei bărbată. 
După-ce făcu rugăciuni lângă cosciugulă 

lui, vru să iasă afară, der spre groza ei 
observa, că ușa cea de feră a criptei se 
închisese, probabilă de vânta. Tncercâ 
s’o deschidă, der înzadară. Striga, țipa, 
der nu o audi nimenea, și păzitorulă 
încă o uita ori pote credit că femeia a 
plecată. Biata femeiă remase ’n criptă 
pănă a doua di dimineța, când totă pă- 
zitoruiă îi aucji strigătele și o libera din 
situațiunea ei grozavă.

* * *
Jude dispărută. Judele din co

muna Gyongyfis-Pata în comitatulă 
Heves a dispărută de câtva timpă fără 
urmă. In privința acesta circulă în po- 
poru următorea aventuridsă istorioră: La 
20 Februarie trase ună străină la ună 
locuitoră din Pata, îi dădâ acestuia o 
notă de 10 fl. și-lă rugă să’i aducă ra
chiu. In cârciumă nota produse sensa- 
țiune și judele, care era acolo, află ai 
cui suntă banii și se duse de ’ntrebâ 
pe streina, că ce caută în comună. Strei
nulă dise cătră judele: „Nu scițl că eu 
sunt Rudolfă, fiulă regelui ungară ? 
Eu n’am murită, înțelegeți11 ? Apoi îșl 
desfăcu haina de desupra si’șl arăta de- 
corațiunile. Judele se spăriâ și când 
streinulă porunci se prindă caii la că
ruță și sâ-lă ducă la Paszto, se supuse 
și mână chiar elă caii. Da atunci nimeni 
n'a mai vâdutu pe judele și streinulă 
încă se urmăresce. Probabilă că acesta 
e ună îndrăsneță înșelătoru, care pote 
că chiar a oinorită pe judele.

Studenți relegați. Câțiva studenți 
dela gimnasiulă superiors din Neutra 
duceau de câtva timpă o vieță forte des
trăbălată, petreceau nopți întregi în bir
turi și în localuri de jocă de cărți. Di
recțiunea porni o strictă cercetare disci
plinară și urmarea fu eliminarea din 
gimnasiu a patru studenți, cari erau 
capii releloră.

sfe * *
Iubileu. „Journal des Debats“ din 

Parisă îșl serbeză în Augustă jubileulă 
de 100 de ani. Direcțiunea diarului pre- 
gătesce o publicațiune festivă, la care va 
conlucrași academiafrancesă prin ducele 
de Aumal, Victor Cherbuliez, Alexandru 
Dumas, O. Greard, Ernst Legouve, Iohn 
Lemoinne, Ernst Renan, Lemon Lay, 
Jules Simon, Henri Taine și Melchior 
de Wogne. Ce: mai mulțl dintre aceș
tia au fostă și suntă colaboratori ai 
cjiarului.

* * *
Amenințare. Invâțătorulă B. E. dela 

școla de industria din N. Kanissa a pri
mita o scrisore anonimă, în care e ame
nințată cu împușcare. Scrisorea a fostă 
predată poliției, care presupune, că au 
compus’o patru învățăcei, cărora învâță- 
torulă din causa negligenței loră n'a 
vrută să le dea certificatele necesare 
pentru absolvare.

Corespondența „Gaz. Trans.“
I)in Ciccu, Februarie 1889.

Domnule Redactoră ! Mania de a'șl 
face din copii săi numai domni și preoți 
a creată poporului românescă o situația 
atâtă de penibilă, încâtă chiar guvernele 
nostre bisericesci s’au luată de gânduri. 
Hotărîtu-s’au deci sS mijlocescă și pen
tru preoții noștri așa numita conyruă din 
fondulă religionară din Budapesta, adecă 
o sumă suplimentară, care pe lângă ve
nitele unei parochii sâ asigureze unui 
preotă venitulă anuală curată de 600 
fl. v. a. Celă ce are venite anuali cu
rate de 600 fl. v. a. nu primesce prin 
urmare nimică. Spre scopulă acesta e- 
șit’au protopopii prin tract.e ca cons- 
tateze venitul curată ală fiecărei parochii. 
Cu acestă ocasiune s’au aflată tracte în
tregi, unde maioritatea parochiiloră abia 
aducă venită anuală curată de 100—120 
fl v. a., er cea mai bună parochiă abia 
atinge suma de 200 fl. v. a.*)  Acestă 
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măsură luată pentru îmbunătățirea stărei 
preoțescl atâtă de deplorabile — deși 
pănă astădl este lipsită de „id quod dat 
esse reiu, pre unii i-a umplută de bucurii 
și frumose speranțe pentru viitorii. Alții 
— și mie mi-se pare că cei mai puțini, 
der mai prevădători, — nu-șl facă de 
aci capitală de locă.

„Timeo Danaos et dona ferentesu. 
Bauii ce-i voră căpăta preoții ca con- 
gruă din fondulă religionară în mare 
parte suntă provenițl din cassarea mâ- 
năstiriloră și altoră realități românescl. 
Ajuns’au astădl aceste averi la disposi- 
țiunea statului. Ei bine, astădl statulă 
nu prea cu multe favoruri incomodeză 
pe preoții noștri, și totuși câte pretinde 
densulă dela ei?! Ce va pretinde statulă 
atunci dela preoți, când elă va fi de 
credință, că’i susține din visteria sa, e 
de prisosă să spui, căci o pote gâci ori
cine. „Quem dii oderunt sacerdotem fe- 
cerunt.“ Majoritatea preoțimii nostre 
ardelene mai nainte și astădl nu șl-a 
putută satisface datorinții sale de tată 
și preotă, căci a fostă sărmană, er pe 
viitoră va trebui să jOce după cum îi 
va dice statulă.

Ună bietă de învățătoră murindă, 
îșl scie asigurată femeii sale barernl o pen
siune, ce adeseori atinge suma de 80 fi. 
v. a. Preotulă de ar servi 80 de ani, 
pensiunea soției sale e dată să fie suma 
ridiculă de 25 fi. v. a. pe ană.

Când vine în concursă o stațiune 
învățătorescă, se arată totodată și emo- 
lumentele împreunate cu ea. Pentru sta
tulă preoțescă nici atâta încă nu s’a fă
cută pănă astădl. Unui bietu teologă, 
după ce șl-a consumată jumătate din 
vieță între zidurile scoleloru șl-a semina- 
rieloră. aplicându-se în parochiă, nici 
atâta nu-i este dată se scie, că ore ave-va 
celă puțină atâta simbriă, câtă dascalulă 
și văcarulă satului, ori trebui-va să asude 
în arșița sorelui de dimineța pănă sera 
ca să potă bareml elă trăi în lume. In- 
câtă pentru familia loră, o sciu șl-o pre- 
vădă cei mai mulțl, că are să devină 
pradă sorții vitrege, precum dovedescă 
mai multe esemple triste, celă puțină 
prin părțile nostre. Și totuși când Ro
mâna națiune îndură vr’o lovitură în 
întregulă, seu în părțile sale, răspunderea 
și vina se aruncă cu mai mare vehe
mență în obrazulă preoțimii. — Vor- 
bindă cu unulă dintre preoții noștri mai 
zeloși despre năcasurile nostre, acela’ml 
răspunse: „Fiere possumus, sed juvare 
non.u

Stă rău preoțimea nostră pe aci și-i 
suntă sleite puterile, celă puțină rnate- 
rialminte, pentru-că însuși poporulă este 
peste măsură sărmană. Afli sate întregi 
în cari abia numeri 3 — 4 omeni, cari să 
porte plugulu loră de putere și chiar 
aceștia de multe ori suntă îngropațl în 
datorii. Dările cele grele, drumurile, 
podurile și punțile, ce trebue să iasă de 
pe pielea muncitoriloru dej pămentă, se 
sporescă pe di ce merge dimpreună cu 
esecutările și esecutorii de dare. Vitele 
și bucatele bietului omă, ce trăiesce din 
lucrulu pământului, suntă cu prețuri de 
batjocură, er când plugarulu cumpără 
ceva, cumpără în foculă venătă de 
scumpă.

Tote aceste trecut’au și pănă acuma 
peste poporă, der se pare, că ună nou 
rău se ridică asupra lui, anume șarlata- 
nismulă. Flămândiispeculanți, recrutați 
mai cu semă din ceata armeniloră șl-a 
jidaniloră, țintoscă într’acolo, ca să des- 
poie poporulă și de pămentulă care-lă 
nutresce. Cu ună zelu vrednică de altă 
intențiune mai umană se folosescă ei de 
strîmtorea în care se află adusă po
porulă.

Ii dau bani împrumută pe lângă 
contractă de întabulare pe moșia omu
lui. Omulă năcăjită nu-i pote plăti in

teresele cele mari cu cari i-s’au dată 
bauii împrumută — căci suntă mai mari 
decâtă iertă legea, er Haruți și Itzig îl 
așteptă pe omă bucurosă, ca să mergă 
și alții să împrumute dela ei, ca dela 
nisce bmenl buni și cu așteptare. Ața 
unsă cu miere, trasă pe sub nasulă po
porului, e seducătore, omenii se acață 
de ea ca muscele, pănă ajungă la capăt, 
unde se află unghița ce-i sugrumă și 
despoie de casă și moșiă. Câți omeni 
întâlnescl pe sate despre cari spună bă
trânii, c’au fostă gazde, der pe calea a- 
cesta astădl au ajunsă a fi dilerl și ser
vitori.

Altă speculațiune facă armenii și 
jidanii cu oile. Se ducă pe la Reghină 
etc., cumpără oi cu prețuri moderate, le 
aducă în părțile aceste și le vendă otne- 
niloră cu preță duplu, der numai pe aș
teptare, pănă pe anulă viitoră 'prin Iu
lie și Augustă. Am disă că numai pe 
așteptare în adinsă, căci am vădută 6- 
menl, cari au voită să cumpere cu banii 
în mână, der speculanții nu voiescă să-i 
primescă, ci dică că așteptă pănă în 
Iulie, când sciu ei bine, că poporulă 
cumpără bucate și-i lipsită de bani, deci 
eră vine rendulă la căsciora și moșiora 
omului, pe care speculantulă fără sufletă 
atunci va încheia contractă de întabu
lare. Așa și în alte multe chipuri popo
rulă ajunge a fi băgată erășl în jugulă 
unui iobăgii mai crâncene și mai ruși- 
nose, ca cea dinainte de anulă redeș
teptării 1848/9.

* *

ung. 123 fi. 50 cr.; apoi câte parochii de acestea 
nu mai suntă? Poftimă de aci a-țl susține fa
milia, a sta față de preoții altoră confesiuni, 
a-țl cresce pruncii și a ține contă de cnrentulă 
progresivă ală timpului modernă!

Fii luminați ai națiunii mele! Este 
lucru firescă, cum că din câte părți pot 
face rău adversarii nemului nostru, — 
din atâtea părți pote veni și ajutorulă 
vostru. InstruațI poporulă și nu-’lă lă- 
sațl să-lă ducă speculanții fără de suflet 
pe prăpăstiile povârnișului materială. 0 
puteți face acesta în călătorii cu densul, 
pe strade, în petreceri etc. Sciința, care 
v’au procurat’o părinții voștri, cărându- 
vă cu desagii provisiune pe la Blașiu. 
Năsăudă, Brașovă, Beiușă, Baia-mare, 
nu v’au procurat’o ca s’o țineți ascunsă 
sub obrocă, ci ca să aibă și elă folosă 
de ea. A griji de starea bună materială 
a poporului nu însemnă nici a face po
litică, nici agitare. Etă ună terenă pe 
care vă puteți desvolta activitatea în 
liniște. Impliniți-vă chemarea în acestă 
direcțiune, căci „hoc offîcium sanctum !“

Sentinela română.

Parastasu pentru ArcMucele Ruiolfu.
Comăna in/., 9 Martie 1889.

In sensulă cerculariului Veneratului 
Consistoriu Metropolitană greco-catolică 
din Blașă de dto 6/II Nro 423—1889 
s’a celebrată adl în 9 Martie a. c. s. n. 
în biserica gr. cat. din Comăna inferioră 
o liturgiă împreunată cu eetnia morțiloră 
și parastasă întru amintirea Alțeței Sale 
Tmperiale-regescI Archiducelui Rudolfă, 
repausată în 30 Ianuarie a, c., la care 
au luată parte multă stimații domni : 
Georgiu Popă Grideanulă magistru poș
tală, Olgyai Kâroly, provisoră erarială. 
Georgiu Halmagyi notară cercuală, pri
măria comunală și poporulă greco-cat. 
din acestă comună. După cetirea cer
culariului susu amintită și după finirea 
serviciului divină, preotulă greco-catolică 
locală Iosifă Popă a ținută o cuvântare 
ocasională arătândă pe scurtă perderea 
ireparabilă ce a îndurată Maiestatea Sa 
Imperatulă și regele nostru împreună 
cu înalta casă domnitore și cu totă mo- 
narchia austro-ungară prin mortea neaș
teptată a fiului său și de.criindă cere
moniile observate cu ocasiunea înmor- 
mentărei Archiducelui Rudolfă. După 
aceea s’a împărțită la cei do față ana- 
foră și colivă pregătită pentru acestă 
actu solemnă și așa s’a depărtată fie
care pătrunsă de simțeminte durerose și 
părere de reu pentru acestă întâmplare 
tristă și neașteptată. Gp.

V. Recea, 28 Faură 1889.
Astăfjl s’a celebrată în biserica nds- 

tră pr n Onor. Domnă M. Receauă, pa- 
roohulă locului, o sf. liturgiă pentru re- 
pausulă sufletului Alteței S. defunctului 
prință de coronă Rudolfă. Cântările li
turgice au fostă esecutate de corală ele- 
viloră din cl IV.

La acestă actă solemnă au asistata: 
toți elevii șeolei nostre în numără de 
apropo 250, oficială comunală și celă 
notarială și numărosă publică din co
mună în vestminte sărbătoresc!. După 
săvârșirea serviciului divină on. parochă 
locală, prin o cuvântare potrivită, a ară
tată durerea causată prin acestă tristă 
evenimentă, nu numai casei domnitore, 
ci tuturoră națiuuiloră din acestă mo- 
narchiă.

Unu participantă.

Din camarile române.
Scnatulu. Ședința dela 18 Februarie.
D-lă A. Grereanu adresâză ministru

lui domeniiloră o interpelare asupra or- 
ganisărei școleloră de agricultură.

D-lă Miltiade Theodosiade dă citire 
unui proiectă de lege prin care cere: pen
siunea viagerăjacordata defunctului poetă 
Gr, Alexandrescu trece asupra fiicei sale, 
d-na Anglina Mehedințenu. —Legea este 
primită.

Se respinge indigenatulă d-luiVert- 
lieim din Giurgiu. Se recunosce d-lui 
Papiliană calitatea de cetățenă română.

Camera. Ședința dela 18 Februarie.
D-lu I. Lahovary depune la biurou 

o propunere pentru desființarea legațiu- 
niloru nostre dela Londra, Roma și A- 
tena. Cere urgența și se primesce.

D-lă Ulise Boldcscu rogă Camera să 
discute, înainte de-a intra în ordinea de 
di, cererea ce o facă mai mulțl țărani d’a 
se da pămentă.

D-lă Președinte arată că s’au înde
plinită tbte formalitățile în ce privesce 
invitarea, ca d. Ionă Brătianu să vină 
în Cameră. Consultă Camera decă tre
bue să se declăre vacantă colegiulă de 
Muscelă.

Se declară colegiulă de Muscelă va
cantă.

D-lă Blaremberg vorbesce asupra pro
iectului la ordinea dilei ■ vendarea mo- 
șiiloră statului la țărani. Arată impor
tanța proiectului care tinde la amelio
rarea sortei țăraniloră, proiectă care, — 
dice d-sa — trebue bine studiată, ca 
astfelă să nu fiă preludiulă unei alte ră- 
scole agrare. Combate proiectulă patro
nată de guvernă. Rice, că într’ânsulă 
este socialismă, și nu principiele liberale 
se potă împăca cu cele ale socialiștiloră. 
D-sa citeză mai multe opere [și discur
surile mai multoră bărbați politici, cari 
s’au ocupată de Gestiunile agrare din 
țeră. Intr’aceștia citeză cuvintele d-l-.ii 
Cogălniceanu, B. Boerescu și C. A. Ro- 
setti.

Termină declarându-se, că este pentru 
egalitatea loturiloră.

Se cere închiderea discuției și se 
primesce.

Se cere punerea la votă a luării în 
considerație a proiectului majorității. Pu- 
nându-se la vota proiectulă guvernului 
modificată decomitetulă delegațiloră, s’a 
luată în considerația.

axrnsr-crnsriA..
In 3 Martie n. c. s’a celebrată în 

Mureșă-Uiora cununia d-rei Aurelia de 
Papp, fie fostului protopupă gr. cat. 
Augustin de Papp, cu d-1 Ionă Petricană, 
agricultoră în România.

Logodnă.
D-lă Ioană Turcu, protonotară ală 

comitatului Făgărașă, s’a logodită cu 
D-șora Eugenia Codru Drăgușanu din 
Sibiiu.

ULTIME SCIRÎ.
In întregu Muntenegru dom- 

nesce mare veselia din causa ab
dicării Regelui Milanu. In cate
drala din Cetinge s’a oficiată pen
tru acesta serviciu divină serbăto- 
rescu și principele Nichita a dată 
unii prântjO festivii. Sera au foștii 
multe case iluminate.

Corespondentulu din Viena alfl 

foiei englese „Times“ citeză ur- 
mătorele vorbe ale Ex-regelui Mi
lano, pronunțate în vera anului 
18S7 într’o convorbire cu aminti- 
tulu corespondenta:

„Privesce sortea tuturoru doin- 
nitoriloru acestora mici state o- 
rientale, ce suntu verete între 
Rusia și Austria. Nici unulu din 
ei nu șl-a înclieiatu domnia în 
pace. Michael ala Serbiei și Da
nilo alu Muntenegrului au fostu 
omorîți, Cuza în România, Gavril 
și Aleco-pașa în Rumelia orientală 
au fosta isgonițl, Alexandru Bat
tenberg a fostu teretu din Bul
garia. Toți aceștia au fosta de
tronați în momentula, când au 
voitu se începă o politică inde
pendentă. Am făcută tota ce-am 
pututu mai bine, ca se sfărîmu 
jugula rusesca, cu tote astea pri
vesce situațiunea Serbiei pe cartă 
și întrebă-te d-ta însuți, cum potu 
eu urma o politică națională, fără 
a veni în colisiune cu Austria ?“

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

Sibiiu, 12 Martie. Municipalita
tea comitatului, luânda în desba- 
tere adresa municipalității comita
tului Arada d’a se protesta con
tra proiectului de lege militară, 
și-a esprimata la protocol a con- 
simțementulQ seu la proiectulă de 
lege militară.

Parisîi, 12 Martie. Consiliula 
de miniștri a hotărîtă să ceră îm
puternicire de a urmări judecă- 
toresce pe senatorulu Naquet 
pe deputății Laguerre, Turquet, 
Laissantîn afacerea ligei patriotice.

Varșovia, 12 Martie. Sgomo- 
tele despre o mișcare a trupeloru 
rusesc! din Rusia sudică înainte 
cătră granița României nu suntu 
întemeiate. Din contră înse e a- 
deverata, că s’a ordonata a se 
îmulți din destula depositele de 
arme, de munițiune și |de îmbră
căminte la granițele sudice.

CursuGi pieței Brașovu
din 10 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend
H

9.47
9.43Argintii românescti - n ‘A»

Napoleon-d’orI - - - „ 9.60 9.62
Lire turcescl - - - „ 10.84 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 r 9.88
GalbinI „ 5.62 M 5.65
Scris, tone. „Albina” 6°/n „ 101— r —. —

h , „ 5‘70 „ 98.50 n 99—
Ruble rusescl - - - „ 128— u 129—
DiscontulO _ _ _ . 6’/2—8°/o pe anii.

Cnrsulâ Ia bnrsa de Viena 
din 11 Martie st. n. 1889.din 11 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/„ ------ 101.15
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 119.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.60
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-slavoue ----- 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................... 99.85
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 137.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -- -- -- - 126._
Renta de hârtiă austriacă - - - - 82.58
Renta de argintă austriacă - - - . 83.70
Renta de aură austriacă ----- 111.40 
LosurI din 1860   140.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 306 — 
Acțiunile băncei de credită austr. - 300.50
Galbeni împărătesei- ------ 5.69
Napoleon-d’ort - 9.63
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.521/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 122.—

Editoră și Redactorii responsabilă: 
Or. Aurel Mureșlanu.



GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 48—1889.

ABONAMENTE
WOOCOOOOOOOOOOO^

„GAZETA TRANSILVANIEI

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este :
Pentru Austro-Ungaria:

luni .
luni.
ana .

g
lorii

3
6

12

trei
șese
unii

Pentru România și străinătate:
trei luni..........................................................
șese luni ....................................................
unu ana..........................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu......................................................................2
șese luni....................... , ... . 1
trei luni....................................................

Pentru România și străinătate:
. 8
. 4

2

Pe 
Pe
Pe

Pentru Dame!

Camisole Helvețiane
d_e mătase și de 'bnmbacTa.

Aceste camisole se lipescă de corpii, de orece împletitura
mechanics este duplS; mențină corpulti în căldură plăcută, fără de a-i 
detrage cu desăvârșire atingerea cu aerulti, precum se ntâmplă la țe
sături dese. Aceste camisole elastice, ușOre și durabile L- rcccri 1„ 
spălarea lorQ o altă tratare, decâtă aceea ce se observă obicinuită la 
spălatulti vestmintelorii dedesubt tricotate.

Se află de vendare la

nu recerO la

Obert
32,3-3

Sofie
Tergnj. Ca-ilox-i. 60.

intenționeză de a participa la acestă adu
nare sunta avisațl de a se legitima cu 
contracte de cumpărare, estrase din căr
țile funduare, libele de posesiune seu alte 
documente, în amintita di înainte de 
prânda între 8 și 11 ore înaintea comi
siunei aflătore în casa sfatului. Pe te- 
meiula acestei legitimări se estradeză fie
cărui alegătora una certificata de alegere 
cu amintirea numărului de voturi, cari ’i 
se compete.

Acesta certificata de alegere îndrep- 
tățesce pe fiecare, care se află și pose
siunea unui astfela de certificata de a 
participa la adunarea generală respective 
de a vota la alegerea carea se va ținea 
în aceeași (ți dela 11—12 ore înainte de 
prămță eventualmente ca continuare după 
prâniță dela 3—6 ore în sala de ședințe 
în casa sfatului.

CorporațiunI și femei ’șl pota exerța 
dreptula de votare prin plenipotențiațl, 
miuorenii și curanzii prin epitropii lorU.

Brașov a, 2 Martie 1889.
39M1-1 Magistratnin orășenescl

Nr. 2539—1889.

PUBLICAȚIUNE.
EspirândQ durata de 3 ani de func

țiune a comisiunei controlărei de hotare, 
se convocă spre scopuld nouei alegeri a 
acestei comisiunl din sînulii posesorilor^ 
de pămentti de pe hotarulfi Brașovului, 
o adunare generală a posesorilor^ de pă- 
menttl pe Joi in 28 Martie 1889 înainte 
de prânda la 8 ore în casa orășenescă 
a sfatului.

Comisiunea amintită are să constea 
din 9 membri aleși prin maioritate de 
voturi.

Alegătorii este fiecare posesorii de 
pămentfi în următorulă conspecta: 
Posesorul dela 1—5 jugăre are 1 vota

11. -
fi. —

50 cr.

binevoieacă

anii. 
șese luni 
trei luni

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

T) n 6-10 _ 2 voturi
n T> 11-20 7) n 3 „
n T) 21-30 n 7) 4 „
n n 31-40 n D 5 „
La adunare și votare potă ca să par

ticipe numai posesori de pămenta de pe 
hotarula Brașovului, și acei posesori, cari

Mersulu trenuriloră
pe liniele orientale ațe căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—l’redealA Predeal A — Budapesta

[Tren de
| per-
| sdnc

Trenu 
accele

rata

Trenu 
omni
bus

T renii 
mixt

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele
rat u

Trenu
Trenu | omni-
”>>xt bus

B.-Pesta-AradA-TeiusTeins-Aradu-B.-Besta Copșa-inieă—Siiiiiu
— ii
Trenu | Trenu

de
pers. I ]><

Trenu
I omni

bus
l Trenu 
j mixt

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladâny 2.02 5.47

Oradea-mare J
4.18 7.01

T 1 1

BucurescI
6 pg Predealu

Timișu

Vârad-Velencze 
Fugvi-Vâsârheli i 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădășel

I

Clușiu

Apahida
Giiiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulti de s 
Aiud
Teiușu
Crăciunelu
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașii 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfalău 
HomorodiS
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

susu

Brașovu

Ti miști
Predealu

BucurescI

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

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

Brașovu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

7.30
1.14
1.45
2.32

Viena
Budapesta
Szolnok

11.10

Micăsasa
6.24 -Blașiu
6 38 Crăciunelă
6.56 Teiușu
7.1o
7 41
9.18

10 -
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

Aiudu
Vințula de 
Uiora
Cucerdea 
Gliirișu
Apahida

Clușiu

susu

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

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40

Aradu

jGlogovațu 
(Gyorok 
Pauli șă 
Radna-Lipova 

[jConop
Berzava

I Sobor șină
IZamă
Gurasad..
Ilia
IBrauicica
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia

ijȘibotu
Vințulă de josă
AJba-Iulin

llTeinșă

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47

8.55
9.54

2.— Teiușfl
Alba-Iulia
Vințulti de joși 
Șibotă 
lOrăștia
ISimeria (Piski)

9.05
12.41
5.45

6.13,
6.38 Deva
651
7.10
7.37
7.55;
8.42i|Sob°rșin<l
9 i2|B6rzava
9 41||Conopii 
9’58

10.171
10.421
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zamu

Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

’ Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.<19
12.30

1.01
1.32
2.32 '
2.52
3.23
3.65Î
4.O8Î
4.44| 
5.30
• >•27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
ti.—
3.-1

Trenu „ 
do Tr,'nu

pers. |

“3“7
3.44
4.10
4.43
5.13 11.-

“6.Î5 11-21
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.531

10.271 _ .
10.42) «ȚT
10.58' « 381
11.35 7 19 Cucerdea
11- 39, 7.38
12- 31, 6.20^. 

—5v7)|
6.05

1.
2.

Copșa-niică 2.29 4.35
llȘeica mare 3.02 5.05
LomneșCl 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sihiiu | 4.42 6.40

Sibiiii-Copșa-inicA

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.5U
iȘeica mare 10.20 11.20
Copșn-inică 10.49 11.45

Cucerdea -Oșorheiu*  __ , • 
5.501 Be^liinulA sAseseu

Nâdftșelu
Gîhrbău

1.34 Aghireșă
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsărheli
Vârad-Velencze|

I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. I.adâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

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]”7Ă5

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
T55Î

I

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

JlnreșA-laidoșA-Bistrița

Murășă-Ludoșii
Țagu-Budatelecu
Bistrița

Sinieria(Piskii-Pelrwșeni Petroșeni-Sinieria (Piski)

Sinieria
> Streiu
! Haț-egă
! Pui
Crivadia

iiBanița
'ilPctroseni
iii *

8.-S
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.161
12.50

1.19'
2—
3.04||
3.36] Aradă
3.52 Aradulă nou
4.03) Nemeth-Sâgh
4-47 Vinga
7.30 Orczifalva 
g Merczifalva

■Țq— Timișora

Bistrita-JBureșA-LudoșA

Bistrița
Țagă-Budatelecă
Mureșă-Ludoșă

IVbZd: Numerii încuadrațî cu linii glose însemneză orele de ndpte.

M.-Bogata 
Iernuta 
Sân paul il 
IMirașteu

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|Hațes(1 12.23

.11.501 6.40|Streiu 1.12
12.30| 7.12|siineria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41

“7.26
8.14
8.50

I
1I

Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20;
3.35 10.501
3.56 11.11
4.06 11.20)
4.43|11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55[ 
~ 4.58;'
7.56 7.^

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6 13

Be^liinulA sAseseA 
Osorlieiu-Cueerdea

A ra d A — Tini isora Ti in s sora—Ara <1A
2 . _Li [
6.05 _5.40
6.33 ‘
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Săgh 
AradulU nou
Aradu

7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

8.01
8.17

6.02
6.32
7.02
7.2c

Reghinul-săs. 8.35 8.-
1 10.20 9.49
I 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Sinieria (Piski)-Viiie<l1

GIiirișA — Turda Turda—Uliirisu

Ghirișă
Turda

I I
9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

Sinieria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Sigliisora—Odorlieiu9.41.
LII

llSighi.șdra
Odorheiu

Odorlieiu—Sigliișora
6.05||odorheiu
9.45jp>glnȘ<>ră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

l nied.-Sinieria (Piski)

Uniedora
5-38] Cerna
9.16 Sinieria

9.36
9.50

10.15


