
lMaclmea, KOminisirauiuiea si
Tiponala:

BRAȘOVU, piața mare Hr 22. 
Bcriaori nstran n:e nu se pri 
mescu. Manuscris u nu se re- 

trtmi u '
Birourile te aratiui.

Brațovu, piața mare Ur. 22. 
Inserate maiprimesen înVlena 
Rudulf JfvASe, HuastuMtin A: Vc-yltr 
(Oto Milos). Heinruh St haiti, Alois 
Utrndl. Jf.Dutr-x. A.Gpptlik.J. Atn- 
nsbery: în Budnpetla: .1. V (iold- 
btrțjer. AutotiMiiu, Eckstein Urmat; 
In Frankfurt: (?. L, Doubt; în Ham

burg : A. £fc<*ur.
Prețul înnerțiuniloru : o seria 
garnjondfi. pe o co 16nA 6 cr. 
și 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarilă si învoială..
Reclame pe pagina Ill-a o 
aeriă 10 or. v. a. s6u 80 bani.

ZLuTT-

„Gazeta- iese în fie-caru <|i
Aftonamente pentru Ansir .'-Unearia 
Pe unu anti 12 fi., po șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Pentru România si străinătate 

Po unu and 40 franci, pe șăae 
luni 20 fr&nol, pe trti luni 

10 franci.
Seprenumoril la tăie ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afara și la dd. colectori.
AbonamemuJii pentru Biașovn:

la administrat iune, piața mar e 
Nr. 22, etagiuld I.: pe unu anu 
10 fi., pe ș6so luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusnld în 

casa: Po unu linii |2 0. pe. 
șăso luni 6 fl.. pe trei ] uni 3 fl 
Unu eseinplard o cr. v. ... siu 

15 bani.
At Atu abonamentele cAtu și 
insurțiunilo suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 50. Brașovu, Vineri 3 (15) Martie 1889.

Brașovil, 2 Martie v.

Amă arătată în nuinerulă de 
eri, că cei din stânga estremă 
denegă Tiszaiștiloră dreptulu de 
a se gera ca representanțl ai Ma- 
ghiariloră, din causă că alegerea 
loră s’a făcută cu voturi slovace, 
valahe ș. a.

Imputarea acesta, după care 
deputății guvernamentali trecă de 
mai inferiori celoru din oposițiă, 
cari pretindă a fi fostu aleși nu
mai de Maghiari neoșr, a constrînsu 
și pe „Pester Lloyd" organulă 
d-lui Tisza, a lua posițiă țâță cu 
domnii Eotvos, Tlialy ș. a. l-a 
constrînsu chiar a lua în apărare 
pe pretinșii loră mandatari valahi, 
slovaci, șerbi ș. c. 1. a căroru 
votu este privită cu atâta disprețu 
din partea Kossuthiștiloru, de bună 
seină pentru-că și „sfântulă" loră 
național de afil, marele espatriat, ex- 
guvernatorfl și exdictatoru îșl trage 
originea din sînulu nației despre- 
țuițiloru Slovaci.

Este lucru cu totulă neobici
nuită și nepomenită ca unu or- 
gană ală lui Tisza se ia în apă
rare pe Nemaghiari și de aceea 
merită să cercetămu casulă pu
țină mai de aprope.

înainte de tote trebue se con- 
statămă, că în casulă de față or
ganulă tiszaistu se face aperătoră 
numai de nevoia. Fiindu atacată 
dir partea oposiției valorea votu
lui dată de nemaghiari mamelu- 
ciloru guvernului, se atacă însuși 
prestigiulu de deputațl a acestora 
și acestă prestigiu voiesce se-Jă 
salveze „Pester Lloyd", când se 
încercă a lua în apărare acelu 
votu der nu-o face — ferescă 
Dnmnecjeu — de dragulu națio- 
nalitățiloru.

Să vedemă der cum le ia în 
apărare foia guvernului :

„Nu ne putemă închipui — 
tjice „Pester Lloyd" — o încer

care mai superfluă și mai condam
nabilă decâtă a voi să timbreze 
omulu pe cetățenii unguri după 
limba loră maternă ca patrioți de 
deosebită calitate.“

Amu vrea să ne spună foia 
guvernului, că bre cine a push în 
practică acestă superfluă și con
damnabilă clasificare a cetățeni- 
loră, decă nu guvernulă Tisza cu 
aderenții săi ? Scimă noi că ei nu 
făcu deosebire, când e vorba se 
li se dea votu la alegeri, scimă și 
amă esperiată că nu alegă nici 
mijlocele și decă nu le succede a 
câștiga voturile prin terorisare și 
corupțiune, tcrescă pe bieții 
omeni cu forța la urnă, numai ca 
se nu se deosebescă de ai loru.

Der ore procedă ei mai leală în 
alte cașuri ? Nu ațîță tocmai ome
nii guvernului mereu în contra Ne- 
maghiariloru puindu-le la îndoială 
patriotismul^ ?

Foia guvernului c|ice mai de
parte :

„Ungurii de limbă maghiară 
au ce e dreptu unu lucru ce-i fa- 
voriseză față cu cei de altă limbă, 
der acesta nu este unu privilegiu 
legală ci numai unu avantagiu în- 
templatoră, că adecă ei nu trebue 
mai întâiu să învețe limba ma
ghiară ca concetățenii loru de 
altă limbă".

Va se cțică după „Pester Lloyd" 
tdte câte se petrectl acțl în Ardei îl, 
Bănatu și Țera ungurescă în po
triva Nemaghiariloru suntu numai 
joculu întâmplării. Numai din în
tâmplare li s’au luată Româniloră 
drepturile naționale; numai din 
întâmplare se calcă, legea de na
ționalitate și se prigonesce limba 
și cultura românescă; „Ungurii de 
limbă maghiară" numai din întâm
plare se bucură de ună avantagiu, 
n’au privilegiu legală. Decă așa 
este atunci organele guvernului de 
ce ne vină mereu cu privilegiulu 
limbei loru când din întâmplare 

voimă se avemu și noi avantagiulă 
de a ne folosi de limba nostră ma
ternă '?

Câtă pentru distincțiunea trasă 
de peru între „privilegiu" și „a- 
vantagiu" ea merită a fi luată în 
mai de aprope luare aminte.

b ---

Contele Taaffe despre naționalitățile 
din Austria.

In ședința de Luni a camerei depu- 
tațilorQ din Viena, fiindil la ordinea di- 
lei desbaterea specială asupra bugetului, 
contele Taaffe a răspunsă la unele acu- 
sărî ce’i le-a făcută oposițiă germană. 
Intre altele a disu:

Kinistru-președinte Taaffe: „Am 
fostă făcută atentă, seu mai bine 
cjisă am fostu dojenită se nu pună 
față în față austriacismulă cu ger- 
manismulă. Pe câtu sciu. eu n’am 
făcută nicî-odată acesta, căci aici 
nu vedă nici o deosebire, pentru 
că austriacismulă și germanismul 
esistă unulu lângă altulu. Căci 
tocmai aceea este caracteristica compo- 
sifiei monarchiei austriacc, că se află 
întrensa deosebite naționalități, cari 
suntă pe deplinii conscie de naționali
tatea lorii și au nisuința de a face 
fotă posibilul", pentru lățirea, formarea 
și înaintarea culturei loru, cari însă 
nu uită niciodată că suntă membri, ai 
statului austriaca. (Aplause în drepta) 
După .părerea mea, germanismulu 
și austriacismulă, cehismulu și aus- 
triacismulă, polonismulu și austri- 
aciamulă mergă pe deplină mână 
în mână. llestrîngerea ce șl-o 
impună singuraticele naționalități 
cu privire la espansiunea naționa
lității loru, zace tocmai în acestă 
austriacismu. In acestă austria- 
cismu se întemeiază înse și legă
tura ce legă diferitele naționali
tăți una cu alta, adecă cu națio
nalitățile ce esistă în Austria; 
naționalitățile mergă mână ’n mână, 
țină una cu alta, der nu graviteză în 

afară. (Aplause sgomotose și repe- 
țite în drepta).

Pe la sferșitulă vorbirei sale coatele 
Taaffe a mai disă:

...Unulu din vorbitori a tjisft, 
că hârtiile ce le înainteză Cehii 
la diferitele autorități, se resolveză 
în Boemia cu iuțimea fulgerului, 
pe câi?d d.jn altă parte am aucjitu, 
că fulgerulu câte odată este fdrte 
încetă (ilaritate). In acestă pri
vință trebue se iau în apărare 
autoritățile. Ele nu potu resolva 
așa de curându, pentru-că prea 
s’au înmulțită afacerile, der în 
acestă privință voiu lua mesuri 
pentru viitoru".

„Chiămarea mea este în prima 
liniă de a îngriji, ca autoritățile 
se procedă cu totulă neparțială și 
se-șl resolve afacerile cu totulă 
obiectivă, și decă în vre-unu casu 
s’a întâmplată vre-o părtinire ori 
protecțiune, potu s6 vă asigură, 
că decă vine la cunoscința mea, 
eu de sigură m o voiu suferi. Preste 
totu credu, că nici în administra
ția politică, nici în altă direcțiune 
nu e permisă se esiste protecți- 
unea. Căci autoritățile suntu pentru 
poporc (Viue aprobări în drepta) și 
nu pentru o singură naționalitate și 
nici pentru o singură persona ( Apla
use în drepta.) Autoritățile trebue 
să corespuiuță, pe câtu numai le este 
c" putință, recernițeloru popor,ațiunei în
tregi!'1'

Școlelc italiano in Turcia.
Se sci,e că de când Italia a luată 

pe sema ei se stabilescă școle naționale 
italiane în diferite orașe ale Turciei, în- 
telnesce din partea autoritățiloră tur- 
cescl mari dificultăți. Dm causa a- 
cesta jd-lti Crispi a remisu lui Pliotia- 
des-pașa o notă semnalândti unii inci
dență gravii întâmplata la Alep, unde 
mai multe lăr)l adresate consulului italiana 
au fosta oprite de vamă, sub pretextu

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Ceva despre numele proprii la noi.
La Crișulă-albO,2G Faurii 1889.

Despre numele propriela noi a scrisa 
d-1 Leșianu, într'un numer trecut al „Gaz.“ 
Sâ cercămu originea numeloru nostre în is
toria Romei și în limba latină: așa ne 
înveță, și sâ-lă ascultăma ! Documintele 
despre originea și naționalitatea latină 
sunta la noi fdrte multe și sSmenate pe 
tdte terenele, de nici nu pntemă prevede, 
când vomă ajunge sS completăma inven- 
ventatoriula.

Așa dori s<5 mai adaugă ceva la 
cele dise de d-lă Leșianu, și anume pen
tru cei cari se vorO ocupa de acestă temă 
în viitoru :

1. Precum avemO în limba nostră 
unele cuvinte, cari un se află în limba 
latină, der le aflămă în celelalte limbi 
surori: italiană, francesă, provencală etc. 
ca o dovadă despre originea comună, 
der mai desQ despre vechitatea aceloru 
cuvinte, că au trăita încă înainte de 
classicitatea latină, — așa suntemft și cu 
numele proprie românescl, că multe le 
găsimu la națiunile surori, precum : 

Borha, liota, Costa... Mânu... Sforța etc.
Cumcă aceste nume nu sunt casuall, 

se dovedesce și cu legătura dintre ele, 
și ca de esemplu, să ne ocupămă aici 
de numele disă mai înteiu: Borlia.

In Ispauia, în patria natală a împă
ratului Traianu, esistă familia Borja. A- 
colo, acesta j are o pronunciațiune pro
pria, ce ține mijloculă întregiși h. Când 
ună rama femenina din acestă gentilitate 
principescă se mută în Italia sub ponti
ficele Alexandru V, obținu dela ItalianI 
pronunciațiunea Borgia, și așa se numesca 
până astăcjl; eră noi amu preferită li și 
deci: Bor ha.

Nimica de mirată, decă împăratuld 
Traiană, ca spaniola, avea predilecțiune 
să aducă Spanioli în Dacia traiană, de 
mai audimă și astădl nuanța castiliană în 
limba nostră d. e. hier în locă de fer, 
h ierbcrc în locă de fcrberc,liiiu pentru f iu 
etc. Apoi pe când alte limbi au dimi
nutive, eră maritive mai de felii nu, pe 
atunci castiliana ca și limba nostră po
sede maritive cu mulțimea, și mai tdte 
asemenea, de ne surprinde asămănarea.

2. Unele nume suntă latine, nu nu
mai cu rădăcina, bună-drăTew/ijL, Crișiu, 
ci și diminutivele d. e. C'risciorl (astădl 

numele a lorii două comune, va să dică 
Crișuri mici) s’au putută nasce numai cu 
ajutorulii formațiuuei purii latine.

3. Avemă și noi nume din profe
siuni, cum s’au formată în Germania și 
pe aiurea, încependă din seclulă ală doi- 
spră-decelea, așa dicemă : Argintară (ne
guțătorii mari, bancherii, la străbunii noș
tri și în Roma se numiau argintari, deși 
ar fi ueguțătoritu cu aură seu cu assig- 
nate, că argiutulă ținea loculă banului, 
alungândă arama și opriudă aurulă, și 
considerându-le aceste metale mai ver- 
tonă de articole comune de comerciu, și 
mai obvenia aurulă la vasele templeloră 
și la neguțetoria internațională, der pu
țini bani din aură) — Berariu (că pă
rinții noștri încă pănă și în secululă 
presinte ferbeau bere (olăină), deși nu 
cea germană), Fauru, Popa etc.)

Aici este de observată, că precum 
nu posedemă ună nume, din o astfelă 
de profesiune, ce n'am prăcticat’o, așa 
nu avemă nume nici din o astfelă de 
funcțiune, ce nu nl-ar fi rămasă dela 
Roma. Mai lămurită mă voiu esprima 
aducendă d. e. numele: Popa.

Scimă că împăratulă Augustă a or- 
ganisată cultulă și ierarchia. In frunte 

se puse pe sine însuși, cu numirea de 
„pontifice". In capulă singuraticeloru 
provincii steteau liicreii, seu cum amu dice 
astădl mitropoliții. Sub „hierei" erau 
flaniinii, astădl bună oră episcopii. Toți 
aceștia, considerați ca demnitari de stată. 
Iu fine, prin comune seu colonii erau 
2>opii, cari făceau jertfele pe altare, jun- 
ghiarea viteloră. și trăiau dela altare, 
cum amă dice din stole.

Când apoi împărattilă Aureliauă ll-a 
poruncită străbunilcră noștri se trecă 
Dunărea, au trecută și s'au dtisu toți 
diregătorii de stată și demnitarii sta
tului : liicreii și flaminii, însă popii au ră
masă locului, pentru că erau concrescuțl 
cu necesitățile și cu datinele religiose 
ale poporului, și pentru că nu puteau 
duce cu sine altarele dela cari trăiau.

Aici se vede causa, pentru ce în- 
tempinămă așa adeseori numele de fa
milia Popa, der nici ună Română nu 
portă numele de Hiereu seu de Flaminii.

Așa s a formată tradițiunea hierar
chies, precum o vedemă și astăcjl la noi, 
adecă: când se agită de ună lucru na
țională, de o adunare mare, vină popii 
toți in capita, ea buni naționaliști, der 
cu icrcii și cu flaminii r.ofri suntemă de 
pacoste și de crîmpiță. 
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că ar fi conținuta cărți școlare. D-lă 
Crispi semnaleză afară de asta că, după 
ordinulă guvernatorului din Alep, ulema- 
lele țină discursuri prin moskee contra 
școleloră italiano și că aceste predice 
constitue ună pericolă seriosă pentru con
sulatului italiană și personalulă școleloră. 
D-lă Crispi conchide cerendă ca Părta 
să ia măsuri să remedieze acestă situa- 
țiune și să cheme pe guvernatorul^ din 
Adep la respectulă datorit Italiei, fără 
de care Italia ar fi silită să lucreze 
în modulă celă mai conformă cu intere
sele sale.

Din dieta nnonresca.
In ședința del a 8 Martie, Gidlner 

dice, că oposiția moderată nu vrea să 
atace unitatea armatei, ci doresce numai 
ca esamenulă de oficeră să se facă ’n 
limba ungurescă. Limba ungurescă nu 
trebue să fiă dată îndărătulă celei ger
mane. „Ce efectă ar trebui să aibă asu
pra naționalitățiloră nostre, decă ar vede, 
că noi nu puteină efectui posițiunea cu
venită suveranității propriei nostre limbi 
a statului ?“ Nu primesce paragrafii.

Andreas Gyiirgy, liberală, ține la ar
mata națională ungurescă, der adl trebue 
să rămână pe lângă pactulă din 1867. 
Ce privesce faptulă de repețite ori ci
tată, că armata n'a admisă încă titlulă 
„împărătescă și regescău, dice, că drep- 
tulă armatei d'a admite ori nu ună titlu 
nu e ’ntemeiată în nici o lege. Putemă 
deci pretinde necondiționată aplicarea 
absolută a titlului admisă în lege. Ces- 
tiunea principală e, că ce putemă face 
în fața aspirațiuniloră naționale în cadrul 
legii din 1867, peste marginile căreia 
nu-i ertată a trece. Discuțiunea dreptu- 
riloră coronei e curată academică. Lege 
e aceea, asupra căreia cadă de acordă 
parlamentulă — și acesta e națiunea — 
și corona. E nepolitică decî și nu în 
interesulă țării a aduce în discuțiune ună 
dreptă, ce pănă acum legislațiunea îlă 
numără ca aparținândă Maiestății Sale. 
Să punemu casulă, că legislațiunea ungu
rescă ar pretinde introducerea limbei un
guresc! în armata comună. Esperiența 
a arătată, că deja moțiunea primită 
aci. are dincolo de Laita efectulă, că a- 
colo vreu să pună în loculă limbei na
ționale limba maternă. Acesta ar strica 
dualismului și ar promova curentulă fe
deralistă, căc}endu-i jertfă interesulă un
gurescă. S’ar introduce în armată ma
teria descompunătore a ideii naționale. 
Asta nu o vremă. Decă amă vîrî în ar- 
ticululă 12 de lege din 1867 idea de na
ționalitate, atunci s’ară produce resultate 
neplăcute, când aceste legi se voră des- 
bate din nou în Austria. Cumcă acesta 
nouă Unguriloră, ca Unguri, nu ne e în 
avantagiu, e clară.

Acestă tradițiune s'a manifestată 
în lungulă istoriei de repețite ori, odată 
ne părăsiră lăsându-ne pradă Serbiloră, 
încâtă numai popa și opinca-, cu puteri 
aliate, au putută să ne scotă de sub 
ierarchia sârbeseă și să recucerescă na
ționalității române biserica sa, ce apă
sătorii o serbiseră și o greciseră; altă
dată cei ce se gerau de prelațl ai noștri, 
făceau trebl comune cu feudalii, la Za- 
randă în contra lui Horia >p comitatulu 
Aradului în contra miciloră proprietari 
liberi scl. Nu amă avută norocă cu iereii 
și cu flaminii noștri; istoria încă e su
pusă la ună fatalismă. Cu adevărată 
au fostă și escepțiunl: Vulcană, Șaguna, 
Șuluță. Decă dela aceștia s’ar inspira 
presintele și viitorulă, ar fi mila lui 
Dumnedeu 1

Incheiu cu acestea. Mijlocele și 
timpulă nu ml-au permisă să facă o di- 
sertațiune scientifică-literară, precum ar 
merita obiectulu, binevoiescă deci onor, 
cetitori a primi acestea ca o foișoră 
modestă spre îndemnulă altora la cer
cetări mai mari.

Akusiu Ugron vorbi contra paragra- 
filoră.

SCIRILE DLLEI.
Tergulti de țeră din Clușiu, ce s'a 

încheiată în 12 Martie, a fostă slăbuță. 
Mărfuri au fostă destule, der nu erau 
cumpărători. Industriașii au rămasă ne- 
mulțămițl. Asemenea a fostă slabă și 
tergulă de vite. Abia s’au vândută cu 
totulă 1414 vite cornute și 196 cai. 
Prețulă viteloră de jugă și ală vițeiloră 
de prăsilă s’a mai urcată puțină. S’au 
vândută părechia de boi de jugă cu 
250—320 fi., de îngrășată cu 180—200 
fi., o vacă cu vițelă mică 70—80 fi., o 
vacă sterpă 45—55 fi., părechia de bi
voli 170—200 fi., părechia de bivolițe 
120—140 fi. Cai mijlocii de hamă 
50—100 fi. seu și mai puțină; câțiva 
cai s'au vândută și cu 200—250 fi. Bu
cate au fostă transportate puține la tergă, 
din causă că drumurile suntă prea grele.

* * *
Trecători nouă în Carpați. „Româ- 

nulă“ scrie: Prin luna Aprilie se voră 
înființa încă două trecători la fruntariile 
nostre dinspre Austro-Ungaria.

*
* *

Materialulu necesari de răsboiu pen
tru flotila română va sosi în dilele 
acestea la Galați.

* * *
Incendiu. In Boiu-mare, fiulă de 16 

ani ală lui Petru Gurșa, după ce a dată 
nutreță viteloră, lăsa în grajdă lampa 
aprinsă. Curendă după aceea se po
meniră omenii că arde grajdulă. Se vede 
că se răsturnase lampa. Paguba e de 
100 fl. asigurați. In Ucea-de-josă a arsă 
șura lui Neculae Glăjaru. Paguba e de 
204 fl.

* * *
Postii de magistru postalu e de ocu

pată, cu contractă și cauțiune de 400 
fl., în Ciucia, comit. Cojocnei. Lefa 510 
fl. pe ană, 75 fl. cheltuell de cancelariă 
și 96 de distribuire, apoi 10% tanțieme 
din venitulă brută ală oficiului telegra
fică de acolo, precum și o sumă de es- 
pedare, ce se va hotărî ulterioră. Peti- 
țiunile se adreseză la direcțiunea poștala 
și telegrafică din Sibiiu.

* * *
Jubileu. Academia ungurescă din 

Oradea-mare serbeză la 17 Martie n. ju- 
bileulă de 100 ani de când s’a înte
meiată.

* * *
Diarulu „Pester Lloyd? Tn 1888 so

cietatea diarului „Pester Lloyd “ a avută 
venituri 396,527 fl., cheltuell 340,007 fl. 
Deci venită curată 49.520 fl., cu 12,162 
fl. mai multă ca în 1887.

Corespondența „Gaz. Trans.-
Clușiu, 10 Martie 1889.

Trăescă brava inteligență română 
din Clușiu! Trăescă spiritulă înfrățirei, 
unirei și ală conlucrărei cu puteri unite!

Brava inteligență română din ■ Jlușă 
a făcută o faptă, ce merită recunoicință 
— în prima liniă — din partea tmiver- 
sitariloră români din locă, apoi din par
tea publicului română, care faptă bine- 
făcătore e deamnă de imitată.

Mulțămită bravai inteligonț: ,”o- 
mâne din Clușiu, care prin stăruința’i și 
îngrijirea’i adevărată părintescă de tine
rimea universitară, a decisă, că decă trăim 
în așa de triste împrejurări, de tineri- 
mei române universitare din Clușiu nu-i 
e permisă a ave societate de lectură 
propriă, ca ceilalți universitari, să i-se 
dea totuși ocasiune de a-șl desvolta fa
cultățile spirituale și intelectuale, a de
cisă a-o primi în sînulă său , a-o lua 
sub aripile'i adăpostitore și protegiătdre.

Comitetulă casinei a cerută su- 
cursulă universitariloră pentru de a pu
tea da în. decursulă postului Pasciloră 
totă în a doua Sâmbătă sera câte o se
rată literară-musicală sub protecțiunea 
casinei române. Tinerimea a primită u- 
nanimu acestu proiectă salutară pentru 

dânsa cu atâtă mai vârtosă, că prin a- 
cesta i-se dă ocasiune nu numai de a-șl 
putea desvolta facultățile spirituale și 
intelectuale, ci i-se dă ocasiunea de a par
ticipa la astfelă de ședințe, care au de 
scopă și desvoltarea vieții sociale.

Că cu câtă zelă a primită tineri
mea acestă proiectă salutară, se vede 
de acolo, că deși ideia acesta numai cu 
o săptămână mai nainte a începută a se 
lăți, totuși în câteva dile s’a putută face 
ună programă atâtă de interesantă, în- 
câtă Sâmbătă în 9 Martie st. n. s’a pu
tută ținea prima ședință literară-musi
cală, care înainte de aceea cu câteva 
dile numai proiectată era.

Programa acestei ședințe, compusă 
din disertațiunl, declamațiune, cântă și 
musică, a fostă destulă de interesantă 
ca să potă atrage atențiunea publicului 
română din Clușiu și să dovedescă, că 
sala casinei —■ de altcum destulă de 
spațiosă — nu e destulă de mare ca să 
potă primi în sine inteligența română, 
decă se adună numai în cevașl numără 
mai mărișoru.

Ședința a desehis’o Reverendissimul 
d-nă protcpopă ală Clușului, prin o vor
bire demnă, a apelată la totă Românulă 
cu carte din Clușiu, ca să se înfrățescă 
și se lucreze cu toții pentru desvoltarea 
culturii nostre românescl. Apeleză la stă
ruința femeii române, care pote face forte 
multă pentru limba și națiunea sa. După 
acestea dechiară ședința deschisă.

După esecutarea programului, Onor, 
d-nă advocată Dr. Aurelă Isacă șl-a 
esprimată în câte-va cuvinte în numele 
publicului presentă îndestulirea asupra 
reușitei programului esecutată. Și ca 
lucrulă acesta să fie statornică, propune 
ca să se aleagă ună comitetă permanent 
spre compunerea programeloră și supra- 
veghiarea acestora pe viitoră, ceea ce 
s’a și iăcută.

După acestea erășl Reverendissimul 
d-nă G. Popă dechiară ședința închisă.

Inteligința română s'a depărtată pe 
deplină îndestulită cu succesulă primei 
serate literare, pănă ce va conveni erășl 
peste două săptămâni.

Unu universitarii.

Parastasu pentru Archiducele Rndolfu.
Vameșiu-Odriheiu, 12 Mărțișoră n. 1889.

Ca în tote părțile Transilvaniei, așa 
și în parochia nostră gr. cat. V. Odri- 
heiu încă s'a celebrată în 2,14 Faură, 
adecă în diua de întâmpinarea Domnului 
o sfântă liturgiă pentru sufletulă repau- 
satulni moștenitoră de tronă Rudolfă 
— cetindu-se și ectenia morțiloră, er 
după finirea sf. liturgii s’a servită ună 
parastasă anume pregătită spre acelă 
scopă. La serviciu a participată popo
rală cu mică cu mare, avisată fiindă de 
cătră antistia comunală prin doi jurați 
încă cu o di mai înainte. La serviciu 
a asistată totă antistia comunală cu 
judele în frunte Szâsz Marton, care a 
ascultată serviciulă Domnedeescă dim
preună cu mai mulțl consăteni maghiari 
din comună. După, finirea serviciului 
parastasului, On. d-nă parochu Nicol au 
Maioră a ținută o cuvântare, care a miș
cată inimele și a storsă lacreml dela toți 
cei presențl, încheindă vorbirea cea pă
trund 5 torc și jalnică a (lisă, împreună cu 
întregă poporală, ună Tatălă nostru pen
tru defunctulu principe Rudolfă și Dum
nedeu se-lă ierte și odihnescă, er can- 
torulu docente Teodoră Opreanu a cân
tată c . versulă său celă plăcută și pu
ternică o poesiă ocasională.

Ternutranulit.

Sîgil, comit. Selagiu, Martie n. 1889.
încă în dilele prime ale lui Febr. 

luminatulă nostru preotă Nicolau Popă, 
după o anunțare premergătore cu șese 
dile înainte, a calebrată o sf. liturgiă 
solemnă împreunată cu parastasă pentru 
repausulă sufletului Alteței Sale prințului 
de coronă Rudolfă, la care a participată 
în numără completă antistia comunală, 
curuția bisericâscă și ună numără destulă 

de mare și din poporă. Cu acea oca
siune luminatulă nostru preotă o rostită 
și ună discursă importantă arâtândă ca
litățile eminente și pline de totă spe
ranța pentru popărele Monarchiei ale 
înaltului decedată și totodată și cadu
citatea vieții lumescl. Pe fețele celoră 
presențl se putea ceti tristețea cea mare 
pentru perderea irreparabilă a înaltului 
decedată.

Fiă-i țârîna ușoră și memoria e- 
ternă.

Unultl dintre cei presențl.

Urișiulu inferiorii, Martie n. 1889.
In diua de 24 Februarie parochulă 

locală Simeonă Crainică, bătrânulă, a 
oficiată o sf. liturgiă împreunată cu ună 
solemnă parastasă pentru Alteța Sa 
principele de corbnă Rudolfă. La ser
viciulă divină a luată parte bravulă 
notară George Târnăveană și fostă v8- 
nătoră supremă ală Alteței Sale, toți 
venătorlii cari au luată parte mai multă 
ca gonaci la venătorile arangiate în a- 
cestă ținută și întrega poporațiune gr. 
cat. din comună, și vre-o câțiva din co
muna învecinată, în fruntea cărora’ a 
fostă judele comunală Cioloca Uie. Când 
s’a cântată „veclnica lui pomenire11, 
vânătorii au împușcată mișcândă prin 
acesta mai multă inimele întristate, 
pentru-că toți speramă ună viitoră mai 
favorabilă, vădendă că Alteța Sa iubesce 
așa multă acestă ținută romantică. La 
acesta a contribuită și purtarea nostră 
față de principele de cor6nă și îndeosebi 
avemă a mulțămi D-lui Ternăveană, ca
rele prin purtarea sa a sciută câștiga 
iubirea Alteței Sale, ceea ce-i pote ser
vi de onore. Omenii s’au depărtată, 
dicendă „Dumnedeu sâ-lă ierte, că a 
fostă uuă omă bună“.

Celă mică.

NB. Se adună bani în raionulă a- 
cesta pentru ridicarea unei statue prin
cipelui de coronă Rodulfă în opidulă 
Gurghiu.

Idem.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 22 Februarie.

D-lă Radu Stanianil depune la bi- 
roulu camerei o petițiune a mai multoră 
locuitori din județulă Botoșani, prin 
care ceră pământă.

La ordinea dilei este urmarea dis
cuției asupra proiectului de lege pentru 
vânzarea moșiiloră statului în loturi mici 
țăraniloru.

Articolulă 2 din proiectulă guver
nului e votată.

I). Președinte consultă adunarea a- 
supra modului cum trebue s<5 se facă 
discuțiunea amendamenteloră.

Se discută multă, însă nu se ia nici 
o hotărîre.

D. I). C. Popescu dă cetire artico
lului 3 relativă la avansuri.

Camera după lungi discuțiuni decide 
ca mai înteiu sS aibă cuvântulă propu
nătorii amendamenteloră.

D. I. Epurcanu declară că nu-șl pote 
desvolta amendamentulă deorece voesce 
să vorbeseă și în fondă.

La acestă articolă democrații au 
propusă următorulă amendamentu:

„Toți sătenii, cari voră cumpăra lo
turi de pe moșiile statului, au dreptulă 
la câte doi boi, o vacă, ună plugă și 
200 lei pentru clădirea casei, decă nu au.

„Acestă avansă va fi plătită în rate 
că și pentru plata pământului.

„Ună comitetă organisată ad-hoc 
va supraveghia îndeplinirea acestoră dis- 
posiții.

S. G. Panu, N. I. Micescu, Cr. Ne- 
goescu, C. C. Dobrescu, Radu Staniană.

D. G. Panii susține acestă amen- 
damentă. Arată că pământnlă golă nu 
va servi la nimica, decă nu se vor da în 
acelașă timpă și instrumente de muncă.

Se pronunță contra avansuriloră în 
bani, de orece s’ar pute ca țăranii să în
trebuințeze banii pentru altceva.

Termină cerândă camerei ca sâ a- 
corde avansuri, pentru că astfelă se va 
aduce o ameliorare sortei țâraniloră.

D. P. P. Cârpă susține articolulă 
din proiectulă d-lui Al. Lahovary, pe 
care comitetulă delegațiloră l’a supri
mată.

D. N. Blaremberg propune, ca avan- 
sulă s<5 fie de 450 lei.
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D. X. Bibescu se pronunți pentru 
avansulă în bani, și în natură.

După o discuție urmată între d-nii 
Th. Rosetti, Paladi și Al. Lahovary, șe
dința se ridică la orele 6 și uni sfert!, 
anunțându-se cea viitore pe 23 Febr.

Ședința dela 23 Februarie.
D-lti Radu Stanianu presintă două 

petiții ale mai multoril locuitori din ju
dețele Buzău și Goijă, prin care pro
testă în contra dărei în judecată a gu
vernului trecută.

Se intră în ordinea dilei.
D-lă I. N. Iancovescu are cuvântul! 

spre a susține articolulă 3 din proiectulă 
comitetului de delegați. D-sa se ros- 
tesce în potriva avansurilor! în bani 
date sătemloră directă de cătră stată. 
D-sa cere ca creditele agricole să fie 
bine organisate. Proclamarea de prin
cipii nu-i suficientă pentru tămăduirea 
releloră de care sufere o clasă. In cons- 
tituțiune avemă de atâta timpă înscrise o 
mulțime de principii, der ce folosă! Nu 
le vedemă nicăirea aplicate.

Tocmai ca representantă ală cole
giului alu treilea, eu sunt de părere să 
nu se dea aceste avansuri. Intervenția 
statului, impositele grele nu se pot! iace 
în statele sărace, decâtă în paguba co
loră săraci.

Aci d. Iaucovescu citeză- esemplulă 
provinciei Bukingamsir din Anglia, unde 
fermierii au trebuită să-și închidă fer
mele din causa taxei pentru săraci, care 
era forte mare. Ună oratoră dicea, că 
latifundiile au pierdută Italia; adevă
rul! este, că Italia a perită din causa 
clasei numărose, care trăia din bugetă.

La noi, pentru ca statulă să dea a- 
ceste avansuri de 600 lei la vre-o 
100,000 săteni, elă trebue să impună cu 
6 — 7 lei mai multă pe 600,000 săteni. 
Prin urmare, în numele colegiului III, 
d. Iancovescu cere să nu se voteze a- 
ceste avansuri menite a fi ună nou im- 
posită pentru totă clasa țSrănâscă.

Se pune apoi la vota primulă ali
niată din art. 3 din proiectulă comite
tului delegațiloră, în care se prevede 
că loturile (parțelele) să fie de 6 hectare 
și obligațiunea pentru cumpărători de a 
se stabili cu locuințele pe moșia cumpărată 
pănă în trei ani.

D lă ministru Laliovary declară, că 
guvernul! primesce terminulă de 3 ani 
propusă de comitetul! delegațiloră.

Acestă aliniată se pune la votă prin 
sculare și ședere și se primesce.

Se pune la votă cu bile amenda- 
mentulă comitetului delegațiloră, care 
cere suprimarea alineateloră 2, 3 și 4 
din proiectuiă guvernului, ce privescă 
avansurile dată săteniloră. S’a res
pinsă.

Literatură.
Revista Catolică, diarliterar-bisericesc, 

apare în ȘișeștI Lacfalu, p. u. Felsobs- 
nya) odată pe lună și costă pe ană 6 
fl.j, pe */ 2 ană 3 fi. Redactor! și edi- 
ditoră:Dr. Pasilie Lucaciu. — Anunțându 
cu asta ocasiune reaparițiunea acestei re
viste, nu putem! lăsa neamintită îmbucu- 
rătorulă faptă, că d-lă dr. Lucaciu încă 
a adoptată scrierea cu ’semne, făcând! 
prin)acesta|unitatea scrierei unăpasăși mai 
depate. — Fascicululă I de pe Ianuarie 
cuprinde : Epistola enciclică ; Cestiunea 
romană, de V. L. ; Celibatulă; Despre 
unirea bisericei grecescl: Corespondențe; 
Revista contimporană. — Fascicululă 2 
de pe Februarie: Despre unirea biseri
cei grecescl tfine); Timpul! înflorirei fi- 
losofiei scolastice cristiane; Asediulă 
Vienei ; Pessimismulă ; Corespondențe : 
Revista contimporană; Faptele mai în
semnate din vieța eelesiastică în anulă 
1888.

*) Ținendu seină de dreptulă de apărare, 
dămu locu acestei corespondențe lăsând! răs
punderea pentru cele cuprinse in ea în sarcina 
scriitorului. Red.

Brașovu. Martie 1889.

Reuniunea femeiloră române și Crăciunulă 
in Deva *).

[Urmare].
Der treba stă întorsă : pseudomaio- 

ritatea F. H. L. a uneltită. Dovedi : 2 
săptămâni înaintea Crăciunului, precum 
disei in pasagiulă citată — în lipsa d-nei 
Presidente, mutată la Aradu, d-na vice- 
president! a ținută o const ltare cu 7 
dame fruntașe, 6 cu votă activă în co- 
mitetulu reuniunii. La acestă consultare 
și d-na cassieră, soția d-lui F. H. L., 
a luată parte. De ce nu a desmințM, 

d-sa ținerea acestei consultări, unde s'a 
angagiată reuniunea ?

Fiindă-că e adevărată.
Prin refacerea precugetată a mutării 

d-nei presidente la Aradă, publiculă mare 
e adusă în rătăcire și va cugeta, pote, 
că nu ’i s’a respectată dreptulă de ini
țiativă și d-na vicepresidentă a călcată 
sfera sa de activitate. Etă ce dice însă 
§. 24 din statute :

„Vicepresidentă reuniunii substitue 
presidenta în casă de împedecare a a- 
cesteia".

Cumcă învinuirea acesta o și face, 
dovedesce la urma articlului dicendă:

„Este incontestabilă, că pănă când 
reuniunea îșl are presidents, sa, nimeni 
uu are dreptulă a face nici ună pașă 
și nici ună actă în numele ei".

Der §-lă 1 din statute dice: „reșe
dința reuniunii este Deva, la ce §-ulă 15 
adauge: „. . . și aci se țină și ședințele 
lui

Binele reuniunii ar cere așaderă, ca 
„actuala presidentă", d-na Ana Petco, 
să ostenesc! adeseori la Deva, să con
ducă agendele reuniunii în personă — 
ceea ca ar fi o jertfă prea mare — sen 
să renunțe dela ună postă, a cărui sar
cini neîmplinindu-le, sufere reuniunea.

Apoi „damele române11, cari au con
tribuită pentru pomulă Crăciunului, nu 
suntă ele ore mai tote și membrele co
mitetului, seu membrele reuniunii? Ba 
da. Cu bărbați cu totă.

Cine și în virtutea căroră scopuri 
ale reuniunii a putută pseudomaiori- 
tatea privi așaderă ună „afront" în fap- 
tulă, că s’a emisă o colectă sub firma 
reuniunii. Pote e reuniunea periclitată ? 
Vorbă să fie; să consultămă nițelă sta
tutele : §. 1 dice: „Scopulu reuniunii e
în prima linie: înaintarea industriei de 
casă; er într’a doua: ajutorarea fetițelor! 
și văduvelor! sărace11.

D-lă F. H. Longină s’a retrasă dela 
împărțirea darurilor! d-sale, a calului 
din Troia, le-a trimisă directorului șco- 
lei, părintelui Ioană Papiu, ca „acesta 
să le împartă". Și directorulă școlei 
— negalantă ce a fostă ! — le-a trimisă 
la școlă , le-a pusă la disposițiunea 
domnei vice-presidente șia deschisă fes
tivitatea din totă inima , cu graiu 
dulce, mulțamindă reuniunii femeilo^i ro
mâne, celoră de față și tuturoră bine
făcătorilor! pentru daruri.

„Declar! de neadevărată fapta ce’i 
se atribue reuniunii" dice d-1! F. H. 
Longină. Ii respundă prin producerea 
următorei:

„Declarațiunl.
„Ca membri oculari la festivitatea 

pomului de crăciun!, arangiată în nu
mele „Reuniunii femeilor! române din 
comitatul! Hunedorii", venim! a declara, 
că corespondența apărută în urii 7 și 8 
ai „Tribunei", subscrisă de d-lă Augustă 
A. Nicoră, ca secretară ală reuniunii de 
femei și totodată epitropă, este întru 
tote adevărată și esactă, declarându-ne 
solidari cu ea".

„Deva, 1 (13) Februarie 1889". 1.
Alexiu Olariu mp., advocată și membru 
de încredere ală „Reuniunii femeilor! 
române din comitatul! Hunedorii". 2. 
George Nicoră mp., parochă gr. or. 3. 
Ioana Ghila sen. mp., epitrop! contro
lori. 4. Loghini Ardeleană mp., epi
tropă cassară. 5. Nichita Luculețiu mp., 
învățători, proprietari, secretară ală 
însoțirei de anticipațiune „Hunedora", 
notară ală comitetului parochial!. 6. 
Petru Merina mp., 7. Ioană Crișoveană 
mp., 8. Ioană Ciontea mp., 9. George 
Duma mp., 10. Niculae Stanciu mp., 
11. Iosifă Budă mp., 12. Petru Ghila 
mp., membri în comitetulă parochial!.

întemeiată pe aceste date declară 
tote afirmările jignitore ale pseudomaio- 
rității de clevetiri încât! privesce aran- 
giarea pomului de Crăciun! din anulă 
1888; er în ce privesce afirmarea, că în 
1887 nu s'ar fi arangiată pomulă Cră
ciunului in numele reuniunei, îlă rogi 
să scotă din dulapul! de după ușa can- 
celăriei sale nrl. 19 din colecțiunea ar- 
chivarului reuniunei, a fratolui său, și afle 
următorul! pasagiu :

„Comitetulă D-vo fră s’a cugetată 
in fine și a ală doilea scopă ală reu
niunei nostre, la celă caritativă a decisă, 
ca în anulă trecută (1887) se împartă 
între copiii de școlă din Deva haine, 
cărți (?), recuisite de scrisă (?) și alte 
lucruri trebuincidse. Pentru acesta s’a 
inițiată o colectă la publiculă din Deva 
și resultatulă a fostă ună frumosă și bo
gată pomă de Crăciun! șei."

Acestă pasagiu ală proiectului ra
portului generală s'a cetită în ședința 
comitetului reuniunei femeiloră din 5 
Februarie 1888 și s’a primită cu unani
mitate, fiind! de față F. H. Longină sub 
presidența d-nei Ana Petco, atunci încă 
în Deva.

Er decă l’ar nega, mai am și altă 
documentă la mână, totă din acea șe
dință raportulă generală originală puri- 
sată și subscrisă de secretarii Petru Dră- 
gits jun. și Augustă A. Nicoră.

Mă miră multă, că F. H. Longină 
nu s’a genată a nega fapte petrecute la 
anulă 1887, pentru ca să-și făurescă 
îndreptățirea a ataca acelașă lucru fă
cută do alții în anulă viitor!. Etă rapor
tulă gen. ce cjice :

„1 er comitetul! DV (va să cjicănu 
„dame’’ români11) a cugetată și la ală 
2-lea scop! alu reuniunii, la celă ca- 
ritativT. și a decisă a se împărți între 
copiii școlei române din locă haine, în
călțăminte, arangiândă și ună pomă de 
Crăciună" etc.

Pa basa acestoră documente de
clară de neadevărată afirmurea pseudo- 
maiorității, că reuniunea a fostă numai 
contribiiitore, nu și arangiattire la pomulă 
Crăciunului.

Dereprebată, F. HL., căci <jice : „și 
încât! totuși d-sa (adecă părintele Ioană 
Papiu) ar fi disă așa ceva (în vorbirea 
de deschidere, cumcă reuniunea a aran- 
giatu pomulă crăciunului) atunci a Jis’o 
râu diformată." Părintele I. Papiu îns! 
numai atunci s’a hotărîtă a ține vor
birea" de deschidere, pentru reuniune, 
când a cetită o declarațiune a 4 dame 
fruntașe, din cele 7, '6 m. în comitet!] 
cari au luată parte la consultarea a- 
mintită.

D-lă F. H. Longină afirmă mai de
parte : a) că August A. Nicoară nu este 
secretarul! reuniunii femeiloră, fiind! 
demis onată din postulă său de cătră. 
antua. i .odii'i.ă,' d-na Im Pețeo mu 
tată la Arad!, precum seim!) — pentru 
purtare necuviincios! și necualijieabilă, 
b) că e o cutezanță nedescriptibilă. că 
acestă pseudosecretară ia în deșertă nu
mele reuniunii, care (adecă reuniunea) a 
fostă silită a demisiona; c) și că tote 
aceste atunci le comite, când e îndeobsee 
cunoscută și totă lumea scie, că nu mai 
e secretară; d i chiar și casina l’a scos! 
dintre membrii săi, negreșit! pentru o 
„purtare incualificabilă" — îșl va fi cu
getând! publicul! mare: forte naturală; 
e) ba l'a scos! și institutulă de bani 
„Hunedora" din postulă său de comp- 
tabiiă ajutoră. Negreșită va fi falsifi- 
cândă cambii, acte, a făcută fără de legi, 
a înșelată scl. — trebue să cugete pu
bliculă, și F. II. Longină l’a cruțată 
chiar pe acestă omă de nu a spusă mo
tivele scoterei salo.

Retăcerea precugetată a motiveloril 
din partea acusatorului publică voiu 
scormoni-o eu însă. „Da liegt der Hund 
begraben". Aprope tote suntă scornite. 
Totul! se reduce la o singură di, la : 5 
Februarie 1888.

(Finea va urma.)
August A. Nicoară m. p. 

secretară al! „reuniunii femeilor! 
române din comit. Hunedorii."

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

Berlinil, 14 Martie. Se asigură, 
că contra-visita inonarchului Aus- 
tro-Ungariei se va face în cursulu 
verii.

ParisO. 14 Martie. Poliția a fă
cută la conducătorii ligei patrio
tice percltisițiuni domiciliare, der 
fără resultatu. S’a răspândită sgo- 
motuliî, că Deroulede a fostă ares
tată. Comisiunea camerei a hotă
rîtă se propună a se admite ur
mărirea judecătorescă a lui La
guerre, Laisant, Turquet.

au avută peste 50 dile de patinată.
Belgrade, 14 Martie. Se vorbesce 

cu hotărîre, că Regina Natalia n’are 
se se reîntorcă.

DIVERSE.
Fapte jidovesc!. Poliția din Odesa 

a arestată pe comisionarulă de grâne 
Solomon Grimberg, sub denunțarea că 
acestă onestă comerciante în locă de 
grâne ar fi comisionată la Constantino- 
pole nisce fete rutene, ce prin înșelăciune 
le aducea din fundul! provincieloră la 
Odesa. Ultimul! transportă vândută în 
casele publice din Stambulă se compu
nea din 8 copile, pe care evreulă le-a 
cules! prin satele din apropiere de Ni- 
colaef. Ambasada rusă din capitala 
Turciei a remisă o notă guvernului oto
mană, rugându-lă a dispune ca sâ se facă 
o perchisițiă prin tote casele publice, 
pentru a stabili numărul! fetelor! rusd^ 
vândute de evreii din Rusia.

Fecrdogu.
Ana o'osma, născută Zdroba, ca soțiă, 

Lucreția ca fiică, Augustină Cosma p,a- 
rochă gr. cat. în Feiurdă și soția sa 
Iulia cu fii loră Sabină, Alesandru, Au
gusta și Emil! ca nepoți, Demetriu 
Zdroba parochă gr. cat. in Panticeu ca 
socru. Maximilian! Codarcea parochă și 
adm. protop. în tract. Pogăcelei ca afin, 
și fii acestuia Virgilă teolog!, Alesandru 
medicinistă, și Victor! studentă ca ne
poți: cu inima frântă de durere aduce la 
cunoscință, că prea iubitul! loră soță, 
tată, unchiu și afină Nicolau Cosma, parochă 
gr. cat. și notară tractuală, după ună 
morb! greu și îndelungată șl-a redată 
nobilul! său suflet! în manile Creatoru
lui Sâmbătă în 9 Martie st. n. la 8 ore 
dimineța, în al! 56-lea ană alu vieții 
sale pline de activitate pentru biserică 
și națiune în ală 31-lea ană ală preo
ției și fericitei sale căsătorii, fiind! pro- 
văcjută cu sântele sacramente ale muri- 
bundilor!. In repausatulă în Domnul! 
a perdută familia sa rademulă celă din 
urmă, care i-a fostă corona sa, poporul! 
din Juculă sup. pe prea bunul! și iubitul! 
păstoriu sufletesc!, er națiunea română 
un! zelos! auteluptătoră pentru dreptu
rile sale. Osemintele-i pământesc!, după 
severșirea funcțiunilor! religiose fune- 
brale, se vor! astruca lângă Biserica gr. 
cat. din Juculă sup. Marți în 12 Martie 
In 16 cv-o a m

Fiă-i țănna nșură și m morra bine-'' 
cuvântată !

Cursulu la bursa de Viena

Juculă sup., la 10 Martie 1889.

Cursulu pieței Sirașovu
din 14 Martie st. n. 1889.

Bancnote românesci Cuinp. 9.45 Vend. 9.48
Argint! românesc! - „ 9.38 „ 9.48
Napoleon-d’orI- - - „ 9.60 „ 9.62
Lire turcescl - - - „ 10.84 „ 10.88
Imperiali - - - - „ g.84 „ 9.88
GalbinI „ 5.62 „ 5.65
Scris, fonc. „Albina“6"/0 „ 101.— „ —. —

 98.50 „ 99.- 
Ruble rusescl - - - „...... 127.— „ 128.—
Disconfcul! ... - 61/,—8J/0 pe an!.

din 13 Martie st. n. 1889.
Renta de aur! 4°/0............................. 101.60
Renta de hârtiă 5% -.......................... 94.15
împrumutul! căilor! ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-nia emisiune) - - 99.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ost! ungare (2-a emisiune) - - 120.— 
Amortisarea datoriei căilor! terate de

ost! ungare (3-a emisiune) - - 114.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timiș! - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75
Bonuri croato-slavone.........................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresc! ............................... 99.85
împrumutul! cu premiul! unguresc! 137.75 
Losurile pentru regularoa Tisei și Se-

ghedinului - - .....................120.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.10
Acțiunile băncei austro-ungare - - 892.— 
Acțiunăe băncei de credită ungar. - 309.= 
Acțiunile băncoi de credit! austr. - 302.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.92
Mărci 100 împ. germane .... 59.45
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.80

Editor! și Redactor! responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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GAZETA TE,Â1TSILVA1TIEI“
Prețulu abonament-ulw este

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ana

trei
șese
una

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

Abonamente la numerele cn data
de Duminecă.

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

Pentru România și străinătate: 
and.
șese luni
trei luni

fi. - 
li.

50 cr.

8
4
•>

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 Transilvaniei44.

Părțile fundamentale
dela

$

7
(!) 
©

o ., (

; le plâteșce cu întregi valore nominală
< Cancelaria Negruțu

K) 3G.3—1 îzx Olxexla.—Sz.--u-j'vâ.r.
A ffl

JJ

3G.3-1

A vist i-lort abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, sfi binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și st*  arate și posta ultimă.
Totodată facemfl cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 

avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colccțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.44

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
V 
d)

A. Plecarea posteloru.
Dela Brașovii la B.eșnovii-Zernescl-Braiitl: 12 ore 30 m. după amecll 

, ,, ,, Zizină: 4 ore după amedi.
„ , în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea.
„ „ la Făgărașie. 4 ore diinineța.
„ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Dela Beșnovtt-Zernescl-Brani. la Brașovu : 10 ore înainte de amedi 

„ Zizinft la Brașoviî: 9 ore a. m.
Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.

„ Făgăraștl la Brașovii: 2 ore dimineca.

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

IBudapesta—Pretlealii 5“re«£ealu — E2wdagH*s1a S2.-K>e’=>^a".^B,aUii-rE'eBii«șrH,eâ,Bș-Ara4lw-lt.-B®eNt« Coj>șa-mică—Sihiiu
Tren de Trenu 

per- laccele- 
sono ratu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

I ireuu 
lacccle- Tr.n"u 

rata i mlxt

iTren de! Trenu i 
i per- 1 

sine mixt
Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu | 
de | 

pers.

~T

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
IVarad-Velencz*  

F ugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

1" "'I
7.4"

11.06
2.02
4.18

8.—
2_
4.05
5.47
ToT
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

BucurescI
3.10| 6.18 Predealu

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

Timișfi

Apahida
Ghiris 
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susiî 
Aiud
Teiușii
Crăciunelti
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașu 
Elisabetopole
Sighlșora
Hașfalău 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișii
Predealu

BucurescI

7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.67
3.11
3.40
4.15
4.36 
4.58; 6.38 Crăciunelti
5.26 6.56 Teinșu

I 7.15 Aiuda
, 7 41'Vințula de susQ 

9.18 Uiora
]Q_  Cucerdea
10.09 Cliirișu
10.19 Apaliida

11.00 I
12.34 Nădășelu
12.52, Gîhrbău

1.34 Aghiresfi 
; 2.19 Stana

2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia 

I 4.32 Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze| 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
|Szolnok
BudnpeMta 

Viena

■ Brașovii

Feldiora
Apața
Agostonfalva 
Homorodu
Hașlaleu
Sigliișora
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa 
i 6.24! Bla?iu 

! r*  oo flrSpin

1

5.32

G.ll

6.43
7.12

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

jjGlugovațu
Gyorok 
Paulișu
Radna-Lipi
Conop 
Berzava

USoborșinu
Zamu
Gurasad.»
Ilia
Branicica
IDeva
Simeria (Piski)

ova
I

Bibotu
Vințulti de josti 
.Alha-Iulia
Teinșu

I

11.10 2.— Teinșu
9.05 Alba-Inlia

12.41 Vințulu de
5.45 Șibotu

8.20
11.20
4.10
4.30 (ț _ (Orăștia
4.43 6 13'Simeria (Piski)

jost

1.47
2.08

8.55
9.54

Deva
Branicica 
llia
(iurasada
Zamu

I Soborșind
Berzava

g ^.gConopu
9 58ilRadna_Li>)Ova

10.17 nul'?"
10.42 6y°rok
11 07 Glogovaț114 Aradu |

12.29 Szolnok
12.41 ■ Budapest n

1.16 1.26| Viena

6.09
6.28
7.26
8.0]
8.34
8.55
9.19
9 51

10.35 
11.(>9
11.39
12.12
12.29

7.37 
7.55!
8.421
9.12

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32 '
2.62
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32 6.12

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
“15 U .21

6.36
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27 
1' >.42 
10.58
11.35
11.39
12.31

6.05

6.63
7.21
8.23
9.02
9.52 8.42

8.47
10.08
11.51

1.556.33
2-50 “745

Itlin-Psu-Iaidosii-Bistrlta
i * ,

Murâșă-Ludo.ști
Țagu-Budatelecu
Bistrița

4.40
8D2

Bistrița
Țagă-B u date 1 e c u
Mureșu-Ludo.șu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Tmi"'t Uopșa-mită
L ! Șeica mare 

^2 Lomneșu
2.32 Ocna

Sibiiu

2.29 4.35
3.02 6.05
3.46 5.46
4.18 6.17
4.42 6.40

11.- Sibiiu-C'opș^-mirA

'Sihii ii 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Ldmneșîl 9.45 10.50
jȘeica mare 10.2" 11.20
Copșn-mică 10.49 11.45

Cucerdea -GSswu-hriis
5.501 Ețe$ă'hâniElBB săsescu

Tub
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea
, Clieța
I Ludoșu
, M.-Bogata
llernuta
Sânpaulil

. Mirasteu

Siono-ria PiskiDB<-ti-oM*ni-Kiitirria  Pisici) oșorheiu

8.—
8.30
9.021 Hațegîi

10.1 11 Crivadia
10.51 j
1‘2.0'j
12.501.

1.191
2.-1
3.04
3.3G Aradu

Aradulu nou
Nemeth-Sâgh

Simeria
Streiu

Banița
Petroșcni

6.47 2.42^1
7.40
8.61

10.02
11O2'_
11.50 6.40 Streiu
12.30 7.12 Simeria

'Petroșcni
3.25'jBanița 
4.16;ICrivadia
5.11 ÎPui
5 58 Hategu

I < TjReghinul-săs.9.36 4.26.
10.17 5.12!
10.58 5.55
11.42
12.23

1.12
1.51

6.41
7.26
8.14
8.50

Ai-atiJi —Timisora___ :_____ !i

10.50
1.33
3.29
7.46
6.05

3.52
4.03
4.47 Vinga 
Tso. Orczifalva
;ț | iMerczifalva 

777— Tiniisora IU.—■

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.4'>

10.20
10.50
11 11
11.20
(11.57
12.12
12.30

I?«‘îl leBBasBâfo sasest'Cs-

Oșorheiu

Timifșăi-a—Aiialiî

6.05 6.48 Timișdra 6.25 6.-'
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32ii
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02

j 7.55 7.47 Neineth-Sâgh 8.36 7.23
1 8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8 01

9.12 9.02 AradO 9.27 8.17

8.35 8.—
1' ).2< • 9.49

1 6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.68 11.02
8.03, 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

Mirașteu
I "Sânpaulil
jlernutti
M. Bogata
'Ludo ști
Cheța
Cucerdea

Simeria (Piski)-fi itied

Bisf ■'■(a-ABureșii-Iaidoșu

iwliirișu — Tinda Turda-hi riști

1 Ghirișij 
Turda

9.26' 4.19
9.47! 4.40

Turda 
Ghirișu

I
8.29 3.19
8.50 3.40

Ssgitisora — •> HMctrlieiu Odorliehi —Sijșhișbra

6.05 lOdorlieiu
9.45 Sighișoră

iSighișora 
Odorheiu

Simeria Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

IL nicd.-Simeria țfiski)

Uniedora 
_5-38Cerna 

| O.T^țSimeria

9.36
9.50

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


