
țeSsclnura, Ăiminisnatiiinea si 
Tiposrala:

BRAȘOVU, plaja ivare Wr 22. 
Scrisori nfiîTHD''H'o nu se pri 
ineacu. Mânuse rin v nu se re- 

tr IÎ.I n '
Biionnle it aminmi.

Srațovfi, piața mare Hr. 22. 
înserate mai primescu în Viona 
Rudolf Mom. Haa&em-lttn it Vogler 
(Oto Maas). Hi turti h Schaltk, Akns 
Htvttdl, -V.Dukts, A.Gppeltk.J. Ihin- 
ulcrg ; în Budapesta: J. F Gold- 
berfftr. Autr-n Mitei, Ki kxtetnBu nat; 
în Frankfurt: G. L. DuuLe. în Ham

burg: .4. Stenii r.
Prețul inserțiuniloni • o serii 
gurmondn pe o colAnă ti or. 
și 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. l’uLlicârî mai dese 

dup A tarifă si învoinlA.
Reclame pe padina III-a o 
■Gria 10 cr. v. h. s6u 30 bani.

I_II.

„Gazeta- iese în fie-care cj<

Atonamente penirn Ansn o-Uagaria
Pe unft anu 12 fl., pe șâselunl 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România șl străinătate

Pe unu and 40 franci, pe eâae 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franci.
8e pronumeră la tâto ofi- 
oiele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abouamentulu pentrn Brașovu: 
Iaadminifltrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulft I.t pe unft anu 
10 fl., pe șâse luni 5 fl., pe tr< î 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulft în 

casă: Pe un ft and 12 fl- pe 
ș6so luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplard 5 cr. v. u. si?u 

15 bani.
At fit ft abonamentele cătft și 
inserțiunile suntft a se plăti 

înainte.

Nr. 71. Brașovn, Mercur! 29 Martie
X-Tcia atonamentu

la

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

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

PrețuBu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., 

pe șăse luni 6 fl., pe unti and 12 fl.
Pentru România șl străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
and 40 franci.

■ 3^- 
Abonamente la numerele cu data de 

Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria: pe anu 2 fi. pe 

sese luni 1 fl.
Pentru România și străinătate: pe ană 8 

franci., pe șese luni 4 franci.
Abonarea se pote face mai ușorii și 

mai repede prin mandate poștale.
Domnii, cari se vor! abona din nou, 

să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administratiniiea „Gazetei Transilvaniei''.

Brașovu, 28 Martie v.
Contele Iuliu Andrassy a ac

centuată în discursulă seu, care 
a tăcută atâta svonu și de care 
se ocupă ac|î t6tă pressa ungu- 
rescă, că cei cart au încheiată 
pactulu dualistă la 1867, între cari 
era și densulă, n’au avută nici 
ună cugetă reservată și n’au voită 
se înclieiă numai o împăciuire 
provisorică, ci scopulă loră a 
fostă de a stabili o învoială du
rabilă odată pentru totdeuna. De 
aceea Deak, Andrassy și ceilalți 
nici n’au încercată sâ realiseze 
idea unei armate independente 
unguresc!, nici n’au dorită reali- 
sarea ei, debrece au considerat’o 
ca periculâsă.

După acesta declarația ursito
rii dualismului s’au conformată 
atunci cerințeloră neapărate ale 
uniunei reale, care pretindea, ca 
armata să fiă comună și se-șl păs
treze organisațiunea ei unitară.

De aci ar urma logică, că cei 

cari au încheiată pactulă, ți- 
nendă semă de împrejurări, n’au 
putută fi conduși de ideia, de a 
forma dincoce de Laita ună stată 
esclusivă națională, căci ce înțelesă 
ar și ave acestă stată națională 
fără armată națională?

Der ore într’adevgră așa a fost ?
Câtă pentru timpulă de atunci, 

s’ar păre că Andrassy are dreptate. 
Scimă că afară de armată ursi
torii dualismului au mai avută seu 
au trebuită să aibă în vedere și 
alțl factori, cu cari încă trebuia 
se se socotescă în modă analogă.

Acești factori au fostă națio
nalitățile.

Decă ideia unei armate inde
pendente unguresc! li s’a părută 
periculosă, din care causă au pă- 
răsit’o, cum dice Andrassy, atunci 
și idea de-a face din acestă parte 
a monarchiei ună stată națională 
maghiară, luândă naționalitățiloră 
nemaghiare orl-ce putință de a-șl 
mai desvolta limba și naționalita
tea, trebuia se li se pară de ase
menea prea cutezată și periculâsă. 
Pentru acesta părere celă puțină 
vorbesce sistemulă de legi ce s’au 
adusă deodată cu înființarea dua
lismului pentru pretinsa scutire a 
desvoltării naționale a maiorității 
poporațiunii, ce-o constituescă Ne
maghiarii. Așa de pildă e legea 
de naționalitate, legea de școle, 
legile privitore la autonomia bi- 
sericiloră, legea comunală și altele.

Decă der ceea ce s’a stabilită 
la 1867/8 s’a stabilită odată pen
tru totdeuna, și așa ca pentru ne
numărate generațiuni se nu mai 
fiă obiectă de discuțiă, cum vine 
că în raportulă cu naționalitățile 
ideile de atunci au fostă cu totul 
părăsite, facendă locă așa numi
tei „idei de stată maghiară41, care 
de faptă constitue basa tuturoru 
nisuințeloru pentru inființarea u- 
nei armate independente maghiare, 
pe care le combate ac|I Andrassy?

Cum vine că svercolirile pen
tru realisarea acestei idei utopice 

de contopire în rassa maghiară 
a tuturoră naționalitățiloră suntă 
nu numai sprijinite, der chiar pro
movate cu tote mijlăcele de gu
vernă și de legislațiunea maghiară, 
așa că dela 1879 înedee sistemulă 
de legi din 1867/8 s’a înlocuită 
printr’ună nou sistemă de legi, 
cu totulă opuse intențiunei, ce 
cjice Andrassy că au avut’o ur- 
cțitorii dualismului, ca adecă cele 
ce s’au stabilită atuncea să fiă 
stabilite pentru durată și se nu 
mai fiă supuse nici unei schim
bări?

Kossuthiștii și toți șoviniștii 
unguri de ori-ce pănură se înte
meiază acjî numai și numai pe 
faptele împlinite, când trăgendă 
din ele conclusiunea, pretindă și 
armată deosebită maghiară.

Decă cu ajutorată guvernului 
Tisza s’a maghiarisată admini
strația și justiția, și astăcjl se u- 
neltesce și pentru totala maghia- 
risare a instrucției, atunci cu ce 
cuventă le mai cere Andrassy 
tineriloră unguri să învețe nem- 
țesce ?

Au der dreptate cei dela „Egye- 
tertes“ când (jică, că decă An
drassy a vorbită adeverulă, atunci 
tote trebue sd mergă înderău, adecă 
spre anii 1867/8. De aci ar urma, 
după firea lucrului, că ar trebui 
se se pună șurubă și politicei șo- 
viniste de maghiarisare, căci la 
din contră nu înțelegemă cum 
s’ar pute curma mișcarea pentru 
propagarea ideii de a se înființa 
o armată independentă maghiară, 
ideă despre care c|ice Andrassy, 
că este periculosă pentru Unguri.

Decă Andrassy ar fi adevărată 
omă de stată, atunci nu s’ar opri 
numai la semnalarea acestui pe- 
riculă, ci ar trebui se aibă în ve
dere și pericululă multă mai mare, 
din care se nască tbte relele și 
neajunsurile de afli. Și acestă pe- 
riculă este politica de învrăjbire 
și de persecutare a naționalități
lor, politica maghiarisării violente.

Reconstruirea cabinetului Tisza.
Precum se anunță, din Pesta, în cele 

din urmă i-a succes! totuși ministrului- 
președinte Tisza a’șl câștiga câteva nouă 
puteri, spre a’șl reconstrui cabinetul Q. 
Deputatul!! Desideriu Szilagyi a primită 
portofoliul!! de justiția, ce i-s’a oferită 
și a avutu și o audiență la Maiestatea 
Sa. Ca ministru de comerciu se așteptă 
să fiă numită contele Iuliu Szapary, ăr 
ca ministru de finance secretarul! de 
stată 'Weekerlc. Se asigură, că adl seu 
mâne se voră publica în foia oficială 
autografele respective. Ministru de co
municația Baross va rămâne provisoriu 
ministru de interne.

Foile oficiose ungurescl suntă pline 
de veselia și dică, că acuma cu puteri 
ca Szilagyi cabinetulă Tisza va „înti
neri și va păși „mai întărită" pe arena 
parlamentară, unde oposiția se pregătesce 
la o nouă luptă contra lui cu ocasiunea 
desbaterei bugetare.

Pbte fi pentru momentă, der curend 
se va dovedi, că nu cabinetulă, ci în
suși sistemulă celă rău și fatală politică 
ce’lă urmăresce de 14 ani acestă mini- 
steriu are lipsă de-o premenire radicală.

SCIR1LE VILEI.
Protestul! Năsăudeniloril. înainte de 

încheierea foii primirămă tecstulă pro
testului ce l’au înaintată d-lă advocată 
Lica și consoțl, în ședința dela 6 Apri
lie c. a „comitetului fonduriloră năsău- 
dene „convocată de br. Banfiy, în con
tra noului stătută impusă. Ilă vomă 
publica mâne.

** * *

Nu pot! veni că mi-i grabă !
— Nu, nu, nu că nu ți’să dragă! 
Pănă-’țl eram bade dragă 
Veneai diulica ’ntregă
Si diceai că nu ți-i grabă!*
M6 ducă la mândra pe lună 
O aflu cu voiă bună
Și mândruța șede’n Ușă 
Gătată ca o păpușă, 
Frumosă ca o brândușă, 
Eu dau bunăsera ’n casă, 
Ea’ml pune cina pe mesă, 
Eu mâncaiu, der mai rămase. 
Mândra dede-a mă mustra 
C’am cinată și la alta,
Eu m6 juramă și nu prea
Că mă sciamă că-i așa:
— De-oiu fi mândră vinovată 
Se moră, mândră, spândurată 
De verfuțulă cimbrului
Cu-ața paianginului!
De’i fi mândră vinovată 
Se mori mândră spendurată
De verfuțulă furciloru
Cu ștrenguțulu junciloru! !

*
Pe costița cu căpșuni 
Făcu fetele rugăciuni, 
Sâmbăta, Dumineca, 
Se se potă mărita!

D-lii Andreiu Bârseanu, profesoru la 
școlele medii române din locă, a fostă 
alesă de corpulă profesorală și de eforiă 
conrcctoră ală acestor! școle.

** *
La Academia română d-lă Bariță a 

făcută cunoscută Academiei opera d-lui 
Dr. Torma, profesoră la facultatea din 
Budapesta, asupra vaseloră ceramice, 
operă care presintă ună interesă deose
bită pentru aceea parte a istoriei nos
tre, unde e vorba despre continuitatea

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Cântece poporale
dj.33. gnxxa. săpă,torilcr-&.

— de sub Hăitău. —

Te-ai gândită, bade, gândită, 
Că io-să flore de găsită 
Ție de batjocurită ;
Deră io-să flore din tină, 
Tu ești bujorii din grădină. 
Da-va Dumnedeu ce-a da 
Și ventulă va trăgăna 
Și bujoră s’a scutura, 
Șl-a ploua o ploie lină 
Șl-a spăla florea din tină 
Șl-a fi florea floriloră, 
Drăguța feciorilor!!*
Trandafir! roșu-aplecată 
VedI bade că m’ai lăsată!.. 
Trandafir! roșu ’n ferești 
Lasă că tu ’ți bănuiescl !... 
Spicuțu verde de secară, 
Tu bade-i întorce eră, 
Și spicuță verde de grâu: 
Griji, c’a fi bade târdiu!..

Multă mă miră bade de tine 
Ce pămentă negru te ține 
De nu mai tragi pe la mine! 
— Me ține pămentă cu iarbă 

Alunei! cu alunele, 
Maică, urîtulă mă cere ; 
Alunei! cu frundă rară, 
Maică, urîtul! me’nșală!

Mei urîte 
Mohorîte, 

Nu țl-a spus! maica cu bine 
Că nu mă dă după tine, 
Și țl-a spus! șl-a doua oră 
Că mai bine mă omoră!

*
Spune’ml bade-adevărată 
Nu’ml ținea drumul! legată, 
Spune bade cu gura 
Mai iubi-mă-vei, ori ba?
Căci de-ună ană și jumătate 
Ne-amă iubită cu direptate 
Der acum de două luni 
Ne-amă urîtă pentru minciuni 
Nu sciu cine ce-a mințită 
De-așa tare ne-amă urîtă ! 
Pân’a fostă câmpulă cu erbă 
Eu țl-am fostă mândruță dragă, 
Decă erba s’a uscată 
Tu bădiță m’ai lăsată, 
Decă erba s’a cosită 
Tu de totă m’ai părăsită.

*
Mândra mea de astă-veră 
Me rogă s’o iubesc! eră, 
Der eu dău n’am nebunită 
Să iubescă ce-am părăsită,

Și dău nici n’am căpiată 
Se iubesc! ce-am lăpădată!

*
Te-ai gândită bade gândită 
Că io-’să fibre de găsită
Ție de batjocorită,
Der eu sunt flore de fragă 
La mai multă lume dragă, 
Cum țl-am fostă bade și ție 
Păn’ai fostă de omenie,
Der ai fostă gură căscată 
De te-a sciută lumea totă!

*
Păsăruică vinețea
Vină cântă ’n curtea mea 
Că’țl dau vină nemăsurată 
Și pită de cumpărată!
— Decâtă să-’țl fiu robă ție, 
Mai bine 'n codru pustie
Să cântă cum îmi place mie !
— Da tu ’n codru ce-i mânca ?
— Oiu mânca faguri de miere 
Și-oiu cânta ’n codru de jele, 
Și-oiu mânca frundă de fag!
Și-oiu cânta ’n codru de dragă, 
Și-oiu mânca frundă de nucă 
Și din codru nu mă ducă!

*
Frundă verde ărbă grasă 
Care’șl suntă dragi nu se lasă, 
Frundă verde de mandulă
S’ar’ lăsa der nu se ’ndură.
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Romaniloră în Dacia pănă la Aureliană. 
D-lă Cobâlcescu a cetită o dare de 
semă asupra lucrărei unui archeologă, 
care a scrisa despre alcătuirea muuțiloră 
din Maramurășă.

* * *
Economilcru din Țera-Bârsei, cari n’au 

intrata încă în asociațiuuea pentru culti
varea napiloră isfecleloră) de zachară, 
li-se face cunoscuta, ca să se anunțe 
câta mai curendă că se alătură la aso- 
ciațiune. Numai celora anunțați li-se 
va da să cultive napi pentru fabrica de 
zahara ce se construesce în Boda. Să
mânța pentru napii do zahara și o parte 
din mașini pentru cultivarea loră au so
sita în magazinula berăriei orășenescl, 
er una transporta mai mare de mașini 
și instrumente e pe diurna. Sămânatulă 
se va face pe la mijlocula lui Aprilie și 
pănă la finele lui Maiu.

* * *
Starea sâmenăturilorii. După rapor- 

tele oficiose sosite la ministerula ungu- 
resca de agricultură dela 20 Martie pănă 
la 2 Aprilie n., starea sămenăturiloră e 
astfela : In comitatele ardelene semănă
turile de tdmnă sunta mici și slabe. Cele 
mai frumose sunta în comitatele Ciuca, 
Făgărașă și Târnava mare, cele mai 
slabe în Cojocna, unde sămenăturile tim
purii mai alesd sunta pătate din causa 
stratului subțire de zăpadă și din pri
cina șorecilora.

* i *
Procesulu „Ellenzek—Erdelyi Hirado". 

Se scie, că curtea cu jurați din Clușiu 
a condamnata pe Iosef Korbuly, redac- 
torula fdiei „Erdely Hirado“, la șese 
luni închisore pentru vătămare de ondre 
adusă lui Miklos Bartha, redactorula lui 
„Ellenzek“. Korbuly insinuase nulitate, 
der curia i-a respins’o aprobânda sen
tința curții cu jurați.

* * *
Focă. In Șeica mică a arsă o șură, 

una grajda de cai și una coteța de 
porci — împreună cu una porca. Pa
guba de 121 fi. n’a fosta asigurată. Pro- 
prietarula obiectelora arse e Martin 
Bemma, der le avea în arândă Iona Na- 
teiană din Vale. In Gridă a arsa șo- 
pronula lui Spiridona Streghe asigurata 
pe 40 fl. In Nou a arsa șura lui Mi- 
cliaila Grai, asigurată pe 800 fi.

* **
Psaltirea Scheiană. In edițiunea A- 

cademiei Române a apăruta dilele acestea, 
publicată de d. prof. I. Bianu, „Psaltirea 
Scheianău (1482), textulă în faximile și 
transcriere, cu variantele din Coresi 
(1577), — lucrare de o însemnătate ca
pitală pentru studiula istorica ala lim- 
bei române, scrie „Românulă“.

* **
Coloniă italiană in Dobrogea. O co

lonia agricolă de Italieni, care era risi
pită prin comuna Corneștii din Moldova, 
adusă cu diferite contracte, se stabilesce 
în Dobrogea în comuna Cataloiu. După 
înțelegere între ministerula domenieloră 
și consulatula italiana s’a putută fixa 
asttela în Dobrogea o coloniă de plu
gari muncitori. Administrațiile1 superidre 
faca tote înlesnirile putinciose aoestoră 
coloniști.

* * *
Furtă. Din Agramă se scrie, că în

tre comunele Ivana și Zabok diligența 
poștală a fosta atacată de nisce hoți, 
visitiula omorîta și tote bagajele luate. 
Intre acestea erau mai multe scrisori de 
valore, între cari una destinată coman
damentului armatei din Belovar, în care 
a fosta o sumă de bani forte mare.

* -*
înșelătorii. Din Neutra se scrie, că 

bătrânula episcopa titulara Dr. Ioana 
Krajcsik a fosta în dilele trecute jertfa 
credulității sale. Diurnistula Carola 
Szdlldsy se puse în înțelegere cu servi- 
torula lui Krajcsik, care ține și locuia 
de cetitoră la episcopula, deorece bătrâ
nula nu mai pote ceti însuși, ca să’i a- 
rate ecestuia, că deveninda în curânda 
vacantă mandatulă de deputata ală cer
cului Neutra prin numirea actualului de

putată ca fișpană, personele de frunte 
din cercă îșl esprimă dorința de a-la a- 
lege pe dânsulă, pe episcopula, depu
tată. Servitorulă îi ceti episcopului ast- 
felă de scrisori dela diferite persone, 
precum și notițe de asemenea cuprinsă 
în cjiare, așa că episcopula nu numai a- 
nuuțâ în scrisă la comitată, căreflecteză 
la mandatulă ce devine vacantă, ci dete 
și sume însemnate de bani servitorului 
și complicelui acestuia pentru scopuri de 
corteșire. Szdllosy nu se mulțam! cu 
atâtă, ci sub pretecstă că’i presintă să 
subscrie ună „apelă cătră alegătorl“, îlă 
făcu să subscrie o poliță de 1400 fi. De- 
orece insă o astfelă de poliță în astfelu 
de mâni deșteptă bănuială, înșelătorulă 
fu arestată împreună cu complicele său 
și mărturisi tota.

*■* *
Defraudare. „Naplou află din Bu- 

ziașă, că funcționarulă poștala de acolo 
Janos Tordk, tînără de 26 ani, după ce 
a săvârșită mai multe înșelătorii și fal
sificări, a fugita cu cassa întregă. In 
cassă se aflau mai multe mii de florini, 
și tote economiile șefului oficiului. Ju
decătoria a ordonată urmărirea „cinsti
tului” funcționara.

* * *
împușcare prin ferestră. Din Timi- 

șora se scrie, că în comuna Gilad, du- 
ceudu-se sera în birtă inspectorula cer
cului pentru cultura gândacilora de mă
tase, cu notarulă Alex. Kukaczkay și 
ajutorula acestuia Bela Feicht, ca să 
mănânce, deodată una glonțu pătrunse 
prin ferestră și se opri în zida. Se do
vedi, că împușcătura se slobodise în no
tară, der tocmai atunci acesta se aple
case într’o parte ca să cheme pe birta- 
șula. Făptuitorula, care e urmărită, se 
bănuesce a fi una locuitora din sata, 
care amenințase de repețite ori pe no- 
tarula și care se depărta din birtă cu
renda după venirea notarului.

Adunarea generală
a Reunvunei române de gimnastică și de 
cântări ținută în 7 Aprilie st. n. a de

cursă după cum urmeză :
1. Președintele luonă Legeru des

chide adunarea cu o cuvântare, în care 
arată, că gimnastica este unuia dintre 
cele mai corăspundâtore mijlăce spre a 
reîntineri puterile atâta corporale câta 
și spirituale ale omului. Spre a face evi
dentă acestă reîntinerire, a trasă o pa
ralelă între reîntinerirea plantelora și a 
animaleloră de o parte, și între reînti
nerirea omului de altă parte, încheinda, 
că în același modă potu a se reîntineri 
și societățile, și dorinda. ca și acestă 
Reuniune să ajungă multi ani cu puteri 
în continuu reîntinerite. Prin acesta 
dechiară ședința de deschisă.

2. Denumindu-se verificatori pentru 
protocolulă ședinței, secetesce raportulă 
Comitetului, din care se vede, că în de- 
cursulă anului a esistata pe scurtă timpă 
o mică stagnațiune în ținerea probeloră 
de cântări, ceea ce a avută consecința, 
că nu s’a putută da concertulă, ce era 
luată în vedere.

Adunarea dă indemnisaro Comite 
tului și-la însărcineză a arangia la Sil
vestru anului 1889 o producțitine seu o 
petrecere cu intrare peste producțiunile 
obligate.

Numărulă membriloră protegiătorl 
se află în scădere, cei activi în pro
gresare.

Adunarea însărcineză pe Comitelă 
a stărui să sporescă și numărulă mem
briloră protegiătorl.

Cu aceste observări raportul a Comi
tetului se ia spre sciință.

3. Se cetesce raportulă cassei din 
care se vede, că afacerile s’au încheiată 
cu ună spora de 3 fl. 50 cr.

După esaminare, socotelile se ’ncu- 
viințeză și se dă absolutoriu Comite
tului.

4. Se cetesce raportulă despre sta
rea averii Reuniunii, care în totala a- 
junge suma de aprdpe 2700 fl., cari se

află în mobile pentru gimnastică și cân
tări, precum și în hârtii de valore.

Adunarea ia la cunoscință acestă 
raporta cu acela adausă, ca mobilele să 
se amortiseze în fie-care ană cu 1—2O"/0 
și banii intrațl din amortisare să se a- 
daugă la capitalula inalienabilă, cu scopă 
ca la timpulă său să se potă reînoi apa
ratele trebuinciose.

5. Comitetulă celă vechiu prin gra- 
iulă președintelui îșl dă demisiunea mul- 
țămindă pentru încrederea ce a pus’o 
adunarea într’ânsulă și rogă adunarea a 
alege Comitetă nou în înțelesulă Statu- 
teloră.

Adunarea alege pentru conducerea 
alegerei de președinte pe d-lă Ioană 
Aronă, carele ocupă loculă presidială și 
consulta adunarea în ce modă doresce 
a face alegerea. Adunarea se pronun
ța unanimă pentru alegere prin acla- 
mare.

Președintele ridică ședința pe 5 mi
nute pentru consultarea membriloră în
tre sine.

După redeschidere membrulă Ioană 
Dobreanu în numele adunării face ur- 
mătorea propunere, care adunarea una
nimă o aclamă eră președintele o enunță 
ca condusă, anume :

Președinte: Ioană Lengeră; v.-pre
ședinte : Ipolită Ilasieviciu. Casariu : 
Ioană Birea. V.-cassariu : Iorgu Zănescu. 
Notariu: Dr. Ioană Bozoceauu. V.-no- 
tariu : Arsenie Vlaicu.

Conducătoră ală cântăriloru: Nico- 
lae Popoviciu. Conducătoră onor. : Pan- 
teleimonă Dima.

Conducătoră ală gimnastăriloră : loan 
Prodanu. V.-conducătoră Ioană Panțu.

Conducătoră ală conveniriloră : An- 
dreiu Bârsanu. V.-conducetor :aVictoruPo- 
pescu.

Archivaru George Navrea juu.
După enunțare D-lă Ioană Prodană 

precum și D-lă Ioană Pauțu declară, că, 
celă dinteiu din causă de bolă, celă de 
ală doilea din causă, că anulă acesta este 
peste măsură ocupată, declară (]ică, că 
nu pota primi conducerea esercițiiloră de 
gimnastică.

Adunarea, convingendu-se dela nu
mirii domni, că în faptă sunta împiede
cați, le mulțumesce pentru serviciile de 
pănă acuma și alege pe D-lă Valerie 
Uveges de conducetoră ală gimnastări
loră, însărcinândă pe Comitetă, că decă 
trebuința ar cere, să mai angajeze și ună 
substitută.

Președintele nou alesă, procure și 
ceilalți funcționari, îșl ocupă locurile și 
mulțămescu adunării asigurându-o, că 
voră căuta a’șl merita înnoita încre
dere.

6. Urmeză statorirea bugetului pe 
basa unui proiectă așternută din partea 
Comitetului.

Se statorescă și intrările și eșirile 
cu câte 867 fl. v. a., râmâuândă, ca în 
privința remunerării notarului, adunarea 
generală pro ano 1889 sâ aviseze ono- 
rariulă de 40 fl., decă socotelile se voră 
fini cu sporă.

7. Se ia în discusiune cestiunea 
serbării iubileului de 25 de ani a aces
tei Reuniuni.

Spre acestă scopă se presentă ună 
programa făcută de Comitetulă Reu- 
niunei.

Adunarea decide, caiubileul să se țină 
în serbătorile Rusaliiloră din acestă ană, 
cu ducerea în îndeplinire se însărcineză 
Comitetulă.

8. Se face propunere și adunarea 
primesce unanimă, că cu considerare la 
serbarea iubileului, în acestă ană să se 
dea numai o convenire obligată.

9. In fine se alegă domnii Nic. 
Petrescu, Ioană Dobreanu și George Mo- 
ianu în comisiuuea, care va ave să esa- 
mineze socotelile Comitetului pro 1889 
înainte de a fi acelea presentate adunării 
generale pro ano 1889.

Ne mai fiindă altă obiectă de per- 
tractată, președintele mulțămesce dom- 
niloră presențl pentru atențiunea ce au 
dată oauseloră luate în discusiune și de
clară ședința de încheiată.

«nnetătirea soilei țeranilora in România.
;Urmarea discursului D-lui Kogălniceanu).

Legea actuală nu va fi mai puțină 
mare ca și legea din 1864. Acei cari 
astăcjl combată proiectulă de lege pre- 
sentată de Th. Rosetti și Carp, râu fac. 
Eu, care sunt adversarulă loră politică, 
eu care nu le datoreză nimică, cum am 
vădută proiectele loră de lege pentru 
împroprietărirea țâraniloră pe moșiile 
statului și pentru modificarea legii toc- 
meliloră agricole, am tjisiî : voiu sprijini 
aceste două legi fără să mă uită cine 
suntă ia banca ministerială.

Și astădl o dică cu mai multă con
vingere, în vederea botezului de sânge 
ală țâraniloră din anulă trecută, ună 
momentă să nu credeți, că sângele văr
sată pote stropi și rodi rădăcinele unei 
nouă dinastii.

D-vostră, can credeți că sunteți con
servatori, cari vă prenumițl și dinastici, 
dațl dovadă și de conservatori și de a- 
devărațl dinastici, punândă capătă râs- 
coleloru țârănescl și făcândă ca amorulă 
dinastică se se înrădăcineze în inimile 
populațiuniloră nostre rurale ! In marea 
reformă nu faceți ună pasă înapoi, nu 
stațl chiar pe locă. Nu obiectați, spre 
a face legea practică și utilă, că țâra 
uu pote face avansuri de bani, că ar fi 
a încuragia lenea.

D-loră, în tote vechile jelbe boe- 
resc-I în cari se cerea sporulă muncei 
țâraniloră sub cuvântă, că era spre bine
le loră și că se voră face mai harnici, 
decă se voră îndatora ca să muncescă 
36— 40 în locă de 12 dile. (Ilaritate).

Nu rîdețl D-loră ; și acum, în anulă 
mântuirei 1889, am vădută și cetită mai 
multe scrieri și proiecte ale reacțiunei 
în cari erășl se pune ca stimula, în con
tra pretinsei lene a țâraniloră noștri, re- 
fusulă de orice îmbunătățire a sortei loră. 
Am cetită, de esemplu ună proiectă fă
cută de președintele societăței proprie- 
tariloră și arendașiloră din județulă II- 
fovă, prin care acestă onor, domuă 
cere sâ se introducă pentru îmbunătăți
rea sortei țâraniloră acele amendamente 
propuse a se introduce în legea tocme
liloră agricole de sub ministeriulă Ca- 
targi și pe cari acesta le-a fostă retușată. 
Am vedutu acestă frumosă proiectă pu
blicată în diarulă d-lui Filipescu și l'am 
rugată sâ mi-lu dea spre de aprope exa
minare. L’am cetită, D-loru mei, cu 
multă luare aminte și am căutată uuă 
rându, ună cuvânta măcară, care sâ-ml 
denote o singură gândire, o singură 
idee, o singură bătaiă de iuimă în 
favorea țâraniloră. Etă ce am gă
sită numai: pe lângă avantagiele
cari le au țăranii, propune de a se reîn- 
scrie în legea tocmeliloră agricole și 
tocmelile privitdre la vătășei, isprăvnicei 
seu feciorii boerescl, argațl, morari, ina- 
șiniștl și totă ceta curțiloră boerescl. 
(Ilaritate).

Am cetită cu ochii aceste cereri ale 
reacțiunei nostre, surdă și orbă la cele 
ce se petrecă în țera nostră. Când va 
veni înaintea nostră cealaltă lege a toc- 
meleloră agricole voiu avea onorea să 
vă supună ună teancă de învoieli a- 
gricole.

0 voce: Din Ufovă.
D. Jf. Kogălniceanu: Din tote păr

țile, și din Ufovă, și din Ialomița, și 
din Putna, din și Tecuciu și din alte ju
dețe, ca sâ vedeți ce a devenită legea 
rurală din 1864 și legea tocmeliloră a- 
gricole în mânile unoră aprigi proprietari 
și unoră nemilostivl arendași, din noro
cire cea mai mare parte străini și de 
sânge de nemulă româuescă.

D-loră, d-vostră nu sunteți aici pro
prietari, sunteți legiuitori. Ei bine, vă 
conjură, și am dreptulă să țină acestă 
limbagiu, fiindă că sunt bătrână, și scițl 
că bătrâniloră li-se dice, că suntă pro
roci, semivates, deși cjicătorea spune, că 
proroci dupe Christosă nu mai suntă. 
CincI-clecI de ani de vieță politică și 32 
de ani de parlamentarismă îmi dau drep
tulă să ve conjură, ca cu toții să votați 
cu acestă lege modificările cele mai li
berale, să votați acestă lege îu unanimi
tate, conservatori, liberali, radicali, so
cialiști, așa cum s’a votată Constitu- 
țiunea dela 1866, adecă de tote par
tidele.

Aduceți-vă aminte, d-loră, că uuulă 
din grefurile cele mai drepte ale oposi- 
țiunei unite, când lupta contra lui Bră- 
tianu, era că a făcută revisuirea Cons- 
tituținnei fără participarea tuturoră par- 
tideloră, adecă numai prin partidulă 
dela putere, prin singură partidulă li
berală. Decă veți vota acestă lege cu 
toții, atunci veți împuțina pericolulă pro
letariatului câmpenescă și veți mai îm
puțina și gre.utățile ce le veți întâmpina 
cu ocasiunea votărei legei tocmeliloră 
agricole.
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In celelalte amănunțimi ale legei 
dedării că, deși voiu sprijini în princi
piu contra-proiectulă d-lui Sâulescu, eu 
mă rostescă, celă puținii până nu romii 
avea in țeră unii îucepută de o prea 
mare parcelare a pământului, contra in- 
divitjiunei loturiloră țfirănescl.

Câtă pentru avansulă în bani să se 
propună prin lege, eu mă rostescă cu 
totnlă pentru. Sunt sigură, că țăranii 
voră plăti cum au plătită în totdeuna ; 
voră plăti cum au plătită și răscumpă
rarea clăcei din care la termenulă ul
timei rate n a rămasă nici ună bană ră
mășiță asupra țăraniloră.

D. Cârpă, în sprijinulă avansuriloră 
bănescl, dicea ună lucru adevărată, a- 
decă, că s’a făcută experiența utilităței 
acestoră avansuri în Bosnia și în Herțe- 
govina, precum și în alte state, unde pe 
lângă pămentă s’au dată și bani.

In Iote aceste state colonisarea a 
răușită ; unde nu s’au dată și mijldce, 
colonisarea n’a răușită, cum s’a intern 
plată și la noi în Dobrogea, unde s’a 
dată pămentă la mulțl Români venițl din 
România și mai alesă din Basarabia, 
Banată și Transilvania, der nu li-s’au 
dată case și bani pentru a’șl cumpăra 
vite. Au venită ani răi, coloniștii ca 
recoltă n’au produsă nimică. In acelașă 
timpă dările cătră stată pentru amor- 
tismentulă rateloră de pămentă s’au pen
tru răscumpărarea dijmei s’au sporită 
continuu.

Intr'ună singură ană răscumpărarea 
dijmei s’a suită dela doi la trei lei; a 
mai venită apoi impositulu fondară, a- 
poi decimele județene și comunale, a- 
poi deciraea camerei de comerciu; tote 
acestea au absorbită însuși venitulă pă
mântului.

In Dobrogea, cu mici excepțiunl, pă- 
mentulă nu are venită mai multă decâtă 
4 lei hectarulă, și dările de mai snsă se 
sue la 3 lei 50 bani.

Judecați der, de unde ’șl mai gă- 
sesce bietulă colonistă bani ca sâ’șl facă 
casă, ca să’sl cumpere vite și instrumente 
agricole, astfelă că mai mulțl Români din 
Brăila și Ialomița, cari se împroprietă
riseră în Dobrogea, pe pământuri bune, 
productive ale Statului, au fostă siliți 
să se reîntorcă în vechile loru aședă- 
ininte.

Prin urmare, D-loră deputațl, să vo- 
tămă luarea în considerațiune a proiec
tului minorităței, și în cursulă discuțiunei 
vomă șterge din elu totă ce nu va fi 
contrară dreptului, contrară interesului a 
însuși noiloră împroprietăriți.

A vota însă proiectulă maiorităței, 
este a nu face nimica; căci a colonisa 
fără avansuri bănescl, este, după mine, 
ca însuși a nu vota nimica. Acestă pro
iectă este... Cum sâ’i dică? Reacționară 
să’i dică? Nu. Să’i dică conservatoră? 
Nu. Să’i dică boerescă? Nu, pentru 
că mulțl boerl au fostă liberali în acestă 
țeră.

Nu sein cum să’i clică; der vă spună 
că mă temu mai multă de noi conserva
torii, de parvenițl decâtă de conserva
torii cei vechi. (Aplause).

Suntă mulțl, cari prin legile nostre 
egalitare, cari prin abusurile ce adesea 
înlocuiau legile, au ajunsă a deveni bo- 
gațl, a cumpăra moșii ; simtă alții cari, 
deși nu au moșii, der le exploateză ca 
arendași. Aceștia se deosebescu de ve
chii boerl, de acei cari de sute de ani 
posedă proprietăți. Aceștia mai alesă 
se deosebiau prin lipsa de inimă și de 
umanitate și lipsa de orl-ce simță de 
dreptate în relațiunile loră cu țăranii. 
Cunosc.u și alții, cari portă titlulă de li
berali și se fălescă de acestă nume; der 
în practică suntă mai răi decâtă con
servatorii cei mai înrădăcinați. Amă 
citită învoell încheiate de pretinșii libe 
rail cari sperie la cetirea întâiei li
tere.

Audit’ațI, D-loră deputațl, mai cu 
semi cei din Moldo”a, că suntă arendași 
și chiar proprietari, cari iau 60 de bani 
pentru păscutulu unei gâște? (Rîsete.) 
Aud it’ațl ea se se ia 10 bani pentru 
dreptulă de a culege urdicl ? Ca să ia 
IU bani pentru învoirea să se culegă 
ciuperci? 'Ilaritate).

Apoi pe urmă bani pentru adăpatul 
viteloră, apoi pentru trecătore, apoi rus- 
feturile, apoi podvedile, apoi tjilele de 
clacă cu carulă și cu brațele.

Ei bine, aceștia astădl fundeză jur
nale și țină adunări menite, dică D-loru, 
de a lupta pentru îmbunătățirea sortei 
țăraniloră și de a ucide pe socialiști. 
După mine, D-loră, voră îmulți pe so
cialiști ! Voiescă D-loră să ucidă pe so
cialiști ? Și eu vreu să omoră pe Mort- 
zun (ilaritate); da mai întâiu să împă- 
căină pe țărani! atunci și acțiunea so- 
cialiștiloră va căde dela sine. Când 
țăranulă va fi fericită în casa lui, când 
va ave ce munca, când elă va găsi o

bună adininistrațiune, o bună dreptate, 
când relațiunile loră cu proprietarii voră 
fi frățescl, atunci țăranii voră lua pe 
gonă pe D-nii socialiști de prin sate și 
nuvorămaiave unde predica! (Aplause) 

(Va urma.)

Pentru proprietarii de losurî.
Ne ținemă de datoriă a atrage a- 

tențiunea tuturoră proprietariloră de lo- 
surl asupra nouei legi, care a intrată în 
vigore în Austria la 29 Martie a. c. 
Acesta este de o importanță forte mare 
și va înfluința în modă esențială asupra 
prețuriloră tuturoră losuriloră. In sen- 
sulă ei tote losurile ungurescl și streine, 
a căroră negociare era permisă în Aus
tria pănă acuma, voră trebui să fiă tim
brate celă multă pănă la 38 Aprilie a. c. 
Tote losurile, cari pănă la terminulă a- 
rătată nu voră fi timbrate, voră fi eschisc 
în Austria dela ori ce negociare. Nu nu
mai aceia însă, cari negociază, der chiar 
și aceia se pedepsescă, cari anunță, re
comandă ori noteză cursurile , seu, în 
fine, publică listele de trageri dela lo- 
surl oprite, prin diare ori scrieri.

Se recomandă deci tuturoră propri
etariloră de losurî ca, pănă la terminulă 
menționată, neapărată să-și timbreze lo
surile, ce le posedă, și cari suntă supuse 
acestei timbrări în Austria, la din con
tră potă ave pagube necalculate. Tim
brarea se pote face și în Budapesta în urma 
unei înțelegeri cu guvernulă austriacă, 
la oficiulă de vamă, însă aici numai în 
dilele dela 12—20 Aprilie. Practică este, 
ca particularii să se adreseze în aface
rea acesta la vre-o bancă seu la vre- 
ună banchieră, cari le voru da mână de 
ajutoră.

Se timbreză pe lângă o competință 
de timbru după scala III următorele lo- 
surl : SârbescI 3% cu fi. 0.32. — Tur- 
cescl cu fi. 1.25. — Italiano crucea roșiă 
cu fl. 0.07. — SerbescI 10 franci cu fi. 
0.07. — Bavaria 100 taleri cu fi. 0.94.
— Braunschweig 20 taleri cu fl. 0.19.
— Baden 100 taleri 0.94. — Sachsen 
Meiniger 4 taleri cu fl. 0.07. — Ru- 
sescl de 100 ruble din 1864 și 1866 â 
fl. 1.25. — Hamburg 50 taleri cu fl. 
0.63. — Hamburg 100 maree cu fl. 0.63. 
Hessiane 40 taleri cu fl. 0.63. — An- 
halt-Dessau 100 taleri 0.94. — Prussiane 
100 taleri cu fl. 0.94. — Lubeck 50 ta
leri cu fl. 0.63. — Oedenburg 40 taleri 
cu fl. 0.63.

Se timbreză fără competență losurile: 
Keglevich. — Buda. — Crucea roșiă 
ungur. — Băncii liipot. ung. 4°/0 - Ba
silica. — Jd sziv. —

Nu se estinde legea de față austri
acă asupra următoreloră losurî : Clary
din 1856. — 4% Navigarea pe Dunăre 
dela 1857. — 5% Regularea Dunării de 
la 1870. — Insbruck. — Krakau. — 
Leibach. — 3% Bodencredit dela 1880.
— 3% Bodencredit dela 1889. — Cre
dită austriacă dela 1858. — Crucea ro
șiă austriacă. — 4% Losurî austr. dela 
1854. — 5"/0 losurî austr. dela 1860. — 
Losurî austriaco dela 1864. — Palffy — 
Rudolf. — Salm. — Salzburg. — Stanis- 
lau. — St. Genois. — 4%% Triestă de 
la 1855. — 4% Triestă dela 1860. — 
Ungurescl cu prime dela 1870. — Ungu
rescl regularea Tiszei. — Comunale de 
Viena, și în fine losurile Windischgrătz.

Legea, valabilă de altcum numai în 
Austria, se pare că are de scopă a opri 
dela negociare nenumăratele losurî stre
ine, cari inundeză piațele Austriei. Po
sibilă că nu va trece multă și o aseme
nea lege se va crea și pentru Ungaria.

Probabilă că nu toți îșl voră tim
bra losurile în sensulă legii. Urmarea 
va fi de sigură, că losurile timbrate, ne
gociabile la bursa de Viena, voră avea 
ună cursă cu multă mai mare, ca cele 
netimbrate, cari se voră negocia în alte 
piețe. S’a esperiată în Germania, când 
s’a introdusă și-acolo legea de timbrare, 
că pe piețele germane cursulă losuriloră 
timbrate era uneori aprăpe cu 90% 
mai mare ca a losuriloră netimbrate pe 
celelalte piețe. Chiar și astăcjl losurile

austriaco dela 1864 noteză în Germania 
cu 5% mai susă ca în Austria.

0 salutară reflexiune.
Blașiu, în 29 Martie 1889.

Onorată Redacțiune ! Sunteți rugați, 
în interesulă binelui publică, a da locă 
acestoră observări în colonele prețuitului 
D.-Vost.ră diară:

Fiă că sărăcia, fiă că nepriceperea, 
ori o prea mare încredere ce o are po- 
porulă nostru în firea sa răbduriă, — 
este causa ce-lă înstrăineză așa de multă 
și îi insuflă o adevărată orore față de 
tratamentulă scientifică medicală, în
oată în cele mai multe cașuri de mor
buri grave acestș, negligență față de 
ajutorulă grabnică ală mediciloră iscusiți 
are cele mai funeste urmări pentru po
porală nostru.

Acesta e o împregiurare ce trebue 
să ne umple de îngrijire pentru viitoră, 
și care, ca să potă fi delăturată, pretinde 
intervenirea căpeteniiloră inteligente, cari 
interesându-se de salubritatea publică și 
prin urmare de conservarea și înflorirea 
poporului nostru, ară trebui ca să su- 
praveghieze și să lumineze poporulă, în- 
demnându-lă ca în morburi critice să nu 
fiă nepăsătoră, ci să recurgă îndată la 
ajutorulă și bunăvoința mediciloră noștri.

O condițiune de căpeteniă a conser
vării nostre e în prima liniă sporirea 
numerică. Acesta e o situațiune, în carea 
e vorba că se întâmplă alăturea cu mor- 
tea. Amintescă unele cașuri nefericite 
de nascere, le cari lipsindă ajutorulă 
medicului, a perită și mama — altcum 
voinică și sănătosă — și cu dânsa și 
copilulă, d. e. în Bia maghiară, nu de
parte de Blașiu, o femeeă de vre-o 26 
de ani s’a chinuită mai multe dile în 
patulă nascerei, și în fine chiămată fiindă 
mediculă — când era să ajungă densulă 
la loculă nefericită, murise sărmana cu 
câteva minute mai înainte. Ună aseme
nea casă s’a întâmplată în comuna Iclodă, 
de lângă Blașiu, cu escepțiunea, că co
pilulă a rămasă în vieță. Pericolulu era 
încunjurată de cumva se chema în aju
toră mediculă încă la timpă, precum s’a 
întâmplată în următorele cașuri:

In Blașiu prin stăruința și desteri- 
tatea D-lui Dr. Alesandru Popă, medică 
archidiecesană, a fostă mântuită diu gura 
morții femeea unui opidană onestă. De 
nu murea copilulă în densa, înainte de 
a fi fostă avisată D-lă medică, era spe- 
rare a fi mântuită și elu cu vieță, deră 
așa a fostă scosă mortă. In Mănărade 
însă, fiindă chiemată D-lă D-ră Popă la 
timpă, a mântuită și pe mamă, și dificilă 
fiindă nascerea, a scosu și prunculă viu 
și nevătămată și astădl amândoi suntă 
bine.

Din acestea ese la lumină, că multă 
nefericire se pote delătura consultândă 
la timpă — în ori ce morbă — pe me
dicii noștri, cari se intereseză de noi și 
ne arată totă bunăvoința, precum se pote 
vedea din casulă următoră: O femeeă 
din Sâncelă, de lângă Blașiu, care de 
mai mulțl ani orbise de amândoi ochii, 
auijindă de D-lu Dr. Popă, deși săracă, 
s’a rugată să-o opereze, ceea ce cu plă
cere a făcută dânsulă. A fostă dusă de 
subsuori în casă. D-lă medică a ope- 
rat’o la ochiulă dreptă c’ună succesă 
strălucită, a îngrijit’o în casă la densulă 
mai bine de două săptămâni, după care 
timpă femeea, fericită și mulțămindu-i 
cu lacrime ferbințl, cu vederea recâști
gată s’a dusă singură acasă. Și alte o- 
perațiutil grele a mai săvârșită D-lă Dr. 
Popă cu succesă.

De aceea, decă voimă să avemă 
vieță, decă voimă să ne și bucurămă de 
vieță trăindă în sănătate și prin urmare 
destoinici pentru tote ocupațiuuile vieții, 
să nu desprețuimă sciința aceea minu
nată, carea ajută și suplinesce neajunsele 
firescl; în orl-ce morbă să consultămă 
medicii noștri, cari cu atâta interesare și 
căldură sufletescă ne dau totă ajutorulă 
posibilă. Mai multă în interesulă salu
brității publice repetă, ca fruntașii po

porului să influințeze cu sfatulă și în- 
demnulă loră asupra aceluia, ca așasă’lă 
familiariseze — spre binele poporului — 
cu ideia sciinței medicale, carea amăsu- 
rată perfecțiunei la care s’a avântată îu 
în dilele nostre, face minuni în sfera ac
tivității sale. Cunctator.

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

BuCUrescT, 9 Aprilie. Crisa mi
nisterială se continuă încă. Pentru 
momentu e vorba de o combina
ția, care se cuprindă tote elemen
tele din grupurile vechei oposiți- 
uni-unite (adecă grupurile lui Ca- 
targiu, Dimitrie Brătianu și Ver- 
nescu) cu escluderea junimiștiloru.

Berlinu, 9 Aprilie. Sgomotele 
despre crisa ministerială din Bu- 
curescî au deșteptată aici îngrijiri, 
pentru că însărcinarea lui Lascaru 
Catargiu cu formarea noului ca- 
binetu este privită aici ca espre- 
siunea hotărîtu pronunțată și a- 
menințătore a succesului uneltiri- 
loru de subminare rusescl. (?)

Luxemburg!!, 9 Aprilie. Intregulu 
ministeriu plecă ac|I la graniță 
spre a primi pe ducele de Nassau.

Parisu, 9 Aprilie. Partida drep
tei din senatu (monarchiștii) a 
decisă a nu lua parte la desbate- 
rile senatului constituită în tribu- 
nală.

Necrologu.
Paraschiva ved. G. Burbeadupă ună 

morbă scurtă a încetată din viață la 27 
Martie 8 Aprilie) 7 ore dimineța în etate 
de 80 ani după împărtășirea cu Sftele 
Taine. Despre acestă ireparabilă perdere 
încunosciințămă cu inima plină de durere 
pe tote rudeniile, pe amicii și cunoscuții 
reposatei. Rămășițele pămentescl ale ne
uitatei defuncte se voră aședa la loculă 
de odihnă MercurI 29 Martie (10 Aprilie) 
în cimitirulă bisericei Sf. Nicolae din 
Scheiu. Cortegiulă funebrală va pleca 
dela locuința sa, Strada mare, Scheiu, 
Nr. 1381 la 3 ore după prândă. Brașovă, 
27 Martie, (8 Aprile) 1889.

Elena I. Teclu, soră. Ioană HI. Bur
tica, cumnată. Ecaterina M. Burbea, cum
nată. Carolina T. Nicolau, Agapia 1. 
Drocă, Dumitru G. Burbea, fii. Zoe D. 
Burbea, noră. Constantină I. Pascu, co
merciantă ; Ioană Măcelariu, notară ; 
Teodoră Nicolau, comerciantă ; Ioană 
Drocă, protopopă ; gineri. Numeroși ne
poți și nepote.

Fiă-i (trena ușoră și memoria bine
cuvântată'.

Cursulă la bursa de Viena
din 8 Aprilie st. n. 1889.

Renta do aură 4°/,, ------ 102.80
Renta de hârtia 5u/0 ------ 96.05
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 145.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

Cursul u pieței
din 9 Aprilie st. n

ECrușovu
.. 1889.'

Bancnote românescl C’ump . 9.44 Vend. 9.47
Argintă românescă - „ 9.38 >1 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.51 n 9.54
Lire turcescl - - - „ 10.80 10.86
Imperiali - - - - „ 9.80 n 9.86
GalbinI „ 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albina“6ll/0 „ 101.— n

n r, n 5°,'o „ 98.60 n 99.—
Ruble rusescl - - n 127.— „ 128.-
Discontulti - - - - 6*/ a--8"/o pe anti.

ostă ungare (3-a emL’une) - - 115.50
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 104.95
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.95
Bonuri rurale transilvane ... - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 99.85
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.50
Renta de argintă austriacă - - - - 110.90 
Renta de aură austriacă ----- 143.40 
Losurî din 1860 ------- 892.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 304.50 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 299.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - —.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 97'3'/,
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.85
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.95

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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T.PRIMA ESPOSITIA DE FLORI A BRAȘOVULUI!!!
Facemd prin acesta cunoscută, că îu sala sfatului (a pri

măriei vechi) din locu se va arangia o

ESPOSIȚIÂ DE FLORI,
la care cu ondre învitămă pe onorat, publică, 

esposiției va fi de trei (Jile adecă: în 12, 
st. n. dela 9 ore dimineța pănă la 6 ore sera, 
intrării 20 cr.; pentru copii 10 cr.; bilete 
50 cr.
se c.apetă în magazinele de flori la D-nii An

glist Kypta și Christian Kypta în strada Căldărariloru.
Atragemu totodată atențiunea, că florile espuse suntu 

de vendare.
54,3-2

Durata
și 14 Aprilie

Prețulu 
permanență

Biletele

Cu înaltă stimă
C orxiit etvLlTă.-

13

de

3OOQOOE3O£3e3E3QE3Oe3E3OE3E3OEX3C£K3tX3E3E

T1MIȘIANÂ-
institutului de credită și economii

cu cuponulă plătibilu în 1 Maiu a. c. le cumpără

60 zflorîxxl Toxxos-ta- 
CANCELARIA NEGRUȚU 

iu Gherla — Szauios-I.jvâr.

§

<y4I I>- VICTOR, BACHMAIER,
medicu pentru bole de femei și de copii

consulteză <lela orele 11—1 din di
Q în Stra,d.a CJăld-ârarilorn ILTm- BiT. 

Casa lui Bachmaier.

M edi ci n tie uni ver sae fe

52.4—2

A vist cL-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei să 

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

Totodată facemil cunoscută tuturoru IJ-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predea Ift Predealii—Budapesta BB.-Pestn-Aradu-TehiMTeiuș-Aradu-n.-Pesta Copșa-mică —Sibiiu
Tren de 
per
sona

Trenă 
accele

rată

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-V eleneze
Fugyi-Vâsârheli
Mezd-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Năd&șel

1
Clușiu j 10.34

11.15
Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cncerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințula de susO 1.45
Aiud 2.07
Teinșu 2.26
Crăci unelti 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișoră 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

| 9.45Brașovu 1.55
Timișu 2.53
Predeal» 3.28

BucurescI 9.35

Trenu 
omni- 
bng

T rcnu 
mixt I

Tren de 
per- i 
sine

il Trenu
Iaccele- 

ratu
Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu i Trenu 
do de

pers. pers.

m . Trenu
Trenii de 
mixt pera

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI 
țț Predealii

Timiștl9.38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49

....

6.12

Brașovu I 
I

Feldidra
Apața
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu
Sighișăra
Elisabetopole
Mediașă

Micăsasa
(5 2d Blașiu

I g 3gi,Crăciunelii
6.56 Teinști
7 Aiudă
7 41 Vințulft de
9 18 'Uiora

10_  Cncerdea
10.09 Ghirișfl
10.19 A.pahida
10.48h C|ușiu
11.5o
12.34 Nădășelu 
12.52' Gîhrbău

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

Rev 
Mezd-Telegd 
Fugvi-Vâsârheli 
Vârad-V eleneze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

sus a

Oradea-mare

P. Lndăny 
Szolnok
BudnpeMn

Viena
I
I

7.30
1.14
1.45

I 2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

5.32]

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii

Glogovațu
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lip< 
Con op 
'Berzava 
jSoborșină 
ÎZamu
Gu răsăd
ii li a 
iB răni ci ca 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia 
Șibotă

| Vințuliî de josă 
Alba-Iulia
Teiușă

iova

1.47
2.08

8.55
9.54

111.10
8720

11.20
4.10
4.30'
4.43

11 5.07
; 5.19

5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.— Teiușu
Albu-Iulia
Vințulă de
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca

= Ilia
1 Gurasada
Zamtt
Soborșină
Berzava
Conopă

I Radna-Lipova
Paulișu

i Gyorok
i Glogovaț

9.05
12.41
5.45
6.—
6.131
6.381
6.51
7.10
7.37
7.551
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42 
11.071 
11.37 
12.-
12.29
12.46

1.26

Aradii

joșii

I 
I

Szolnok
HudapcMt n

Viena

Tr- ni 
mixt

I____ I’

1 42
2.32

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

6.35
7.02
7.28
7.4<>
8.111
8.46|
9.331
9 53,

11.-
11.21

Sibiiii-Copșn-micii

Sibiiu
Ocna 
Lomneșă
Șeica mare
€ opșft-niică

8.50
9.17
9.45

10 20
10.19

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cueerdea - Oșorheiu -
10.271 5.501 BCe^hinuiu săsescu
10-42—______________________
11 > 5s
11.85
11 39
12.31
5.12 

__7o|
6.05

8iineria(Piski)-Petroșeni Petroșeng-Simeria(Piski^

8. — iSiineria
8.36vStreiu
9.02|ttaregO
9.32 ]Pui

10.1 lflCrivadia
lO-SpBanița
12.16 j,ctrosPni 

|------------

2.-1
3.04
3.36 ]Arndu
3 52|Aradulu nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.47; Vinga
7.30'Orczifalva

6.47 2.42 Petroșeni 
7.4< > 3.25 Banița 
8.51 4.16Crivadia 

10.02j 5.11 Pui 
11.02 5.58^,^ 
11.50 6.40 Streiu 
12.30 712 Simeria

Aradii—Timișora

10.50
1.33
3.29' 3 15Merczifalva 
7^45 10—Timișrtra
6.05

II
!tlui-rșu-Iaidoșu-Bistrîța Bfatrița-lVIurțșig-Imdoșft

Murășă-Ludoșu 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița

4.40| Bistrița
Țagă-Budatelecu
Murășă-Ludoșă

8.0i

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

I

9.88 
10.17 
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

—
Cncerdea 3.05 10.20 3.25
Cbeța 3.35 10.50 3.58

1 Ludoști 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.3(1

’Iernutil 4.43 111.57 5.11
Sânpaulă 4.58 12.12 5.28
Afirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu j
1

5.40 12.55 6.13
6.— 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.—
4.26
5
- -7| RejKhinulu .hămcmcu

Oșorlieiu-Cucerden6.41
7.26
8.14
8.50

Timisora—Aradu

Reghinul-săs.
i
I
II Oșorheiu

6.05 5.48 Timișorn 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczitalva 7.19 6.02
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradii 9.27 8.17

G li irisu—Turda Turda— Ghirisu•)

Ghirișd

Sigliișora 
Odorhoiu

8.29 3.19
8.50 3.40

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghiriști

Odorlieiu — Si^liiș6i*a

Odorheiu6.05
9.45 Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Mira șt eu 
jSân paulă
.Cernută
M. Bogata
LudoșQ
Cheta 
Cucerdea

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
1 9.08 2.18
1 9.40 2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

5.38
9.16

Simeria (Piski)-l’nied.

Simeria țPiski)
Cerna
Uniedora

2.
2.19
3.:

1 iiie<l.-Simeria (Pisk.)

Unieddra
Cerna
ISimeria

9.36
9.50

10.15


