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nGaaetau iese in fie-oare ții
Abonamente oentrn Ausli j-UBgaria 
Po unii anu 12 fi., pe șăselun 

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

Pe unu ană 40 franci, pe săae 
luni 20 franc!. pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la tdte ofi- 
oiele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentulu peana Brașovu: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă 1.: pe ună ani 
10 fl., pe șăse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ulă in 

casă: Pe ună ană 12 fl.pe 
șăee luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 cr. v. «■ 8^u 

16 bani.
AtAtă abonamentele cfi.tă și 
inserțiunile sun tu a se plăti 

înainte.

Nr. 66. Brașovt, Mercur! 22 Martie

2STovi a"bonamentu
la

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

abonamente la care invitămu pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe uni anti 12 fl.

Pentru România șl strâiniitate :

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe uni anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: 
pe anii 2 fl. — 
pe șese luni 1 fl. — 

Pentru România și străinătate : 
pe anti 8 franci,
pe șese luni 4 franci.

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

Domnii, cari se vorti abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 21 Martie v.

Maghiarisarea violentă începe 
a le da șoviniștiloru râde, der nu 
cum așteptau ei.

Decă au crezută că, maghia- 
risându câțiva Nemți din Zips, 
câțiva Șvabi din Torontalu și o 
parte din puținu numerâsa inte- 
ligințâ slovacă voru pute isbuti a 
’șl întinde uneltirile de maghiari- 
sare și mai departe pe la Germa
nii și Serbii din comitatulu Albei, 
acum s’au putută convinge, că și 
maghiarisarea violentă trebue se 
aibă o margine peste care nu se 
pote trece fără grave urmări.

Esemplulu celu mai prospetă 
ni-lu dă nenorocita comună ne

maghiară Ercsi din comitatulu 
Albei în Țera Ungurescă, unde 
uneltitorii maghiarisării de multu 
își jocă mendrele loru de soboli, 
contra esistenței naționale a locui- 
toriloru de acolo, vrendu a le In
troduce limba ungurescă chiar și 
în biserică.

Locuitorii comunei, Germani 
și Șerbi, suntă catolici și au în 
comună o biserică. Sobolii ma
ghiarisării violente au luatu hotă- 
rîrea, ca în biserică se se sever
șescă slușba mică de doue ori pe 
lună în limba ungurescă, !în con
tra voinței poporațiunei germane 
și serbe.

Cum au putută ajunge lucru
rile aci, toile unguresc! nu ne 
spună ; der nu mai încape îndo
ială că numai ticăloșia inteligen
ței germane și serbe din comună 
a putută fi causa acestei nenoro
cite stări de lucruri. Destulă că 
la 24 Martie n. s’a și severșitu în 
biserică pentru înteiași dată slușba 
în limba ungurescă.

Amărîciune adencă a produsă 
în inimile credincioșilor^ acelei 
biserici acestă încălcare a dreptu- 
riloru loră, acestă violentare a 
consciinței loră, cari suntă Ger
mani și Șerbi er nu Unguri, acest 
atacă îndreptată în contra națio
nalității loră. Cele ce s’au petre
cută ni-le istorisesce foia ungurescă 
„Szekesfejervar es Videke“, 4i_
cendă:

„Serbii aflători în biserică au 
conturbată și s’au purtată osten
tativă față cu slușba ungurescă. 
Admoniările capelanului n’au folo
sită nimică, așa că în urmă s’a 
cerută intervenirea gendarmiloră. 
La finea slușbei, când Ungurii eșiră 
din biserică, Serbii grupați la ună 
locă cu toții îi întâmpinară cu în
jurături, batjocuriri și cu sburăturî 
de petri; ună copilă fu lovită în 
capă așa că îndată îlă năpădi sân

gele. Gendarmii au arestată doue 
femei serbe și pe celă ce a spartă 
capulă băiatului ungură. In cțiua 
următore, slușba mică, care avea 
se se severșescă în limba germană, 
se săvârși erăși în limba ungurescă. 
Germanii ve4ându acesta eșiră a- 
fară din biserică și cu atâta lucrulă 
s’a isprăvită. Față cu aceștia nu 
s’a mai provocată intervenirea gen
darmiloră

Și în locă se tragă la răspun
dere și se ceră pedepsirea ur<|i- 
toriloră acestei triste scene, ce a 
fostă provocată prin aceea, că co
munității bisericesci germane și 
sârbesc! i-s’a încălcată dreptulă 
limbei în biserică, foile unguresc! 
ceră în gura mare aspra pedep
sire a Serbiloră și a Germaniloră 
din Ercsi, adecă totă a „hoțiloru“ 
de păgubași, cțicftudu, cum cetimă 
în „Erdely Hirado“ din Clușiu, 
între altele:

„Față cu ună poporă atâtă de 
fanatică, care își uită chiar și de 
cinstea cuvenită cătră casa lui 
Dumnezeu, numai pentru ca să 
p6tă face demonstrații în contra 
maghiarimei, față cu ună ase
menea poporu nici cele mai as
pre măsuri nu suntă severe. “

Nu luămă măcară odată o foiă 
ungurescă în mână, ca se nu ce
timă, că „agitatorii11 nemaghiari 
ațîță poporulă. Ei bine, întrebămă 
acum: 6re totă acești agitatori 
suntă de vină pentru turburarea 
din Ercsi? Și decă nu ei suntă 
de vină, cum se pote, ca o nele
giuire săvârșită față cu limba ma
ternă a unei populațiuni nema
ghiare, o nelegiuire ce a produsă 
ună asemenea tristă resultată, se 
rămână nepedepsită? Cum se pote 
ca totu numai cetățenii nema
ghiari, cari suntă stăpâni pe bi
serica loru și au dreptulă de a 
aucți în limba loră maternă slușba 
întru mărirea lui Dumnecjeu, se 

fîă amenințați cu cea mai aspră 
pedepsire pentru o turburare ce 
au provocat’o uneltirile de ma- 
ghiarisare ale șoviniștiloră un
guri ?

Decă, descriindu-se cele petre
cute în Ercsi, nu s’ar fi făcută 
amintire de limba ungurescă, amă 
fi fostă seduși a crede, că acestea 
se severșescă într’o comună de 
prin Litvania ori Liflanda, și amă 
fi fostă seduși totă numai de foile 
ungurescl și de șoviniștii și agi
tatorii unguri, cari atâtă de desă 
strigă despre rusificare violentă 
în provinciile baltice din partea 
absolutisticei și despoticei Rusii.

Der așa țipetulă foiloră un
guresc! de-a se pedepsi Serbii și 
Germanii, cari se opună maghia- 
risărei bisericei loră și prin ea și 
a ‘naționalitățiloră, ne mântuesce 
de ori-ce seducere, sciindă bine 
că aceste fapte se severșescă sub 
„liberalulă* și „constituționalulă11 
regimă ală lui Tisza.

Și semânândă ca ou cu ou 
faptele săvârșite de acestă regimă 
în interesulă maghiarisărei, cu fap
tele săvârșite în absolutistica și 
despotica Rusiă în interesulă ru- 
sificărei, ne putemă esplica fârte 
ușoru, de ce în 4ilele din urmă 
foile rusesc! numeu pe ministrulă 
Tisza și regimulă seu — Uberalu.

Nu le-ar mai rămâne celoră 
din Pesta decâiu se ceră celoră 
.din Petersburg în dară o bucățică 
de Siberia, ca astfelă se se împli- 
nescă dorința foiloră ungurescl, de 
a se pedepsi cu cea mai aspră 
pedepsă aceia în contra cărora se 
severșescă încălcările nelegiuite de 
maghiarisare pănă și în sfânta 
casă a lui Dumne4eu, în biserică,

Der o vorbă 4ice: cine semăna 
vântă, culege furtună. Șoviniștii 
în 6rba loră cutezanță au trecută 
peste ori-ce margine, fără se se 
gândescă, în pornirea loră neno-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

ISeg-ele
(Urmare.)

Anii regenței trecură, Milană deve
ni maiorenă. Destuii! de multa a dorita 
ela în impaciența sa juvenilă sosirea a- 
cestui momenta. In cele din urmă pote 
să domnescă și ca domna dispune cu 
consciință de sine. Modesta bună-stare 
în care trăescă supușii săi nu-i e de 
ajunsa ; ela voesce să aibă una popora 
bogata, care să lege două lumi: a Orien
tului cu a Apusului. Problema ce șl-o 
pune pote nu este mai mare decâta ta- 
lentula său, de sigura însă ma! marede
câta puterea sa. Ela provocă cele mai 
sălbatice contraste ; tote în țeră — și mai 
întâi situația financiară — începa a se 
clătina. Clerula ’i se opune mai tare. 
Funda vorba de a se lua o taxă pentru 
funcțiuni bisericesci, nu dela preota în- 
su-șl, ci dela acela, în favorea căruia avea 
să se săvîrșescă actula piosa, popii înce
pură să strige că Milana strică vieța po
porului serbescă, că vatămă tradițiunile 
mai amara decâta Turcula. Guvemula 
decide ca să se destitue Metropolitula 
Mihaila, ala caruia esemplu a agitata 
țera. Spre năcasulă ministrilora, metro

politula își câștigă una protectoră mai 
înalta ; Țarula intervine și se rogă pen
tru agrațiarea Archiepiscopului. Milana, 
una spirita neînduplecata, cuteză a re
tușa acestă pretensiune. „’Ml pare rău“
— telegrafia ela la Petersburga — „că 
nu pota săsatisfaca dorinței Maj. Sale, vo
ința împărătescă s’a esprimata prea târ
ziu. Decretula de destituire pentru Ar- 
chiepiscopă era deja subsemnata ; era 
imposibila de a lua disposiția îndărăta.u
— „Acăsta ’i va strica multă“, își șop- 
tiau cei precauțl din țeră,— „ela va da 
încurenda îndărătă.“ Milan părea că nici 
nu viseză de asemenea pericolfi. Ela 
credea, eă stă sub zodia norocului; po
eții curții sale ’i cântau „că cu tote lup
tele ela va păși tota printre florlu, căci 
numai cu puțina înainte calea vieții sale 
se’ntelni cu aceea a fiicei de boera Nata
lia de Keczko.

Ela o vădii mai întâi în străinătate, 
la una bala în Parisa. Din jurula ei 
indiferenta răsărea lumina capului ei, 
în care natura zugrăvi cele mai frumdse 
trăsuri. Puțina îi păsa, că o curta 
una amica, una sublocotenenta, ca cei 
mai mulțl oficerl tineri: săraca, cavale- 
resca și fără gloriă. Natalia e frumosă, 
natura ei excentrică o face și mai atră- 

gătore; ea este — bogată; farmecula ei 
îmbată pe Milana cu totula. Câteva 
săptămâni și mâna sa pote să se atingă 
mai multa decâta fugitiva de a ei, gura 
ei ’i șoptesce cuvinte intime. Milana și 
Natalia sunta în ajunula logodnei. Ami- 
cabile prospecte îlă conducă în căsătoria 
sa; după câtva timpa se aședă nori îna
intea fericirei sale. Princesa se arată 
forte măniosă, când soțula ei, în focula 
pasiunei orientale, uită din când în când 
că a depusa jurămentulă de credință, 
într’o dimineță ea alergă așa de iute, 
cum o puteau duce micile ei piciore din 
conaca în locuința unuia din miniștri. 
Acesta văcjuse pănă acuma pe Natalia 
numai veselă și rîdendă și este surprinsa 
de a vede la ela pe înalta domnă ca pe 
o fugară într’o toaletă de dimineță, ce se 
vedea că șl-a luat’o în grabă, cu lacrimi 
în ochi, cu obrajii roșii și tremurânda în 
tota corpula.

„Voiu să mă duca de aicl“, strigă 
ea, „să fugă din lumea acesta ușoră de 
minte! Am dovedi, că ml-e necredin- 
ciosă, legătura nostră trebue să se 
rupă.u PrecauțiunI și considerațiunl de 
curte se puna în mișcare, să afle modula 
de a mijloci, de a împedeca divorțulfi 
ce-la dorea atunci princesa. Cu tote 

acestea între bărbata și femeiă nu s’a 
mai putută restabili pacea; ei credeau 
că portă lanțuri când trebuia să mergă 
unuia lângă altuia.

Mai mulțl ani a durata acestă po
somorită disonanță. Milana estinse mar
ginile imperiului său, ela își puse corona 
regală pe capa, ela transformă conacula 
simplu și necioplita ala părințilora sei 
într’una mândru castela. — Fericirea 
însă îla ocolia. De-odată se dedu alarmă 
în țeră, revoluția dela Filipopola isbucnise 
vechia dușmăniă între Șerbi și Bulgari 
se deșteptă. Deodată ’i se părea flă
cărui orna politica în Belgrade, că ve- 
cinula ostila are intențiunea de a câștiga 
Pirotula și Vrania și de a pretinde teri- 
toriula mărginașă pănă la Morava. Răs- 
boiulă începu. Din nenorocire pentru 
tinerula regată socotela se dovedi falsă; 
patima ce străbătuse Serbia dispăru iute; 
trupele se bătură ca nisce mercenari rău 
plătiți, încrederea și devotamentulă cătră 
conducători scădeau în fiă-care (fi totă 
mai multă. In Belgradă se simțiau ca pe 
o mare furtunosă; o grabnică și groznică 
peire amenința dinastia.

Unde era salvatorulă, care putea să 
aducă ajutoră?! Regele era cu Garașa- 
nin în Nișă, ceialalțl miniștri rămasără 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 66—1889.

rocită, că acjl consciința națională 
a Nemaghiariloru nu va fi în stare 
nici o putere omenescă a-o ucide.

Din dieta nntrnrescă.
In ședința dela 26 Martie, după ce 

au mai vorbită doi deputațl la § 25, 
toți ceilalți vorbitori prenotațl au cerută 
să fiă șterșl din listă și așa după o des- 
batere de o lună de (file, în care au vor
bită 97 de inși, președintele încheia dis- 
cuțiunea asupra § 25. Cei doi vorbitori 
au fostă :

Emerică Fray vorbi forte violentă 
despre tratarea rea a voluntariloră în 
armata comună. Cere să fiă esaminațl 
de oficerl honvetfi. Ministru-președinte 
Tisza seniănă Tisei. Amândoi au ună 
cursă sucită și pricinuescă mai multă 
pagubă decâtă folosă. Reconstruirea 
cabinetului, ce se face acum, e o adevă
rată politică de teniă (vermele „panelica"); 
i-se taie membrele, der capulă rămâne. 
„Națiunea va îngriji, ca să dispară și ca
pulă.

Contele Gabrielă Karolyi își mărtu
risi pe față antipatia sa pentru Austria, 
ce a supt’o deodată cu luptele mamei. 
Ar fi mai bine, decă s’ar cufunda în 
mare. Tisza pote să se ducă, ca să’mpace 
țera; bucurosă i-se voră vota pe vieță 
lefurile ce le are acum și chiar cei doi 
cai albi, cu cari a sburată la Buda dina
intea iubirei poporului. Nici ună Un- 
gură să nu primescă port-epee-ulă dela 
împăratulă austriacă în limba germană.

Urmă apoi larmă. Raportorulă Mun- 
nich vru să vorbescă, oposiția ceru să 
renunțe la cuvântă și îi striga „Hoch" 
și „Zjivio". Gajary vorbi pentru maio- 
ritate, dicândă că alegerile au dovedită, 
cum că națiunea se adună împrejurulă 
guvernului. Oposiția din contră, numai 
suspicioneză, ațîță, der nu dovedesce 
nimică. Larmă grozavă se ridică, care 
ținu câteva minute, și strigăte de „abzug 
Bettelhiem", (așa-i dice oposiția lui Ga
jary), „Josă", „Hoch". „Nu vremă s’a- 
udimă pe Bettelheim". Președintele sună, 
drepta lărmuesce și ea. Gajary, is- 
prăvindu’șl vorbirea, e întâmpinată de 
oposițiă cu „Hoch, hoch! Gratulați d-lui 
Bettelheim !“ (cătră drepta).

Ministrulă de h.onvedl Fejervary se 
ridică să rectifice aserțiunile deputa- 
țiloră oposiționall în privința colonelu
lui Zathureczky. Acesta colonelă, dise 
ministrulă, nu ’șl-a făcută datoria. (Con- 
tradicerl în stânga estremă și strigăte: 
Fiind-că era Ungură ?) Regimentulă sub 
comanda sa era în regresă. Toți câți îlă 
cunosceau pe Zatureczky spuneau, că e 
trupesce și sufletesce slăbită. (Mare miș
care în stânga estremă.? I-s’a spusă deci 

în capitală. Intr’o dimineță, în 14 No
vembre st. v. 1885, se adună guvernulă 
la porunca telegrafică a regelui la o 
consultare. Milană doria, ca întregulă 
cabinetă să vină îndată la Nișă. Acestă 
ordină strictă și totuși neclară deșteptă 
în guvernă o penibilă sensațiune. Miniștrii 
începură se dispute despre aceea ce pote 
voi regele, când etă că sosesce ună 
funcționară, care abia răsuflândă aduse 
scirea, că corespondentulă diarului „Ti
mes" ar fi aflată, că regele se portă cu 
idei de abdicare. „Acesta n’ar fi nici o 
speranță într’o fericită soluțiune a lucruri
lor11, declarară miniștrii, „acesta ar aduce 
cu sine numai nouă încărcători". In 
grabă se cumpăniră tote pro și contra. 
Era vorba oă plecarea întregului cabinetă 
ar zăpăci și mai multă spiritele descu- 
ragiate, cum era temere, și de aceea 
hotărîră de a combate abdicațiunea, de 
a nu da ascultare ordinului regelui spre 
a merge la Nișă.

Câteva momente mai târdiu merseră 
miniștrii la regina. Acesta îi primi; ea 
zăcea pe o canapea avendă înfășurată 
frumosulă ei capă cu compresse de ghiață. 
Piciorele ei erau acoperite cu ună șală.

Când intrară miniștrii, ea răsfoia 
melancolică în scrisori și gazete. „Ve- 

să se retragă. Amărîtă de acesta, s’a 
plânsă că e persecutată fiiridcă e Ungură, 
ună lucru de care 40 de ani nu 
s'a plânsă. (Mare larmă.) Suntă mulțl 
Unguri în armată în posițiă superioră, 
der o asemenea plângere nu esistă. (Con- 
tradicerl și mișcare în stânga.) Acesta 
am spus’o, pentru ca să nu fiă indusă 
în erore opinia publică.

Cu acesta s’au terminată desbaterile 
asupra §§ 24 și 25. Acești paragraf! au 
fostă votați în acestă ședință cu mare 
majoritate, în textulă loră originală cu 
moțiunea lui Gajary. Oposiția strigâ: 
Asta-i rușina ! Hoch, hoch, hoch!“ Drepta 
începu și ea a lărmui. Astfelă în stri
găte de: Rușine 1 Hoch ! se termina șe
dința.

SCIRJLLE DILEL•
Agiulfi. aurului a cădută, scrie „Cu

rier. Fin.", la 0.25 bani la sută, încu
rajată în acestă rolă de redeschiderea 
navigațiunei pe Dunăre, care a readusă 
mișcarea și vieța în porturile române. 
Proiectele de legi financiare și monetare, 
precum și bugetulă aflată pe biroulă ca
merei, n’au fostă încă votate; lumea e 
nemulțumită de puțina activitate ce des
fășură Camera; poimâne expiră sesiunea 
extraordinară și din causa legiloră finan
ciare, ea va fi din nou prelungită pănă 
la 1 Aprilie. Decă celă puțină ar fi mai 
fructuose aceste 15 dile după ce s’au 
perdută luni întregi fără să se dea țâ
rii alta, decâtă legea vândârei bunuriloră 
statului, și aceea a retragerei bileteloră 
hypotecare.

* * *
0 nouă virtute. La premiulă ungu- 

rescă „Karatsonyi" pentru virtute au con
curată trei fete. Și scițl ce se vorbesce ? 
Că nu se va fa premiulă nici unei as
pirante, fiindcă nici una nu posede o 
„virtute", nu sciu unguresce! Apoi sâ nu 
pufnescl de rîsă ?

* * *
Focii. In Vălcău, comit. Cojocnei, 

au suferită 9 familii, cărora li-au arsă 
edificiile economice, o pagubă de 10,000 fl.

♦* sjs
Postu de magistru poștalii e de ocu

pată în Aschilău-mică, pe lângă con
tractă și cauțiune de 100 fl. Lefa e 150 fl. 
pe ană. 40 fl. cheltuell de cancelaria, 
12 fl. de distribuire și ună paușală de 
espedată ce se va stabili ulterioră. Că
ruța poștii va circula între Așchileu și 
Hida. Petițiile se adreseză la direcțiu
nea poștală din Sibiiu.

** *
Opritii de polițiă. Alaltăerl seră s’a 

produsă în restaurantulă „Fleischer et 
Comp.“ ună orecare Arnold Lowy, „im- 

dețl", — dise ea cu impaciență cătră 
ei — „sunt bolnavă! Ce este ? Intem- 
platu-s’a vre-o nouă nenorocire11 ? ! Mi
niștrii raportară despre ordinulă regelui, 
ca și despre decisiunea, ce credură de 
lipsă a-o lua. „O, acesta ați nimerit’o 
rău" ! strigâ ea tare. „Trebue sâ călă
toriți și eu vâ voiu acompania11. — «Ună 
asemenea pasă“, declarară membrii gu
vernului, ar costa pe țâră și pe dinastiă 
mari jertfe. — „Vedeți mai negru de
câtă ar trebui" — răspunse regina, „eu 
îmi voiu face datoria decă nu astădl, 
mâne".

— „N’o veți face nici mâne"! îi re
plică 'unulă din miniștri; totă ce pu- 
temă concede este, ca doi dintre noi 
sâ călâtorescă la regele". — Regina tăcu 
și se puse pe gânduri. După o mică 
pausă cȚ36: „Bine der, mă învoescă, 
voescă ca RayovicI și PetrovicI sâ ia 
misiunea asupră-șl“. Ea făcu semnă și 
miniștrii fură dimișl. După 2 cesurl ple
cară cei 2 delegați. Imediată înaintea 
plecărei loru apăru la ei ministrulă de 
culte la însărcinarea reginei: „Maiestatea 
Sa vâ trimite salutare și bune urări pen
tru călâtoriă; sâ nu uitați, că încă mai 
este ună Obrenovici în lume“.

(Va urma.) 

pressario și directoră ală celui dintâiu 
orfeu-călâtoră (ambulantă) internațio
nală". Prestațiunile acestui „impresariu 
și directoră" necorâspondendă reclamei 
celei mari, poliția i-a detrasă încuviința
rea d’a se mai produce, și acesta în in- 
teresulă publicului.

*
* *

Indigenați. S’a votată Sâmbătă de 
camerile române indigenatele d-loră C. 
Cristodoră, Sabină Hodoșă (Română din 
Transilvania), Dr. Sig. Steinner (evreu). 
Alexe Căciulă (Română ardeleanu), Ferd. 
Bitner (Sasă din Brașovă), Nic. I. Dra- 
goșă (Română transilvăneană, Săcele), 
M. Nijnică și altele.

*
* *

Asfixiată. Ivindu-se focă într’o o- 
daiă din Monchhof Nr. 4 în Sibiiu, pro
prietara casei d-șora Iohanna Liszt a in
spirată atâtă de multă fumă, încâtă pe 
lângă totă ajutorulă medicală a murită.

Imbnnetățirea sortei țeranilorn in România.
(Urmare).

Totă în vremea aceea Moldovenii 
au dobândită ca Domnă pe bunulă și 
liberalulă domnă Grigorie Ghica. In 
Moldova n’a fostă revoluțiune socială; 
der și acolo era ună grupă de liberali. 
Ei nu puteau sâ stea indiferenți la ideile 
liberale ce isbucnise în România în pri
vința reformei sortei țâraniloră. In ca
pulă acestora era Grigorie Ghica, și elă 
devenise acum domnă. Elă der, ajunsă 
în capulă țârei, nu putea sâ nu împlinescă 
o reformă liberală în privința țâraniloră. 
Se decretă der în 1850 o lege rurală 
menită de a modifica multe disposițiunl 
din cuprinderea regulamentului organică 
privitore la relațiunrle dintre stăpânii de 
moșii și cultivatorii. Totă atunci se de
creta și în țera românescă o nouă lege 
rurală. Der câtă deosebire între aceste 
douâ legiuiri! Legea din Moldova era o 
lege de progresă ; legea din Valahia era 
o lege de reacțiune.

Vodă Grigorie Ghica era șefulă 
nostru, ală liberaliloră; elă, deși nu cre- 
dela momentulă oportună, și atârnată de 
Rusia și Turcia, de a rosti ultimulă cu
vântă disă numai la 1864, a făcută o 
lege menită de a pregăti legea lui Cuza. 
Decretulă sâu din 1850 decreta, că pă
mânturile cari se stăpâneau de țâranl 
nu puteau sâ fie luate din mânile țăra- 
raniloră, ci ele constituiau țarinele țără- 
nescl și ca atari se voră deosebi de pă
mânturile boierescl și se voi ă încungiura 
prin șanțuri. Astfelă dela 1850 pănă la 
1864 pământurile țâraniloră, bine deter
minate, au devenită o adevărată proprie
tate în mâna loră, supusă numai unei 
clăcl erășl regulamentate ca ună em- 
batică perpetuu.

Nu tot astfelă s’a urmată în țera 
Românescă. Aici decretulă lui Barbu 
Știrbei era o lege de plină reacțiune, 
destinată mai alesă de a șterge din le- 
gislațiunea țârei, din însâșl moravurile 
și tradițiunile țârei, ori ce dreptă ală ță- 
raniloră asupra pământulă lucrată și stă
pânită de elă. Decretului dicea : Țâranulă 
nu are nici ună dreptă asupra pământu
lui ce’lă lucreză; elă nu are verl-ună 
dreptă nici asupra locului casei sale. El 
nu este de locu embaticară, cum îlă ca
lifica codulă Caragea; elă nu este decât 
ună chiriașă.

Și asfelă, pentru întâia dată acestă 
cuvântă venia de îmbogăția dicționarulă 
limbei nostre și schimba condițiunea se
culară a locuitoriloră țâranl.

Așa der țăranii, talpa țării, în țera 
loră nu mai erau decâtă simpli chiriași; 
der totă ei, și chiară pănă astădl, nu 
primiseră din vremea fanarioțiloră ună 
altă nume și mai revoltătoră? Au, cu- 
ventulă de fftâXog, în limba arendașiloră 
greci, nu este sinonimă cu terminulă de 
clăcașă ? Nu dică ei: râffouj /lÂctyovs
sig to fiovXxy ?“ am ațâți clăcașl pe mo
șie? Der în timpurile mai de multă cu- 
ventulă gloriosă de Română nu devenise 
sinonimă cu cuvântulă de servă ? Și nu 
găsimă în vechile documente acestă frasă 
revoltătore : „Noi, cutare și cutară, așe- 
dațl pe moșia lui jupână.... , împovărați
de nevoi ne-am vândută Românii, cu fe
meia și cu copii noștri?" In Moldova 
celă puțină servii, lipsiți de pămentă, 
plelrae adscripti, se numeau vecinii.

Decretulă lui Știrbei mai da dreptă 
fiecărui stăpână de moșie ca la orice 
catagrafiă, adecă recensâmentulă popu- 
lațiunei, făcută din cinci în cinci ani, 
sâ isgonescă de pe moșiă orl-ce numără 
de săteni ar voi.

La 1863, când am fostă chemată de 
Domnulă Cuza sâ formeză ună nou mi- 

uisteră, m’am găsită în fața unui actă> 
care era permisă de legea lui Știrbeiu, 
der pe care eu, deprinsă cu legea lui 
Grigorie Ghica, îlă găsii monstruosă: 
Ună țărână, aședată pe moșia unui 
mare proprietară, căduse în disgrația 
acestuia, fiind-că era celă mai colțosă la 
săvârșirea tocmeliloră cu stăpânulă, și 
era elă bănuită că îinpedeca pe țâranl 
de a face învoieli. Acelă țârauă într’o 
bună dimineță se trecji cu mai mulțl is- 
prăvnicei și slugi boerescl, cari l’au luat, 
l’au pusă în car cu miculă lui bagagiu 
și împreună cu femeia și cu copiii lui 
l’au scosă de pe moșiă; pe urmă aceștia 
au dată focă la casa, pătululă și graj- 
dulă lui, și ună plugă a venită și a arat 
loculă unde fusese casa țârânescă. Țâra
nulă a reclamată la Domnă; o lungă 
corespondență a urmată. După multă 
timpă, predecesorulă meu, D. Nicolae 
Crețulescu, găsiudă fapta nedreptă, a 
hotărîtă că 7000 lei vechi se cuvenea a 
se da țăranului isgonită dreptă despă
gubire. Der și acesta n’am putut’o în
deplini decâtă dândă ordină ca mobilele 
marelui proprietară să se vândă pe 
piața satului. Astfelă numai am scăpată 
pe vodă Cuza de jalbele și lacrimile ță
ranului, care dilnică îlă urmărea pe stra
dele Bucuresciloră, cerendu-i în genunchi 
să-i facă dreptate.

O asemenea stare de lucruri, Dom
nii mei, putea să aducă pace ? Nu era 
cu putință ; era vrajba între acele douâ 
classe, cele mai nuinărose și mai inte
resante: Proprietarii mari și țăranii.

Disposițiunile tratatului de Parisă 
cari instituiau adunările ad-lioc, menite 
de a consulta tăte clasele națiunei ro
mâne în privința viitorei organisațiunl a 
principateloră ajunseră și la cunoscința 
țăraDiloru. Prin deputății loră ei aflară 
că au să fiă chemați a spune areopagu
lui europenă părerile loră, vederile loră 
despre îmbunătățirea sortei loru. Țăra
nii pe atunci nu cerau pământuri; ei 
aveau a cere ceva mai multă, liberta
tea muncei, libertatea brațeloră, desfiin
țarea clăcei.

In divauulă ad-hoc la Moldova a- 
cesta a fostă temelia cereriloră țărani- 
loră. Partidulu liberală era cu totulă de 
acordă pentru desființarea clăcei; însă 
în privirea modului despăgubirei pro- 
prietariloră opiniunile erau despărțite. 
Ună grupă, acelă moderată, voia ca pro
prietarii, pentru ună casă de utilitate 
publică, să fiă datori a vinde țâraniloră 
pămentă. In capulă acestui grupă era 
Costache Negri, care numai socialistă 
nu era și care totuși susținea o teoriă cu 
totulu socialistă ; elă făcu o propunere ca 
să se vendă țâraniloră pământuri ca pen
tru causă de utilitate publică. Liberalii 
înaintați nu primtau acestă propunere, 
care adoptată, ar fi pusă tote moșiile la 
disposițiunea muncitoriloră cu voia seu 
fără voia mariloră proprietari. Acești 
liberali diceau : Periculos este de a primi 
acestă propunere. Dreptă basă a des
păgubirei să primimă valorea sumei. 
Odată munca devenită liberă prin însuși 
acesta devine liberă și marea proprietate. 
In capulă ală doilea grupă era repausatulă 
Mălinescu. Elă cjicea: Nu primimă ca 
să se ceră plata pământului căci pămen- 
tulă este ală lui; elă este supusă numai 
clăcei și boierescului. Cerernu der ca ță
ranii să plătescă nu pămentulă, ci claca. 
Acestă soluțiune este și dreptă în inte- 
resulă țâraniloră și stăpâniloră de mo
șii. Claca odată desființată, conflictulă 
dintre proprietarii de moșii și țărani nu 
va mai reveni; căci și unii șialții voră fi libe
rați de orl-ce legături, de orl-ce servi- 
tudinl ale unora cătră ceialalțl. Libere 
brațele, libere moșiile. Nu este totă 
așa și cu soluțiunea prin vendare de pă- 
mântă. Cine ar pute să oprescă a doua, 
a trea generațiur.e de țărani, fără pă
mentă, a nu se întemeia pe întâia îm
proprietărire, pe darea întâia de pământ, 
a nu cere mari pământuri pentru cașuri 
de utilitate publică?

In divanulă ad-hoc o soluțiune po- 
sitivă nu se putea da, ci numai a se 
exprima o dorință. Acesta fu, că era 
utilă ca la viitorea organisațiune și 
țăranii să fiă emancipați prin o dreptă 
despăgubire a vechiloră stăpâni de moșiă.

Impregiurulă acestei dorințe s’au in- 
vîrtită discuțiunile și preocupările pro- 
prietariloră mari și acele ale țâraniloră, 
pănă ce se aplică o a doua convențiune 
de Parisă privitore la organisațiunea prin
cipateloră române. Intr’acestă timpă se 
făcu îndoită alegere de d-nă, și în cu- 
rendă apoi se și întocmi comisiunea cen
trală din Focșani și dinaintea ei veni 
cestiunea țărănâsca.

La acestă comisiune conservatorii 
erau în maioritate, și, cu tote opunerile 
liberaliloră, proiectulă votată de maiori- 
tatea comisiunei da, dreptă soluțiune a 

1 cestiunei, îndatorirea stăpâniloră de a
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da țăraniloră numai ună mică locă pen
tru casă și o jumătate pogonă de islază. 
Acestă soluțiune se publică de comisiu- 
nea centrală în totă țâra prin broșuri 
fără scirea și încuviințarea puterei exe
cutive.

înțelegeți, D-loră, ce agitațiune s’a 
fecută între țărănime atunci. Totă pe 
atunci s a făcută și unirea prinoipateloră, 
și ar fi a vă duce prea departe, decă 
m ași puue a vă desvăli amănunțită ma- 
nifestațiunea țărănescă întâmplată la por
țile Bucuresciloră în 24 Ianuarie 1862, 
ca spre a serba acestă mare <ji. Mani- 
festațiunea a fostă înădușită prin îm
pușcarea de sute de țărani și îngroparea 
loră în băligarulă grajduriloră de ma
halale.

înteiulă primă-ministru ală Româ- 
niei-unite a fostă marele și ultimulă omă 
de Stată ală conservatoriloră, Barbu 
Catargiu; o dică acesta nu ca să împu- 
țineză meritulă aceloră conservatori, cari 
trăescă, dâr ca să dau unui mare băr- 
bată de Stată ceea-ce i se cuvine, căci 
omulă a murită victima convicțiuniloră 
sale. Sub Barbu Catargiu veni îndată 
înaintea Cameriloră întrunite proiectulă 
de lege rurală, cum fusese votată de 
comisiunea centrală. O agitațiune gro
zavă fu atâtă în țâră, câtă și în Bucu
rescI. Proiectulă de lege dădu locă la 
discuțiunl lungi și violente. Elă fu vo
tată cu mici îmbunătățiri, și causa ță
rănescă fu sacrificată. D«r spiritele nu 
se calmară. Puterea executivă nu cu
teză a întări hotărîrea Parlamentului; 
căci numai prin sforțări supra-umane se 
putea ține ordinea prin sate.

Intre acestea, Barbu Catargiu era 
ucisă chiar în porta Metropoliei. Elă fu 
plânsă de tote partidele ; și când se vota 
o recompensă națională văduvei, fură 
liberalii cari ținură de onore a subscrie 
cei dinteiu propunerea. Insă nici re- 
pausatulă Arsachi, care succeda în mi
nisters lui Catargiu, nici D. N. Crețu- 
lescu, care apoi formă ună ministeră ce 
ținu pănă la Noemvre 1863, nu se ho- 
tărîră a supune sancțiunei domnescl re
compensa votată de Cameră în favorea 
văduvei ministrului asasinată; totă așa 
și legea rurală a rămasă neîntărită.

Insă a trebuită să venimă noi li
beralii la putere, pentru ca să supunemă 
sancțiunei domnescl legea de recompensă 
d-nei Catargiu, ca să aședămă și în Par
lamentă bustulă lui Catargiu și apoi să în- 
fățișămă și Camerei ună nou proiectă 
de lege mai dreptă pentru țărani.

In de afară însă de Parlamentă e- 
manciparea țăraniloră era obiectulă preo- 
cupațiuniloră tuturoră omeniloră, cari 
se ocupau cu afacerile publice, con
servatorii și liberalii, bătrâni și tineri: 
In casele repausatului Iancu Canta- 
cuzino, noi țineamă întrunirile nostre. 
Erau la aceste întruniri Ioană Can- 
tacuzino, repausatulă Bozianu, D. Ver- 
nescu, Costache Rosetti, frații Brătianu 
și Golescii și eu.

B. G. Vernescu: Și Panu.
B. M. Kogălniceanu: Așa este!

(Va urma.)

lu-

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 1889.

Raportată secretarului generală asupra 
crăriloru făcute în anulă 1888—89.

VI Donațiuni, legate și fonduri, 
(Urmare).

„2. Acestă capitală va face parte 
din averea Academiei, va purta denu
mirea de „Fondulă Princesa Alina Știr- 
beiu“, va fi aședatu totdeuna în efecte 
publice ale statului română, va rămâne 
în veci neatinsă și se va administra de 
autoritatea legală a Academiei.

„îmi reservă însă, pe câtă timpă 
voiu trăi, de a mă folosi eu de venitulă 
anuală ală acestui capitală, adecă de cu- 
ponele de dobândi scădute ale efecteloră 
menționate mai susă, cari mi-se voră 
remite în fiecare semestru la scadența 
loră de cancelaria Academiei. îmi mai 
reservă, ca cumpărarea de efecte nouă în 
loculă efecteloră ce voră eși la sorți în 
cursulă aniloră să se facă cu participarea 
mea. îndată după mortea mea însă, a- 
ceste reserve înceteză cu desăvârșire, și 
Academia va intra imediată în folosința 
venitului acestei donațiunl.

„3. Venitulă anuală ce acestă ca
pitală va produce prin procentele lui 
după mortea mea se va întrebuința în 
modulă hotărîtă prin acestă donațiu- 
ne și nu va pute căpăta o altă desti- 
națiune.

„ Academia are însă dreptulă a face 

patrulea anti 
venitulă se va 
său, pentru a 
cea mai bună

prelevările sale asupra acestui venită, 
fără ca ele să potă vre-o-dată trece 
peste norma actuală, adecă peste 15 
procente a venitului.

„4. Venitulă capitalului menționată, 
după ce se voră scote din elă prelevă
rile Academiei, se va întrebuința în mo
dulă următoră :

„a) Trei ani de-a rândulă venitulă 
se va întrebuința pentru publicațiunea 
de documente de orl-ce natură, privitore 
la istoria Româniloră.

„Acestă publicațiune se va face după 
tote cerințele artei diplomatice.

„Suma cu care se voră remunera 
acei învățațl, cari voră lucra sub autori
tatea Academiei la acestă publicațiune, 
nu va trece peste 2500 lei anuală și se 
va plăti proporțională după colile ce 
voră eși dela țipară, astfelă că d. e. ve
nitulă fiindă de 10,000 lei, tipografia ce- 
rendă pentru o sută coli o plată de 7500 
lei, remunerațiunea colei va fi de 25 lei 
luațl din cei 2500 lei destinați pentru a- 
cestă scopă.

„b) La fie-care ală 
dintr’ună ciclu de 12 ani 
întrebuința, în întregulă 
se premia și a se tipări 
scriere românescă privitore la istoria na
țională, la religia și morala creștinescă, 
la usulă școlariloră din școlile primare 
seu secundare. Scrierea va trebui să 
aibă ună minimum de 30 cole de țipară 
garmondă. Ea se va tipări în una mie 
exemplare, cari voră aparține autorului, 
fiindă acesta datoră a depune gratis la 
Academiă 200 exemplare.

„5. Premiile se voră decerne de 
Academiă conformă cu statutele ei con
stitutive.

„Publicațiunile menționate voră purta 
titlulă „Publicațiunile F ondului Princesa 
Alina Stirbei“.

„6. Venitulă celoră trei ani ai pu- 
blicațiunei de documente va trebui chel
tuită pe deplină în fie-care ană, astfelă 
ca anuală să iasă la lumină câte ună 
volumă.

„Venitulă anului de premiu, care 
prin neacordarea premiului va rămâne 
neatinsă, va mări fondulă generală ală 
donațiunei, după ce se voră fi întrebu
ințată 20 procente din elă pentru achi- 
sițiunl de documente istorice pentru A- 
cademiă.

„7. începutulă ciclului de premii va 
începe trei ani după mortea mea cu o 
bună carte de lectură pentru școlile se
cundare. Acestă carte va cuprinde în 
întâia parte descripțiunl ale naturei și 
ale puteriloră naturei, și în a doua parte 
narațiuni despre evenimente istorice în
semnate și despre vieța bărbațiloră ce
loră mari ai națiunei române seu a al- 
toră popore. Descripțiunile seu nara
țiunile voră fi seu bucăți originale seu 
traducțiunl bine făcute. In totă casulă 
alegerea se va face din totă ce litera
tura românescă seu streină posedă mai 
clasică și va ave în vedere desvoltarea 
iubirei naturei și a simțăminteloră pa
triotice și virtuose.

„Ciclulă va urma după trei alțl ani 
cu o scriere despre principiile morale și 
creștinescl, de care trebue să se conducă 
părinții în educațiunea 
Acestă scriere va arăta 
dică legile morale, care 
ducă pe omă în vieță, 
trebue întrebuințate de 
crescători, pentru ca germenii cerințe- 
loră morale să fie desvoltațl și întăriți 
treptată în inima copiiloră și a tine- 
rimei, pentru ca voința acestora să fie 
îndri mată cu constanță spre totă ce 
este buDă și virtuosă, precum și spre 
îndeplinirea datoriiloră multiple ale o- 
mului, în fine pentru ca copii și tine
rimea să 6e de timpuriu astfelă conduși, 
ca germenii celoră bune să nu 
biți într’înșii, âr germenii celoră 
nu fiă oploșiți și încuragiațl.

„In fine înteiulă ciclu de 12

Literatură.
„Meseriașul!! Românii,“ foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe ană lfl. 
20 cr., pe */2 ană 60 cr. ; pentru România 
pe 3 luni 1 francă, pe ană 4 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomciu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașovă. Nr. 5. 
dela 1 (13) Martie cuprinde: Numă- 
rulă măeștriioră comparată cu numărulă 
sodaliloră și urmările înmulțirei sodali- 
loră. — Cu ce s’au substituită banii ? — 
Doi frați (novelăj. — Feliurite pentru 
meseriași. — ScirI economice și indus
triale. — Multe și mărunte. — Diverse
— Recepte folositore. — Glume. — Con
curse. — Anunță. — Târgurile. — Nr. 6 
dela 15 (27) Martie: Urmările îmulțirei 
sodaliloră. — O esposițiune plutitore. — 
Minele de sare dela Vielitzca, — Țiga- 
nulă cu pușca (anecdotă poporală) de 
Th. D. Speranță. Feliurite pentru mese
riași, — Multe și mărunte. — ScirI eco
nomice și industriale. — Diverse. Re
cepte folositore. •— Glume. = Concurse.
— Bibliografia. — Anunțuri.

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

Berlinu, 2 Aprilie. Imperatulu 
veni directă aici spre a gratula 
lui Bismark la c|îua nascerei sale.

Berlinu, 2 Aprilie. Primindu 
directoriulu societății centrals a 
industrialiloru germani, Bismark 
îșl esprimă speranța în susținerea 
păcii. Prospectele favorabile voru 
contribui ca se potă înainta des- 
voltarea muncei germane.

Wiesbaden, 8 Aprilie. Ducele 
de Nassau va pleca peste câteva 
cjile directă la Luxemburgu.

Zurich, 2 Aprilie. Cercetarea în 
afacerea fabricei de bombe ce a fostă 
descoperită a avută ca resultată, 
că 
că 
cu 
se

copiilorii lorii, 
în modă meto- 
trebue să con- 
și mijlocele ce 
părinți și de

s’a dovedită în modă nendoios, 
acestă afacere stă în legătură 
nihilismulă. S’a ordonată a 

iace 13 arestări noue.
Nizza, 2 Aprilie. Regele 

Wurttemberg a fostă cuprinsă 
ună leșină mai îndelungată.

Parisu, 2 Aprilie. Ca urmașă 
ală procuratorului generală Bou- 
chez a fostă numită advocatulă 
generală Beaurepaire(?)

Bucurescf, 2 Aprilie. In ședința 
de erî a camerei a cerută minis- 
trulă de resboiu 15 milibne lei 
pentru continuarea lucrărilor^, de for
tificare. Camera se va sfătui astăcțî 
asupra acestei cereri.

de 
de

fie slă- 
rele să

ani se 
va termina după alțl trei ani cu istoria 
României dela fondarea Daciei pănă la 
finele secolului presentă pentru usulă și

întărirea simțăminteloră patriotice a tu- 
turoră cetățeniloră. In acestă istoriă 
trebue să reiesă firulă couducătoră ală 
desvoltărei statului română, greutățile ce 
poporulă a avută de învinsă, suferin
țele ce a îndurată, efectele înfricoșate 
ale dominațiuuiloră streine, luptele ce 
elă a purtată pentru a susține naționa
litatea sa neatinsă, redeșteptarea nemului 
românescă, dovedită prin luptele eroice 
interne și esterne susținute mai alesă 
dela începutulă secolului, încununată prin 
independența redobândită și regatulă 
înălțată de virtutea românescă însăși, 
asigurată pentru vecie, precum va da 
Dumnedeu, prin succesele și progresele 
ce poporulă va desevârși neîncetată.

„In ciclurile următăre de 12 ani 
Academia va fixa temele ce voră fi a 
se trata menținendu-se însă totdeuna în 
intențiunile esprimate de mine la arti
colele 4 și 7 ale presentului actă.

„Rogă pe Academia Română să pri
mescă acestă donațiune și să o desvolte 
în cursulă aniloră cu aceeași iubire pen
tru mărirea și întărirea patriei, cu care 
eu însa-ml o constituescă.

„Dată în BucurescI în 22 Februarie 
st. v. anulă una-miiă-optă-sute-optă deci 
și nouă.“ (Va urma.)

DIVERSE.
Mortalitatea în Brasilia a devenită în 

timpulă din urmă forte mare. Frigurile 
galbine bântue în Rio de Ianeiro cu ve
hemență încâtă jurnalele orașului rapor- 
teză câte 100—150 da cașuri de mdrte 
pe di- Pe lângă acesta domnesce o căl
dură insuportabilă, sorele arde atâtă de 
puternică, încâtă mulțl dmenl s’au pră
pădită de insolațiune. Totă se usucă, 
căci de optă săptămâni n’a plouată de 
locă. Apa lipsesce totală, încâtă nu se 
potă face băi de locă (o trebuință nece
sară). Spălătoresele din orașă nu găsesc 
apă cu ce să spele rufele, chiar apă de 
băută este puțină. Se spune, că totă re
colta din provincia Rio de Ianeiro este 
pierdută. In fiecare di se vestescă focuri 
de păduri. Bambusulă se usucă și cade. 
Plantele, care altădată erau în totă splen- 
dorea loră, acum suntă uscate și acope
rite cu prafă. RîurI mari au secată.

Uuu nașii mușcatO. Din Chic-hinda 
mare i se scrie lui „Pester Lloyd“ : Ță- 
ranulă deja bătrână Isarcu Danity din 
St.-Petru-sârbescă avea o femeiă fru- 
mosă și tînără, care era adorată de mulțl 
bărbați și juni din sată. Ea asculta tot
deuna cu mare plăcere lingușirile loră, 
fără însă a deveni necredinciosă bărba
tului său. Bărbatulă însă credea în ceea 
ce i se părea și de multe ori se purta 
ca ună nebună. înainte cu câteva dile 
se petrecu între cei doi căsătoriți erâșl 
o scenă de gelosiă. In 
beloru femeia dise, că 
decă ea place fiecăruia, 
mai tare pe bărbatulă gelosă. 
arunca asupra nevestei, 
ca ună turbată și în momentulă urmă
toră nenorocita cădu plină de sânge și 
leșinată la pămentă. Othello celă țără- 
nescă îi mușcase nasulă. 
rănită fu dusă în spitală, 
în

schimbulă vor- 
n’are ce face 
Acesta irită și 

Elă se
o îmbrățișaasupra nevestei

Femeia greu 
er bărbatule ei 

închisore, unde îșl așteptă pedepsa.

ULTIME SCIR1.
După disposițiile luate pănă 

acuma Maiestatea Sa va asista în 
anulă acesta la manevrele de înche
iere a patru corpuri de armată și 
adecă mai întâiu la esercițiile 
corpului de armată din Grață, ce 
se voră face între 4 și 7, Septem
vre, apoi la manevrele corpului 
din Timișora, ce se voră face în
tre 8 și 12 Septemvre în jurulă 
Aradului și în fine Maiestatea Sa 
cu mare suită va asista la mane
vrele man a corpului de armată 
9 din Iosefstadt și 10 din Brănn 
între 11 și 14 Septemvre.

Șefulă de secțiune Szogyeny, 
care a fostă chemată la Peșta ca 
sS primescă postulă de ministru 
de interne s’a întorsă alaltăerî în 
Viena. Se asigură că tbte încer
cările de a-lă face să între în ca- 
binetulă Tisza au remasă zadar
nice.

Universitarii unguri din Clușlu 
ținură o ședință, declarându că 
junimea universitară n’a luată 
parte corporativă la demonstrațiunile 
de acolo, încâtă aceste s’au ma
nifestată în fapte scandalose și 
ilegale. Adunarea decise totodată 
ca universitarii se părte în viitoră 
calpacuri.

Necrologu.
f Teodorii Buzanii. Din Blașiu ni-se 

scrie: On. Redactiune! Bine-voițI a lua 
notă în „Gazetă“ despre încetarea din 
vieță a tînărului Teodoră Buzanu, fostă 
studentă la universitatea din BucurescI, 
și mortă în noptea spre 30 Martie a. c. 
Decedatulă e de nascere din Ardălă, co
muna Chiciudiu, unde i-s’au și astrucată 
rămășițele pământescl la 1 Aprilă 1. c. 
Tînărulă I. Buzană era unulă dintre cei 
mai zeloși tineri și de aceea mârtea lui 
e regretată de: „foștii conșcolarl“.

Editorii și Redaotoră responsabilii; 
Dr. Aurel Mureșianu,
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Cursiild pieței Brașovu
din 2 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.50 Vend. 9,53
Arginta romanesca - n 9.44 n 9.48
Napoleon-d’orI - - - n 9.55 M 9.58
Lire turcescl - - - n 10.84 n 10.88
Imperiali - - - « M 9.84 n 9.88
Galbinl n 5.62 r> 5.65
Scria, tone. „AJbinau6°/0 „ 101 — n —.—

ti n n n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— H 128.-
Discontula - - - - 61/,-—8°/0 pe anti.

Cursuln la bursa de Viena
din 1 Aprilie st. n. 1889.

Renta de auri 4°/0 ------ 103.—
Renta de hârtia 5°/0 ------ 94.90
Imprumutuld căilord ferate ungare - 145.40 
Amortisarea datoriei ciilord ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căilor* ferate de

osta ungare (2-a emisiune) - - 120 —

Amortisarea datoriei căilor* ferate de 
osta ungare (3-a emisiune) - - 115.50

Despăgubirea pentru dijma de vina 
ungurescd ------- 99.85

hnprumutula cu premiula ungurescd 144 50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -- -- -- - 130.25
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95 
Bonuri rurale Banatd-Tiinișd - - - 104.95 
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.95
Bonuri croato-slavone ----- 104.50
Renta de hârtii austriaca - - - - 83.95
Renta de arginta austnacâ - - - - 84.75
Renta de aurd austriaca ----- 111.95
LosurI din 1860  - - 142.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 894.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 310 75 
Acțiunile băncei de credita austr. - 304.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.56'/,
Mărci 100 împ. germane ... - 59.15
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.25

Sosirea si tlecarea ireniirilorn si josttiu ii Brașon.
I. Plecarea tronurilor^:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixta Nr, 318: 1 oră 55 minute după ame<}L

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

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de am6<}L
Trenulti mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Trenulti

a)
b)
c)
d)
e)

Dela
i

n
n
n

2. Dela Bucureci la Brașovă:
mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amâcg-

A. Plecarea postelorfl.
Brașovti la Reșnovu-Zernescl-Branu : 12 dre 30 m. după amecjl 

n
H
n
îi

d)
b)
c)
d)

„ Zizlnil: 4 ore după amecjl.
în Săcuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute n<5ptea. 
la Făgărașii-, 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Reșnovil-Zernesci-Brană la Brașovu: 10 ore înainte de ameții 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
„ Făgărașii la Brașovă: 2 ore dimineșa.

Dela
n

cu 140 f|I
$ le plătesce acțiile institutului de credita și eco- 
g nomii „ALBINA* (împreună cu cuponulu plăti- 

bilîî la 1 Iulie 1889)
0 Cancelaria Negruțu
© 47.3—1 db-exla.. — Szaoxios-TTj-vAx.

v. a
A vist cL-loru abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștala și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemO cunoscuta tuturoru D-lora abonați, că mai 
avema din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pota 
adresa la subsemnata Administrațiune în casa de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. 11. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta — Predeal» Predeală —Budapesta B.-Pesta-Aradu-TelușTi'eiiiN-Aradu-B.-Pesta Copșa-inieA —Slbiiu
Tren dej Tron* 

por- occolo- 
sâne rota

Trenu 
omni
bus

Trenă țț 
mixt |j

Tron dej
Pășune

i Tronfi 
accele
rata

Trcnrt 
mixt

Trena 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trena 
de 

pers.

Trena 
dn 

pers.
Trenu 
mixt

TrenQ 
do 

pers.

Viena I 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea-mare j 

VArad-Velencze 
Fugyi-Văsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

4.18 7.01
7.11

Clușiu

Apahida
Ghlriș 
Cucerdea
Ui6ra
Vințul* do sus* 
Aiud
TelușA
Crâciunel* 
Blașiu
Micăsasa 
t'opșa micA
Mediaș* 
Elisabetopole
Slghlșbra
HașftilCu 
Homorod* 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

11 15
11.34
12.45

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

Brașovu

Timiș*
Predcnlu

Bucuresci

3,lo
T38

6.39

7.41
8.10

9.04
9.34

sț.,
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36|
4.58
5.2610.34

I Bucuresci 
jț^Jprrdrnlii 

p jjq Tiiuiță 

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

Brașovă

Feldiora
Apața
Agostonfalva 
Homorod* 
IlușfaliSu
Sigliiși'ira 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micftsnsa
i; -24 Blașiu 
g gg Crăciunelă
6^56
7.15 '
7 41 Vințula de susO
9.18, Ui°ra 

lQt_ LCucerdea
10D9 «O'irișft 
10.19 Apahida 
10.48, 
11.55 
12.34 jNAdâșela 
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșa
2.19 Stana
2.46 *B, Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 (Bucia 
4.32HBratcu 
”IÎ53|!{,"v „ .

7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

'Aiudtl

Clușiu .1 
I

\1 • •/o-Teleg<l
Fugyi-V&sârheli 
Vârud-Velenoze

I
I

P. Lndăny 
ț Szolnok
lludapeKta

i Viena

4.10
4.56
5.37

“ăb7
6.55
8.36
9.13 
ți 56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
1.61
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
6.28
5.56

“67Î7'
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19
1.15
3.29
6.3:<'
2.50’

6.11

6.43
7.12

7.61
8.17

7.30
1.14
1.45
2.32

"TIC
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53
1.06
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
HiKlapeata
Szolnok

Aradil

| Glogovaț*
■Gyorok
Pauliș*

I Radna-Lipova
Conop

||B<5rzava 
18oborșina 
rZumil 
v.urasad-
Ilia
Branicica
(Deva 
pimeria (Piski) 
OrAștia
Șibotă
Vințul* de joșii
Alba-Inlla
TeîușA

2.17
2.37
3.19
3.43
4.0o

11.10 2.—Irolușă
“8"2O '.l.o.VjAlbaUulia
11.20 12.411Virgula de
4.10l 5.45|Șibotn 
4.30|
4.43
5.071
6.19
5.41
6x59
6.28

1.47
2.08

8.55
9.54

7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12 12

>.=J
14

Orăștia6.—L
Iț jgSinieri» (Piski)
6.38
6.51,
7.10Ilia
7.37|f
7.5ta'
8.42, ‘
9.12f

Deva 
Braniclca

* Gura-sada 
JZarna 
rSoborșina 
i Bcrzava

9.41 ^onoPa
9 53

10.17|p‘uli?u
10.42jGy°rok
11.07',lo«°vat
11.37'
12.—
12.29 l^zolnok

Aradi)

12.29 12.46 ltudnprHtn
1.16 ------ '1.26 Viena

“T

82CI

8.42
8.47 

10.08 
11.51
TBB 
TIB

10.50
1.33
3.29

6.( C>

1.
2.

11.-
11.21

Trenu 
mixt Copșa-micA 2.21J

1 Șeica mare 3.02 5.05
Lomneșa 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
iSibiin 4.42 6.40

Slbiiu-('opișa-mirâ

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
•laimneșa 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-uricA 10.49 11.45

Cuverdea -Oșorheiu
5 5o| Bețliluulii sAseseu 
-T —•

NimeriațPiskiPctroșcni l’,etroșeni-Nimeria (Piski >

Shiivria 
Streiu

Crivadia
Banița
Petroșcnl

3.36 Anula
3.62 Aradul* nou
4.< l'v Nemeth-SAgh
4.471 Viuga
7.3U Orcz.ifalva 

TȚ;, Merczifalva 
——| Tiiiilșăra

Mureșu-l«udoșu-Blstrița Bistrița-îtluresu-Ludoșu

Murfișft-Ludoșa 
Țaga-Budatelec* 
Bistrița

Bistrița 
ȚagQ-Budat electt 
MurCșa-Ludoșa

Notil: Numerii încuadrațt cu linii grose însemnez* orele do ndpte.

6.47
•1

2 42*Pctrnșcnl 9.36
7.4C 3.25’lBnnița 10.17
8.0I 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 ®'’'^UaU'L-a 12.23
11.60 6.4< Hstreiu 1.12
12.30 7.12 Siiiierin 1.61

Aradu — Timișora

r

4.26
5.12'
5 56
6.41
7.20
8.14 I
8.50

Ciicerdea
‘-^Cheța 
g^Ludoșn

M.-Bogata 
[IernutO 
iSAnpaula 

.LMirașteu

Oșorheiu

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.68 12.12 5.28
5.21 12.36 5.63
0.40 12.55 6.13
6.- 4.68
7.56 7.—

Timișora—A radu

6.05 5.48Tiniișorn
6.33'
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

(■hirișu — Turda

Ghlrișd 
Turda=1

9.41
1.11 --------

<8ighișura
Odorbeiu

Beții Iu ulu nAmcncu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Reghlnul-sâs.

II
6.19 Merczifnlva
6.44 Orcz.ifalva
7.16
7.47
8.08
9.02

Vi riga
NVincth-Sugh
A radula nou 
l radii

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Oșorheiu
IțMirașteu

Sânpaula 
Iernuta5.—

7777] M. Bogata 
6.32 Ludo?Q 
7.02 Cheța 
ț og Cueerdee 
8.61

8.17

6.56
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.35
10.20
12.16 10,20
12.35 10.39
12.58

1.19
1.49

8.-
9.49

11.02
11.23
11.53 

2.02112.06
2.18 12.22
2.46 12.50

Sinicria (Piski)-Unied.

Turda —(■hirișu

i '9.26 4.1911 Turda
9.47 4.4U1 Ghirișu

Sinicria f^Piski) 
Cern»

8 99 3 19 l'niedbrn
8.5oj

3.40

Slghlșora-Odorliriu Odorlielii-SigliiNora
I 6.05^bdorheia
I 9.45 Sighisiră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

2.-.
2.19
3.0

l nied.-Shneria (Pisk)

Vnlcdora
I 5.38 Cerna 
| 9.16 Sinicria

9.36
9.50

10.151


