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ISTon a"bonam.en.tă.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungarin:
pe trei luni 3 fl. 
pe șâse luni Ii fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru Români» și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Uugaria : 
pe anti 2 fl. — 
pe șese luni 1 fl. —

Pentru România și străinătate:
pe aiul 8 franci,
pe șese luul 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușortt și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei",
Brașovu, 20 Martie v.

Măsurile aspre ce s’au luatu 
în timpulu din urmă de cătră gu- 
vernulu ungurescă în contra de- 
monstranțiloru și a celoril cari 
i-au sumuțatu, au deșteptată în 
tabăra oposiționalilorO unguri te
meri de reacțiune.

Foia lui Apponyi, în numărulu 
seu celu mai nou, nu vede decâtu 
progresele reacțiunei pretutinde- 
nea, ale reacțiunei care pornesce 
din Germania, unde s’a făcută 
primulu pasu prin proiectulu de 
lege, care în loculu legii escep- 
ționale contra socialiștilorft vre 
se introducă acum nisce disposi- 
tiuni durabile în contra libertății 
de pressă și a cuvântului, și în 
contra libertății de întrunire în 
generală.

In Francia spiritulu reacțio
nară înainteză în două direcțiuni 
contrare. Isbenc|ile boulaugiștiloru 
uniți cu monarchiștii și cu cleri
calii suntil simptome ale reacți
unei în contra ideei republicane. 
Der și republica este de altă 
parte cuprinsă de idei reacți
onare, când pentr’unu singură 
omu, pentru Boulanger, vre să 
suspendeze drepturile garantate 
tuturora cetățenilor^, înființând^ 
ună nou foră judecătorescu din 
sinul* senatului, ca se facă pro
cesă politică lui Boulanger.

Și Anglia a făcută concesiuni 
reacțiunei. Politica ce o urmăresce 
Salisbury față cu Irlanda este forte 
neliberabilă și folosesce ca mijloce 
principale forța și călcarea drep- 
turiloru.

Câtă pentru Austria, foia lui 
Apponyi nici că mai vre se vor- 
bescă. Aci, după ea, tote au ună 
timbru reacționară. Dreptulă de 
întrunire este o jumătate de min
ciună și libertatea de pressă o 
minciună întregă. Și propunerea 
principelui Lichtenstein, care vre 
se declare școlele de confesio
nale și se le ia din mânile statu
lui spre a le estrăda bisericei, ce 
altceva însemneză decâtă negarea 
progresului liberală?

Venindă foia lui Apponyi la 
Ungaria, întrebă ironică, că bre 
partida dela putere nu se numesce 
ea „liberală?11 și nu a fostă decla
rată în timpulu din urmă d-lă Tisza 
de cătră pressă vienesă ca „perso- 
nificatiune a ideiloră liberale?11

Fbia ungurescă aduce ca do
vadă despre tendințele reacționare 
ale lui Tisza faptulă, că a cedată 
camerei magnațiloru în cestiunea 
căsetoriiloră mixte, deși avea ma
joritatea în cameră; că a combă
tută pe oposițiă, care a vrută se 
introducă principiulă electorală și 
în organismulă primei camere, că 
a suferită alăturea cu sine miniștri, 
cari din principiu n’au numită 

Evrei în funcțiuni de stată, și al
tele.

De adevărata reacțiune înse 
ce o face Tisza de patrusprezece 
ani, urmându o politică mai multă 
decâtă neliberală, ba chiar brutală 
în contra naționali taților ă, de a- 
cestă reacțiune, care a adusă lu
crurile acolo, încâtu aprope tote 
drepturile cetățenesc! suntă ac}! 
pentru Nemaghiari de faptă sus
pendate, foia ungurescă nu arnin- 
tesce nimică. De Evreii, cărora 
11-a retușată pote unulă seu altulu 
dintre miniștri unguresc! câte ună 
postă, îș! aduce aminte, der de su
tele și miile de Nemaghiari, că
rora li-se denegă din principiu 
ori-ce postă publică, nici că se 
gândesce, pentru că în acestă pri
vință și ea cu patronii ei este 
totă așa de reacționară.

Tisza îi bate acum pe cei din 
oposițiă cu armele loră proprie și 
decă voră merge lucrurile totă pe 
acestă cale mai departe, în cu- 
rendu voră rerun! „marii patrioți11 
din stânga la „stările reacționare11 
ce pretindă că ară domni ac|I în 
partea de dincolo a monarchiei.

Comercinlti cu sclavii.
In 26 a lunei curente d-lă Sidney- 

Buxton a depusă la biroulă camerei en
gleze o propunere ală cărei scopO este 
autorisarea, invitarea chiar a guvernului 
de a chema într’unO congresă pe tote 
puterile mari din Europa, congresă care 
să se țină la Londra și în care să se 
discute asupra mijloceloră prin care co- 
merciulO cu sclavii să fiă stârpită odată 
și pentru totdeuna.

SecretarulO de statO Sir Fergusson 
în fața acestei propuneri a declarată, că 
Englitera deja de multă șl-a dată tote 
ostenelile ca în unire și cu ajutorulO 
Germaniei să oprescă negustoria cu scla
vii ce se face în Africa orientală.

Comerciulă acesta, a clisă Sir Fer
gusson, a și fostă deja în ultimile luni 

interjisă cu totă hotărîrea și s’au și lu
ată, întru câtă posibilă a fostă — măsuri 
contra comerciului cu sclavii. In pri
vința Germaniei încă se pote spune, că 
densa nu numai că nu înlesnesce acestă 
negoță, ci îlă împedecă pe unde are 
putere.

Ministrulă-presidentă Salisbury a și 
fâcută o învitațiă puteriloră maritime 
din Europa pentru a se întruni în con
gresă cu scopă d’a se discuta asupra 
comerciului cu sclavi. Belgia a primită 
invitarea. Intervenindă însă în acestă 
intervală afacerea Samoa, discuția ces- 
tiunei sclaviloră s’a întreruptă.

Guvernulă a declarată apoi, că este 
gata a primi propunerea d-lui Buxton 
decă acesta se va modifica în sensă, ca 
guvernulă Engliterei să fiă rugată a face 
numai propunerea cătră puteri și numai 
după ce acestea voră adera, să fiă in
vitate la congresă în Londra.

D-lă Buxton, schimbândă textulă 
propunerei sale, Camera a primită pro
punerea.

Amenințări rusesci.
„Svjet11 dă sfaturi diplomației rusesci 

ca să protegă Serbia de nouă atentate 
din partea Austro-Ungariei, fiindă acesta 
o datoriă de ondre a Rusiei. Persiani 
ministrulă plenipotențiară rusescă la Bel
gradă, trebue să fiă schimbată, fiindcă 
timpă de dece ani a privită liniștită, 
cum s’au încuibată Austriacii și Germanii 
în Serbia. Rusia trebue să facă a se 
recunosce în Serbia ca mare putere, 
fiindă-că e vorba de spriginirea neater- 
nărei serbescl. Representantulă din Bel
gradă ală Rusiei să vestescă întregului 
poporă serbescă, ca să scie și să audă 
că Rusia nicd-odatd nu ra pornite se intre 
in Serbia măcarA ună unicii soldată austro- 
ungartl, ori cu alte cuvinte, că nu va 
permite ca Austro-Ungaria să ocupe 
Serbia, nici chiar în casulă vre-unei răs
turnări interne. Ambasadorulă rusă din 
Viena să urmărescă nencetată cu aten
țiune uneltirile Austro-Ungariei în pri
vința Serbiei și să ’i amintescă mereu 
curții din Viena, că Rusia nu va tolera 
nici o machinațiune, care are ună carac- 
teră provocatoră și care se însceneză cu

FOILETONULU „GAZ, TRANS.“

ZKeg'ele Zx/dZilamj..
Intr’ună timpă, care este dedată a vede 

pe principi mișcându-se forte viu pentru 
susținerea puterei lord, a surprinsa multu 
hotărîrea lui Milană ală Serbiei, care 
de-odată a aruncata dela sine cordnă și 
sceptru. Multi nu-șl potd esplica acesta 
și totuși este lucru esplicabilă pentru 
toți, cari au putută să urmărescă cursul 
vieței și ala educațiunei lui Milană. Asu
pra acestora unuia dintre cei mai de 
frunte bărbați de stata șerbi șl-a făcuta 
însemnări detaliate în memoriile sale, 
după cari s’a făcutu schița ce urmeză :

Prima s’a juneță a petrecut’o Mi
lana departe de patria serbescă pe pă- 
menta străina în Bucurescl. Aici trăia 
mama-sa Maria, de nascere Româncă din 
familia Catargiesciloril, nepotă văduvită 
a prințului serbescă Miloșa. Frumseța 
ei maestosă. plină de vieță și de foca, 
atrase atențiunea generală asupra ei. Câtva 
timpu o urmărea prințulă Cuza pe tote 
cărările ei. N’a durata prea multa și ne- 
pota lui Miloșa deveni amica lui Cuza. 

Miculă Milană, ca moștenitorii alt! unui 
trecută incomodii, sta acum pretotindenl 
în cale; arai e-orl îlă atinse o radă de 
iubire; îlti lăsară să crescă în voia în- 
templărei ; eltl se împrietinesce cu băeții 
sglobivl și ne’nfrenațl. Când se întorse 
sera dela strengăriile lui în odăița sa și 
ostenită adormi visândă de cjils fericite 
viitore, de sigurii, că n’avea presimțulii 
că odinioră va străluci o coronă pe ca- 
pulă său și că va deveni aliatulă celoril 
mai puternici domnitori europeni. Deo
dată vieța sa de copilă în Bucurescl se 
curma printr’o voce tare, a unchiului 
său, care se intereseză energică de cres- 
cerea lui. Mama și copiluliî se despart, 
Milanti merge la Paristi în liceulă Louis 
le Grand. Din mica lume a Bucuresci- 
loră, Milanh ajunse în strălucirea Pari
sului ; ochiulu lui sătosă nu vede jurO 
împrejură, decâtă o lume, care necur
mată ’i se pare că străluce în haine de 
sărbătore. Contrastulu îlă împresioneză 
adâncă, der după testimonial învățăto
rului său, elă n’a produsă mari și no
bile sentimente în sufletulă tinerului 
elevă; elă nu dovedesce nici o înclinare 

de a deveni ună învățată și de cu vreme 
îi placă fluturii frumoși, cari sboră în- 
coce și încolo în Parisă ca și în Orient 
spre a’șl termina în vre-o flacără esis- 
tența loră veselă-tristă.

Unchiul Michail grijesce însă în Bel- 
gradă forte strictă de aceea, ca nepotulă 
său să nu întrebuințeze prea rău tim- 
pulă ; elă poruncesce, ca tînărulă se fiă 
strictă ținută și vrând ă a se convinge 
în personă despre resultatulă admonieri- 
loră sale, Milană trebuia să mergă regu
lată în vacanță la Belgradă, unde avea 
să dea probe unchiului său despre pro
gresele sale.

In timpulă acesta, care nu era toc
mai bine venită tînârului studentă, curtea 
din Belgradă petrecea la castelulă din 
Topșider. Compatrioții lui Milană ad
mirau abilitatea sa în mișcare, talentele 
sale, cari treceau peste măsura obicinu
ită, limba, gesturile și portulă său, cari 
tote arătau pe adevăratulă Europeană; 
numai micii omeni în castelă simțiau, că 
veselia acesta prea mare a tînărului 
domnă avea ceva neleniștitoru, că-i lip
sea cu totulă gingășia, ba de multeorl 

avea înclinare spre crudelitățl. Nici că-i 
păsa a distruge numai așa în „glumă11 
straturile de flori în parcă, cari surideau 
amicabilă flăcărui visitatoră, er cu pasă
rile din colivii n’avea nici o milă și le 
sucea gâtulă când îi venea pofta de a-șl 
înmulți cunoscințele sale din istoria no- 
turală, ori, după ună obiceiu parisiană, 
de a pușca după porumbi din odaia 
sa. „In cele din urmă totă nu prea în
văță ceva lucruri de trebă tinerii omeni 
în Parisă/ îșl șoptiau din când în când 
haiducii serbescl în castelă, cari în su
punerea loră de obiceiu nici a șopti nu 
cutezau.

Principele Michailă însă nu da nici 
o ascultare unoră vorbe ca acestea. Mi
lană se întorse la Parisă. Intr’o di pro
fesorii și elevii liceului „Louis le Grand11 
fură cuprinși de o grozavă iritațiune; 
de-odată, în mijloculă unei ore de stu
diu — elevulu Obrenovici tocmai se si- 
lia înzadară de a resolva o problemă 
grea aritmetică la tablă — sosi o scire 
surprindătore: Miculă și sâlbaticulă elev 
sârbă fusese proclamată ca principe; 
Michailă, acelașă, care trimisese pe Mi- 
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cugetulă ascunsă d’a se provoca unii 
conflicts înarmata cu Serbia. E timpulă 
ca Rusia să aibă erășl ântâietate în Bel
grade. — Nu cumva Rusia nu se mul- 
țămesce cu schimbarea din Serbia, de 
mai pune rjiarulă rusescU în perspectivă 
o nouă răsturnare internă? „Pester Lloyd“ 
bănuesce, că Rusia se gândesce la Petru 
KarageorgevicI, pretendenta la tronula 
serbescă, și sfătuesce pe regenți să fiă 
cu mare băgare de sâmă.

SCIR1LE PILEI.
Scandalele din Clușiu. „Pești Hi rlap" 

comunică următorele amărunte despre 
scandalele din Clușiu: In 26 Martie sera, 
dintr’o ferestră a localitățilora clubului 
universitara fu aruncata pe stradă por- 
tretula lui Tisza, făcendu-se fărîme sticla 
ș: cadrulo. Apoi mulțimea strigâuda și 
urlânda înarmată cu bâte se’ncăeră cu 
poliția, dânda cu bâtele și cu petri, așa 
că polițiștii trebuiră să lovescă în bă
tăuși cu săbiile. Se audiră și două îm
pușcături de pistola din mijlocula tu- 
multanțiloră. StrîmtorațI de polițiști, se 
opriră în urlete cumplite înaintea locu
inței căpitanului poliției, îi sparseră tote 
ferestrile, er fata lui, care voia să 
lase ’n josa perdele, fu lovită cu o petră 
în pepta și rănită. O calfă de măsară, 
care se afla în vestibululă casei, fiinda 
luata drepta servitorula căpitanului, fu 
rănita cu una cuțită. Și aci una tumul- 
tuanta împușca cu pistolula într’ună po
lițist călăreț. Poliția tu nevoită să recurgă 
la ajutorula armatei, care era consem
nată în casarme. Din trei părți se apro- 
piară cinci companii de infanteria în bă
taia tobelora și sunetulu trîmbițelora. 
Una despărțămenta de trupe fu atacata 
în marșa cu sburăturl de petri, locțiito- 
rula de oficera fii lovita în ceacău cu 
o petră, una infanterista în spate. De 
altmintrelea mulțimea, la vederea solda- 
țiloră, o luă la fugă. Mai încercară lăr- 
muitorii să se adune odată, der fură 
spulberați. Mai toți polițiștii au fosta 
loviți de petri și de bâte, doi oficerl 
de polițiă și șepte polițiști au răni des
tula de grave. La aceste scandaluri au 
luata însemnată parte studenții școlei de 
agricultură.

** *
Contra limbei germane. Conducăto- 

rula teatrului poporala din Budapesta, 
precum i-se telegrafiază la 28 Martie 
lui „Ellenzek", a data aspră poruncă 
tuturora membriloră și lucrătorilora, ca 
în localitățile teatrului să nu vorbescă 
nici unuia nemșesce, altfelă vora fi pe
depsiți cu demiterea din serviciu. — Se 
pota „bucura0 aliații șoviniștilora.

* * *
Pentru fondulti elevilorii săraci dela 

scolele române din loca au mai supra- 
solvita, cu ocasiunea concertului din cji-

lana la Parisă spre a-șl câștiga o cul
tură fundamentală, cădu sub lovirile sce
lerate ale contrarilcra săi; după ce 
omorîtorii lui îlă salutară cu totă devo- 
țiunea în parcula dela Topșider, săriră 
asupră-i și-la asasinară. Milana n’avu 
timpă de a se gândi asupra omorîrei 
unchiului său, nici asupra întrebărei, decă 
sortea unchiului său va aduce o lumină 
veselă în propria sa vieță. Giamanta- 
nele sale au fosta în cea mai mare grabă 
pachetate și ela plecă la Belgrada. Aici 
a aflata Milana multă însuflețire. Se pă
rea, că reînviă din nou puterea poporu
lui, care încetula cu încetulă liberase 
Serbia. împrejurările dedeau garanțiă 
pentru ore care durată. Principele mi- 
norena a fosta pusa sub o regență. 
RisticI, deși nu era primula regenta, 
era însă capula spirituala și conducători 
aii regenței. Puterea regentului însă n’a 
fosta de-ajunsă spre a câștiga pentru 
sine pe principele, care atunci încă n’a- 
vea nici o putere. De vreme se înră
dăcina în peptula lui MilanU o antipa- 
tiă în contra lui RisticI. Acesta deveni 

mai târziu forte puternică și-și ajunse 

lele trecute data de corolă bisericii sf. 
Nicolae, d-nii Dionisie Făgărășanu și 
Dumitru Ștefană, celă dintăiu contri- 
buindă 1 fl. 40 cr., celă de-ală doilea 
80 cr., cărora li-se aduce mulțămită.

* * *
„Ardeleana", institută de credită în 

Orăștiă, a ținută adunarea sa generală 
lu 23 Martie. Profitulă curata de 12,945 
fl. 56 cr. s’a împărțită astfelă: Pentru 
interese de 5°/0 după capitalulă socială 
vechiu 2000 fl., pentru dividendă de5°/0 la 
acționarii vechi 2000 fl., pentru fondulă 
de reservă 1094 fl. 55 cr., tantiemă la 
oficiali 328 fl. 36 cr., pentru scopuri fi
lantropice și culturale 770 fl. 19 cr., 
pentru fondulă de ajutorare ala func- 
ționariloră 682 fl., remunerarea la mem
brii în direcțiune și comitetulă de su- 
praveghiare 700 fl., dotare estraordinară 
la fondulă de reservă 4793 fl. 32 cr., 
profită transportata în contula anului 
curenta 577 fl. 14 cr.

*
Prințul!! Ferdinand!! de Hohenzollern, 

moștenitorulă tronului româna, va sosi 
în BucurescI pe la 3 Aprilie, spune „Te- 
legrafula română" de acolo. Lista ci
vilă a prințului moștenitoră se va cere 
și vota de corpurile legiuitore în se
siunea loră de tămnă. Guvernulă a a- 
vută dorința a o face chiar acum, der 
regele a refusată propunerea făcută.

* 
* Of

Iohn Bright, distinsulă bărbată de 
stată engleză și conducătoră ală partidei 
engleze Manchester, care a murită în 27 
Martie, s’a născut la 1811 în Greenbank 
lângă Rochdale. încă fiindă tînără a luată 
parte cu succesă ca oratoră politică la 
agitațiunea în contra legii pentru grâne. 
In 1843 a fostă alesă, ca candidată ală 
ligei anti-Cornlawe în Durham, deputată 
în parlamentă, unde cu Cobden, Fox, 
etc. a combătută legea pentru grâne pănă 
ce a învinsa liga. Bright rămase unulă 
din cei mai distinși representanțl ai co- 
merciului liberă și ai reformei parlamen
tare, și a fostă unulă din cei dintâi ante- 
luptătorl ai claseloră muncităre, politi- 
cesce lipsite de drepturi. In 1868 fu luată 
de Gladstone în cabinetulă său ca ministru 
de comerț, der încă în 1870 trebui să 
dimisioneze din pricina sănătății sale 
sdruncinate. In 1880, după căderea lui 
Beaconsfield, intră a doua oră ca can- 
celară ala ducatului Lancaster în ală 
doilea ministeră ală lui Gladstone, der 
părăsi oficiulă în 1882, după bombar
darea Alexandriei, nemulțămită fiindă cu 
politica egiptână a cabinetului. De a- 
tuncl trăi retrasă chinuita de boia sa. 
Elă a fostă unulă dintre cei dinteiu o- 
ratorl ai parlamentului și era considerată 
ca una neîntrecuta oratoră poporală.

* a}: *
Calea ferată M.-Ludoșiu—Bistrița. Cu 

1 Maiu n. c. se va introduce pentru

culmea atunci când Milană să urcă pe 
tronulă său regala. Elă atunci puse de
finitivă în pensiă pe conducătorulă său 
de odinioră și-i porunci să nu se mai 
arate la curte. Acestă poruncă regescă 
măhnl adencă pe RisticI; curendă însă 
se mângâia. „Va veni" — cjise elă — 
„cjiua, în care mă va căuta. Regența, care 
avea să continue crescerea principelui, 
o regulase cu âre-care stricteță casnică. 
I se dădu lui Milană ună guvernoră în 
persona contelui PucicI, urmașulă unei 
familii vechi dalmatice. Doi bărbați: 
MiloicovicI și Mihalov , dintre cari nu
mai unulă scia scrie și ceti, aveau pro
blema de a deda pe tenărulă principe 
la punctualitate și diligință în adminis
trarea proprieloră sale afaceri. DanucicI, 
care era ună literată distinsă serba, a 
învățată pe Milana, care scia românesce, 
der nu serbesce, limba principatului său. 
Dealtmintrelea elă primi ca instructoră 
în obiectele mai înalte de cultură pe 
cei mai buni măeștri, ce se aflau în 
Belgradă — adevărata măeștri, cari în
șiși aru fi avuta lipsă de ună puternică 
ajutora. (Va urma.) 

calea ferată vicinală M.-Ludoșă—Bistrița 
ună nou tarifă ală prețuriloră de călă
toria. Prețuia bileteloră de călătoriă pe 
classa a Il-a și a IlI-a, în sensulă aces
tui tarifă, se va urca.

* * *
In ondrea membrilor!! Academiei ro

mâne va da Regele Carolă în săptămâna 
acesta ună prântjă.

* * *
Monumentalii ridicați! in Trieste în 

amintirea aparținerii de 500 de ani a 
Triestului la Austria s’a desvălită în 25 
Martie cu mare festivitate pe Piazza 
dela Stazione.

* * *
Sinucidere intr’o pescere de puciosă. 

Ună tînără din Bicsadă se depărta la 
15 Martie de acasă ca să aducă din 
pescera de puciosă din Turia picături de 
apă de ochi. Inzadară îlă așteptă muma- 
sa să se întorcă în diua și în noptea 
următore. Omenii, cari la rugarea ei s’au 
dusă în pesceră, îlă găsiră mortă. Se 
crede că șl a căutată însuși mortea în 
pescera de puciăsă, mâhnită fiindă din 
pricina unei bole incurabile.

* * *
Opereta „Mikado" de Gilbert, musica 

de A. Sullivan, representată de trupa 
teatrală germană sub direcțiunea d-lui 
Wolf în teatrulă din Brașovu în 30 și 
31 Martie, a reușită escelentu. Pârtiile 
solo fură cu multă succesă esecutate. 
Dintre dame a escelată d-na Ad. Wolf- 
Seletzky ca„Yum-Yum“; ea fermeca nu 
numai cu vocea ei plăcută, der și cu jo- 
culă ei legeră și drăgălașă. Ludovică 
Wallner dădu pe „Katisha", vocea ei 
adencă și flecsibilă plăcu multă. Damele 
Marie Marietta și I. Kuhner-Serini, cân
tară corectă și bine. Intre bărbați d-lă 
Albert Maschek ca „Ko-Ko“ produse 
multă ilaritate prin nomerita esecutare 
a cupleteloră și joculă său vioiu. Ase
menea îșl pricepură bine rolurile d-nii: 
Willy Hopp ca „Mikado", Carl Serini 
ca „Nanki-Poo", F. Konradi, ca „Pooh- 
Bah", Karl Muller și Anton Freyt.ag. 
Musica cea ușoră și plăcută și corurile 
fură minunată dirigiate de dirigentulă 
F. Hoffmann. Costumele suntă bogate și 
bine reușite și se gru âză forte pitorescă 
împreunate cu joculă evantaliiloră, cari 
au ună rolă mare în acestă operetă.

Lucrătorii în Pesta.
In 25 Martie sera, Pesta era patru

lată de polițiști și cordone de soldați 
erau aședate pe strade. Se lățise vestea, 
că lucrătorii au plănuită ceva. S’au și 
adunată vr’o 2000 lucrători afară din 
orașă, ca să vorbescă asupra introducerii 
dreptului generală de votă și asupra le- 
giloră aduse pentru lucrători. S’au plânsă 
de camera deputațiloră, că a trecută sim
plu peste petițiunea loră, pe când parla- 
mentulă austriacă se ocupă cu înființa
rea de camere de lucrători. Capiloră 
oposiție Iranyi și Apponyi li-s’a dată 
o strașnică spălătură. Celă dinteiu, care 
are mereu în gură egala îndreptățrre, a 
refusată să represinte causa lucrătoriloră, 
er contele Apponyi, care a represintată 
principiulă, că mașina statului trebue 
udată cu o picătură de uleiu socialistă, 
a respinsă invitarea lucrătoriloră la ser
barea loră dicândă, că elă nu se identi
fică cu lucrătorii. Lucrătorii li-au stri
gată celor doi capi oposiționall „abzug.“ 
S’a primită o resoluțiune, în care se es- 
primă părerea de rău pentru purtarea 
parlamentului și speranța, că lucrătorii 
voră lupta mai departe pentru introdu
cerea votului generală.

Cu acestă ocasiune s’a făcută și șo- 
vinismă. Ună vorbitoră începu nemțesce, 
der se ridica o grosnică larmă, așa că 
trebui să părăsescă tribuna.

Ună lucrătoră a propusă trimiterea 
unei deputațiunl lamonarchulă pentru in
troducerea votului generală. S’a primită 
o resoluțiune, ca guvernulă să asculte și 
dorințele lucrătoriloră, înainte de a aduce 
proiectulă plănuită pentru asigurarea 
bolnaviloră și celoră nenorociți prin ac

cidente. Ună lucrătoră a disă , că lu
crătorii au mântuită guvernulă fiindcă la 
sfatulă lui n’au luată parte la demon
strațiile, care dureză de patru săptămâni. 
A vrută să citescă o petițiă ce i-a adre- 
sat’o lui Tisza în interesulă lucrătoriloră, 
der a fostă oprită de președinte și de 
agentulă polițienescă, care era de față, 
deorece conținea cuvinte ațîțătore.

Președintele sfătui apoi pe lucrători 
să se’mprăștie în liniște, der ună lucră
toră voi să citâscă o poesiă, ceea ce nu 
permise consilierulă polițienescă. O larmă 
cumplită se ridica din causa acesta și 
urma o strașnică păruială între lucră
tori . înjurară pe polițiști, cari se 
duseră la casarma din apropiere să aducă 
ajutoră. Intr’aceea lucrătorii, cântândă 
cântece Kossuthiste, se puseră în miș
care cătră orașă. Căpitanulă poliției fu 
așa de strîmtorită, că trebui să scâță 
sabia și să dea în lucrători, cari bătură și 
caii polițiștiloră călăreți. Venindă des- 
părțăminte tari de călăreți, lucrătorii se 
împrăsciară. Intr’aceea eșiseră și trei ba- 
talione de infanteria. Circulația pe strade 
fu interdisă, câțiva, cari s’au opusăj au 
fostă arestați. De altmintrelea nu s’a 
mai întâmplată nimică.

Mimetătirea sortei teranilorn in România.
Precum scimă, camera română a vo

tată în dilele trecute proiectulă de lege 
ce ’i l’a presentată guvernulă pentru 
vândarea moșiiloră statului la țăranii, 
cari n’au pământă seu au prea puțină.

Cu ocasiunea desbateriloră asupra 
acestei legi, d-lă MihailO, Kogălniceanu 
a ținută în ședința dela 16 Febr. st. v. 
următorulă memorabilă discursă, care 
merită a fi cunoscută de toți Românii:

D. Uf. Kogălniceanu : D-nii mei, cine 
nu crede în marile progrese, ce acestă 
țâră a făcută în ultimii 30 de ani, n’are 
decâtă să’șl aducă aminte de agitațiunile 
ce cestiunea îinproprietărirei țăraniloru 
a produsă în țâră și mai alesă în Par
lamentă, ori de câte ori ea a venită la or
dinea dilei. Voescă a vorbi de anii 1857, 
1862 și 1864.

Dovada cea mai mare de marele 
progrese ce acestă țeră a făcută, este li
niștea, este ordinea, este respectulă pen
tru tote opiniunile contradictorii, cari as- 
tădl încongidră tratarea acestei cestiunl 
în Camera actuală.

Cei bătrâni ’șl voră aduce aminte 
de agitațiunea, de pasiunile și chiar de 
amenințarea ordinei publice ce a cuprins 
totă țera, când în divanulă ad-hoc, — 
înțelegă pe celă din Moldova, căci nu
mai acolo ea s’a tratată, — când acestă 
mare cestiune socială a intrată în des- 
baterile publice. ’Șl voră mai aduce 
aminte de scenele, de luptele — lupte 
cari s’au încheiată prin o morte tragică 
— atunci când după mine, la 1862, acolo 
pe banca ministerială ședea Barbu Ca- 
targiu. Der la 1864, atunci când după 
convicțiunea generală se presimția, că 
legea rurală nu se putea resolva prin fi
liera parlamentară și că numai prin o 
extremitate durerosă, prin o lovitură de 
Stată nodulă gordiauă putea să se re
solve.

Adl, după 25 de ani, cestiunea re
vine pe tapetă ; și uitați-vă în ce liniște 
și ordine ea se desfășură dinaintea nostră, 
dinaintea țărei. Să fimă mândri, D-nii 
mei, că țâra nostră și pe tăremulă morală 
și constituțională, ca și pe tărămulă mate
rială a progresată atâtă de multă. In 
cea mai mare liniște și încredere țâra 
stă în așteptarea votului ce avemă a da, 
a resolvărei ce avemă a face unei grele 
probleme.

Nu era așa la 1857 ; atunci fiă-care 
județă din Moldova ’șl trimisese câte o 
delegațiune, putemă dice de censorl,spre 
a controla purtarea deputațiloră săi tri
miși în Adunare numai pentru deslega- 
rea cestiunei. Ușile Parlamentului erau 
asediate de poporă, ce alergase din tote 
unghiurile țărei, spre a asista la desba- 
terile nostre furtunose. Astăcji, în pace, 
fără nici o presiune, celă puțină mate
rială, ne-am apucată a discuta și hotărî 
proiectulă de lege meuitu a regula în 
modă definiti"ă împroprietărirea țărani
loru pe* moșiile Statului. Nu credeamă 
eu, că voiu ajunge, după 25 ani, a mai 
lua parte la discuțiunea unei reforme so
ciale, când eu credeamă — mărturisescă 
că m’am înșelată — că cu legea din 15 
Augustă 1864, bine aplicată, cestiunile 
sociale erau resolvate pentru lungi tim
puri.



Pagina 3 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 65—1889.

Vădă, D-loră, c& se susține, că sun- 
temă chiămațl a trata din nou cestiunea 
socială a împroprietărirei săteniloră. Eu 
credă, că este o erore. Nu se atinge de 
o nouă lege rurală; nu se atinge decâtă 
de ca, conformii legei din 1864, să dămă, 
seu mai bine (JicendQ, să vindemă de pe 
moșiile statului pământă acelora, cari nu 
l’au dobândită în 1864. In locă să atri- 
buimă numai neaplicărei sincere a legei 
lui Cuza Vodă, vădi că însuși banca 
ministerială, eeltl puțină onor. D. Laho- 
vari, atribue însuși acestei legi greutățile, 
nemulțumirile și strigătele cultivatoriloră, 
într’alte cuvinte, dificultățile situațiunei 
actuale. Etă propriele cuvinte a ex- 
punerei de motive ce precedă proiectulă 
de lege ală d-lui A. Lavovari: Verfulă 
confusiunei l’a adusă legea din 1864; 
celă puțină reaua sa redacțiune.

Puțini mai suntă în vieță dintre 6- 
menii cari au luată parte la redacțiunea 
legei din 1864. Dintre supraviețuitori 
vădă însă înaintea mea pe doi: Unulă 
este colegulă nostru, simplu deputată, D. 
Apostoleanu; ală doilea însă este onor. 
D. Vernescu, ministru de justițiă. Amân
doi erau membri în consiliulă de stată, 
și au conlucrată multă la facerea aces
tei legi. Eu der credeamă, că mai alesă 
d. ministru de justiție va apăra acestă 
lege de nedrepta imputare ce i se face 
de colegulă său dela domenii. Eu cre
deam și credă încă, că onor. D. Ver
nescu, unulă din leaderii partidului libe- 
rală-conservatoră, va spune partidului său 
și consiliului de miniștri, că nedreptă 
este acusarea, că legea din 1864, prin 
art. 64., pune vîrfă confusiunei, când 
tocmai acea lege a venită de a sfărâmat 
confusiunea în marea cestiune a propie- 
tății rurale.

In adevără, ce are a face legea ru
rală din 1864 cu proiectulă de lege ac
tuală? Der atunci, adecă suntă acum 26 
ani, nu se atingea de a se da pământuri 
la țăranii de pe moșiile statului. Atunci 
se atingea de a bine defini o situațiune 
încurcată a proprietății rurale, mare și 
mică, de a rupe legăturile feudale, de a 
desființa claca și dijma, de a constitui 
proprietatea individuală, proprietatea li
beră, proprietatea occidentală. Legea 
rurală din 1864 avea chiămare a pune 
capătă unei stări de lucruri anormale, 
unoră raporturi streine, cum dice D. 
Aslan.

Ce era înainte de 1864? Putemă 
dice că înainte aveamu în țeră proprie
tate occidentală, celă puțină statorni
cită prin legi organice? Nu, D-loră! 
Istoria și actele, ce fiă-care proprietară 
de moșiă le are încă astădl, ne arată că 
la fiăcare numire de Domnă ’i se pre- 
sentau proprietarii și cereau ca prin nouă 
hrisove să li se întărescă posesiunea mo- 
șiiloră. La fiă-care domniă nouă veneau 
boierii de o parte și țăranii de alta, ce- 
rândă cei dintâiu a li-se acorda nouă 
folose de clacă, de dijmă, de podvedl și 
alte angarii în asuprirea țăraniloră sta
torniciți pe moșiile loră; er țăranii, re- 
clamândă ușurarea de dilele de muncă 
si alte sarcine impuse loră de cătră stă
pânii de moșii. Și acestă stare de lu
cruri nu e de erl, de alaltaeri, cum se 
spune; ea se găsesce în legislațiunea 
nostră de celă puțină 150 de ani. Ea a 
dată locă la lungi dureri, la lupte, la 
răscole; în fine la decapitarea unui 
Domnii mare, Grigorie Ghica, care a 
cădutu sub cuțitulă Turciloră, nu atâta 
pentru că a protestată contra răpirei 
Bucovinei, câtă pentru că a ușurată 
sarcinele țăraniloră, pentru că a redusă 
claca, boieresculă dela 36 la 12 dile de 
muncă. Și pentru că boierii, neputându-1 
î dupleca de a reveni asupra hotărîrei 
sale, de a protege pe țărani în contra 
nesațiului boierescă, s’au adresată la 
Portă și au cerută ajutorulă ei în con
tra Domnului filantropă.

Mai era încă o altă causă de confu- 
siuue, care, celă puțină pentru o parie 
de moșii, constituia în mâna stăpâniloră 
acestora numai o proprietate nominală, 
ilusorie. In interesulă țăriloră nostre, 
adecă în țâra Românescă și în Moldova, 
bunidre între rîulă Prută și Moldova, 
adecă în părțile cele mai ferite de inva- 
siunl străine, populațiunea rurală se în
mulțise și fie-care cultivatoră, avendă 
dreptă de a lua pământă de muncă pe 
moșia pe care era statornicită, pămen- 
tulă în mânile stăpâniloră de moșii din 
di în di se împuțina. Astfelă din <ji în 
di se întăria, după obiceiulă vechiu alu 
țării, care-lă găsimă și în totă Germania, 
că pretotindenl unde moșiile erau strimte 
să se împarță în trei treimi din cari 
două să se dea țăraniloră, er o a treia 
parte să rămână pe sema stăpâniloră. 
Grigorie Ghica, prin hrisovulă său din 
1766, a întărită acâstă disposițiune. Totă 
elă a mai hotărîtă ca țăranii aședațl pe 
moșiile situate la hotarele țării, adecă 

cele mai amenințate de iuvasiunl străine, 
munca să nu aibă a o face decâtă redusă 
la șese <|ile pe ană.

Etă ondițiunile sociale, etă condi- 
țiunile proprietății ndstre funciare, cari 
deși modificate, s’au păstrată pănă la 
1848 în legislațiunea nostră. Insă numai 
mulțămitore nu era acestă stare de lu
cruri. De o parte cereau desființarea 
clăcii, de altă parte înșiși proprietarii, 
celă puțină cei mai luminați, căutau a 
schimba o legislațiune care din di în 4* 
făcea proprietatea rurală mai ilusorie în 
mânile loră.

La 1848 — și aci regretă că onorabi- 
lulă d-nă Eugeuă Ionescu a omisă acestă 
punctă din remarcabilulă său discursă, — 
a isbucnită revoluțiunea. In țera Româ
nescă mișcarea a avută ună caracteră 
nu numai politică, der și socială. Gu- 
vernulă provisoriu prin renumita sa pro- 
clamațiune a declarată pe țăranulă ro
mână nu numai proprietară absolută pe 
pământulă său, der l’a liberată și de 
clacă. S’a făcută o mare adunare, s’a 
întrunită în BucurescI, la care au luată 
parte și țăranii și boerii spre^a discuta 
amănunțimile acestei mari reforme. Bo
ierii opuneau mai cu deosebire greutățile 
problemei: Cum și cu ce țăranii voră 
plăti despăgubirea cuvenită stăpâniloră 
de moșii? întrebare, care și a4l se face, 
adecă cum voră plăti țăranii avansurile 
ce proiectulă guvernului prescrie a se 
da țăraniloră ce se voră împroprietări 
pe moșiile statului. Se dicea țăraniloră: 
De unde aveți voi să plătiți paguba 
pentru oborîrea clăcei, pentru luarea 
pământului nostru? Atunci țăranii des- 
vălindu-șl brațele loră nervâse, der ne
gre de munca clăcei, li-au răspunsă : A- 
ceste brațe de vecurl vă hrănescă și vă 
îmbogățescă; aceste brațe voră munci 
cu mai multă hărnicie când va fi să ne 
plătimă slobozenie nostră, cănd va fi să 
fimă stăpâni pe pământulă nostru și pe 
brațele nostre!

Insă în curendă intervențiunea turco- 
rusă a venită de a reprimată mișcarea 
națională din România și cu dânsa s’a 
pusă capătă și reformei sociale.

In BucurescI a venită Barbu Știrbeiu 
ca Domnă. Elă era ună mare și ener
gică administratoră. Deși împedecată 
la totă pasulă la ocârmuirea sa de Rusia 
și de Turcia, elă a făcută mari reforme, 
elă a dată țărei liniște, ordine și o mare 
desvoltare materială și chiar morală. 
Der, cu reprimarea revoluțiunei, elă n’a 
putută reprima și agitațiunea dintre 
țărani.

Am avută onore a cunosce pe acestă 
d-nă vrednică, pică der: Să dea Dum- 
nedeu ca țera să mai aibă bărbați, cari 
să fie urcați în capulă ministerului de 
interne și să ocârmuescă ca bătrânulă 
Barbu Știrbeiu. (Va urma).

„Meseriașulu românii" ,associațiune 
de credită și depuneri, îșl va ține Adu
narea generală pe anulă 1888 Duminecă 
în 2 (14) Aprile 1889 la 3 ăre postme- 
ridiane în localulă propriu, tergulă Stra- 
eloră Nru. 147.

Obiectulă Adunării va fi raportulă 
direcțiunii, esaminarea socoteliloril anu
lui 1888, încuviințarea loră, darea abso
lutoriului și propuneri de sine stătătore.

Domnii membrii suntă rugați a lua 
parte în numără câtă se pote de mare.

Brașov u, 18/30 Martie 1889.
B. Baiulescu

preș.

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 1889.

Baportulu secretarului generală asupra lu- 
crăriloru făcute în anulă 1888—8!).

(Urmare).
IV. Donațiunl, legate și fonduri.

In decursulă acestui ană averea 
Academiei s’a mărită în modă conside
rabilă prin nouă donațiunl.

1. Principala donațiune ce avemă 
de înregistrată este aceea de 200,000 
lei făcută de Princcsa Alina Știrbeiu. La 
liberalitățile sale anteriore pentru alte 
institute de cultură, Domnia-Sa vine 
acum și-și legă numele de acela ală 
Academiei, nu numai prin însemnătatea 
materială a donațiunei sale, ci totodată 
prin disposițiunile bine chibzuite, cari o 
regulamenteză. S’au făcută demersurile 
necesare la guvernă pentru ca Academia 
să fiă autorisată a primi acestă dona
țiune, și, dimpreună cu votulă d-vostră, 
care va aproba decisiunile luate de Aca- 

demiă în ședința ei din 24 Februarie și 
de Delegațiune, veți binevoi a esprima 
în modă solemnă princesei Știrbei eterna 
recunoscință a acestui înaltă institută de 
cultură pentru generosulă și patrioticulă 
actă ce a desăvârșită.

Etă actulă de donațiune în întregulă 
său :

„Actă de donațiune.
„Dorindă a da unei părți din averea 

mea o întrebuințare folositore națiunei, 
m’am decisă să facă Academiei Române 
o donaținne de două-sute mii lei.

„Facă acestă actă în credința ce 
am că Academia va fi totdeuna purtă- 
torea desvoltărei morale și intelectuale 
a poporului românescă. Am cre4ută, că 
e bine să dau acestei donațiunl o des- 
tinațiune mai alesă istorică, fiindă că 
cunoscința esactă și amănuntă a istoriei 
naționale este fundamentulă adevăratului 
patriotismă, care pricependă binele și 
progresulă săvârșită, relele și nevoile 
suferite, arată cetățenului calea ce tre- 
bue să urmeze cu încredere și cu sigu 
ranță. Der am credutu, că pentru a în
tări din ce în ce mai multă cultulă bi
nelui, capitalulă ce dăruescă pote servi 
totodată din timpă în timpă a încuragia 
lucrări menite a ridica simțămintele mo
rale și creștinescl ale poporului, precum 
și scrieri avândă de scopă a desvolta 
mintea, inteligința, judecata și inima 
tinerimei.

„Facă acestă actă însuflețită de do
rința, ca România să-și asigure viitorulă, 
obiclnuindu-se cetățenii a făptui Dumai 
cele plăcute lui Dumnedeu, a rămâne 
totdeuna pe calea virtuții și a-șl înde
plini necontenită cu sânțeniă și cu tăriă 
datoriile cătră patriă.

„Decidă deci următârele:
„1. Facă Academiei Române dona- 

țiunea capitalului de două-sute mii lei 
prin depunere la cassa de consemnațiunl, 
depuneri și economii a o sută mii lei 
în rentă perpetuă a statului 5°/0 și o 
sută mii lei în rentă amortisibilă a sta
tului 5°/0și prin predarea în mânile au
tori tăței legale a Academiei a recipisei 
acelei casse sub Nr. 89.717.

Mulțămită publică.
Comitetulă parochială din filia Baș- 

telecă aduce cu plăcere la cunoscință, 
cumcă în urma concesiunei primite dela 
măritulă consistoriu archidiecesană de 
sub Nro 2093/888 B, pentru a colecta 
pe sema bisericei ce se va zidi în filia 
Baștelecă la matera Dobârlău, protopres- 
biteratnlă Brașovului Il-lea și anume, a co
lecta în protopresbiteratele Brașovu I ș 
II și Treiscaune, s’a și întreprinsă co
lecta la confrații noștri creștinidin 32 co
mune, precum urmeză:

In Brașovă s’au colectată 38 fi. 51 
cr.; în Herman s’au colect. 14fl.,înSâm- 
petru 6 fl., în Stupinile Brașovului 15 fl. 
66 cr., în Arpătacă 4 fl. 59 cr., în Fel- 
diora 3 fl. 2 cr., în Hăghigă 7 fl. 70 cr, 
în Bodă 1 fl. 50 cr., în Rodbavă 4 fl. 
24 cr., în Măerușă 4 fl. 80 cr., în Arini 
cu filiala Jârâs 3 fl. 92 cr., în Vâlcele 
(Elopatak) 2 fl. 52 cr., în Doboli inf. și 
Farkasvâgd 30 fl. 20 cr., în Kdkt>s(Chi- 
chișă) 6 fl., în Marcoșă și lunca Marco- 
șului llfl.53 cr., înBudila7 fl. 15 cr., în 
Preșmeră 27 fl. 68 cr., în Comălău 5 fl. 
în Stupinile Preșmerului 8 fl 60 cr., în 
Teliu 3 fl., în Ozună și Sintionă 6 fl. 18 
cr., în Vama Buzăului 7 fl. 94 cr.în Brețcu
19 fl. 32 cr., în Poiana sărată 10 fl. 11 
cr., în K.-Mărtănușă 6 fl. 74 cr., în Ză
bala 3 fl. 60 cr.; în Zagonă 7 fl. 5 cr., 
în Sita Buzeului 18 fl. 83 cr., Boroșneul 
mică 12 fl. 40 cr., înFilia gr. or. Bik- 
falău 15 fi. 80 cr., în Bikfalău biserica 
reform. 5 fl., în Bikfalău cassa comunală
20 fl., în S.-St.-Gyorgy gr. or. 7 fl. 
57 cr.

Suma întregei colecte =346 fl. 16 cr.
Pentru acestafrumosă sumă numitulă 

comitetă îșl ține de sfântă datorință a 
aduce cea mai căldurosă mulțămită'con- 
frațiloră creștini din susă numitele co
mune și cu deosebire stimațiloră D-nl 
Preoți, învățători și EpitropI, cari nu au 
întâr4iată a contribui și a da mână de 
ajutoră pentru scopulă sfântă ce îlă 
avemă, de a ne zidi o sf. jbiserică din 

materială solidă, în loculă celei vechi 
ruinate, de lemnă, pentru a nu rămânâ 
defăimați înaintea altoră națiuni în ală 
căroră sînă trăimă.

Nu putemă trece cu vederea nici 
aceea, cumcă pe lângă totă mângăerea 
ce am avut’o colectând ă în susă numi
tele comune, am fostă cu totulă nemân- 
găiațl din partea stimatului d-nă preotă 
dela Intorsura Buzăului, Alecse Neago- 
vicl, care n’au îndrumată rușinați din 
parochia dânsului 4*c®n<^h, că Dnia- 
sa nu va lăsa pe nimeni a colecta în- 
parochia dânsului de ar vede chiar hâr
tia mitropolitului, pe care arătându-i-o 
nici nu a voită să se uite la ea, cjicendil'.* 
„A, sciu eu", pretextândă casulă că den- 
sulă nu are odăjdii în biserică și trebue 
su facă dânsulă colecta pentru ași cum
păra dajdii, și apoi afară de aceea a 
4isă, că parochienii'densului suntă datori 
vânduțl la Sași.

Și apoi a mai ^isă că: Jj„Decă|în- 
drăsnițl a colecta, vă escorteză". Se 
vede că dânsulă în îngâmfarea sa nu 
voesce să scie de lipsele și năcazurile 
altuia. Fie în scirea Domnului. Colec- 
tanții s’au întorsă rușinați și nemângă- 
iațl, cu atâta însă îi putemă mulțămi, că 
ne-a îndreptată pe unde amă venită ca 
să nu greșimă drumulă, 4icendfi- nDu- 
ceți-vă pe unde ați venită".

Baștelecă, 18 Martie'1888
In numele comitetului parochială.

Neculae Iuga Epitropă, și Damianu Iuga,
ca colectanțl.

„ALBINA" InstitntU de creflitu și de economii.
Filiala Brașovu.

Intrate:

ConspectulA operațiuniloră de cassă in lnna 
Martie 1889.

Numerar cu 28 Faur 1889 fl. 10,936.02
Depuneri spre fructificare . 61,411.77
Cambii achitate .... 122,198.11
Conturi curente .... 20,455.26
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

5,006.18

împrumuturi................... 13,142.-
Monetă............................. 1.361.40
Interese și provisiunl . . 4,884.82
ComisiunI............................. —
Diverse............................. 43.996.40

fl 283.391.96
Bșife :

Depuneri spre fructificare fl. 78,139.37
Cambii escomptate . . . 128,867.36
Conturi curente................... 25.377.21
împrumuturi pe producte . 
împrumuturi pe efecte și alte

4755.55

împrumuturi................... 5451.35
Monetă............................. 1732.96
Interese și provisiunl . . 636.40
ComisiunI............................. 180.-
Diverse............................. 26.874.68
Spese și salare................... 979.03
Nume rarii cu 31 Martie 1889 10,398.05

fl. 283,391.96
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 

dirigentă. adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comptabilti.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
.Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

BerlinO, 1 Aprilie. Goltz a fostu 
demisionatu din postulu de șefu 
alu admiralității, va remâne înse 
comandanții alu marinei. Căpita- 
nulu Senden este numită șefu alu 
cabinetului de marină, ce se for- 
meză.

Luxemburgu, 1 Aprilie. Consili- 
ulu de stată a luată hotărîrea, ca 
ducele de Nassau se vină în Lu
xemburgu, se adreseze unu me
sagiu camerei și se anunțe țării 
regența sa, după care va urma de
punerea jurământului.

Parisu, 1 Aprilie. La casă când 
procurorulu generală ar persista 
în refusulă seu de a păși contra 
generalului Boulanger, se va numi 
în loculu lui procurorulu Parisului. 
Piarele boulangiste se bucură, că 
s’a produsă acestă conflictu.

Editoră și Redactoră responsabilă :
Or. Aurel Mureșianu.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 65—1889.

Cursuld pieței Brașovu
din 26 Martie st. n. 1889.

Bancnote romănescl Cump. 9.50 Vend. 9.52
Argintă românescă - n 9.4-1 n 9.48
Napoleon-d’orI - - - n 9.61 N 9.63
Lire turcescl - - - 10.84 f« 10.88
Imperiali - - - - n 9.84 n 9.88
GalbinI n 5.62 n 5.65
Scris, fonc. nAlbmau6"/0 n 101.— n —.—

n n n 6’10 n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 127.— H 128.—
Discontulă - . . . 6'/,—8°/0 pe aud.

Cursulu la bursa de Viena
din 30 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 102.95
Renta de hârtia 5°/0................................ 94.65
împrumutul^ căilorh ferate ungare - 145.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 120.—

Amortisarea datoriei căiloră terate de
ostil ungare (3-a emisiune) - - 115.30

Despăgubirea pentru dijma de vină 
ungurescă ------- 99.85

Imprumutulă cu premiulh ungurescii 142.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului..................................... 129.—
Bonuri rurale ungare .... - 104.95 
Bonuri cu clasa de sortaro - - - - 104.95
Bonuri rurale Banattl-Timișh - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 104 95
Bonuri croato-slavone ----- 104.50 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 99.85
Renta de argintă austriacă - - - - 142.75
Renta de aură austriacă ----- 129.50
LosurI din 1860 ------- 83.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 84.40
Acțiunile băncei de credită ungar. - 111 75
Acțiunile băncei de credită austr. - 142.— 
Galbeni împărătesc!................................. 5.71
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.57
Mărci 100 împ. germane - - - - 69.17
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.10

Sosirea si jtara tremrilora si jostelorn în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulfl de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulti mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:
Trenulfl mixtfl Nr, 318: 1 oră. 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovii:

Trenulfl de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulfl mixtfl Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulfl mixtfl Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amecjl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela Brașovii la Reșnovu-Zernescl-Iiranu : 12 ore 30 m. după amedl
b)
c)
d)
e)

»>

n 
n

)5

n
n

,, Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute nflptea. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

i■i

STABILIMENTUL DE CESORNICĂRIĂ 
lc esistă de 81 ani cu celu mai bunu renume 

în Budapesta, IV. Waitznergasse No. 7.
al ii lui

JOSEP;H;LECH1TEII
. r. iurnisoru alu Curții și alu Alteței Sale 

c. r. Archiducelui IosilTi, recomandă cu prețuri 
el’tine sub garanția.

Cesornice llemontoir pentru Domne: 
Cesornice-Nickel 13 11. — Cesornice-Oțelu (Stahl-Uhren) 18 fl. — 
Cesornice de argintu 16 fl. — Cesornice de aurii cu sticla de 
cristalu 25 11. — Cesornice de aurii cu capace duple 35 fl.

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

pentru amploiații dela căile ferate, economi, lucrători etc. 12 
Cesornice de oțelii cu mehanismu cilindrica .... 15 
Cesornice de argintu cu sticla de cristal și mehanism-Anker 20 
Cesornice de argintu cu doue capace si melianism-Anker 24 
Cesornice de aurii cu sticla de cristalu și mehanism-Anker 40 
Cesornice de auru cu doue capace și mehanism-Anker 55 

Comandele pentru provincia cu rambursa poștală.
Reparaturi de cesornice se esecută în modulu cela mai bunu 

sub garanțiă.

B
i

Iș

15

40

11. 
11.
fi. 
fl.
11.
11.

Avisu d-lon abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abonezâ din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

Budapesta—PredealCi Predealii—Budapesta B.-l*esta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-S*esta Copșa-niicA—Siiiiiu
Tren de Trenu 
per- accele- 
s6ne rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

J

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

Oradea-mare : 4.18 7.01
| 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Agliiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu
10.34

11.15
Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulâ de susti 1.45
Aiud 2.07
Teiuști 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Medialii 4.21
Elisabetopole 5.11
Sigiiișâra 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodii 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

1 9.45Brașovii j 1.55
Timișh 2.53
Predealu 3.28

Bucuresci 9.35

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.361
4.58
5.26

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Bucuresci 
(Preileftlu 
Timișu

Brașovii

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodh 
Hașfaleu
Sigliișora
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
6.24 ?Blășiu 
6.38"Crăciunelă
6.56 Teiușu
7 |5 Aiudti
7.41 'rințulă de susu
9.18 |ui6ra

pQ._  Cucerdea
10.09 Gliirișă
10.19 Apahida..  I
12.34 Nădășelii
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșft
2.191 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.321 Bratca

Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
Varad-Velencze

I
I

Tren dej Trenu
accele-

I

6.11

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40

6.43
7.12

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Lnilâny 
Szolnok
Budapesta

Viena
6J3
2.5i •

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

jlfiureșu-Baidoșfi-Bist rița

Mureșfi-Ludoșu
Țagă-Budatelech
Bistrița

Trenu ' 
omni
bus
 „

i Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațil
Gyorok 
jPaulișU 
jRadna-Lipo 
jConop 
Berzava
Șoborșinh 
IZamh
Gurasad- 
|Ilia 
iBranicica 
Deva
Siiueria (Piski) 
lOrăștia
IȘibotu
Vințulfl de josu 
lAlba-Iulia
Teiușu_________

•va

Trenu 
omni
bus

Trenu ! Trenu 
de

pers.
de 

pers.
Trenu
mixt |

Trenu 
<le 

pers.

2.17
2.37
3.19!
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.— Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințulu de 
Șibotu 
(Orăștia 
Siiueria Piski)

9.05
12.41
5.45

josă

6.—
6.13 
6.38’Deva 
g j jBranicIca
7.101 a
7 37 Grurasada
7h5^am<1 . 

Soborșinh 
Berzava
Conopil

8 42i
9 12
9.41!
9 58 ^a4na-Lipi

10.17i
10.42
11.07
11.37
12.-1
12.29
12.46

1.26;

Paulișu
; Gyorok 
Glogovaț.

Aradu

iova

Szolnok
BuilapeHta

Viena

I

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32'
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44'
5.30
ii.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32

3. -
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15

Trenu 
mixt

I
1.4
2.3'

Copșa-inică 2.29 4.35
Șeica mare 3.02 5.05
XiOînneșQ 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sibiiu 4.42 6.40

11.-
11.21

Sibiiu-Copsa-micii

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
.Lomncști 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-inică 10.49 11.45

Cucerdea -Oșorlieiu

6.—
3.—

iSiuieria (Piski)- BDetroșeuî l*etroșeui-Siuieria (Piski • oșorheiu

5.50| Be^liinulu stlseseu
~.Î3

6.38' .„ „ ( ucenica
7 OR Cheța
‘-a® Ludoșil
D-U,M.-Bogata

Iernută
Sânpaulă

^.Mirașton

8.— Siiueria
8.36!Streiu 
9.02 Hațegă

Pui9.32
10.11 Crivadia
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-1
3.04
3.36 Aradu
3-52 iradulti nou
4.03 iNemeth-Sâgh
4.47 IVinga 
7.30|!Orczitalva

~3 pg Mercz.ifalva 
_ Tiinișdra

Banița
IPctroșcni

i 4.26 
, 5.12 
: 5.55 
_6.41

7.26
8.14
8.50

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

10.02 5.11 l'ui 11.42
11.02 5-&^!Hatei>-h 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Siiueria 1.51

Aradu— Timisora Tiiuisora—Aradii

6.05 IP
’

1 C
D Tiinișdra 6.25|

6 33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczîfalva 7.46
7.29 7.16 Vin ga 8.15
7.65 7.47 N6meth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă. nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

Bistrița-iBuresu-Iaidosu
’ • •>

I 4.40| Bistrița
02 Țagti-Budatelecti

I____ Mureșil-Ludoșii

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

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12-DD| 6.13
6.— 4.00
7.56 7-

I
I

Reghinul-săs.
I
Bețgliinulu sftsescu
Oșorlieiu-Cucerdea

o.—
6*02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul-săs.

Oșorheiu

Mirașteu 
SanpaulU 
lernutfl
M. Bogata 
•Ludoșh
Cheța 
Cucerdea
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8.35

10.20
8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 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

Siiueria (Piski)-l nied

9.41
1.11

G li irișu Turda Turda— Gliirisu

' 1 1
GhirișO 9.26! 4.19
Turda 9.47 440

—!--------
Turda 8.291 3.19
Ghirișu 8.501 3.40

Siffliișura- Odorheîu
h-------------------

Cfrdorheiu —Sigliișora

[Sigliișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorhciu 9.45 Sighișora | 9*f6

Unieddra
Cerna
Siiueria

Siiueria (.Piski)
Cerna 
l’niedbra

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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l uied.-Siuieria (Pisk )

9.36
9.50

10.15


