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KTou abonamentti.

In

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

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

Prețuita abonamentului:
Pentru Austro-L’ngraria: pe trei luni 3 fl.. 

pe șese luni G fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru România și străinătate : pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unu 
antă 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Aiistro-Ungiuia: pe anu 2 fl. pe 
șese lunî 1 fl.

Pentru ltoinânia și străinAlate: pe anii 8 
franct., pe șese lunî 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii 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, 27 Martie v.

Mare surprindere a produsă în 
sînulu independențiloră unguri din 
oposițiă unu discursu, ce l’a ros
tită contele Iuliu Andrassy Vine
rea trecută în comisiunea pentru 
armată a camerei magnațiloru. Și 
acesta nu atâtu pentru că contele 
Andrassy a luată în apărare §-lă 
25 ală legei militare, sărindu ast- 
felu în ajutorulu cabinelului Tisza, 
câtă mai multă pentru că s’a pro
nunțată în modulă celă mai cate
gorică în contra nisuințeloră de a 
se înființa o armată independentă 
maghiară.

Nu pote fi stricăciosă pentru 
o națiune— c|ise Andrassy — decă 
ea este silită să mai învețe încă 
o limbă pe lângă a sa. Elă vede 
în acesta din contră ună avantagiu 
însemnată. Față cu sistemulă de 
apărare comună ală monarchiei 
este o absolută necesitate ca se e- 
siste ună idiomă mijlocitoră între 
fii diferiteloră naționalități și a- 
c.estă limbă mijlocitore nu pote fi 
decâtă cea germană, pe care o 
cunosc și cari o învățăcei mai rnulțl. 
De acea densulă (Andrassy) pri- 
mesce cu totă liniștea §-lă 25.

E forte ușoră de înțelesă însă
— adause Andrassy — că declară
rile guvernului nu facă nici o im- 
presiune asupra acelora, cari suntă 
în contra sistemului de apărare 
comună și numai atunci ară fi li
niștiți, când s’ar înființa o armată 
independentă ungurescă.

Idea unei armate independente 
ungurescl se propagă mereu dela 
înființarea dualismului încoce și 
ea se lățesce totă mai tare. Decă 
ea este corectă, cjice Andrassy, 
„amă trebui să-o realisămă mai 
bine acjl, decâtă mâne, căci în cele 
din urmă și pacea va ave ună sfâr
șită, er timpulă care ne desparte 
de răsboiu se scurteză pe cți ce 
merge11.

S’au obicinuită la noi Omenii
— continuă fostulă ministru — 
de a înfățișa lucrulă așa, ca și 
când sistemulă de apărare actu
ală s’ar fi primită la 1867 nu

mai de silă și cu cugetulu reser- 
vatu, că generațiunile următore îlă 
voră desvolta în direcțiune con
trară. Der n’a. fostă așa. Cei ce 
au condusă negociările de împă
care, între cari Deak și elă (An
drassy) n’au voită să reguleze nu
mai provisoriu cestiunile pendente 
între Ungaria și Coronă și între 
cealaltă parte a monarchiei, ci 
scopulă loră a fostă de a le re
gula odată pentru totdeuna, ca 
pentru nenumărate generații ur
mătore ele să nu fiă obiectă de 
nouă negociărl.

Idea înființării unei armate in
dependente unguresc!, asigură An
drassy , au considerat’o cei cari 
au încheiată pactulă ca periculbsă 
nu numai pentru monarchiă, ci 
mai multă încă pentru Ungaria, 
și tocmai de aceea nici n’au în
cercată realisarea acestei idei și 
au șters’o din capulă locului din 
programa de împăcare.

In fața acestui limbagiu ne
așteptată esclamă organulă inde- 
pendențiloră „Egyetertes“ plină de 
mâhnire:

„Ore dreptate să aibă An
drassy? Armata independentă ma
ghiară să fiă Ore numai ună chipă 
cioplită? „Odată pentru totdeuna“ 
se se fi regulată lucrurile cu noi 
la 1867? Pre când împrejurulu 
nostru fiecare națiune și cea mai 
mică înainteză, numai noi să fimă 
condamnați, ca seu să stămă pe 
locă pentru totdeuna, seu să dămă 
îndărătu?"

Și cei din stânga estremă au 
cuventu să fiă supărațl pe contele 
Andrassy, căci decă este așa cum 
(|ice elă, atunci tote speranțele ce 
le-au nutrită ei timpă de (}ouă-c|eci 
de ani și mai bine se prefacă în 
deșerte ilusiunl,

Mai multă încă. Prin comba
terea nisuințeloră pentru înființa
rea unei armate independente un
guresc!, contele Andrassy combate 
indirectă și nisuințele șovinistice 
de a forma din acestă i stată ună 
stată națională maghiară.

Nimicindă ilusiunile de inde
pendență maghiare, contele An
drassy infâțișeză conaționaliloră 
săi realitatea, și acesta pretinde 
tributulă său nu numai pentru 
armata comună, ci și pentru na
ționalitățile, cu cari în comună 
trebue se trăiescă și să se apere. 

Căci ori-ce ar crede contele 
Andrassy despre naționalități și 
despre svercolirile șovinismului ma
ghiară față cu ele, este și rămâne 
lucru neîndoiosă, că decă e vorba 
de-a se asigura interesele de esis- 
tență ale monarchiei, atunci în 
prima liniă trebue să se mulțu- 
mescă popdrele ei.

Credita pentru fiola englesă.
Camera comuneloră clin Londra a 

acordata guvernului ună credită ide 21’/2 
milione funțl sterlingl pentru sporirea 
și întărirea flotei de răsboiu. Cu tote 
vorbirile oposiționale contra acestui cre
dita, dicendu-se că armata și flota An
gliei suntă destul de tari și că raportu

rile cu puterile străine suntă paclnice, 
totuși creditulă s'a votată cu 251 contra 
75 voturi. Secretarulă admiralității și 
ministrulă de răsboiu au observată, că 
scopulă programului guvernului în astă 
privință e, ca pănă în 1894 să facă flota 
Aligliei egală cu flotele a două alte na
țiuni la ună locă luate. Desbaterile au 
durată pănă la medulă nopții.

llegele Abisiniei a murită.
Scirea despre mortea lui Negus ală 

Abisiniei se confirmă. Regele Ioană a 
murită din pricina răniloră ce le-a pri
mită într’o luptă în contra Mahdiștiloră 
la Metemmeh (la granița vestică a Abi
siniei lângă Amhara, așa-deră să nu se 
confunde cu sătulă Metemraeh din fața 
localității Șendi lângă Nilă). Ioană II, 
Negus Negisti, adecă regele regiloră, a 
domnită din 1872. După ce Englezii 
au luată Magdala cu asaltă (13 Aprile 
1868) și regele Teodoră s’a sinucisă, A- 
bisinia cădu într’o stare de anarchiă, 
care dura aprope patru ani. Cele două 
căpetenii puternice ale țării, Kassa din 
Tigre și Gobaze din Lasta, pretindeau 
tronulă. La încopută Gobaze era în 
avantagiu, der în lupta decisivă dela 
Adna fu bătută cumplită și Kassa se 
sui pe tronă ca Ioană II, Ismail-pașa, 
vice-regele Egiptului, profitândă de răs- 
boiulă de succesiune și de încurcăturile 
din Abisinia încerca se cucerescă fâșiile 
de țeră Bogos și Mensa, der espedițiunea 
acesta, condusă ce Munzig-pașa, fu ne- 
norocosă, terminându-se cu o perdere 
deplină a Egipteniloră. Urmarea a fostă 
întărirea lui Negus și restabilirea unității 
regatului. Iu anii din urmă, Abisinia 
veni în conflictu cu Italia, care a ocu
pată Massauahulă. In luptele cu Abi- 
sinienii, Italienii au suferită grele per- 
derl, der au păstrată Massauahulă. AdI 
e situațiunea în Abisinia ca după mor
tea regelui Teodoră. Tronulă îlă pre
tindă regele Menelik din Șoa și presum- 
tivulă moștenitoră ală tronului Debeb, 
ună nepotă ală lui Ioană. Ca și atunci 
Egiptulă, adl e Italia, cum se pare, gata 
a profita de anarchia ce amenință și deja 
se pune în perspectivă o acțiune a Italie- 
niloră în contra Asmarei deșertată de 
Abisinienl.

Crisa ministerială în România.
Crisa, care dureză acuma de 

cinci cțile, încă nu s’a resolvată. 
Se credea, că noulă cabinetă se 
va compune erășl sub presența 
d-lui Teodoră Ilosetti. Se vede însă, 
că tote silințele, ce și le-a dată 
acestă bărbată de stată de a sta
bili o învoială cu partida conser- 
vatoriloră, au fostă zadarnice.

După cum ne comunică firulă 
telegrafică, a fostă însărcinată eri 
d. Lascarii Catargiu, șefulă partidei 
conservatore, cu formarea noului 
cabinetă. Pănă în momentulă de 
față nu ne este cunoscută, decă i-a 
succesă ori nu d-lui Catargiu să 
compună noulă cabinetă. Etă ce 
scrie organulă d-sale „Naționalulă11 
cu privire la situațiă, așa cum o 
înțelegă conservatorii:

„D. Lascară Catargiu a fostă pri
mită ieri, la 6 ore sera, de M. S. Regele 
cu care a avută o lungă convorbire asupra 
situațiunei. Pe câtă scimă, d. Catargiu 
n’a fostă formală însărcinată cu nici o 

misiune politică, a fostă însă rugată de 
Regele să se înțelegă cu amicii d-sale 
spre a pute eventuală compune imediată 
noulă ministeră. In consciință d. Catar
giu a și începută astădl a face demar- 
șurile necesare și a avută mai multe în
trevederi cu d-nii: generală Florescu, Ni- 
culae Blaremberg, Iorgu Cantacuzino, 
Apostoleanu și alții, cari pe câtă amă 
aflată, au dată ună resultată forte satis- 
făcătoră.

Situația este astădl forte netedă : 
Seu că M. S. Regele se hotăresce a a- 
lege noulă cabinetă din majoritatea cor- 
puriloră legiuitore, a forma astfelă ună 
cabinetă constituțională parlamentară și 
atuncea d. Catargiu este singura personă 
indicată pentru acestă misiune, seu că 
se va face o nouă o a doua încercare 
cu ună guvernă personală și atunci d. 
Th. Rosetti va fi însărcinată cu compu
nerea noului cabinetă, formată din 
elementele curată junimiste, cu exclu
derea d-loră Mânu și Lahovari, și în a- 
cestu casă disoluțiunea (adecă disolvarea 
corpuriloră legiuitore) se impune ca o 
consecință logică.

In consiliulă de miniștri, care se 
întrunesce necontenită, suntă doue cu
rente : junimiștii suntă pentru disolu
țiunea imediată. D-nii Mânu, Lahovari 
și Știrbei1 suntă contra și suntă hotărîțl 
a demisiona chiar în acestă casă; d-lă 
Ghermani pare a se opune și elă diso- 
luțiunei, der numai din causa situațiunei 
financiare, care, încurcată cum se gă- 
sesce, nu se pote regula fără concursulă 
Cameriloră.

SCIRTLE DILEL*
Procesulă de pressă alii „Laminătoru- 

lui“, Cetimă în „ Luminătonilă“ : Marți 
în 2 Aprilie la amedl fu citată la ascul
tare protocolară la tribunalulă -din locă 
pe ora 3 d. m. din aceeași di și colabo- 
ratorulă primară ală acestei foi d-lă Ion 
V. Barcianu. Elă asemenea fu luată la 
întrebări asupra articuliloră încriminați 
din nrii 89 și 90 ai „Luminătorului11. 
După darea răspunsuriloră și subscrierea 
procesului verbală, acestă investigațiune 
prealabilă se încheia pe la 5 ore sera.

* *
„Victoria? Din raportulă institutului 

de credită și de economii „Victoria11 din 
Arad ă aflamă că pentru scopuri filantro
pice s’au votată 130 fl. v. a. anume pen
tru zidirea academiei de comerciu din 
Aradă, 50 fl.; pentru alumneulă diecesei 
gr. or. române din Aradă 60 fl.; și pen
tru ajutorarea copiiloră săraci dela șco- 
lele gr. or. române din Aradă 20 fl. 
Dividenda pe anulă de gestiune 1887— 
1888 s’a statorită cu 6" 0, adecă 6 fl. 
după acțiune.

* * *
Promovați doctori. Din Pesta ni-se 

scrie, că în 6 1. c. st. n. la universitatea 
din Budapesta s’au promovată la gra- 
dulă de doctoră 2 tineri români, anume: 
Feliciană Branil, archivară în cancelaria 
episc. gr. cat. de Oradea mare, din s. te- 
ologiă, și Sebastianil Radu, profesoră în 
Blașiu, din filosofiă. Felicitămă pe tinerii 
doctori.

*♦ •
Unu ceroularu ală ministrului de hon- 

vedl dispune, ca individii aflători la o trupă 
mobilisată să pbtă trimite, afară de scri
sori cu bani prin poștă directă la fami
liile loră, și sume printr’ună felă de man- 
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date, așa că depună banii la cassa tru- 
peloră ori a fortăreții, care apoi mijlo- 
cesce înlimodă potrivită, după regula- 
mentă, plata acestoră sume cătră cei 
îndreptățiți la cassa batalionului de în
tregire din apropierea locului des
tinată. * * *

Censură de advocata. Ni-se scrie din 
Deva, că D-lă Dr. Alexandru Hossu L., 
fratele d-lui advocată Franciscu Hossu 
Longinu din Deva, a trecută numai de 
curendă, cu bună succesă censura de 
advocată la Murâșă-Oșorlieiu. D-sa are 
de gândă sâ-șl deschidă cancelariă sub 
firma propriă, în Deva. Felicitările 
nostre.

** *
0 invitare refusată. In curendă se 

va ține ună congresă ală catoliciloră 
din Austria, căruia convocatorulă i-a 
dată numele de „congresă ală catolici
loră din Austria pentru întrega monar- 
chiă.u Contele Pergen a invitată la a- 
cestă congresă și preoți unguri. O ast- 
felă de invitare primi și capitululă din 
Pojună șifostulă deputată dietală Antonă 
Por. Acesta însă a declarată într’o scri- 
sore deschisă, că e o ofensă a admite 
despre catolicii unguri, că ară pute fi 
trădători ai patriei și ai constituțiunei 
loră ; ei cunoscă o monarchiă austro-un- 
gară, der nu o monarchiă întregă austriacă 
și nu o ședință austriacă comună; ca
tolicii unguri, decă vreu să aibă ceva, 
acestă lucru și-lă eluptă deja acasă și 
rogă numai pe frații austriacl ca sâ-i spri- 
jinescă cu rugăciunea loră, fără ca sub 
titlulă „religiune" să ceră ceva dela po
litica centralistă a contelui Pergen ; totă 
așa ei imploră pe Dumnedeu să se sco- 
bore asupra congresului catoliciloră au
striacl, der ca să mergă ei acolo, acesta 
nu o voră face.

* *
Descoperire archeologică. In peștera 

de stalactite de lângă Abaliget din Ba- 
ranya s’a dată de cele dinteiu urme 
neîndoiăse ale omului preistorică din 
timpulă paleolitică în Ungaria. Sub ună 
strată de stolagmită s’a găsită o vatră 
pentru focă din timpulă preistorică, lângă 
ea osele ealcarisate ale animaleloră din 
acea epocă; într’o altă parte a peșterei 
s’a dată de ună cimiteră romană cu 
urne.

* * *
Vaccinare. In urma unui ordină mi

nisterială, vaccinarea (posăirea) pe teri- 
toriulă orașului Brașovă începe în luna 
Aprilie și, după ună plană stabilită, se 
va săvârși în dilele următâre, în orele 
de după amedl, în localitățile căpităniei 
orășenescl (poliției) de cătră cei doi me
dici ai comunei. Părinții și tutorii au 
sâ ducă copii la timpulă ce li-se face 
cunoscută, ca sâ-i vaccineze.

* * *
Societatea pentru cult, și lit. rom. in 

Bucovina. Duminecă în 26 Martie (7 A- 
prilie; a. c. d-lă Dionisiu Olinescu a ți
nută în localulă societății în Cernăuți o 
prelegere publică vorbindă despre „Află
rile archeologice din Hlinița"- Joi în 
23 (4) Aprilie a. c. va ține Domuulă 
Isidoru Ieșianu o prelegere publică vor
bindă despre „Norocă“.

* * *
ComitetulU congresualii serbesctl-orto- 

doxu ’șl-a terminată sesiunea regulată și 
a dată în ultima ședință espresiune d’a 
se convoca în curendă congresulă, atâtă 
în scopă d’a se regula afacerile biseri- 
cescl culturale, câtă și pentru alegerea 
patriarchului; de asemenea a invitată pe 
consiliulă bisericescă metropolitană a 
fixa terminulă convocării congresului și 
a face despre acesta arătare la loculă 
prea înaltă. Comitetulă congresuală a 
urgitată în acelașă timpă convocarea, a- 
dunăriloră eparchiale, în diecesele Car- 
loveț, Pakraț și Baci, și a hotărîtă mai 
departe a urgita printr’o representa- 
țiune resolvarea instituțiuniloră congre- 
suale din anulă 1879 și 1885. Comite- , 
tulu a mai hotărîtă sâ se construescă | 

câtă mai curendă o nouă reședință pa- 
triarchală și ună gimnasiu în Carloveț.

* * *
Espulsată. Căpitanulă sârbă Istz, fost 

adjutantă ală regelui serbescă, care a 
fostă espulsată astă ernă de guvernulă 
română și se întorsese în România, a 
tostă din nou espulsată, spune „Națio- 
nalulă", fiindă espedată din Galați spre 
Odessa cu vaporulă rusescă „Gagarin".

* 
¥ 8-'

Credință deșertă. Fisolgăbirâulă Szo- 
losy din cerculă Taraczviz în Maramu- 
reșă a primită în dilele trecute dela ju
dele din Szeles-Tonka o petițiă. de cu- 
prinsulă, ca se poruncescă femeei Nuța 
GhindicI să restabilescă sănătatea Măriei 
Migiauca, pe care ea a vrăjit’o, ori să 
tragă la răspundere pe Nuța GhindicI 
prin gendarml. E probabilă că bănuita 
Nuța a dată bolnavei vr’o băutură stri- 
căciosă și de aceea se cerceteză casulă.

* i *
Din Brunn la Przemysl. Primarulă 

din Brunn a împărtășită oficială repre- 
sentanței comunale, că după informațiu- 
nile ce le are dela locurile mai înalte, 
s’a hotărîtă definitivă transferarea coman- 
dei ccrpului X din Brunn la Przemysl, 
rămânendă în Brunn numai comanda di- 
visiei 4 de infanteria. Ministerulă de 
răsboiu a declarată printr’o adressă, că 
renunță la zidirea casarmei de artileriă 
încuviințate deja de comună.

* * *
In privința omorului din Sân-Paul 

se anunță, că Pinter a fostă arestată și 
șl-a mărturisită fapta. Elă a omorîtă pe 
Herscli, fiindcă acesta a depusă mărtu
ria într’ună procesă în contra lui.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Satulungtl, 14 Martie 1889.

Domnuln Redactoră ! Vă trimită ună 
scurtă raportă despre decursulă adunărei 
generale a „despărțământului I alu Reu- 
niunei învățătoriloră rom. gr. or. din 
cerculă ală X-lea, Brașovă" ce s’a ți
nută Joi în 9 Martie st. v. a. c. în co
muna Satulungu.

Fiindă președintele ordinară ală des
părțământului, d-lă Ioană Dorea, împe- 
decatu de a participa, ședințele au fostă 
conduse prin vice-președintele d-lă Do- 
mețiu Dogariu. D-sa prin o vorbire bine 
acomodată scopului întrunirei declară 
ședința deschisă și trece punândă la or
dinea dilei temele, ce onor, comitetă 
centrală a aflată cu cale a le supune spre 
deliberare despărțăminteloră.

Prima temă, cu care fu insinuată la 
presidiu d-lu Ioană Dariu învăț. în Bra
șovă: „Autoritatea învățătorului în și 
afară de scolă și mijlocele de a o sus
ținea11, fu ascultată cu deosebită aten
țiune primind’o adunarea cu ună prelun
gită „se trăiască" la adresa disertante- 
lui. Tema a fostă în adeveră bine lu
crată.

După unele desbaterl la cari au 
luată parte d-nii St. Iosifă, Z. Butnariu, 
G. Moiană, St. Dragomiră ș. a., adu
narea considerândă îusemnătatea temei 
decide, a se alege o comisiune în 
personale d-loră St. Iosifă, I. Da
riu , Z. Butnariu, G. Belisimus și G. 
Moiană, care ajutată de notițele luate 
la protocolă, precum și de esperiențele 
d-loră, să conlucre la complectarea temei 
ilustrând’o prin câtă se pote de multe 
esemple. Cu acesta ședința I se ridica 
la orele 12’/2 și se anunță cea următore 
pe 3 ore după amedl.

Precisă la 1 oră toți învățătorii 
luară parte la ună prândă comună. Aci 
se ridicară mai multe toaste. Cela din
teiu fu ridicată în sănătatea d lui Ște
fană Iosifă, directorulă scoleloră medii 
rom. din Brașovu, prin învățătorulă și 
capelanulu Ioană Broșiu din com. Dîrste. 
Toastantele afirma, că; Reuniunea cer
cului ală X-lea trebue să fie mândră a- 
vândă în fruntea ei c personă căreia îi 
stă la inimă progresulă și prosperarea 
ei. Dovadă eclatantă despre acesta este 
nepregetulă în participarea continuă la 

întruuirile ei. De mare valore fură și 
celelalte vorbiri adresate altoră persone 
de merită.

O mică pausă so făcu după masă, 
însă la timpulă fixată învățătorii, zeloși 
de progresă se adunară în sala de șe
dințe. Aci după redeschidere se pune 
la ordine multă așteptata cestiune a „lu
crului de mână", ce la noi abia acum a 
începută a preocupa spiritele mai seriosă, 
și anume „Mijlocele, prin cari ar fi a se 
introduce acesta obiectă in scalde poporale.“ 
Acestă temă a fostă insinuată la pre
sidiu de d-lă G. Moiană. O mai viuă 
și mai nealterată atențiune ca cea ma
nifestată timpă de trei bre față de a- 
cestă cestiune, nici că se pote închipui. 
Se vedea aevea, că pentru învățătorii 
noștri se tracteză despre ceva cu totulă 
nou și interesantă. Intre astfelă de îm
prejurări zelosulă disertantă luândă cu- 
ventulu desfășura acestă importantă ces
tiune într’ună modă, care n’a lăsată ni- 
mică de dorită. Onore d-lui disertantă. 
In cestiune s’au ridicată multe voci ce- 
rându-se diferite deslușiri. La fine d-lă 
disertantă fii aclamată cu „să trăiască", 
din partea adunării.

Ca puncte de mânecare s’au fixată 
la procesulă verbală pe scurtă următorele 
norme:

1) Statorirea programului dc instruc
țiune în luerullt de mânii, precum și răs
pândirea acestoră cunoscințe la învăță
torii intrațl deja în funcțiune, prin cursă 
de veră, er la cei fiitorl prin introduce
rea acestui obiectă în planulă de instruc
țiune seminarialu, — acestea tote cada în 
cerculă de activitate ală l’rea venerabilului 
Consistoriu ardiidiecesană.

2) Tuturora celoralalțl fii ai na- 
țiunei nostre le încumbă datorința morală 
a da totă sprijinulu necesară in cele eco
nomice (bani, instrumente seu unelte, ma
terială ș. a.) la realisarea acestei opere 
atâtă de valorose pentru completarea în
vățământului.

3) In specială învățătorii, preoții și 
ceilalți omeni inteligențl ai nemului nos
tru suntă chemați a lucra pentru convin
gerea poporului despre folosele lucrului dc 
mână in șcdlă și a-i câștiga bunăvoința 
acestuia pentru oferirea de sprijină mate
rială spre promovarea mai cu înlesnire 
a problemeloră acestui obiectă. Acesta 
se va pute ajunge mai ușoră prin înfi
ințarea de societăți în cerculă tracteloră 
protopopescl sub scutulă consistoriului 
pentru sprijinirea lucrului de mână, și 
prin formarea de mici esposițiunî din lu
crările școlariloră în totă loculă unde va 
fi vr’o adunare de poporă, ba chiar și 
fără acesta, în comune, la câte o sârbă- 
tore mai însemnată.

Ca de încheiere trebue să afirmă și 
de astădată, că învățătorii noștri din 
ce în ce se convingă totă mai multă de 
însămnătatea și responsabilitatea misiu- 
nei ce suntă chemați a o purta în socie
tate, de aci interesulă ce-lă manifestară 
precum de altă dată așa și cu ocasiunea 
de față. N. Bârseanu,

învățători.

Mnnetătirea sortei teranilorn in România.
(Urmarea discursului D-lui Kogălniceanu).

Onorabilulă D. Emilă Mavrocordată 
nu voesce a sci nimică din acestea. Ba 
D-sa merge și mai departe, D-sa se la
udă de bunătățile ce conservatorii, adecă 
boerii, au revărsată în tote timpurile a- 
supra țâraniloră. Sunt departe de a 
nu recunosce spiritulă umană și patrio
tică ce a insuflata pe mulțl din boierii 
țârei nostre ; însă pe aceștia trebue sâ’i 
căutămă în timpurile străvechi ale isto
riei nostre, er nu în timpurile, cari mai 
în urmă ni-au venită din Fanară și au 
coruptă boerimea națională. (Aplause).

D. Mavrocordată, după mine, rău a 
făcută când ni-a făcută nouă cursă de 
istorie, pe care se vede că D-sa n’a ce- 
tit’o, de vreme ce a alterat’o atâtă de 
multă. D-sa, urmașă ală unui Domnă, 
care a făcută țârei multă rău, Nicolae 
Mavrocordată,autorulă fataleloră reforme, 
urmașă mai apropiată ală lui Alexandru 
Mavrocordată, unui altă Domnă, care a 
desființată în ambele țâri române șerbia 
țăranului, D-sa ar fi trebuită astăijl sâ 

fiă alături cu noi liberalii, și în tocmai 
ca ilustrulă săli străbună, să useze din 
tote puterile salo ca se completeze opera 
începută de străbunulu său, desrobito- 
rulă țâraniloră. Nu a făcută însă acesta 
și o regretă pentru D-sa.

0 durere și mai mare o simță câud 
vâdă alături cu D. Mavrocordată pe în
suși urmașulă meu (forte emoționată), Con
stantină Kogălniceanu, elă, fiulă meu, 
puindu-se în altă tabără, s’a deosebită 
de mine, s’a deosebită de bunulă său 
Ilie Kogălniceanu, de estrăbunulă seu 
Constantină, carele a subscrisă ma
rele actă ală desființ.ărei vecinătății în 
Moldova.

Părintele meu, Ilie Kogălniceanu, a 
contribuită sub Sandu Sturdza V. V. la 
reîntemeierea hrisovului lui GrigorieGhika 
Vodă. Etă hrisovulă din 1828, Martie 
10, ală lui Sandu Sturdza V. V. la re- 
întemeiarea hrisovului lui Grigorie Ghika 
Vodă. Etă hrisovulă din 1828, Martie 
în 10, ală lui Sandu Sturdza V. V., unde 
este iscălitura lui Ilie Kogălniceanu. Na 
citesce !

(Adreseză colecțiunea cătră D. de
putată Constantină Kogălniceanuj. Ești 
acum mare, ești liberă să faci ce vrei; 
der credeamă că fiii mei, celă puțină câtă 
voiu fi eu în vieță, voră lucra alături cu 
mine. (Aplause).

Eu astădl, D-loră, sunt bătrână, nu 
mai am vechia putere a tinerețeloru, der 
păstreză întregi vechile mele convicțiuni 
și mulțumescă lui Dumnedeu, că ml-a 
prelungită vieța ca încă odată să potă 
sprijini la acestă tribună principii, cari 
au încăldită anii mei de tinerețe pentru 
cari am luptată în totă vieța mea de băr- 
bată matură. (Aplause).

Legea rurală dela 1864 a avută de 
mare scopă de a precurma starea de 
confusiune în care se aflau relațiunile 
dintre stăpânii de moșii și muncitorii de 
pământă, de a libera brațele, de a libera 
și proprietatea de a fonda în România 
munca liberă și proprietatea liberă, in
dividuală, occidentală. Legea voia derse 
libereze pe proprietarii de moșii de te
ribila îndatorire de a da pământă gene- 
rațiuniloră viitore de muncitori, pănă la 
douâ treimi din moșiile loră.

Reposatulă Manolahe Kostache în 
cestiuuea țârănescă era conservatoră, 
însă conservatoră în chipulă celă mai 
luminată, celă mai patriotă și celă mai 
de inimă; elă era eminamente boieră 
română, ca acei boieri din timpurile 
străbune. Elă nu era pentru ideile îna
intate, der înțelegea că o reformă era 
neapărată trebuitore și în favorea țâra- 
niloră și în favorea proprietariloru. Elă 
nu tăgăduia dreptulă țâraniloră ce din 
vechime-’lă aveau de a se hrăni pe mo
șiile pe c-arl erau statorniciți. Și de aici, 
dela recunoscerea acestui dreptă, voia a 
se începe reforma.

Într’o broșură, care adl nu se mai 
găsesce decâtă pe la biblioteci, apărută 
în 1861 și dedicată lui Ștefană Golescu, 
președintele comisiunei centrale, elă de- 
finesce într’ună chipă cu totulă inge- 
niosă dreptulă proprietariloră și dreptulă 
săteniloră. Elă între altele spune, că la 
moșie la densulă, la Tepurenl, a fostă 
odată visitată de ună consulă generală 
francesă, mi se pare, Beclar. Era o di 
de sârbătore. Acelu diplomată vede 
înaintea sa câmpulă plină cu pui de ță
rani și întrebă pe Iepureanu cine suntă 
aceștia; elă îi răspunse : Suntă copro
prietari cu mine, la moșia IepurenI, seu 
mai bine dicândă moștenitorii mei; fie
care din aceștia, îndată ce se însoră, 
îmi ia din moșie dela trei pănă la patru 
fălci de pământă. îndată ce-șl ia o fe- 
mee, elă, cu totă nunta, vine de-mi a- 
duce ună ploconă și-mi dice: Stăpâne 
m’am însurată; etă femeia mea; te rogă 
pentru pămentă; sâ mâ înscrii și pe mine 
ca părtașă pe moșia dumitale. Și eu, 
după legea țârei, sunt datoră sâ-i dau 
pământulă cerută. Nu sciu decă fiului 
meu voiu avea fericirea ca la mortea 
mea sâ-i lasă puțină celă ce suntă da
toră sâ lasă fie-cărui țârană statornicită 
pe moșia mea.

Nu dicețl, D-loră, că acesta e o 
ficțiune; căci pănă astădl în Basarabia, 
vechia țeră românescă. se păstreză a- 
cestă obligațiune, impusă stăpâniloră de 
moșii, de a da și reserva geuerațiuniloră 
de țâranl aședațl pe moșie pănă la doue 
treimi de pămentă, pe care s’a însărci
nată Știrbei sâ o ucidă. In Basarabia, 
fie-care proprietară, nu-șl pote vinde 
moșia decâtă cu șerbia, ca douâ treimi 
din pământă sâ fie reservate generațiu- 
niloră țârănescl. Acesta este scrisă;’ a- 
cesta este legea recunoscută de guver
nulă imperială ală Rusiei.

Ei bine, d-loră mei, cum socotiți că 
acestă lege străvechie, atunci când se 
regula proprietatea în modă definitivă 
și absolută, putea sâ se sfărîme, fără a 
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se da aiurea o c.ompensațiune fiiloră țâ- 
raniloră, fiiloră de clăcașl diu 1864. 
Cuza-Vodă nu a ridicatei țăranului drep- 
tulft de a cere pămentă pentru copiii 
săi: der l'a strămutată dela proprietățile 
particularilor^ și l’a transplantată pe 
moșiile Statului. Și de aceea sau și 
luată moșiile din mâna Greciloră înainte 
de a resolva cestiunea țărauiloră.

Etă importanța legei din 1864, etă 
principiulă consacrată prin art. 5 și 6 
din legea din 1S64, lăsândă altoră legi 
posteriore să regulamenteze principiulă 
enunciată.

Legea din 1864 a fostă litera A a 
marei reforme, cea de astădl va fi litera
B, și să ne rugămă lui Dumnedeu ea ea 
să fie astfelă făcută, încâtă să nu mai a- 
vemă nevoiă a ave recursă și la litera
C. Nu calificați der de vîrf’u ală con-
fusiuniloră articolulă din legea din 1864 
nu dicețl că aeestă lege este plină de 
greșeli și de încurcături. Atunci nu se 
atingea de împropietărirl pe tăremă de 
a lua pămentă dela unii și de a’lă da 
altora. Nu s’a luată dela stăpânii de 
moșii o singură palmă de pămentă. Der 
s’au sfărîmată șerbiile și la unii și la 
alții, s’au emancipată brațele, s’au eman
cipată și pământurile. Atâtă a făcută 
Cuza-Vodă, și s’a făcută destulă! 
Și omulu, care a săvârșită aeestă mare 
actă, Domnulă. acela peste ună ană șl-a 
perdută domnia; căci legea din 1864 
este causă adevărată a căderei lui, orice 
s’ar dice, a lăsată ună nume legendară. 
Și astădl și mâne, ori când aeestă nume 
se va rosti, elă în țera nostră va exalta 
sute de mii de inimi. Atârnă dela 
d-vostră, d-niloră miniștri, d-nl represen- 
tanțl ai țârei, să faceți ca și numele re
gelui Carolă să devină între populațiu- 
nile năstre rurale totă așa de legendară, 
totă așa de binecuvântată ca numele 
lui Cuza-Vodă. (Va urma.)

Catastrofa din marea Nordului.
In dilele trecute vaporulă belgiană 

„Prinzessin Henriette11 plecase din Do
ver la orele 12 și fiindu timpă frumosă, 
la începută a mersă cu iuțela obicinuită. 
Mai târdiu ridicându-se o ceță mare pe 
mare, căpitanulă Wafelaire a dată po
runcă ca să se mai micșoreze iuțela și 
ca să se dea semnală continuu.

Vaporulă s’a întâlnită în drumu cu 
mai multe corăbii printre cari a reușită 
să se strecore fără nici ună incidență. 
Călătorii așteptau toți pe bordă să vedă 
că ce se va întâmplă. In dreptulă Dun- 
kircherului se audi din drepta ună sem
nală.

Căpitanulă vaporului recunoscu în 
aeestă semnală pe acela venită după 
vasulă „Grâfin von Flandern" și îlă ocoli 
la drepta. Se pote însă, că aceștia să 
nu fi auditu contra-semnalulă, destulă că 
peste câteva momente se audi unu ro- 
potă îngroditoră și vasulă „Grafin von 
Flandern44 fu ruptă în două.

Căpitanulă vasului „Prinzessin Hen
riette14 se opri îndată cu vasulă său, slo
bozi în mare luntrele cu cari scăpa mai 
multe persone. Ună Engleză aruncă cu 
tote puterile sale pe mamă-sa pe o lun
tre și după aceea sări și dânsulu rănin- 
du-se. Cadavrele căpitanului Hausman 
și a celoralalțl oficerl și mateloțl nu 
s’au găsită încă. „Prinzessin Henriette14 
a stată după ciocnire încă două ore 
pe loculă unde s’a întâmplată desas- 
trulă.

Intre călători era și principele Ie- 
rome Napoleon, care se urcase la Os
tende pentru a se duce la Londra și 
d’acolo la Chislehurst, pentru a visita 
pe ex-împărătesa Eugenia. Principele 
era în partea dindărătă a vasului înso
țită de baronulă Brunet, adjutantă.

Ciocnindu-se cele două vase, elă a 
cădută în mare. Baronulă Brunet a să
rită după elă și prindendu-lă în apă, îlă 
ținea de asupra și striga : Săriți, scăpațl 
pe principele Napoleon. Doi mateloțl 
audindă strigătele, se duseră în ajutoră. 
Principele vădendu luntrea de scăpare, 
s’a apucată cu desperare de ea și astfelă 
a reușită să scape de morte.

Elă a stată multă timpă în apă și 
ajungendă pe luntre, cerceta îndată că 
ce s’a făcută cu șambelanulă său. Acesta 
a fostă găsită, însă mortă.

Pagubele causate cu aeestă ocasiune 

suntă forte mari. Intrega poștă destinată 
pentru Englitera a perită.

Principelui Napoleon ’i căduse în 
mare ună gemantană cu hârtii de valore, 
der din fericire s’a găsită de cătră că
pitanulă vasului.

Desastrulii dela Samoa.
Corăbiile de răsboiu germane dela 

Samoa au suferită ună grăsnică desastru. 
„Monitorulu oficială44 germană publică 
următorele:

„După telegrama oficerului celui 
mai în verstă din Australia, la 16 ale 
curentei, în urma unui viforă pe mare, 
vasele germane „Adler44 și „Eber“ s’au 
scufundată la Apia. Vasulă Olga pote 
că va putea fi scăpată. De pe vasulă 
Eber au perită prin înecă căpitanulă 
Wallis, locotenenții Echardt și Ernst- 
liausen și Dr. Mackenliauer și, afară de 
sub-casierulă Kuntze și nouă omeni ai 
sâi, restulă personalului totă. De pe 
Adler s’au înecată 20 omeni. Persona- 
lulă vasului „Olgau a fostă scăpată44.

Asupra locului unde s’a întâmplată 
catastrofa se scrie :

Insulele Samoa suntă cunoscute dela 
1768, când au fostă descoperite de cătră 
Bougaineville. Ele suntă situate în par
tea despre sudă a oceanului indiană și 
suntă compuse din ună grupă de 16 in
sule mai mici. De doi ani de dile pe in
sula Rpom Apia este portulă celă mai 
principală ală Germaniloră în spre dru- 
mulă australiană.

Portulă dela Apia este deschisă în 
spre sudă și din douâ părți ale sale suntă 
două peninsule, din cari una se termină 
prin capulă Mulinu, er alta prin capulă 
Matantu.

Pe Mulinu trăescă 180 Germani. Totă 
aici este și localulă consulatului german. 
Pe capulă Mulinu este mormântulă ma- 
rinariloră căduțl la 18 Decemvre în lupta 
cu Samoanii. Intre cele două peninsule 
este farulă. Dintre insule două din cinci 
părți suntă în posesiunea Germaniloră, 
cari au aici 70 mii acre. Englesii au 9 
mii acre.

Situația portului este de altfeliu din
tre cele mai nefavorabile, fiindă deschisă 
în spre Nord-Est și Apusă, Adâncimea 
golfului este aici de 8 pănă la 30 me
tri. Jură împrejurulu portului suntă 
nisce ridicăturl causate de mărgeanulă, 
care abia este acoperită de apă,și acesta 
este causa desastrului. Furtuna înce- 
pendă pe mare vasele au ajunsă numai 
decâtă cu fundulă pe uscată și astfelă 
s’au sdrobită îndată.

In portulă Apia s’au întâmplată mai 
multe desastre de felulă acesta și de aceea 
vasele nu prea staționau în portă în lu
nile Noemvre—Martie. Și în casulă pre- 
sentă căpitanii de vase au voită să plece 
din portă, der acesta nu a mai fostă po
sibilă. N’a putută eși decâtă numai va- 
sulă englesă Galione. Personalulă, care 
a scăpată de înecă, a ajunsă în mare 
miseriă și cine scie când le va sosi a 
jutoră. _________
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lui Mironă Costină. Gravuri negre: Ve
derea generală a unei grădini stilă ală 

XVII-lea vecă. Ciuma fetei. Mironă 
Costină. Mironă Costină cet.indăla curtea 
lui Ioană ală 3-lea. Arestarea lui Mi
ronă Costină. Gravuri în o coldre: Re- 
servoriu de apă ridicată pe stânci și di
simulată cu ruine. Aspectulă generală 
ală marei seri Slewelyn de Orchidie. 
Țâranulă călare. Cadru Alegorică. Ar- 
chiducele Rudolfă și Archiducesa Ste
fania. Lanțurile magice. Gravuri colo
rate : Florea sorelui din California. Stra- 
monia de Egiptă duplă. 0 planșă mare 
în mai multe colori de încadrată. Acostă 
interesantă revistă pentru toți a intrată 
din Februarie în ală VI-lea ană. E pu- 
blicațiunea cea mai ieftină și mai bine 
ilustrată din România. Abonatulă pri- 
mesce, pentru 10 lei trimeșl înainte, re
vista în timpă de ună ană de dile, d’a- 
semenea, ca premiu gratuită, una din 
colecțiile complete și broșate a aniloră 
II, III, IV și V cu tote tablourile. Fie
care numără cuprinde: 16 pagine, a 2 
colone, materiă interesantă și variată de 
cunoscințe trebuinciose fie-căruia, împo
dobite cu numărose gravuri de totă so- 
iulă admirabilă executate, câte 2 cromo- 
litografii și câte o planșă mare în mai 
multe colori de încadrată. Gazeta Să
tenului mai dă și, gratuită, broșuri și 
suplimente de 8 și 16 pagine. Gazeta 
Sătenului va ține, în cursulă acestui ană, 
în curentă pe cetitorii sâi, atâtă prin ar
ticole câtă și prin ilustrațiunl relative, 
cu Exposițiunea din Parish. Ună nu
mără de probă se trimite franco și gra
tis. A se adresa ori ce privesce Redac
țiunea și Administrați unea d-lui C. C. 
Datculescu directorulă „Gazetei Sătenu
lui44 la R.-Săratu (România).

Dare de semă
despre banii incurșl la despărțământ ulii 
„Asociațiunei transilvane" N-rulă II in 

Făgărașă pe anulă 1888:
1. Basiliu Rață, vicariu în Făgărașă, 

membru ordinariu, 5 fi. 2. Iuliu Dan, adm. 
ppescă în Făgărașă ordinariu 5 fl. 3. 
Dr. Ștefană Popă, proto-medic. comit, 
în Făgărașă, ordinariu 5 fl. 4. Gregoriu 
Maieră, jud. reg. în pens. în Făgărașă, 
ordinariu 5 fl. 5. Ilariu Duvlea, advo
cată în Făgărașă, ordinariu 5. 6. Iac.
Popeneciu, primă-pretore în Brană, or
dinariu 5 fl. 7. D-ră Andreiu Micu, 
advocată în Făgărașă, ordinariu 5 fl. 8. 
Ioană Dejenariu, contabilă în Făgărașă, 
ordinariu 5 fl. 9. Dumitru Chișiereană, 
parochă în Făgărașă, ordinariu 5 fl. 10. 
Petru Leluță, comerciantă în Beșembacă, 
membru ord. nou 5 fl. pentru diploma 
1 fl. — 6 fl. 11. Alesandru Belle, primă- 
pretore în Șercaia, membru ord. nou 5 fl. 
pentru diploma 1 fl = 6 fl. 12. Iosifă 
Cațaveiu, parochă în Lissa, membru 
ord. vechiu 3 fl. 75 pro 1888, 1 fl. 25 
pro 1889 5 fl. 13. Spiridonă Mardauă, 
parochă în Sâmbăta sup., membru ord. 
vechiu 4 fl. pro 1888, 1 fl. pro 1889 5 fl.
14. Aldulea Mețiană, primă pretore în 
Arpașulă inf. membru ord. vechiu 5 fl.
15. Carolă Rusu, pretore în Arpașulă 
inf. membru ajutătoriu 2 fl. 16. Gavrilă 
Cornea, parochă în IlenI, membru aju- 
tătoră 1 fl. 17. George Munteană pa
rochă și învăț, diriginte în Vistea iuf. 
tacsa de membru ordinară pro 1889 5 fl. 
Totală 80 fl.

Spesele de birou subtrase cu 3 fl.
S’au triniesă la comitetulă centrală în 

Sibiiu în 21/1 și in 18/3 a. c. 77 fl.
Făgăiașă, în 12 Ianuarie 1889.

Nicol. Cosgarea, 
cassaru.

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

BucurescT, 8 Aprilie. D-lă Las- 
cară Gatargiu a fostă însărcinată 
cu formarea noului cabiuetă.

Bruxella, 8 Aprilie. Boulanger 
a avută mai multe întelniri se
crete cu Victoru Napoleonă.

Bruxella, 8 Aprilie. Guvernulă 
francesu cere acuma întotăforma 
dela guvernulă belgiană espulsa- 
rea lui Boulanger.

DIVERSE.
Nunta împăratului Chinei. Nunta îm

păratului Chinei a fostă celebrată la Pe
king, după riturile pompose ale tradi- 

țiunei. Numai înalții funcționari chinezi 
și garda de onore au avută distincțiunea 
de a putea fi față la spectacolulă curiosă 
ală acestei ceremonii; membrii corpului 
diplomatică n’au obținută permisiunea 
ca să asiste; dâr pentru a compensa a- 
cestă esclusiune, ambasadorii și miniștrii 
streini au fostă invitați la ună mare 
banchetă, primindă cu aeestă ocasiune 
mai multe cadouri comemorative. Casa 
împăratului a comandată patru jălțurl 
de gali portative pentru dânșii. In a 
patra di din a două-spre-decea lună, îm- 
păratulă trimise ducelui și ducesei Kwei, 
fiitorii socri, cadourile de usagiu și a- 
nume : O sută uncie de aură, ună ser
viciu de ciai de aură, unulă de argintă, 
cinci mii uncii de argintă, ună lighiană 
totă de argintă, cinci sute de bucăți de 
satină, o miiă de bucăți de stofe, 6 ponl, 
o șea, ună arcă și o săgeată, două pă- 
rechl de haine de curte etc. Ducele și 
și ducesa de Kwei, primiră solii și da
rurile ginerului loră în genunchi, în 
semnă de recunoseință cătră fiiulă Ce
rului.

Cheltuelile nuntei imperiale au cons
tituită în aeestă ană o sarcină forte grea 
pentru financele cerescului imperiu. Te- 
ribelele inundațiuui ale fluviului Galben 
și ale fluviului Albastru, au ruinată pro
vincii întregi și pentru a veni în aju- 
torulă milioneloră de suflete încercate 
de flagel, a trebuită nu numai a trimite 
din Peking ajutore bănesc!, der a auto- 
risa chiar guvernorii de a nu încassa dela 
locuitorii inundați, taxele ce suntă puse 
asupra recoltei uresului.

Nunta a costată mai bine de două 
mii taerl, ceea ce face nici mai multă 
nici mai puțină decâtă patru-decl și două 
milione de franci. Tresorulă, cu tote in
sistențele sale, n’a putută strânge aeestă 
sumă. Guvernulă a fostă silită să re
curgă la ună sindicată englesă, care a 
consimțită a împrumuta imperiului ce- 
rescă vr’o 30 milione... în schimbulă 
mai multoru concesiuni de monopoluri.

ULTIME SCIRL
Din Garansebeșu priniimă scirea, 

că astăcjî a fostă alesă ca epis- 
copu Archimandritulă și Vicarulu 
archidiecesană Nicolae Popea cu 
52 din 55 de voturi.

Cursiilîi pieței Brașovu
din 6 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.52 Vend. 9.54
Argintă românescă 
Napoleon-d’orI - -
Lire turcescl - -
Imperiali - - -
GalbinI
Scris, fonc. „ Albina116°/0 

„ r n B°/o
Ruble rusescl - - -
Discontulă - - - -

n 9.45 n 9.48
n 9.57 n 9.58
r 10.84 M 10.88
n 9.84 n 9.88
n 5.62 n 5.65
n 101.— r —.—
n 98.50 n 99.—
n 127.— j, 128.—
6>/2--8% pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 6 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0................................. 103.25
Renta de hârtii 5%................................... 94.90
Imprumutulu căiloră ferate ungare - 145.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ost.ă ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ost.ă ungare (2-a emisiune) - - 120 — 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a erni. une) - - 115.50
Bonuri rurale ungare ----- 124.95 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.95
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................... 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 147.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 132.50
Renta de hârtia austriacă - - - - 84.20
Renta de argintă austriacă - - - - 84.85
Renta de aură austriacă - - - - - 111.30 
LosurI din 1860 ................................... 143.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 894.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 303.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.72
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.57’/.
Mărci 100 imp. germane - - - - 59.10
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.90

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurei Mureșianu.
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3^* Sportu de scrimă
Mi permită a încunosciința pe amicii artei de scrimă, 

am deschisă

SALONUL# W DS SCBIMĂ
cetate 

împărțită 
afară de 
SCRIMĂ-,

strada funariloru Nr. 239 (casa lui Kamueij și am 
orele de scrimă în modulă următorii: în fiecare di, 
Duminecă, dela 5—8 ore 30 minute ..SCOALĂ DE 
dela 8 ore 30 min. pănă la 9 ore 30 min. ..ASSAUT11.

ț
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Medicinae uiiivcrsae

D- VICTOR BACHMAIER, 
medică pentru bole de femei și de copii 

consulteză (lela orele 11—1 din di 

în. Strada Căld-ărariloriă. ISTru.
Casa lui Bachmaier.

I
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!!!PRIMA ESPOSITIÂ DB FLORI Â BRAȘOVULUI!!!
Facemă prin acesta cunoscută, că în sala sfatului (a pri

măriei veclil) din tocă se va arangia oESPOSIȚIÂ DE FLORI,
care cu onore învitămă pe onorat, publică.

Durata esposiției va fi de trei cfile și adecă: în 12.
14 Aprilie st. n. dela 9 ore dimineța pănă la 6 ore sera. 

Prețulă intrării 20 cr.; pentru copii 10 cr.; bilete
permanență 50 cr.

Biletele se capetă în magazinele de flori la D-nii Au
gust Kypta și Christian Kypta în strada Căldărariloru.

Atragemă totodată atențiunea, că florile espuse suntă 
de vendare.
54,3-1
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Cu înaltă stimă
Com.itetxxl'ă..

I*

î
+
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*

w

52 1—1

w
A
5 © 

und Iluttenverein) se cumperă cu înlesnire. ©
Ofertele a, se adresa la:

EDUARD GR UN
Bank <C Weeliwhjesclidft, Wien, Goldschmiedijasse 2.

'Uu y w1

r ^acțiile
Reuniunei montane brașovene (Kronstâdter Berg- 
bau

v*

© 
©
©
©
O

1 i a • (h)
Comptoir specialii pentru totu soiulu de hârtii de valore exotice.

1 <1
■-

A vist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Totodată facemă cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei11, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

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

Budapesta—rredealu Predea Oii — Budapest a E?.-aBesta-Aradu-Teius Teius-Aradft-H.-T’est» Copșa-nuică—Sibiiu
Tren de 

per- 
s6ne

Trenu 
accele- 

ratu

Tronu. 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele-t 
ratu

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

11.10 2.—

Trenu Trenu Tronu Trenu
omni- de do Trenu de
bus pers. pers. J mixt pers.

8.10

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

BucurescI
3.1'1 6.18 Predenlti

Timișu
I I

Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădeșel

Clușiu

Apaliida 
Ghiriș 
Cncerdea
Uidra 
Vințulu de 
Aiud
Teiușu 
CrăciunelU
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mieii 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfaleu 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu

Timișu
Predeahi

BucurescI

I 
I

9.04
9.34

10.34

I
I

2.53
3.28
9.35

Brașovu

Feldiora
Apața
Agostonfalva 
Homorodu
Hașfaleu
Sigiiișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa

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
(ț 24 Blașiu
6 38 Orăciunelu
6.56 Tei,1!?u

1 7 15 Aiudu 
Vințulii de susu 
Uiora
Cncerdea 
Ghirișu 
Apahida

l

7.41'
9.18

10 -
10.09
10.19

ciușiu
11.00
12.34 (Nădășelu
12.52 Gîhrbău

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

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugy i-Vâsârh el i 
Vârad-Velencze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
KgedupeMa

Viena

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.081
11.51

10.50
1.381
3.29|

1.55 7.45

VI ureșu-B.udosu-Bist rit»

Murâști-Ludoșu
Țagu-BudatelecU
Bistrița

Viena
Budapesta

ISzolnok

Aradu

GlogovațU
Gyorok
Paulișu

i Radna-Lip,
1Conop
Berzava
Soborșinu 

ițZamU 
Gurasad- 
llia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotU
Vințulu de
Alba-Iulia 
fTciii.șii

iova

josu

Tei ușă 
Alba-Inlia9.05

12.41 Vințulu de

1.47
2.08

8.55
9.54

8.21»
11.20
4.1 ol 5.45 șibotu

josă

4.30, 0 _ 'Orăștia
g 13 Simeria (Piski)
6^38
6.51
7.io:
7.37
7.55
g ^JBoborșinu 

Berzava 
ConopU

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

Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
ZamU

9 12:
9.41,
g gg Radna-Lipova

Paulișu
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
12.46 Burlngiestn
1.26

1.42
2.32

Tr.nu 
mixt Copșa-mică 2.29 4.35

■Șeica mare 3.02 5.05
ILonineșu 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sibiin 4.42 6.40

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53i

10.271
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12'
b.’loj

6.05

11.-
11.21

Hibâiu-Copșa-uiieă

Sibiiti
Ocna
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-mică

I
10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

t 
I
Î_6.îă.'

6.38
7.19
7.38
6.20

('iicmle* -Oșorheiu
5.501 Blesîliiiiulu s&sescfi 
------d

Cncerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
LudoșU 3.56 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
lernută 4.43 J11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

Oșorheiu [ 5.40 12.55]"
6.— 4.581

Reghinul-săs. 7.56 î-l

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53

6.—
3.—

AII)
rTci

miEueria(Piski)-I’etroșenl Petroșeiii-Siuieria(Piski

Viena

Simeria
Streiu 
HațegU 
Pui 
Crivadia 
[Banița
Petroșeni

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50,

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47 Vinga

| 7.3( fOrczitalva
l— 3~Î5 Mercziialva

— Timisora

Bistrița-ÎB ua-esu-ljiidasia

| 4.40| Bistrița
g Qu ȚagA-BudatelecU 
____ Mureșu-LudoșU

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

6.47

- - —--

2.42'Petroșeni 9.36 4.26
7.40 3.25. Banița 10.17 5.12
8.51 4.16; Crivadia 10.58 5.55

10.02 S.llțpui 11.42 6.41
11.02 2-2ȘlHațegU 12.23 7.26
11.50 6.40jStreiu 1.12 8.14
12.30 7.12|Simeria 1.51 8.50

A rad u —Timinora Timisora—Aradfi

Aradu
Aradulu nou
Nâmeth-Sagh

HernutU
IM. Bogata 

gg^udoștl 
ț 02 Cheța 
7 23 Cncerdea

6.05 5.48 Timisora 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

li irlsu— Turda Turda-«hirisii

GhirișQ
1

9.261
îl

4.19 Turda 8.29
Turda 9.47 4.40 Ghirișu 8.50

Keghinulti săsescii 
Sfesorheiu-Ctieerdea

Reghinul-săs.

I
1

Mirașteu 
“ Sân paulii 

5.- 
67)2

Oșorheiu

8.35
10.20

6.56 12.15
7.16 12.35
7.40 12.58
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18.
9.40 2.46

8—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-t'nied

Simeria Piski)
ICerna
Unicilor»

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sișțhișora
Unicdora

5.38 iCerna
| 5.1(j||Slnieria

Sighișora
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.45 |6ighișdră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.

Inicd.-Simeria (Pisk)

9.36
9.50

10.15


