
ieiacuunea, Administiautmea si 
Tipogiafla: 

BRAȘOVU, plaja mare Hr 22. 
Scrisori netran i .u nu ae pri 
mescu. Manuscrip o nu Be re

tn Dll Q !
RiTcnrile ne iLuicidii. 

Brifovu, plaja mare Hr. 22.
Inserate mai prins eseu în Viera 
ziuJo// .V(>x*z, Utmitnstfin <£ Toglrr 
(Oto îiuat). liitnruh Schaltk, Aloii 
Herndl, J/.DwVâ. A.Oypflik.J. Dan
ii berg ; în Budapest fi : A. F Gold- 
bergtr. AufonMtm. EcksteinBemat; 
tn Frankfurt: O. L. Daube; in Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inserțiuniloru : o seria 
garmondu pe o colina 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa și învoială.
Reclame pe pagina Hl-a o 
■ eria 10 cr. v. a. siu 30 bani.

LII.

„(iazeta- iese li^^o-caro <Ji 

Abonameuie Demin Ânăn .-Unguis 
Pe unu Anii 12 fl.. pe șisolunl 

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

Pe unn anu 40 franci, pe ș6ao 
luni 20 franci pe tri i luni 

10 franci.
Sepronumeră la t6te ofi- 
ciele poștale ilifi întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonamentulii venire Brașovii:
la administrat iune, piața mare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe und ană 
10 fi., pe ș^se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu du s ul u în 

casă: Pe unu ano 12 fl. pe 
V'ise luni 6 fl., pe trei Iun) 3 fl.

nd esemplaru 5 cr. v. a. atu
15 bani.

AtAtu abonamentele câtă și 
lnserțiunile HUutu a ae plăti 

înainte.
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ISTovi. a/boxiarxieirtij.
In

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. s’a deschisă nou 

abonamente la care învitămu pe top amicii și spri

jinitorii foiei nostre.

Pretuiu abonamentului:J
Pentru Austro-Tiigaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni G fl., pe unii anu 12 fl.
Pentru România și strftiiiAtate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Aiistro-L'ngaria: pe anti 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

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

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei'1.
Brașovii, 6 Aprilie v.

Vorbeamu în numerulu de erl 
despre nouele planuri de maghia
risare, arătându, că erășl se pre- 
gătesce unu atacă combinată a- 
supra instruețiunei nostre națio
nale.

Judecândă după disposițiunea 
psichică a șoviniștiloru unguri, 
nici că ne putemu mira, că ideile 
și planurile de maghiarisare, odată 
scbse la ivelă de unii ori alții, 
se lățescă cu iuțela lnlgerului în
tre agitatorii unguri și începu a 
puia noue idei și planuri, care de 
care mai estravagante.

N’apucaseră bine cei din co
rn isiunea școlară a dietei se ven
tileze cestianea revisiunei legii 
școlare, și etă că guvernamentalii 
din Clușiu se și grăbescu a le da 
în glasU, găsindă deodată, că nu 
esistă nici o punte de trecere dela 
școlele nostre medii românescl la 
universitățile unguresc!.

Pare îngrijatu de totă guver
namentalul dinClușiu „Kolozsvar11, 
pentru că tinerii noștri, cari ab- 
solveză școlele secundare româ
nesc!, nu potu se birue cu studiile 
la universitățile unguresc!, din 
causă că n’au destulă pregătire în 
limba ungurescă.

Și pe ce 'și întemeiază foia din 
Clușiu acestă părere ?

Pe faptulu negativă, că mulțl 
dintre tinerii români, după-ce ab- 
solveză aci școlele secundare ro
mânescl, trecu în România și se 
înscriu la universitățile românesc!.

Adecă efii mamă gușată, ca se 
n’apuce a’ți cfice!

„Kolozsvar" vrea se aducă ca 
argumentă pentru nouele lui pla
nuri de maghiarisare tocmai acelă 
faptă, care vorbesce mai tare în 
contra uneltiriloră sistematice de 
maghiarisare și în contra asupri- 
riloră continue, ce isvorescă din 
politica, care produce și promo- 
veză acele uneltiri.

Ar însemna a bate apa ’n piuă 
de :ă amu face vorbă multă cu cei 

scăpa și de anomalia, ca fii țării 
să nu-șl mai pbtă afla adăpostii 
și viitoră întrînsa.

zz'zzsr !-■ A.» Ă_
Aniversarea rfscălei serbesei dela Tacova.

In diua de 2 (14) Aprilie s’a serbată 
în Belgrade aniversarea râscolei dela 
Tacova în 1815 de cătră principele Mi- 
hailă Obrenovicl. Serbarea a fostă stră- 
lucitore, cu tote că timpulă era urîtă. 
Orașulă era împodobită. Ună serviciu 
divină s’a ținută la catedrală și la bi
serica fortăreței. O demonstrația oficială 
s’a făcută în onorea regalității, d-lă Ris- 
ticl a depusă corona regală înaintea 
statuei principelui Miloșă, în mijloculă 
vuetului salveloră de artileria. Tenârulă 
rege a luată parte pentru prima oră la 
o serbare națională în calitate de suve
rană. Pretutindeni elă a fostă aclamată 
la trecerea sa. Riarele amintescă eve
nimentele dela 1815. Ele exprimă recu- 
noscința țârei cătră dinastia Obrenovici- 
loră și devotamentulă națiunei pentru 
Regele.

Instructorulu împăratului germană condamnat.
Din Berlină se telegrafiază cu data 

de 14 Aprilie n.: Fostulă instructoră mi
litară ală împăratului, Odane, recunos
cută vinovată pentru escrocherii în de- 
trimentulă maiorului baronă de Huehne, 

■ atașată militară la ambasada Germaniei 
din Parisă, a fostă osândită la 6 ani și 
6 luni închisore, și la 5 ani de priva
țiune a drepturiloră sale civile. Cela- 
laltă acusată, Hartung, a tostă achitată. 
Afacerea s’a judecată într’ună modă 
secretă. ____

Prigonirea Francesiloră alsațiani.
Guvernulă și autoritățile germane 

continuă a prigoni din răsputeri pe Fran
ces» din Alsația—Lotaringia. Din Ber
lină se telegrafiază, că profesorii francesl 
din Alsația—Lorena voră fi puși în re
tragere după PascI și înlocuițl cu 24 
profesori germani din Vestfalia. Va să 
(fică nici Germanii nu vreu să rămână 
îndărătulă guvernului rusescă și ungu
rescă. ____

Sgomote de resboin.

Intr’o corespondență din Chișineu, 
în Basarabia, publicată de „Telegrafulă 
română1* din BucurescI cetimă între al
tele : Aci se vorbesce multă despre even
tualitatea unui resbelă ; se (fice, că Ru
sia se grăbesce multă în a crea o flotă 
pe marea Negră, pentru a fi gata de a 
opune unei flote europene o ’forță capa
bilă a’i apăra țărmurile de pe Marea 
Neagră în casă de ună resbelă mare cu 
imperiele centrale. Se mai svonesce, că 
guvernulă rusă pune mare îngrijire pen
tru a întemeia pe Dunăre o flotilă co
mercială considerabilă, care la nevoiă să 
fiă transformată în flotilă de resbelă. 
Pentru acestă scopă la Reni se va în
ființa și o mică fabrică (verfl) de vase.

Schimbarea în ministemlă germană de 
răsboiu.

In (filele trecute ministrulă germană 
de răsboiu generalulă Bronsart a fostă 
înlocuită cu generalulă Verdy du Ver- 
nois, care a și intrată în funcțiune ca 
ministru de răsboiu. Causa acestei schim
bări este, precum spune „Nordd. Allg. 
Ztg.“, că generalulă Bonsart de Sohellen- 
dort s’a opusă a se face reformele mi

dela „Kolozsvar" asupra causeloru 
emigrării tineriloru noștri în Ro
mânia.

Scie totă lnmea astăcji, că ti
nerii noștri români nu-șl gășescu 
aci la noi condițiunile de esistență, 
ori învață unguresce ori nu, pen
tru că nu potu încăpe nicăirl în 
funcțiuni, căci fiăcare deputată, 
fișpană ori altă șovinistă ungură 
mai cu influință are cjecî de can
didați unguri pentru fiecare postă, 
fiă elă câtă de neînsemnată, și 
nici vorbă nu mai este se pbtă 
pătrunde și vr’unu Română, decă 
nu se bucură de o deosebită gra- 
țiă a celoră dela putere. Și pentru 
ca se se bucure de acesta grațiă 
i-se cere în cele mai multe ca
șuri pe față se-și renege semțe- 
mintele sale românesc!.

Câți Români studiați și califi
cați nu suntiî, cari sciu, pote, mai 
bine unguresce chiar decâtă cei 
dela „Kolozsvar1', și cu tote astea 
nu capetă nici o funcțiă!

Ce mai umblă der foia guver
namentală cu mofturi! Nu cumva 
se ’nveța în școlele românescl mai 
multă nemțescă, pe vremile lui 
Bach absolutistulă, decâtă ungu
rescă adl în timpulă lui Tisza 
Kalman constituționalistulu ? Și 
totuși p’atunci n’avea nevoiă nici 
ună tineră română se trecă în 
România la universitate, pentru 
că orl-ce carieră îi era deschisă.

Nu scblele nbstre suntă der 
de vină, că tinerii cari iesu din 
ele nu găsescă în patria loră mij- 
locă de esistență, nici cu univer
sitate nici fără universitate ungu
rescă, ci cu totulă alte împrejurări, 
ce-i suntă destulă de bine cunos
cute lui „Kolozsvar".

Decă este der vorba să cău
tăm ă cu tbtă seriositatea o „punte 
de trecere" spre a tace se dispară 
reulă acesta, atunci trebue se ne 
gândimă a lua cu totulă alte me- 
surl, decâtă suntă acele, ce le in
dică numita fbiă.

Nu prin maghiarisarea șcble- 
loru nostre se pote câștiga acesta 
punte de trecere, căci atunci ar fi 
cu totulă superfluă o asemenea 
punte, ci numai astfelu se pdte 
câștiga, ca să se facă cu putință 
tineriloră, cari absolveză școlele 
medie românescl, de a se pute fo
losi de învățătura loră românescă 
și în viața publică, precum se în
tâmplă la naționalitățile din Au
stria.

Decâtă se’și perdă timpulă celă 
scumpă cu clocirea de nouă pla
nuri de maghiarisare, cei dela „Ko
lozsvar" aru face multă mai bine 
decă ară chibzui, că 6 re nu pre
tinde umanitatea, dreptatea și spi- 
ritulu timpului de față, ca să aibă 
și Românii institute mai înalte de 
învățăm entfi, unde să se pbtă cul
tiva fii loră așa, ca să aducă pa
triei cele mai mari servicii în t6te 
direcțiunile?

Inceputulu ar trebui să se facă 
cu o universitate română în Ar- 
delă și etă că deodată amă 
scăpa de tbte grijile în ceea ce 
privesce „puntea de trecere". Amu

litare, la care ținea cu ori ce preță îm- 
păratulă Vilhelm. Ministrulă actuală de 
răsboiu, generalulă Verdy du Veruois, 
din contră împărtășesce cu desăvârșire 
părerea monarchului său în privința re- 
formeloră militare.

Sgomote despre o abdicare a principelui 
Ferdinandu.

Din Londra se comunică, că după 
o depeșă adresată din Odesa diarului 
„Daily-News", principele Ferdinandă a 
pierdută totă popularitatea de când s’a 
certată cu biserica bulgară; se crede că 
va fi obligată să abdică.

Bulgaria și schimbările ministeriale în Ro
mânia și Serbia.

O telegramă din Sofia cfice că, cu 
totă formarea recentă a cabineteloră din 
Belgradă și din BucurescI, sferele gu
vernamentale din orașulă Sofia nu ma
nifestezi nici o neliniște în privința con- 
tinuărei buneloră relațiunl cu România 
și Serbia. înaltele simțăminte esențial- 
minte naționale ale personagiiloră, ce 
facă parte din ministerulă serbă și 
română, suntă socotite ca o garanțiă se- 
riosă pentru viitoră.

Manifestația antiprnsiană.
E lucru sciută, că Prusianii nu se 

bucură de simpatii nici chiar între Ger
mani, din causă că în generală purtarea 
loră e bruscă, suntă pretențioși și auto
ritari. O nouă dovadă despre antipatia 
ce o nutrescă o parte dintre Germani 
față cu Prusianii, nl-o dă următorulă 
faptă : „Corespondance de Vienne" spune, 
că ună faptă destulă de semnificativă 
s’a petrecută în ducatulă de Luxemburg. 
Ducele de Nasau, eșindă pe balconulă 
palatului cu capulă acoperită cu o cască 
ascuțită, nu fu salutată de poporațiune 
care, pe nedreptă, crecjuse a recunosce 
în vechia casă a Nasaului casca pru- 
siană. Ducele scoțendu-șl apoi casca, a 
fostă viu aclamată.

Bonlnnger și „Independence beige".
Ună diară de seră din Bruxela a- 

tribue generalului Boulanger cuvintele 
următore în privința diarului „Indepen
dence Belge“, care semnalase o întreve
dere ce ar fi fostă în dilele astea din 
urmă între generalulă și principele Vic- 
toră. Generalulă ar fi disă: „Indepen
dence beige" a primită 20,000 de ft. 
pentru a povesti acestă istoriă ridicolă". 
D-lă Berardi, directorulă „Tndependinței“ 
trimese îndată pe doi din amicii săi ca 
sâ ceră explicațiunl dela generalulă Bou
langer, care constitui martori pe d-lă D. 
Dillon și Turquet. Aceștia declarară, 
că generalulă (fisese numai: „Indepen
dence beige" a lucrată astfelă ca și cum 
ar fi primită 20,000 ft. dela d-lă Con
stans. In fața acestei declarațiunl, mar
torii d-lui Berardi s’au retrasă. Afacerea 
nu va ave urmare.

Orpnlfl Ini Bismarck și România.
Riarulă francesă „Pays" scrisese (filele 

aceste, că politica principelui Bismarck 
a suferită ună mare desastru prin numi
rea d-lui Catargiu ca ministru-președinte 
română și că Germaniei îi este cu nepu
tință de a se rupe cu totulă de penin
sula balcanică, cum pretinde cancelarulă, 
că ar fi făcută nu numai pentru că pe 
tronulă română se află ună Hohenzoller
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ci și pentru că noulă ministeriu este pro
nunțată rusofilii.

Lui „Pays'* îi răspunde „Norddeutsche 
allg. Ztg.1*, organulă lui Bismarck, cjicendă: 
„Articululă foiei francese se întemeiază 
pe falsa presupunere, că Germaniei i-ar fi 
imposibilă de a se rupe de peninsula balca
nică,și cu acestă presupunere cade totă clă
direa ei de frase. Germania n’are interese 
mai multe în România ca în Bulgaria,și fap- 
tulă în sine, că în România domnesce 
ună principe din casa Hohenzoller, nu 
pote să împingă pe Germania pe nisce 
cărări, cari nu suntă imperiorii cerute de 
interesele națiunei germane."

Cu alte cuvinte, organulă lui Bismark 
cjice, că Germania nu se va strica cu 
Rusia de dragulă României. Apoi acesta 
nu e lucru nou pentru România și de 
aceea Românii nici n’au voia de-a înjuga 
țeraa la casulă politicei mariloră puteri. 

Ministeriul Catargiu și diarele streine.
„Bt>rsen-Curier'i din Berlină dice, 

că însămnătatea dată schimbărei de mi- 
nisteră în România e exagerată. E in- 
esactă de a spune, că acestă schimbare 
e o victoriă a Rusiei. Politica Româ
niei e înainte de tote o politică națio
nală și independentă. Numele miniștrilor 
e o garanțiă, că neatârnarea țărei va fi 
ocrotită.

„Kolnische Zeitung“ publică o scri- 
săre din Berlină în care noulă ministeră 
română e a tacată într’ună modu violent. 
In acestă scrisore se dice, că numirea 
d-lui Lahovary ca ministru alu afaceri- 
loră streine îndeplinesce dorințele minis
trului Franciei la BucurescI, și că d 
Lahovary e prea angagiată în intrigile 
rusescl pentru a ave o politică națională. 
Acestă scrisore caracteriseză astfelă ca- 
binetulă română: E o încercare de a 
acapara puterea prin elementele incapa
bile ale partidului boieriloră, spre a sta
bili o oligarhie română. încercarea nu 
va isbuti de sigură. Cu tote astea ea 
va compromite interesele țârei, cari în 
timpii aceștia din urmă au fostă negli- 
giate într’ună modă culpabilă.

„Perseveranzaa din Roma <jlce> c& 
neutralitatea, ce au promis’o dd. Catar
giu și Lahovary7, însemneză că în orice 
casă nu se mai aderează la tripla ali
anță și că România se lapedă de Austria.

„Nord" dice, că venirea la putere a 
noului cabinetă română, sub presidența 
d-lui Lascar Catargiu, deschide pers
pective favorabile, chiar decă cabinetulă 
nu e esclusivă compusă din elemente 
liberală-conservatore, ceea ce totuși ar 
fi fostă de dorită.

„Journal des Dcbatsu constată, că d. 
Catargiu și Lahovary au combătută cu 
o mare vigore și cu ună talentă rară 
politica esteridră a d-lui Brătianu. A 
spune, că aceștia suntă nisce adversari 
ai alianței germane și partisanl ai alianței 
rusescl ar fi inexată. Nu e vorbă pen
tru România d’a încheia tratate.

După ce amintesce abdicarea rege
lui Mi.ană, „Journal des Debats" în
cheie : „Altfelă la Belgradă și la Bucu
rescI, în câteva luni, diplomația rusescă 
a repurtată două isbândl strălucite, fără 
a se fi depărtată ună singură momenta 
de reserva ce a păstrat’o cu înțelep
ciune. Se pricepe năcazulă Austriei în 
momentulă când a sfirșită acestă lege 
militară, care a pricinuită d-lui Tisza a- 
tâtea încurcături. Ea va pute să se în
trebe, decă sacrificiile și sarcinele ce-i 
impune tripla alianță voră ajunge să a- 
duoă folose corăspundătore.

„Italieu vorbindă de constituirea 
noului cabinetă română, <j'ce că Rusia 
a restabilită în România autoritatea sa 
morală ca și’n Serbia, și că nu mai are 
nimică de temută. Totuși Rusia n’are 
negreșită intențiunea de a trage folăse 
imediate din acestă stare de lucruri, căci 
în România, ca și în Serbia și Bulgaria, 
guvernele n’au nicl-odată ună gradă de 
stabilitate care să permită a se basa pe 
ele pentru o vreme îndelungată.

„Kreuzzeitung“ cjice, că nu esistă

partidurl numărose în România,ci numai 
două: unulă care e rusofilă , celalaltă 
anti-rusă. Primulă deține actualminte 
puterea; elă nu se teme de a cere ab
dicarea regelui și speră a reînoi aventura 
regelui Milană. piarulă germană face 
parlamentarismulă răspundătoră de acestă 
situațiune. Elă dice, că decă parlamen
tarismulă n’ar esista, regele cu ajuto- 
rulă armatei ar dejuca intrigele resvră- 
titoriloră.

„Pester Lloyd“ scrie, că după infor- 
mațiunile ce le are, în Berlină, Londra 
și Roma a fostă primită cu reservă rece 
formarea ministeriului Catargiu și că prin 
nimică nu s’a dată a se cunosce, că 
schimbarea ministeriului în BucurescI ar 
fi primită cu deosebită bucuriă, der s’a 
și evitată totă ce s’ar pute tălmăci ca o 
dușmăniă principiară. Numitele trei ca
binete așteptă, ca guvernulă actuală ală 
României să-și câștige mai înteiu încre
derea ce i-s’a dată guvernului trecută 
din capulă locului. Nici cei din Peters- 
burgă nu suntă încă în clară, că ore 
domnii din ministeriulă Catargiu voră 
dovedi același ruso-filismă, ca pe tim- 
pulă când se aflau în oposițiune. Ca să 
câștige protecțiunea Rusiei ar trebui să 
împlinescă mai înteiu câteva condițiunl. 
Mai înteiu se așteptă din partea rusă ca 
să se retragă espulsarea faimoșiloră ico
nari ruși, apoi să nu se esecute proiec- 
tulă de fortificare a graniței române- 
rusescl, și în fine să se retragă și deci- 
siunea în privința succesiunei la tronulă 
română, respective în privința numirei 
formale a prințului Ferdinand de Ho- 
henzollern ca principe de cordnă ală 
României.

Așa suntă scirile ce le primimă din 
afară — continuă „Pester Lloyd". Câtă 
pentru Austro-Ungaria, ea va observa a- 
semenea o posițiă expectativă. Voimă 
se abstragemă dela totă ce a fostă îna
inte, voimă să socotimă cu factori reali, 
și aceștia îi vomă scdte numai din fap
tele noului guvernă. N’avemă causă de 
a fi contrari principiarl a priori ai ca
binetului Catargiu. Domnulă Catargiu e 
cu multă mai mare patriotă și mai de
parte vădătoră decâtă ca să pășescă pe 
nisce cărări, pe cari ar trebui să vină 
cu noi în colisiune. Și nici situațiunea 
noului cabinetă, nici raporturile din în
tru ale României nu suntă ca elă să 
potă face esperimente și aventuri pe te- 
renulă din afară... Decă cabinetulă Ca
targiu îșl va concentra tote nisuințele 
asupra afaceriloră interiore ale țării cău- 
tândă a îmbunătăți situațiunea în țeră, 
atunci de sigură că nu-i voru lipsi sim
patiile puteriloră de pace și prin urmare 
și ale Austro-Ungariei. La casă con
trară însă nu va pute conta la aceste sim
patii.

In fine declară „P.| Ll.“, că decla
rarea d-lui Catargiu în cameră, că Ro
mânia trebue să observe o politică de 
neutralitate, este „corectă și acceptabilă" 
și că se pote aproba fără reservă cea
laltă declarare, după care România nu 
va suferi pe teritoriulă său intrigi și unel
tiri în contra ordinei și a siguranței sta- 
teloră vecine.

SCIRILE 01LE1.«
Sinodulii archidiecesanii gr. or. I. P. 

Sa Archiepiscopulă și Metropolitulă Mi
ron Romanulă a convocată sinodulă or
dinară anuală ală archidiecesei trasilva- 
ne gr. or. pe Dumineca Tomii, 16/28 
Aprilie 1889.

Călătorii eftină. Ministrulă ungurescă 
de comunicația Baross pregătesce ună 
proiectă de reformă pentru căile ferate 
de statu, precum amă mai amintită odată, 
asemenea proiecteloră Dr. Engel și Por- 
rot. Conformă acestui proiectă, prețu
rile călătoriei pentru persone voră fi re
duse în modă radicală. Pentru cea mai 
lungă călătoria pe classa II, bună-oră 
din Brașovă la Bruck, se va plăti nu
mai 6 fl., pe când acum se plătesce 
41 fl.

Miseriă in Ungaria. In partea de 

medă-nopte a comitatului Trencină, mai 
alesă în ținutulă Vag-Bistrița și Bicse 
poporațiunea sufere de mare miseriă din 
causa recoltei rele din anulă trecută. 
Omenii nu mai au ce mânca și îngrijirea 
este mare. Preotulă diu PfurnovicI s a 
adresată la solgăbirăulă din Bicse cu ru- 
garea urgentă, ca să facă câtă mai ne
amânată colecte de victualii, căci la 
din contră e temere, că jumătate din 
poporenii de acolo voră peri de fome.

Kossuth e greu bolnavă în Turină. 
A.șa comunică o telegramă adresată mai 
multoră diare. Ignaz Helfy, care sta în 
continuă comunicare cu esilatulă, a ple
cată la Turină, unde au fostă chemați 
și fii lui Kossuth.

înșelătorii la cassa de economii din 
Verșețu. „Bud. Tgbl “ află din Vârșeță, 
că la cassa de economii de acolo s’a 
descoperită o îndrăsneță înșelătoria. In 
anulă trecută se pertractară nisce cereri 
de împrumută din localitățile Cușteiu, 
Paulișă și Jabuca și fiindă alăturate și 
estrasele diu cărțile funduare, împrumu- 
tulă s’a acordată. Imprumutătorii plă
tiră punctuală prima anuitate și numai 
o întârdiere ulterioră a unui debitoră 
făcu să se dea de urma înșelătoriei, do- 
vedindu-se estrasulă din cartea funduară 
ca falsă. Paguba fiindă pentru cassa 
de economii de 3000 fl., se continuă 
cercetarea și cu alțl împrumutătorl și se 
descoperi, că cei mai mulțl au înfățișată 
estrase false. Paguba întregă a cassei 
de economii se urcă peste 13,000 fl. 
Afacerea e în mânile judecătoriei.

Cursuri de oficeri la glote se voră 
ține și în anulă acesta timpă de trei 
săptămâni, dela 1 Iunie. Petițiile se a- 
dreseză la comanda de cercă a honve- 
(jiloră.

Dările in oomitatulu Hunedora. In 
Martie s’au incassată din darea directă 
19.539 fl. 50‘/2 cr., pe când în Martie 
anulă trecută se încassară 25.366 fl. 53 
cr., deci în anulă acesta cu 5827 fl. 
32’/2 cr. mai puțină. Din taxele militare 
s’au încasată în luna Martie 315 fl. 44 
cr., cu 78 fl. 89 cr. mai multă ca în 
Martie anulă trecută.

Spălătoriă de auru. Ună Francesă a 
oferită comunei orășenescl Sebeșulă să- 
sescă 20,000 pentru una din pădurile ei 
și representanța comunală a hotărîtă să 
i-o vendă. Francesulă are intențiunea 
să spele acolo aură, er representanța să 
plătescă o parte din datoriile orașului.

Semne de miseriă. In pieța din Orăș- 
tiă s’au adusă la 8 Aprilie n. spre ven- 
dare lemne trase în cărucioră de câțiva 
omeni din LugeștI, departe 2 milurl de 
Orăștiă. Acesta nu s’a întâmplată de 
nu se ține minte.

8 omeni inecați. In urma repedei 
crescerl a Tisei, locuitorii comunei Liget 
din comit. Sabolciu se apucară de lucru 
la stăvilarele de apărare. Cum rupsese 
apa din malu și fiindă și întunerecă, 
omenii crecțendă că mergândă înainte 
calcă pe uscată, căfjură toți optă în va
lurile Tisei și se înecară.

Dispărutu. Fostulă fisolgăbirău Alex. 
Hodhazy, ună proprietară bogată din 
O. Polyi în Satinară, a dispărută de câ
teva dile fără urmă. Familia lui se teme 
să nu fi cădută jertfa unei crime.

EmigranțI înapoiați. O cetă de vr’o 
12 persone din Moson-Szolnok porni la 
31 Martie cătră America. La Bruck 
lângă Leitha însă gendarmii îi opriră și 
îi trimiseră îudărătu, ceea ce însă nu-i 
va împedeca a’șl esecuta planulă la oca- 
siune mai favorabilă. Și în anulă tre
cută au emigrată în America vr’o 20 de 
familii din acestă comună.

Monstru. Locuitorulă George Cso- 
reszk din Odvoșă, comit. Aradă, închise 
pe bătrâna sa mamă de 80 de ani în- 
tr’o cămară de lemne, amenințându-o că 
n’are să mai vadă lumina dilii. Vecinii, 
fiindă făcuțl ateuțl prin vaetele ce pă
trundeau afară, năvăliră în cămară și 
aflară pe sărmana bătrână aprope să-și 
dea sufletulă de fome. Păcătosulă de 
fiiu, care se scusâ, că de miseriă a să

vârșită acestă faptă, fu dată pe mâna 
judecătoriei.

Ucigașii tinării. Din Lugoșă se scrie: 
Doi învățăcei începură a se certa pe 
stradă, și unulă dintre ei, abia în verstă 
de 12 ani, se înfuria așa de tare, încâtă 
scose briceagulă și’lă înfipse în pântecele 
contrarului său, care după două ore 
muri. Tînărulă ucigașă fu arestată.

Sciri îngrijittire.
„O telegramă dela 14 Aprilie 

n. comunică următorele din Viena:
Impărătesa nu va merge la Wies

baden, după cum circulase scirea. în
răutățirea stărei sale de sănătate îi inter
dict orl-ce călătoriă; sdruncinarea ner- 
vose a luată la augusta bolnavă așa 
mari proporțiunl, încâtă cei ce o încun- 
jură manifesteză viuă neliniște.

Dela mortea principelui Rudolfă, 
suferită cu atâta curajă, s’a produsă o 
reacțiune. Impărătesa cade în accese 
de adâncă melancolia; ea se acusă de 
mortea fiului său. E forte mâhnită, că 
vede ereditatea directă întreruptă. Se 
dice că dânsa a sfătuită pe împăratulă 
să divorțeze și să contracteze o nouă 
căsătoriă pentru a ave ună moștenitoră. 
Ea e urmărită de idei de sinucidere de 
când cu drama misteriosă dela Mayer- 
ling: șcirl sinistre au și circulată, di- 
cându-se, că încercase să pună capătă 
dileloră sale. Aceste svonurl au fostă 
din fericire desmințite ; der surescitarea 
nervosă în care se găsesce impărătesa 
face ca lumea să se aștepte la tote.

Totă cu aceeași dată se tele- 
grafiază din Budapesta :

Părechia imperială a plecată erl seră 
la 8 ore, fără ca acestă plecară să fi 
provocată cea mai mică manifestația. 
Ordine se dedeseră în consecință, din 
causa indisposiției împărătesei. Intrarea 
pe peronulă gărei fusese înterdisă publi
cului și chiar representanțiloră presei. 
Majestățile Loră mergă la Ișlă, fără să 
se oprescă la Viena. Cornițele Kalnoky 
a plecată de asemenea, după ce s’a în
treținută cu împăratulă asupra situa- 
țiunei.

O altă telegramă din Viena cu 
data de 14 Aprilie comunică:

împăratulă, impărătesa și archidu- 
cesa Maria-Valeria au sosită adl-dimineță 
la Ișlă, Impărătesa e totă indispusă, 
împăratulă se va întorce la Viena îndată 
după sărbătorile Pașciloră. D-lă Kalnoky 
va merge la Ișlă în cursulă acestei săp
tămâni.

Dela sinodulii protopopescii gr.-cat. 
alu tractului Sibiiului.

Sibiiu, Martie 1889.
In 25 Martie n. c. s’a întrunită în 

Sibiiu Sinodulă protopopescă ordinară, 
carele este ală 27-lea sinodă ținută sub 
presidiulă Pre onor. D-nă Ioană V. 
Russu, protopopă tractuală. In acestă 
sinodă, la care au participată 27 preoți, 
s’au pertractată cestiuni nu de puțină 
importanță, cari — credă — că merită 
să fiă cunoscute și în cercuri mai largi, 
îmi iau deci voiă a înregistra la acestă 
locă numai cele mai momentăse agende, 
cu cari s’a ocupată sinodulă în ședin
țele sale:

1. Cea mai importantă cestiune pusă 
la ordinea dilei fostă fără îndoielă ces- 
tiunea referitdre la fondulă de pensiune 
pentru preoții invalidl ai Archidiecesei 
gr. cat. de Alba-Iulia și Făgărașă. Ină- 
inte de a intra în meritulă acestei ces
tiuni, Sinodulă s’a vădută plăcută în
demnată a esprima la protocolă cu o 
generală însuflețire Escelenției Sale, prea- 
bunului nostru Archiepiscopă și Metro- 
polită, cea mai fierbinte a sa mulțămită 
și recunoscință pentru noua jertfă de 
5000 fl. depusă pe altariulă Bisericei în 
interesulă Clerului archidiecesană, prin 
care a mai adausă ună nou mărgăritară 
la cununa meriteloră sale cunoscute de 
totă Românimea. Totă-odată Sinodulă 
s a vădută îndemnată a’șl esprima repro
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barea sa față cu atacurile nefundate îu- 
dreptate cu atâta nesocotință asupra 
autorității nostre bisericescl din partea 
unui pretinșii preoții în N-ru 37 ală 
Ziarului „Tribuna1*. Și întru adevără, — 
decă pretinde cineva, că ar esista ne- 
mulțămirl în Archidiecesa gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgăraști, după părerea 
mea suntii alte căi cu multi! mai com
petente pentru sauaiea acelora, decâtă 
obiceiulă modernii de a împroșca din 
tufă pe totă lumea pe calea publicității.

Ce prevesce fondulă de sub între
bare, preoții presențl s’au declarată, că 
voiesce fiă-care a contribui la augmen
tarea aceluia cu cotisațiunea anuală de 
5 fi. și de o cam dată pe 10 ani. S’a 
făcută și propunerea, ca Sinodulă să’șl 
esprime dorința pentru contopirea fon
dului înființată în anulă curentă de Es. 
Sa D-lă Metropolită cu celă esistentă 
de mai înainte. Asemenea s’a făcută 
din partea unui membru și propunerea, că 
ar fi consultă, ca din fondulă acesta să 
fiă împărtășiți nu numai preoții devenițl 
cu totulă invalidl, ci după anumițl ani 
de serviciu și ceilalți preoți.

2. Continuându-se ședința s’a cetită 
raportulă generală, în care se face o re- 
privire fidelă peste succesele obținute pe 
terenulă bisericescă și școlastică în de- 
cursulă unui periodă mai bine de */4 de 
seculă, de când adecă tractulă protopo- 
pescă gr. cat. ală Sibiiului se află sub 
neosebita conducere a protopopului ac
tuală. Din acestă raportă generală re- 
sultă, că în decursulă periodului amintită 
în parochiele aparțiuătore acestui tractă 
protopopescă s’au edificată 4 biserici 
nouă, s’au reparată cu spese considera
bile asemenea 4 biserici, er trei biserici 
nouă se află în lucrare. S’au edificată 
8 case parochiale și 10 școle tote din 
materială solidă, er 2 școle se află în 
lucrare. In fine salariale învățătorescl 
s’au ameliorată pănă la 200 fl. în 13 
parochii.

Suntă succese destulă de însemnate 
aceste față cu starea și împregiurările 
nefavorabile, în cari trăiesce poporulu 
nostru.

Totă în raportulă generală s’au in- 
digetată și defectele și neajunsele, cari 
ară trebui delăturate, dâcă e vorba, ca 
și în viitoră să se obțină resultate îm- 
bucurătnre. (Va urma).

Corespondența „Gaz. Trans.“
Constanța, 27 Martie (9 Aprilie)

In diua de 25 Martie st. n. a. c. s’a 
ținută o întrunire în orașulă Constanța 
pentru a fonda o filială a societății 
„Carpații" din BucurescI, care mai are 
filialele ei la Brăila, Craiova și Plo- 
eștl. Acestă întrunire s’a ținută în salo- 
nulă hotelului „Gambetta** din localitate 
la orele 10 a. m., unde lua parte ună 
publică destulă de numărosă. La des
chiderea acestei întruniri s’a ținută ună 
discursă scurtă, der bine lămurită de că- 
tră d. Dr. Drăgescu,în care a arătată seu 
mai bine disă a descrisă scopulu socie
tății cetindu-se apoi statutele și ținen- 
du-se și alte discursuri pentru înaintarea 
culturală a națiunei române, pe cale in
dustrială și comercială, cari tote au fostă 
aplaudate din partea publicului și apro
bate ca în adevără folositore.

După finirea acestoră discusiunl, s’a 
luată ună procesă verbală, ce fu iscălită 
de peste 45 persăne, cari se făcură mem
bri ai acestei societăți.

Tote personele cari aderară la acestă 
înființare a societății suntă născute în 
Transilvania și pentru aceea voescă a'șl 
mai petrece împreună câteva minute de 
frățietate și de fericire, discutândă lu
cruri folositore economice și comerciali, 
ce pentru Dobrogea suntă de mare ne
cesitate, căci a<}I comerciulă e în mânile 
multoră misițl ovrei, greci și alte națio
nalități, ce credă, că ar fi mai cu cale 
să fiă în mânile Româuiloră, căci și țera 
este a loră.

Acești membri, ce aderară și plătiră 
și taxa de înscriere, au hotărîtă a se a

lege o comisiune din 10 membri, cari 
să lucreze pentru ajungerea scopului 
societății, și anume președinte, subpre- 
ședinte, secretară și casieră, er ceialalțl 
6 ca membri ai comisiunei. Cei patru 
dinteiu suntă din localitate și ceialalțl 6 
din apropiere pentru a pute mai ușoră 
conlucra.

Sperămă, că fiindă cea mai mare 
parte din Dobrogeni Români născuțl în 
Transilvania, au să se înscrie și ei ca 
membri ai societății ce s’a înființată. Ca
usa de nu au luată parte și nu s’au în
scrisă a fostă multele greutăți ce le în
dură economulă în timpulă primăverei, 
căci Constanța e în marginea județului, 
eră alta, că cea mai mare parte nici nu 
au sciută, pote nici astădl nu sciu despre 
acestă întrunire, neputendă fi încunos- 
ciințațl din partea comitetului de iniția
tivă.

Cu altă ocasiune Vă voiu comunica 
mai multe și cu deosebire la veră, când e 
lume la băi.

Primiți, vă rogă,D-le Redactoră, asi
gurarea distinsei eonsiderațiunl ce vi-o 
păstreză: Sp.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 15 Martie.
D-lă Ulise Boldescu, secretară, citesce 

o adresă a Senatului prin care se face 
cunoscută, că erl s’a îuscrisă la apelulă 
nomiuală principele Ferdinandă de Ho- 
henzolern. (Aplause.)

La ordinea dilei continuarea discu- 
țiunei legei pensiuniloră militare.

La art. 9 relativă la împărțirea pen- 
siunei între copii se admite amendamen- 
tulă d-lui G. D. Palade, ca copii din di
feritele căsătorii se aibă drepturi egale 
la pensiunea părintelui loră.

Art. 10 dă dreptă copiiloră orfani ai 
militariloră, ca să fiă primiți de prefe
rință în institutele Statului gratis.

D-lă Hanu, ministrulă de resbelă, 
declară că e vorba numai de șcălele mi
litare.

D-lă G. Palade combate articolulă 
11, deorece disposițiunea ca văduva 
să nu potă lua pensiunea soțului său de 
câtă numai după ce a trăită 10 ani în 
căsătoriă, e mai multă decâtă draco- 
niană.

D-lă generală Mânu . ministrulă 
de resbelă, susține articolulă din punc- 
tulă de vedere morală, dândă esemple 
din cari s’a vădută, că unii militari că- 
4uțl în cursele vre-unei femei, au con
tractată căsătorii in extremis și au lă
sată sarciue ministrului de-a plăti pen
siuni acel iră femei, fără a ave ună 
dreptă. D-sa conchide cerendă a se 
menține articolulă făcându-se însă o re
ducere dela 10 la 6 ani.

Ameudamentulă prin care se reducă 
cei dece ani la șese se primesce.

D-lă Mihailă Kogălniceanu anunță o 
interpelare guvernului privitoră la scena 
petrecută în senată, prin care s a hotă
rîtă ca moștenitorulă tronului Ferdinand 
să-și aibe scaunulă în Senată. D. Ko
gălniceanu pentru prima parte n’are de 
clisă nirnică, der în ce privesce pe prin
cipele Ferdinandă obiecteză, că densulă 
n’are dreptulă la succesiunea tronului 
pănă ce fratele său celă mai mare nu 
va semna ună actă prin care renunță la 
dreptulă său.

D-lă Teodoră Roselti primă-ministru, 
dice, c’acelă actă e făcută și va fi comu
nicată Camerei în curendă.

Ședința dela 16 Martie.
D-lă Radu Stanianu depune o peti- 

țiune a mai multoră alegători din ora
șulă R.-Sărată prin care protestă în 
contra dărei în judecată a d-lui Brătianu.

D-lă Enescu depune o petițiuue a 
mai multoră locuitori din Slănică (Pra
hova), prin care ceră a li face dre-care 
îmbunătățiri, ca numirea unui medică, etc.

D-lă generală Mânu invită pe d-nii 
deputațl ca să vie Sâmbătă la orele 10 
la arsenală, spre a-lă visita. Și d-sa 
va fi de față. Acesta o va face, fiindă- 
că mai mulțl deputațl și-au esprimată 
dorința să visiteze stabilimentele militare.

D-lă Mihailă Cogălniceanu îșl des- 
voltă interpelarea sa, adresată ministe
rului lucrăriloră publice, în privința con
strucției unui podă peste Dunăre în Do
brogea. D-sa cjice, că Camera trecută a 
votată ună credită pentru construcțiunea 
podului peste Dunăre pentru înlesnirea 
comunicației cu Dobrogea ; construcțiu
nea acestui podă se amână în continuu 
în detrimentulă comerciului nostru. D-le 
ministru, când se va construi acelă podă? 
întreba d-lă Cogălniceanu. Din acestă 

causă s’au cheltuită milione cu calea fe
rată pănă la Fetescl. De ce nu se face 
celă puțină o șosea, căci în anulă acesta, 
mai bine de cinci luni, comunicația a 
fostă întreruptă, er omenii au stată iso- 
lațl de restulă țărei.

D-lă P. Carp, în lipsa ministrului 
lucrăriloră publice, răspunde dicendă, că 
construcțiunea acestui podă nu are nici 
ună interesă politică ci numai ună in
teresă economică. D-lă Cârpă declară, 
că guvernulă are intențiunea de a con
strui acestă podă, der că urmeză să se 
construescă mai ântâiu și ună podă la 
Constanța, pentru care planurile chiar 
suntă deja gata.

La ordinea dilei e discuția legei a- 
supra cumulului.

D lă Virgiliu Poenariu dă cetire 
raportului precum și proiectului de lege 
asupra abusului cumulului.

Ne luândă nimenea cuventulă, legea 
se ia în considerația. Se ia în discuție 
legea pe articole.

D-lă Raportoră citesce art. 1 ală 
căruia textă e următorulă : „Nimenea 
nu pote fi investită decâtă cu o funcție 
retribuită de stată, județă seu comună, 
ori de stabilimente publice puse sub 
controlulă Statului, cu left., diurnă, seu 
ori ce altă îndemnisare**. — Se voteză.

Ședința dela 18 Martie.
D-lă M. Tzoni citesce ună proiectă 

de lege din inițiativa parlamentară, pen
tru ună credită de 30,000 lei anuală pănă 
la acoperirea cheltuebloră necesare la res
taurarea teatrului națională din Iași. 
Urgența cerută se admite.

D-lă Radu Staniană depune o peti- 
țiune a mai multoră locuitori din Galați 
prin care protestă în contra dărei în ju
decată a guvernului d-lui I. C. Bră
tianu.

Se citesce art. 6, în cuprinderea, că 
nici ună funcționară ală statului, jude
țului seu comunei, nu pote lua vre-o în
treprindere seu moșiă în arendă dela 
Stată, județă seu comună. — Se voteză.

Se citesce art. 7, ală cărui textă e 
următorulă : „OrI-ce funcționară care cu- 
muleză, afară de prescripțiunile acestei 
legi, este datoră a face opțiune în ter- 
menă de 30 de dile dela promulgarea 
acestei legi. In casă de a nu face a- 
cesta în termenulă arătată, guvernulă 
va hotărî funcțiunea seu funcțiunile ce 
este învoită a ocupa funcționarulă con
formă presentei legi.1* — Se primesce.

Se pune la votă art. 7 și celă din 
urmă, și se primesce.

Se pune apoi la votă legea în to
tală și se prirnescce.

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

BucurescT, 18 Aprilie. Camera a 
votată cu 110 voturi contra 51 pro
iectul u de lege privitoru la încu
viințarea creditului de lti milione pen
tru lucrările de fortificare. După acesta 
corpurile legiuitdre din causa ser- 
bătoriloru au fosta amânate pănă 
la 24 Aprilie n.

Berlină, 18 Aprilie. „Kruuzzei- 
tung“ desminte scirea, că din par
tea Germaniei s’ar fi facutu vr’o 
presiune asupra Belgiei ca se es- 
pulseze pe generalulu Boulanger.

Belgradu, 18 Aprilie. Regina 
Natalia, care se întorce în Serbia, 
va scobori în conacu (palatQ). Ea 
va fi primită în modu oficială cu 
tdtă solemnitatea.

Parisu, 18 Aprilie. La anar- 
chiștii Morphy și Sondry s’au fă
cută perchisițiuni domiciliare.

DIVERSE.
Tunuri în turnulu Eiffel. In galeria 

etagiului ală 2-lea ală turnului Eiffel 
din Parisă se află 2 tunuri miol, cari 
suntă destinate pentru a anunța cu ele 
deschiderea și închiderea esposițiunei în 
fiăcare di. Caracteristică este, că deo
dată cu prima descărcare a acestoră tu
nuri, ce s’a făcută de probă, se aucji din 
ceriu și o mică durduitură de primăveră.

Selbătăciă. Reyaad, dintre tdte sce
nele, cele mai feroce, pe care le descrie 
în istoria sa întitulată „Călătorii și des
coperiri1* descrie ună faptă plină de 
crudime și lipsită de ori ce umanitate. 
Intre altele vorbesce de o tinără grecă, 
cădută în mare prin o neprevăzută ne

norocire și prinsă din apă de mai mulțl 
Negri, cari în acelă momentă atacaseră 
vasulă. în care se afla nenorocita. Când 
a fostă prinsă, a fostă văzută de omenii 
echipajului cum o consideră la limană, 
unde o legară cu funii (făcute de frunde 
de banană împletite) la rădăcina unui 
palmier. îndată, cu t<5te țipetele ei 
sfășietore, cinci seu șese dintre Negri 
începură a rupe carnea ei delicată. Acum 
îi rupeau o fășie de carne, acum îi tăiau 
o țâță, alții îi rupeu cu unghiile carnea 
ce acoperea șira spinărei luândă fie care 
câte o bucată, gesticulândă ca fiarele și 
urlândă ca ele. Ună astfelă de faptă 
barbară, o scenă așa de crudă, nu rămase 
nerăsbunată în urmă. Căpitanulă va 
sului, ordonă marinariloră să înarmeze o 
șaluptă, în care se îmbarcă elă însuși, 
armați cu carabine și pistole. Ajunși 
la uscată, se puseră să vâneze pe acei 
sălbatici furioși, cari spăriațl de nepre- 
văZutulă asaltă, se puseră pe fugă, nu 
însă fără a lăsa morțl în urma loră, uciș 
fi d de loviturele glonțeloră pornite din 
armele marinariloră răsbunătorl.

Deschiderea esposițiunei universale 
din Parisu. După cum anunță Ziarele din 
Parisă, deschiderea esposițiunei se va 
face în diua de 6 Maiu la 2 bre p. m. 
cu care ocasiune președintele esposițiu
nei. va rosti cuventulă de deschidere în 
sala cea mare cu cupolă a edificiului 
centrală ală esposițiunei. Parisulă va fi 
decorată în diua acesta cu stindarde na
ționale. Tacsa intrării la esposițiă, în 
câmpulă lui Marte, va fi de trei franci. 
Sera va fi mare conductă de torțe, care 
va încunjura Câmpulă lui Marte și calea 
„Avenue de Suffren.** La conductă voră 
lua parte în mare ținută 300 de custodl 
ai esposițiunei. Cea mai prețiosă parte 
a esposiției o va forma despărțămentală 
giuvaereloră, ală cărora preță se soco- 
tesce în 40 milione franci. Intr’o cutiă 
separată de sticlă va fi espusă unulă 
dintre cele mai mari și mai curate dia
mante ale lumei, ală cărui pr»ță e de 
șese milibne franci. In despărțămentulă 
giuvaereloră se voră afla de două ori 
mai mulțl custoZl ca în alte părți și pe 
lângă asta și mai mulțl polițiști vechi și 
pensio.iațl voră circula printre publică 
îmbrăcațl în haine civile pentru a veghia 
asupra privitoriloră suspecțl.

Cursuln la bursa de Viena

Cursiilft pieței Elrașovu
din 1G Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.48
Argintii românescU - „ 9.40 ti 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.51 n 9.53
Lire turcescl - - - „ 10.80 r 10.86
Imperiali .... n 9.80 n 9.86
GalbinI . „ 5.6O n 5.63
Scris, fonc. „Albina“6°/0 „ 101.— n —.

„ , „ 5"/0 „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127._ „ 128.-
Discontulă - - - . 6'1,—8% pe ană.

din 17 Aprilie st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0............................. 102.50
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 144.30 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

oști ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - 114.50
Bonuri rurale ungare ----- 195_
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105._
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105._
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105,_
Bonuri rurale transilvane ... - 105._
Bonuri croato-slavone ----- 105_
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99 .70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 143._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ _ 130_
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.10
Renta de argintă austriacă - - - . 85.70
Renta de aură austriacă.....................110.95
LosurI din 1860 ............................... 144.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 903._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 304.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 297.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5 68
Napoleon-d’orI.......................................... 9.51'/
Mărci 100 împ. germane - - . _ 58.75
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.30

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 79—1889.

Nru 913—1889.

Escriere de concursă.
pentru ocuparea postului de adjunctu de secretaru la Camera de comerțu și de 

industria în Brașovu.
La subsemnata cameră de comerțu și de imlustriă este a se 

ocupa postulă de adjunct® de secretaru. Ocuparea acestui postii 
urnteză în sensul i regulamentului de serviciu, provisoriu pe unu anu 
de probă. Emolumenteie acestui postii suntu: lelă anuală de 700 
fi. și bani pentru cuartiru 150 11.

Concurenții pentru acestu postă au a’șl așterne petițiunile loru 
timbrate în regulă pănă la 10 Maiu a. C- 12 ore <lin <]i la camera 
de comerțu și de industriă în Brașovu.

Considerată va fi numai acelă petentu, care: 1) nu a trecută 
peste etatea de 40 ani și va subșterne actulu de boteză ; 2) care a 
trecventată și a absolvată o șc61ă înaltă de specialitate juridică, 
technică seu economică, alătnrându la petițiune atestatele despre 
studiile făcute; 3) care pote documenta prin atestatele competente 
că are esercițiu în limba de afaceri, germană și ungurescă, și că e 
deprinsă a conversa în limba română.

Betentulă trebue se liă în posițiune

Sosirea si plecaraa trenuriloră si Dostalorn in Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

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

2. Dela Bucureci la Brașovu :
mixta Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea postelorii.
BrașovO la Reșnovu-Zemescl-Branu : 12 ore 30 m. după amedl

Trenultl 
Trenul a

Trenulft

Trenul a 
Trenula

Trenulîl

o)
b)
c)
d) 
«)

Dela
I

n
TI

T)

7?

n

Petentulă trebue se 
de 1 Iunie a. c.

Camera
Brașovu, 9 Aprilie 1889.

tesef Stick m. p..
president ti.

a intra în serviciu cu cțiua

Zizină: 4 ore după amedl.
Săcuime [S. Georgi] : 1 oră 30 minute năptea.
Făgărașw. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea poștelor»:

de comerțâ și de industria.

57,3—2
Eugen Jekelius m. p..

secretarii.

b)
c)
d)

în
la 
la

B.
Reșnovu-Zemescl-Branu la Brașovti: 10 ore înainte de amecjl 
Zizinil la Brașovti: 9 ore a. m.

Dela

Din Secuime la Brașovti: 6 ore sera.
„ Făgărașii la Brașovti: 2 ore dimineța.

este o locuință fruniosă în Maerulii Blumena No 199 constă- 
tătore din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podii, șopti pentru lemne, grajdu, șopti pentru trăsură și podii pentru 
finii, dela sf. Michailu st. n. încolo pe unuliî seu mai mulțT ani.

Informațiunl mai de aprope se dă în Cancelaria Eforiei 
scolelorii centrale române gr. or. suburbiulu Scheiu, Edificiulu 
gimnasiului românu gr. or. 59,6-1

Avisu d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei s6 

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

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

Totodată facemtî cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avenul din anii trecuți 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.“
Mersult trenuriloru

pe liniele orientale ale căii ferate de stattt r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta—Predealft Predealu—Budapesla flE.-Q9esta-Aradu-Teius Teius-Aradft-B.-Pesta Copsa-inicĂ—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
| Trenu 

mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
accele

rații

9.34

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

Oradea-mare j
4.18 7.01

7 11i
Vârad-Velencze
Fugyi-V âsărheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădeșel

1 
IClușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulu de : 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelft 
Blașiu 
Mic&sasa 
Copșa mică 
MediașU 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfaleu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

10.34

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 
jț Predealu

Tiinișu
Brașovu j

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaș ii

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

I
I
I

susti

Brașovu

Timiș ii
PredealA

BucurescI

Copșa mică

Micăsasa
q 24 Blașiu
6 38'Crăcîunelu
6.56 Tei»?»
7 15 Aiudu
7 41 Vințulil de susQ
9.18 uiora

10 Cucerdea 
10D9 «hirișft 
10.19 Apaliida

11'55 CIUȘi"
12.34 îNădășelii
12.52 Gîhrbău

1.34 Agliireșu
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59rBucia
4.32, Bratca 
fi 53 Rev 
"Mezo-Telegd
g 23 Fugyi-Vasârheli 
g 09 Vârad-Velencze 
9.52 Oradea-mare j

P. Ladâny
-- ----- Szolnok

Budapesta
Viena

I
1

i'

I

WIurfsil-Audosfi-Rislrita

Murășii-Ludoști 
Țagu-Budatelecu 
Bistrița

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

10.50
1.33
3.29

8.-

6.33
2.50 7.15

7.45 10
6.05|'

Viena
BiiclapeMa
Szolnok

Aradu

Glogovațu 
iGyorok 
Paulișu 
ttadna-Lip< 
Conop 
Berzava 
Soborșinfl 
Zairul 
jGurasad^ 
Ilia
Branicica 
jDeva
Simeria (Piski)
Orăștia 
ȘibotU
Vințulu de josfi 
Alba-Itilia 
Teiușu

•ova

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10

2.— Tei ușă
Alba-Iulia
Vințulu de 
Șibota 
Orăștia 
Simeria (Piski)

9.05
12.41
5.45

josu

4.30-£77
4-43 6.13
5.07 6.38 Deva
5.19 6 51 Branicîca
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

7,101!-a
7 37 Gurasada 
7^55 Zaraii
8 42 Soborșinti 

Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu j

9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Szolnok
BuditpeHla

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

Copșa-mică 
iȘeica mare 

1 42 domnești 
2.32 Ocna

Sibiiu

2.29
I 3.02
I 3.46 
| 4.18

4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Siinerla(Piski)-K>eG*OHeni

Simeria
8.36l|Streiu 
9.02 iHatogil
9.32 Pui

10.11 Crivadia
10 5) jjanjța
1^16 petr,)acn[
12.50----- •

1.19
2.—II
3.04 >
3.36 Aradu
3.52 Aradulil nou
4.03 Nemeth-Săgh
4.47 Vinga 
7.30iOrczifalva

~ 3 15 |Merczifalva
Tiniiși'ira

Etistrița-VIureșu-Tudosu

| 4.4O| Bistrița
g 02 Tagu-Budatelecu 

_ Mureșil-Ludoșil

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

11.-
11.21

SiBuiu-Copșa-mică

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
XiOinueșîi 9.45 10.50
*Șeica mare 10.20 11.20
Copșn-inicâ 10.49 11.45

Cucerdea -Osorlieiu-
5.5o| Regliinulu sîisescft

E>etroșeui-Simeria(Piski'i

£.41
7.26
8.14
8.50

6.47 2.42 Petroșeni 9.36
7.4C 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegu 12.23
11.501 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

4.26:
5.12
5.55

I
Aradu—Timișora
  ’L Timișora—Aradu

I

ii
6.05 5.48 Timișora 6.25 5.-
6.33 6.19 Morczifalva 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 Nemet h-Sâgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradă 9.27 8.17

6.13;
6.38!
7 19
7.38
6.20

i

Cucerdea 3.05 10.20
phoța 3.35 10.50
'Ludoșâ 3.56 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
iernutU 4.43 11.57
Sânpaulîi 4.58 12.12
Mi ras teu 5 21 12 36

1
Oșorheiu :

5.40 12.55
6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.—

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Re^lilnulu sftsescii- 
Oșorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.—
Oșorheiu ' 10.20 9.49

1 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulii 7.40 12.58 11.02
lernutti 8 03 1 19 1 1 9^
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerden 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Gliirișu—Turda Turda — (iliirișîi

Ghirișd 
Turda

9.26
9.47

4.19
4.40

Turda
Ghirișd

8.29
■ 8.50

3.19
3.40

9.41 Sisfliișora-Odorliclu
1.11

Sighișora
Odorlieiu

Odorlieiu—Si^hișoia

Odorheiu 
Siglnșoră 
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6.05
9.45

vu.

Simeria (Piski)-Unied.

2.18
2.39
3.08

Cnicd.-Simeria (Piski)

lUnicdora 
5.38||Cerna 

| O.lG'Siineria

9.36
9.50

10.1B


