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Abonamente pentru Austi j-Uugar i 
Pe unu aud 12 fl.. pe șâselun 

6 fi., pe trei luni 3 11.
Pemrn România și snăiaăiaie 

Pe unu anti 40 franci, pe șăse 
luni 20 franci, pe tr^i luni 

10 franci.
Se prenume ră la tâte ofi- 
ciele postalo din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonamentulo nenirn Brașovn:

laadministrațiune. piațamare 
Nr. 22. etagiulti I.: pe una anti 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu du a ui u în 

casă: Pe unu auu 12 fl- pe 
ș6ae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. v. «. s<îu 

15 bani.
AtAtu abonamentele cfl,t? 
inserțiunile auntu a ao plăti 

înainte.
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1ST cu abonamente.
la

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

abonamente la care învitâmu pe toji amicii ji spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl- 

pe șese luni 6 11., pe unii and 12 11.
Pentru România și străinătate: pe trei 

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

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-l'iigaria: pe ani 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 ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Ădiuinistrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 11 Apribe v.

Regimuhi unguresefi împreună 
cu toți șoviniștii și agitatorii un
guri suntu incorigibili.

Nici pildele trecutului, nici ale 
timpului de față nu suntu în stare 
a’i călăuzi pe calea cea bună.

Nebunia de maghiarisare, cu 
tote nesuccesele și cu urmările ei 
nenorocite și fatale pentru cei 
cari o întreprindă, pătrunde totă 
mai adencu în capetele loru alt- 
felu alcătuite, decâtu capetele des
toinice pentru o dreptă și sănă- 
tosă judecată.

Decă fiascurile pățite nu’i pot 
desmeteci din starea de nebuniă 
a maghiarisărei, ar trebui se’i deș
tepte suterințele celorft cari au că- 
c]ută jertfă porniriloriî nefaste ale 
regimului și ale societății șoviniste 
ungurescî, fiindii folosiți ca unelte 
de maghiarisare.

Au ridicată, guvernulu și so
cietatea ungurescă kulturegyle- 
tistă, sute de familii de Ceangăi 
din Bucovina, unde aveu casă și 
masă, și le-au adusă cu mare a- 
laiu, cu zale și țîmbale, ca se’i co- 
loniseze aci, nu pentru a le pregăti 
unu traiu mai buuu, ci în intere- 
sulă magliiarisării. Ai]I mai toți 
s’au întorsu îndăretu în Bucovina 
rupțî și flămânc|I, cerșind pe la 
ușile omeniloru, căci miseria, f6- 
metea și bolele începuse a se
cera cumplită în rândurile loru.

Invețatu-s’au minte, regimulu 
și șoviniștii unguri, din acesta pă- 
țaniă? Suntu incapabili de a se 
îndrepta din asemenea resultate 
ale nebunesciloru loru porniri de 
maghiarisare.

Acum totă furia acestei stări 
de nebuniă e îndreptată asupra 
comitatului Hunedora, coinitată 
puternică și compactă românescu. 
In acestă coinitată voesce regi- 
mulă să coloniseze vr’o 150 de fa
milii de Ceangăi, erășî numai în 
interesulă niaghiarisării.

Dovadă că nu o îmbunătățire 
a sorții acestoru familii de Cean
găii e ținta colonisării, este fap- 
tulu, că tote acestefamiliiț precum 

spună chiar foile ungurescî, suntu 
bine situate materialicesce. Mi- 
nisterulu ungurescă de finanțe li-a 
vendutu pământii din domeniile 
statului. Cam 100 de familii se 
voră așeeja în Deva, er restulă în 
Hunedora. Acești Ceangăi suntu 
familii „repatriate11, adecă erășiri
dicate dela casa și vatra loră, unde 
au făcută bănișorî și și-au asigu
rată o stare materială bună.

Prin acestă colonisare crede 
regimulă, că’i va succede a slăbi 
românismulă în comitatulă Hune- 
dârei și cu timpulu a’lă contopi 
în m agili ari smu. Pentru idea slă
birii românismului acestui comi- 
tată a luptată multă și răposatulu 
ministru ungurescă Trefort, care 
a spus’o pe față, că șcblele ungu
resc! din Deva au menirea să 
maghiariseze. Kulturegyletulu u- 
neltesce și elu, înființândă grădini 
ori asiluri unguresc! de copii și 
biblioteci de cărți șoviniste un
guresc!.

Toți șoviniștii, guvernă și Kul- 
turegyletă, au tăbărîtă asupra a- 
cestui coinitată, parcă tote cele
lalte ar fi puse la bună cale și 
nu li-ar mai lipsi altceva decâtă 
maghiarisarea acestui coinitată, 
c’apoi și Maghiaria e gata.

Și pe când guvernulu coloni- 
seză pe domniile sale familii bine 
situate materialicesce, avendă în 
vedere numai desnaționalisarea 
elementului nemaghiaru din păr
țile unde se severșesce colonisarea, 
pe atunci nenorociții locuitori ai 
comitatului Trencinu moră de 
fbme, și nimeni nu se gândesce 
la ei să le îmbunătățescă sârtea: 
pe atunci apele inundă mii de 
jugere de pământii, distrugă loca
lități întregi și cei nenorociți a- 
jungă în cea mai cumplită miseriă; 
pe atunci mii de cetățeni emigre- 
ză peste oceanu în America și în 
statele vecine, pentru că nu mai 
e chipă de a esista în țâra loru.

Sub unu asemenea regi mă și 
sub ună curentă atâtă de nefastă 
mai pote fi vorba de o mulțămire 
generală a poporațiunei, de o îm
bunătățire a miserabileloru stări 
de acjl, mai pbte fi vorba de ună 
traiu paclnică și liniștită?

Balthasar Horvath a (}isă în 
cameră, cu ocasiunea desbateriloră 
asupra legii militare, că regimulă 
tiszaistă e mai multă decâtă o ne
norocire, e o fatalitate.

Deputatulii ungură a spusă 
numai pe jumătate adeverulu. Și 
regimulă tiszaistă și pătura șovi- 
nistă agitătore suntu mai multă 
decâtă o nenorocire, suntă o fa
talitate.

Nu slăbirea naționalitățiloră 
nemaghiare va fi resultatulu meș- 
teșugiriloră loru, ci mărirea ne
mulțumirii și a încordării, căci 
Românii voră sta în fața unelti- 
riloră de maghiarisare — facă-se ele 
in ori ce colții ală Ardealului, 
Bănatului și Țerei ungurescî — 
ca o stâncă de care se voru sfă- 
rîma ori-ce atacuri îndreptate în 
contra naționalității loră.

2DI2L-T
Srandalâ în Atena.

piarele din Atena, dice „La Bul
garie11 , ne dau tote amănuntele unui 
scandală care s’a petrecuta Sâmbătă la 
25 Martie chiar în catedrala Capitalei 
elenice. Actorii acestui scandală au fostă 
archiepiscopulă Panaretos din Micena, 
președintele sântului Sinodă, și archiepis- 
copulă Argolidei. Acești doi miniștri a? 
lui Christosă s’au bătută chiar în biserică 
dândă unulu în altulă cu cârjile loră 
pastorale. Bătaia s’a sfârșită în folo- 
sulă lui Panaretos, care a declarată tu- 
turoră asistențiloră, că nu va eși din bi
serică decâtă decă forța armată l’ar sili.

Flota rusă.
Ministrulă Ciceaceff a remisă Țaru

lui raportulă său asupra stărei marinei 
ruse. Raportulă relevă, că construirea 
unoră mari nave de răsboiu a făcută să 
se neglige crearea unei numărose flotile 
de ncrucișătorl, neapărate pentru Rusia. 
Elă combate proiectulă de sporire a flo- 
tileloră din fluviile ce se varsă în Marea- 
Negră. Elă demonstră puținulă avantajă 
ce s’ar trage decă dușmanulă forțeză 
gurile fluviului seu decă se debarcă trupe 
dușmane. Raportulă e viu atacată în 
cercurile competente. Țarulă nu șl-a ex
primată încă părerea.

Anexarea ori împărțirea Marocului.
Unii articolă ală diarului „Figaro“ 

din Parisă semnaleză uneltirile Germa
niei pentru a anexa Maroculă. Este a- 
devărată, că Englitera supraveghiază a- 
ceste uneltiri, der ea ar fi dispusă să 
cadă de acordă cu Germania țpentru o 
împărțire a Marocului, cu condițiunea ca 
Francia, Italia și Spania să fiă excluse 
din acestă împărțire. Se crede că îm
păratul ă Wilhelm nu va întârdia să vi- 
siteze pe împăratulă Marocului cu o es
cadră tare.

Afacerea Samoană.
„Post“ din Berlină, într’ună articolă 

oficiosă, răspunde insinuăriloră (Țarului 
„Standard11, care atribuia Germaniei in- 
tențiunea de a dobândi supremația a- 
supra archipelagului Samoa, în paguba 
celorlalte puteri; și desminte, că guver- 
nulă din Berlină ar avea asemenea in- 
tențiunl. Foia oficiosă amintesce, că d. 
de Bismark a desaprobată uneltirile con
sulului germană din Samoa, eaa6rmă că 
Germania nu voesce nimică altceva de
câtă ocrotirea însemnateloră sale inte
rese comerciale.

Cartea albă asupra afacerii Samoa 
publicată la 18 Aprilie conține telegrama 
adresată de d. Bismark consulului Knapp 
la 31 Ianuarie. In acestă telegramă se 
dice, că d. Knapp nu era autorisată să 
sustragă pe străini dela jurisdicțiunea 
consuliloră loră. Germania n’are inten- 
țiunea să ia administrația Samoei. O 
altă telegramă a d-lui de Bismark, adre
sată consulului generală Stuebel, la Apia, 
blameză categoric procederead-lui Knapp; 
elă arată relele urmări, și adaugă că 
Germania nu urmăresce decâtă o țintă, 
care este de a proteja pe supușii săi și 
de a favorisa interesele loră economice.

Reeliisițiuni in teri streine.
D-lă de Bismarck a dată o ordo

nanță, care fixeză puterile comandantului 
unei corăbii de răsboiu. In casă de re- 
chisițiă de făcută într’o țeră străină, co- 
mandantulă va trebui să examineze elă 
însuși partea juridică și politică a rechi- 

siției propuse de cătră represintantulă 
imperială, în casulă când acesta din 
urmă n’ar fi autorisată de ministerulă 
afaceriloră străine. Acestă măsură e mo
tivată de evenementele ce s’au petrecută 
la Samoa, unde mari perderl de omeni, 
grave prejudiții pentru interesele ger
mane la Samoa în primejdia unui con- 
flictă cu ună guvernă amică, fură pro
vocate de o rechesițiă neautorisată și 
fără ca să fi fostă vr’ună motivă urgentă 
de a face să intervină forța armată.

Conferințe militare rusesci.
Scirile primite din Varșovia anunță, 

că șef'ulă statului-majoră, colonelă Na- 
glovski, a convocată pe toți condamnații 
arondismenteloră militare din guvernă- 
mentulă Poloniei, și că deliberările țină 
de trei <jile.

Căsătoria prințului bulgarii Ferdinandâ.
Se declară inesactă scirea că călă

toria principesei Clementina în Austria 
ar ave ore-care legătură cu negociărl 
menite să pregătescă logodna principelui 
Ferdinandă ală Bulgariei cu o principesă 
din familia Orleans. E cestiune totă de 
căsătoriă, der se crede că e vorbă de o 
principesă care aparțtne unei alte fa
milii.

Conflicts turco-italianu.
Vice-consululă Italiană din Preveza 

a semnalată la Roma, că guvernatorulă 
generală turcescă ală Ianinei, mergendă 
la Preveza în inspecția, vice-consululă 
îi făcu o visită, și că guvernatorulă nu 
numai că’lă primi cu răcelă, der nici nu’i 
înapoia visita. D-lă Crispi adresă în 
astă privință vii representărl Porții, f&- 
cendă să se observe, că aceleași inci
dente întemplându-se de curendă la Ben- 
gazi și la Alep, autoritățile turcescl par’ 
că n’au de locă respectă cătră consulii 
italieni, și că acesta ar sili pe Italia să 
trimeță corăbii de răsboiu la Preveza, 
după cum a făcut’o de curendă la Ben- 
gazi. D. Crispi adaugă totuși, că va aș
tepta răspunsulă Porții înainte de a exe
cuta amenințarea. După noulă ceremo- 
nială consulară edictată de Porta în 
1880, guvernatorii potă seu să înapoieze 
visita consuliloră seu numai să le tri- 
metă carta loră printr'ună dragomană 
der acestă ceremonială hotărită de Porta 
n’avu niciodată asentimentulă puteriloră.

Mișcări nihiliste
Poliția face numărose cercetări pen

tru a descoperi tipografia, care a publi
cată cărțile socialiste și nihiliste ce s’au 
expediată în Rusia. Ună polonesă au
striacă, numită Tadde Dvornicki, a fostă 
arestată de poliția rusescă, la graniță, 
sub inculpare de uneltiri nihiliste și expe
diată sub escortă la Piotrkow.

Evenimentele <lin Serbia.
„Neue freie Presse“ publică ună ar

ticolă, în care enumără faptele ce se pre
gătescă în Serbia, ca întorcerea reginei 
Natalia și a mitropolitului Mihailă. Ea 
dice că cabinetulă din Viena trebue să 
urmărescă evenimentele din Serbia și din 
peninsula balcanică cu cea mai mare lu
are aminte.

Turburări în Serbia,
„Videlo11 din Belgradă anunță, că 

deputatulă progresistă d. Filipă Iovano- 
vitch a fostă asasinată. Subprefectura 
din Raitza a fostă incendiată.

Beulungiștii luerezâ.
„Presse“ dice, că la întrunirea co

mitetului națională bonlangistă ținută 
la Bruxella s’au luată resoluțiunl însem
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nate. Toți membrii comitetului suntă ho- 
tărîțl într’ună modii energicii să-și facă 
datoria pănă în capătă și să continue 
opera sa de regenerare politică și so
cială.

Procesul!! contra boulangiștllorâ.
După diaiele boulangiste, d-lă Mer- 

linu președintele comisiunei de anchetă; a 
semnată alte 40 mandate de perchisiție. 
„Evenement" pretinde a sci, că deposi- 
ția generalului Saussier în fața comisiunei 
de anchetă a destăinuită fapte grave, 
cari voră constitui baza principală a 
acusației.

SCIR1LE DI LEI.
întorșii din Vațu. D-lă Ștefană 

Albu, îuvățătorulă din Reșița română, 
care a fostă condamnată la trei luni în- 
chisore pentru doi articull din „Romă- 
nische Revue“, s’a reîntorsă acasă întregă 
și sănătosă Joi în 6 18 Aprilie. Espri- 
mându-ne bucuria, îi dicemă: Bună 
sosită!

** *
Floriile și Pascile in Timișora. „Gaz. 

Pop." scrie : Comitetulă domneloră ro
mâne din Timișora, care au aranjată 
balulă în acestă ană, în Sâmbăta Florii- 
loră au împărțită în școla română de 
fete din Fabrică la patru-spră-dece fetițe 
săimane dela școlă haine, ciorapi și ghete, 
cari s’au procurată din venitulă balului. 
Ele au dată la ambele școli române câte 
o chartă și cărți de școlă. Președinta 
d-na Ana Ardeleană s’a presentată în 
personă la șcdlă și în co’nțelegere cu 
învățătoresa d-șora Emilia Arsenieviciu 
și cu domnele din comitetă, fiindă de 
față și domnii din comitetulă parochială, 
s’a efectuită împărțirea haineloră la fe
tițele sărace ca să aibă și ele bucuriă la 
PascI și rivnă la școlă. Totă atunci s’a 
împărțită și la școla română de băieți 
din Fabrică la cincl-spră-dece școlari să
raci îmbrăcăminte, ca și în toți anii pre- 
cedențl, din fundațiunea Ecaterinei Le- 
paicl în presința comitetului parochială.

* **
„Violență Românescă." Sub acestă titlu 

cetiniă în „Kolozsvar" dela 20 Apr.lie 
următorele ; „După o informațiune sosită 
aici din isvoră autentică, mare nu
mără de omeni înarmați ai prințului Ghica, 
dândă la 15 1. c. navală asupra puțini- 
loră păzitori ai pădurei numite „Solyom- 
tar", care pe temeiulă pactului încheiată 
cu România aparține comitatului Ciucă, 
și alungâudu’i pe aceștia, au începută 
să care lemnele. Contele Andreiu Beth- 
len, fișpană și comis, reg., însciințată fi
indă despre acestă atentată, făcu ară
tare la guvernă cerendă, ca să se ia dis- 
posițiunl pentru susținerea statului quo și 
ca pe calea ministeriului de esterne să 
dea satisfacțiune pentru vătămarea drep
tului de proprietate."

* M

Revolta din Chevereșulu mare. In
Mercurea trecută s’a începută și Joi s’a 
finită pertractarea finală la tribunalulă 
de acolo. Sentința a recunoscută nevi
novăția poporului, respective necesitatea 
d’a se apăra în contra pășirei necalifi- 
cabile a jandarmiloră, și d’aceea n’a pe
depsită pe cei ce au trasă clopotile în 
dungă și au alarmată poporulă cu toba; 
asemenea a liberată tribunalulă de pe- 
depsă pe judele comunală Diminescu, 
carele de altcum a fostă chinuită de 
jandarmi și bătută la talpe ; pe notarulă 
comunală și pe ună jurată, cari au in
ternată pe jandarmi, i-au desarmată și 
băgată în fere. Davidă Geția, carele a 
împușcată pe ună jandarmu, și Davidă 
Bențiu, carele i-a bătută, au fostă con
damnați la câte 5 ani robiă grea, eră 
Trifu Brestiană la 6 luni de robiă, pen
tru vătămare grea. Cei trei condamnați 
au insinuată recursă, asemenea și pro- 
curorulă reg. S. Fercu. — Der cu gen- 
darmii cari au comisă sălbătăcii și au 
provocată acele scene, cum rămâne ?

** *
Ciangăi in Deva. Se scrie, că în ca

lele acestea voră sosi la Deva pentru a 

se colonisa acolo 60 familii de Ciangăi. 
Se dice, că Ciangăii ar fi sosită și mai 
de grabă, der n’au putută din causa ză
pezii celei mari. Der câtă e hăulă Hune- 
dora nu se va maghiarisa, ci românescă 
va rămâne.

** *
Turburări pentru comassare. In co

muna Cisnădiora de lâugă Sibiiu s’a ți
nută dilele acestea pertractare în causa 
comasărei. Cu ocasiunea acesta, — scrie 
„K-r“—, câțiva proprietari mai mici, 
cari au fostă în contra pertractărei, s’au 
purtată într’ună modă atâtă de provo- 
cătoră și amenințătoră față cu judele, 
care conducea pertractarea, încâtă a 
trebuită să se ceră intervenirea gendar- 
miloră și pertractarea s’a amânată pen
tru vre-o două cjJle, când apoi s’a ter
minată în deplină liniște.

* * *
Vărsata. In timpulă din urmă a în

cepută erășl să bântue epidemia vărsa
tului în mai multe localități din comita- 
tulă Cojocnei. Astfelă s’au ivită mai 
multe cașuri de vărsată în Huediuă, Zam 
și Dembulă de Câmpiă.

* * *
Focuri in comitatului Cojocnei. In fi

lele acestea s’au ivită în comitatulă Co
jocnei următorele inceudiurl: în Fene- 
șulă săsescă a fostă aprinsă o căpiță de 
fenă; în Calota-Sâncraiu erășl o căpiță 
de fenă; în Hidalmașă a arsă asemenea 
o cantitate de nutreță. — In anulă tre
cută s’au ivită în 97 comune ale aces
tui comitată 2 57 focuri, dintre cari 96 
au provenită din aprinderi intenționate, 
32 din neatențiune, 1 din trăsnetă, 28 
din cause necunoscute. Paguba totală 
a fostă de 67,909 fi. 47 cr., dintre cari 
numai 20,530 fi 50 cr., au fostă asi
gurați.

* * *
Conferință literară. D-lă Ionă Bum- 

bacă, profesoră în Cernăuți, a ținută în 
Dumineca Floriiloră o prelegere publică 
în localulă „Societății pentru cultura și 
literatura română în Bucovina", vorbindă 
despre : Datinile naționale și însemnăta
tea loră morală culturală. Cu acestă 
prelegere s’a încheiată ciclulă conferin- 
țeloră. * * *

Notari sinucizi. După cum se vede, 
mania sinuciderei a începută să bântue 
acum nu numai în orașele Ungariei, ci 
și în provinciă. Astfelă din timpulă mai 
nou se înregistreză deodată sinuciderea 
a doi notari, unulă este notarulă Lazar 
Laszlo din Dalnocă, care s’a sinucisă 
bendă acidă carbolică, er ală doilea este 
notarulă Papp Laszlo, care asemenea 
s’a sinucisă prin înveninare.

* * *
Aurulîi in România. Biletele „Băncii 

Naționale" au începută să se rărescă. 
scrie „România". Vineri și Sâmbătă nu 
circulau în pieța Bucuresciloră și prin 
prăvălii decâtă monede de aură. Lefile 
tuturoră funcționariloră au fostă de ase
menea plătite numai în bucăți de aură 
de 20 lei.

** *
Com nou de plugari s’a înființata în 

Moșniția (lângă Timișora) în anulă cu
rentă, instruațl fiindă tinerii prin Martină 
Stancu plugară din Ohabaforgaci. In a 
treia Duminecă a postului, adecă deja 
după o lună învățătură, a cântată corulă 
prima-dată în biserică liturgia sub diri- 
gința membrului din coră Vichenție 
Creșmariu. Stancu fu remunerată și 
susținută cu tote numai de cătră coriști 
mai multe săptămâni și prin ostenela sa 
a pricinuită mare bucuriă și multă mân
gâiere sufletescă credincioșiloră. Iniția
torii înființării corului au fostă, la în- 
demnulă d-lui preotă locală Dimitrie 
Adamă, președ. corului, plugarii V. Creș
mariu (Tica) senior, Ioană Găița și Io- 
sifă Ciosa. Veteranulă nostru învăță- 
toră Vicențiu Cernețiu a fostă matca 
puiloră, carea se afla totă mereu între 
„învățăceii" sei de odinioră și priveghia 
asupra loră, disciplinându-i și animându-i. 
Numărulă totală ală membriloră corului 

pănă acum este 34, toți plugari din 
locă. Să trăiescă și să înflorescă prin 
dragoste și bună înțelegere frățescă noulă 
coră de plugari!

* * *
Ședință publică. „Societatea de lec

tură" pedagogico-teologică din Aradă 
învită la ședința publică ce se va ține 
în Dumineca Tomii la 16 (28) Aprilie 
a. c. Inceputulă la 7 ore sera. Aradă, 
29 Martie 1889. Comitetulă arangiatoră. 
Oferte benevole în favorulă bibliotecii 
Societății se primescă cu mulțămită și 
se voră chita prin diare. Programulă: 
1. „Să se umple gurile nostre" de I. Vo- 
robchievicl, esecutată de corulă vocală 
sub conducerea d-lui prof. N. Chicin. 2. 
„Cuventă de deschidere" rostită de vice
președintele Iuliu Iorgoviciu, teologă c. 
III. 3. „Saltă ardelenescă" de I. Mure- 
reșianu, esecutată de corulă instrumen
tală sub cond. d-lui prof. N. Chicină. 
4. „Ună devotamentă familiei Hurmu- 
zachi" poesie de A. Mureșianu, — deci, 
de Al. Popoviciu teologă c. II. 5. 
„Serenadă" de K. Karasz, — coră vo
cală. 6. „Despre capitală" disertațiune 
de Virgilă Ursu Negru, teologă c. III. 
7. „Ce te legeni codrule" de I. Vorob- 
chievicl, — coră vocală. 8. „Echou se- 
minarială" de N. Chicină, — coră ins
trumentală. 9. „Hodja Murad Pașa" 
poesiă de V. Alexandri, — deci, de Aur. 
Givulescu, teol. c. I. 10. „Doină" de 
Gr. Ventura, — coră vocală. 11. „Ful
geră și trăsnetă" de I. IvanovicI, — 
coră instrumentală. 12. „Lume lume" 
de I. Mureșianu, — coră vocală. 13. 
„Souvenir, Ataculă Griviței" de I. Voll- 
mar, — coră instrumentală.

* * *
Legea pentru vendarea bunurilort Sta

tului la săteni. Proiectulă de lege, vo
tată de Camera română, s’a votată și de 
Senată fără a introduce nici o modificare. 
„Monitorulă Oficială" de Vinerea trecută 
promulgă acestă lege, căreia îi va urma 
o repede aplicare.

* * *
Mai mulți oficerl bulgari au sosită 

în BucurescI, ca să petrecă sărbătorile 
Pasciloră acolo.

«■** *
Episcopulu Hyacinth Ronay din Po- 

jtuiă a încetată din vieță.

„Ungaria n’a fostă, ci va fî.“
Sub acesta titlu, precum amu 

spusă a scosu de sub țipară „pa- 
triotulu11 Grof Martou, dela Pesta 
pare-ni-se o carte, despre care ni
se scrie, că s’a trimisă pe la toți 
preoții români din părțile Clușului 
pe lângă o comitivă de următo- 
rulu cuprinsă :

Măria ta și venerabile domnule!
Mă veți ierta decă fără a fi coman

dată și ca unulă ce sunt cu totulă ne
cunoscută, ml-am permisă a vă trimite 
cu posta de astădl opulă „Ungaria n’a 
fostă, ci va fi."

Subscrisulă sunt ună sărmană diur- 
nistă cu familiă, din modesta mea lofă 
nu sunt în stare a’ml susține familia, 
constătătore din 4 membri; situațiunea 
mea onorabilă însă și purtarea mea nu 
se unesce cu âmblarea la cerșită, din 
oausa acesta am fostă necesitată a între
prinde reslățirea acestui opă, căci dela 
ori cine a cere numai pură și simplu aju
toră nu potă.

Cu acea umilită rugare vă trimită 
opulă de față, ca să vă îndurați a-lă 
primi din considerațiunl de milosti
vire.

Mai departe mă rogă cu umilință, 
ca să nu trimiteți opulă îndărătă ca pe 
unulă, ce nu l’ațl primită, căci prin acesta 
ar deveni nefolositoră, îndurați-vă mai 
bine a primi cartea pe lângă ună preță 
după placă, orl-câtă de bagatelă.

Recomandându-mămarinimosei D-Vos- 
tre sprijiniri,

Sărutându-vă mâna rămână 
cu supunere fiiască

Grof Marton,
VI. Gyârutcza Nr. 35.

Cartea e o lucrare șovinistă 
kulturegyletistă. Vorbesce de Un
garia maghiarisată așa cum esistă 
în închipuirea bolnăvicibsă a șo- 
viniștiloru și cum în realitate nu 
vafi nicl-odată. O asemenea carte 
nu e vrednică a fi atinsă de mâni 
românesc!, necum se figureze în 
biblioteca vr’unui Română. Deci 
îndăretă cu ea !

Ear „patriotulă" se nu uite, 
că celu puțină atunci, când îi cer- 
șesce Românului bani, se cuvine 
se aibă inimă neprihănită și cu
rată de otrava șovinismului și de 
intențiunl dușmane. Așa pretinde 
morala creștinescă. 

Congresulă corpului didactică âiB România,
Desideratele votate în congresulă 

corpului didactică, ținută la Iași, în di
lele de 3, 4 și 5 Aprilie curent suntă 
următorele :

I. Asupra întrebărei pusă în discu- 
țiune: „Decă trebuie să fie seu nu de
osebire între organisarea scolei nor- 
„raale pentru învățători și învățătore și 
„a celei pentru institutori și institu- 
„tore ?"

ținendă socotelă de starea actuală 
a societății nostre, care ne impune încă 
pentru multă timpă ună modă de pre
gătire deosebită ală învățătoriloru și în- 
vățătoreloră, de pregătirea institutoriloră 
și institutoreloră ;

avendă în vedere că afară de pre
darea învățământului elementară și obli- 
gatoră misiunea învățătorului și învăță- 
torei este cu totulă alta la sate de a 
institutoriloră și institutoreloră la orașe : 

congresulă corpului didactică din 
România e de părere, ca să se organi- 
seze două feluri de școle normale pri
mare : unele pentru pregătirea învățăto- 
riloră și învățătoreloră și altele pentru 
pregătirea institutoriloră și institutoreloră.

II. Congresulă corpului didactică e 
de părere că :

1) pentru cei cari voiescă a intra 
în școlele normale de învățători și în
vățătore să se ceră pe lângă calitatea 
loră de fii de săteni, ca să presinte ună 
atestată de terminarea cursului primară 
și obligatoră ;

2) pentru cei ce voescă a intra în 
școlele normale de instituitorl și insti- 
tutore să se ceră ca să presinte ună cer
tificată de terminarea cursului de celă 
puțină 4 ani a unei școle secundare 
or-care.

III Congresulă corpului didactică e 
de părere, că singurulu mijlocă prin care 
se potă recruta bunii elevi în școlele 
normale de învățători și învățătore, ins
titutori și institutore este concursulă, după 
0 programă de admisiune de mai nainte 
cunoscută și publicată.

IV Congresulă corpului didactică 
exprimă dorința ca toți elevii scoleloră 
normale primare de ambele sexe să ne 
interni.

V In privința aniloră de studiu ai 
scoleloră normale primare de ambele 
sexe, congresulă didactică crede că:

1) Anii de studiu ai școleloră nor
male de învățători și învățătore să fie 
cinci.

2) Anii de studiu ai școleloră nor
male de institutori și institutore să fie 
trei.

Congresulă corpului didactică e de 
părere că recrutarea membriloră corpului 
didactic ai școleloră normale de învăță
tori și învățătore, și institutori și institu
ire, să se facă în aceleași condițiunl ca 
și la celelalte școle secundare.

VII. A vend în vedere călcările de lege 
atingătore drepturiloră membriloră cor
pului didactică practicate pe o scară 
întinsă de fostulă ministru ală instrucți- 
unei (T. L. Maiorescu), congresulă, con- 
siderândă că „consiliulă de administra- 
țiune ală societății corpului didactică 
din BucurescI" a lucrată pentru a asi
gura și apăra stabilitatea membriloră în
vățământului, autorisă pe disulă consi-
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liu să apere și de aci înainte contra ori 
cărei loviri drepturile inscrise în lege 
ale tuturora învățătoriloră, institutorilor^ 
și profesori lorii din țeră.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Abafaia, 15 4 1889.

Domnule Redactorii! In Nr. 58 ală 
„Gazetei Transilvaniei11 de d-to 24/3 
1889 st. n. se dice după foile ungurescl, 
că în comuna Abafaia (Apafaia) ar fi 
trecută 6 Maghiari la religiunea gr. cat. 
Ca preotă gr. cat. administratorii alo 
acestei comune, vină prin acesta a de- 
chiara, că scirea adusă de preotulO ev. 
ref. în diarulă „Kolozsvar“ Nr. 67—1889 
e neadevărată. Adevâră este, că în săp
tămânile trecute servitorea preotului ev. 
reformată din locO a trecută la religia 
gr. cat. prin căsătoria; și dela gr. cat. 
la ev. ref. erășl o servitore. Cerceteze 
și se va convinge, că astfelă de căsătorii 
mestecate s’au întâmplată între gr. cat., 
ev. ref. și rom. cat. și decă partea ca
tolică a urmată religiunei părții catolice 
după tote formalitățile legale și raritate 
și vice-versa, înțelegă parte femeiască 
deră nu familii maghiare, cum agită nu- 
mitulă preotă ev. ref., care decă îlă dâre 
poftescă a opri astfelă de căsătorii și 
convertiri. Comuna Abafaia deși trece 
de comună maghiară, cu tote acestea 
numărulu credincioșiloră gr. cat. urcă 
cifra la 105’/2 familii, cu 400 suflete, pe 
când confesiunea ev. ref. încâtă sciu eu 
numără 65 familii ev. ref., rom. cat. totă 
așa. cam 65 famillii, fără câțiva neorusticl 
și aceștia din mestecați, și cari ne- 
avendă preotă locală cu concesiune le-am 
împlinită și împlinescă și adl tote func
țiunile sacre. Cu tote acestea confesiu
nile au trăită și trăescă în cea mai bună 
armoniă una cu alta. Atâta deocamdată.

I. Crișanti,
preotă gr. cat., administrator^ și 
capelanii militară cl. II. în res.

Lugoșu, 3 Aprilie 1889.
In 30 Martie st. n. 1889 s’a ținută 

Adunarea protopopescă a Clerului gr. 
cat. din districtulă Lugoșului, în care 
s’au pertractată și decisă următorele 
puncte:

1) S’a referată hârtia Ven. Consis- 
toriu episcopescă din 1888 Nr. 1635, 
față de care Adunarea protopopescă de
cide : a se face o representațiune la 
Oficiulă de Vice-Comite ală comitatului 
Carașă-Severină, în care să se ceră in- 
tervenirea organeloră administrative : 
ca în Dumineci și în sărbători pe tim- 
pulă celebrărei Cultului divină să se 
oprescă birturile și târgurile, care înpe- 
decă pe credincioși la ascultarea servi
ciului Dumnedeescă.

2) Se dă cetire Cerculariului epis
copescă din 8 Novembre 1888 Nr. 2104 
despre căușele sărăciei poporului ro
mână, unde se întrebă cari suntă cău
șele acelea? și cari ară fi mijlocele de 
vindecare ?

La acestă punctă Domnulă parochă 
ală Costeiului și protopopii ală Buzia- 
șului On. d-nă Demetriu Grecu cetesce 
elaboratulă său, în care desvoltă cău
șele sărăciei poporului română și mij- 
locele prin care s’ar spera vindecarea 
acelora.

3) Președintele raporteză despre sta
rea fondului scolastică protopopescă în
ființată la anulă 1881 prin contribuirl 
benevole ale preoțiloră districtuali, care 
cu finea anului 1888 numără 259 fi. 
68 cr. v. a.

Nefiindu alte obiecte la ordinea <ji- 
lei preoții împlinindu-’șl actulă de măr
turisire în biserica catedrală și parochială 
s’au reîntorsă în parochiile loră.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 1 Aprile.

Ministrulu de esterne depune proiec
tată de lege privitoră la mărcile de fa
brică francese și cere urgența.

D-lă Aurelianu interpeleză pe minis- 
trulă afaceriloră streine în privința in- 

terdicerei intrărei viteloră nostre în por
turile Italiei.

Ministrulu răspunde, că va cere in- 
formațiunl oficiale.

Ministrulu de esterne susține proiec- 
tulă de lege de mai susă, care punen- 
du-se la votă se voteză cu aprope una
nimitate.

Se depune la biurou proiectulă de 
lege contra cumulului și se decide a se 
discuta Luni.

Camera. Ședința dela 1 Aprilie.
D-lă P. P. Carpu avendă cuventulă 

pentru a face o comunicare, arată că 
amicii săi s’au constituită în partidă, 
avendă numele de constituțională alegendă 
și ună comitetă pentru cameră, prin ur
mare când va fi să se alegă cineva din 
acelă grupă într'o comisiune, să se adre
seze comitetului acelui grupă.

In ședința dela 4 Aprile s’a desbătută 
proiectulă de lege privitoră la creditulă 
de 15 milione lei pentru fortificații. 
Amărunte amă dată în Nru 80 ală 
„ Gazetei “.

Literatură.
Flori de primăveră. Versuri. 1874— 

1880. Ediția a doua. BucurescI, 1889. 
— Sub titlulă acesta a eșită de sub ți
pară ediția a 2-a din colecțiunea de poe- 
sii a d-lui Ioană Nenițescu, care este deja 
cunoscută Româniloră. Mai multe din 
versurile d-lui Nenițescu scimă, că au 
fostă puse pe musică de diverși compo- 
sitorl, cele mai multe însă de „harniculă 
și in4estratulă“ lacobă I. Mureșianu, după 
cum îlu numesce autorulă în prefața 
opului său. La retipărirea acestei bro
șuri d-lă Nenițescu a lăsată afară unele 
bucăți din publicația primă, der în 
schimbă a adausă și poesiile sale din 1880 
împreună cu alte poesii de mai ’nainte, 
cari nu erau cuprinse în ediția primă și 
cari în broșura de față tote suntă așe
zate după data nascerei loră. Multă ri
dică valorea acestei edițiunl și împreju
rarea, că autorulă a introdusă și poesiile 
patriotice și răsboinice, ce le-a scrisă pe 
câmpiile Bulgariei, în împrejurimile Gri- 
viței și po patulă său de rănită. Cu to
tală cuprinde opulă din vorbă ca la 120 
de bucăți, formată 8° de 124 pag.

Cereale și recolte în România.
„Curierulă Financiară“ scrie: „Tim- 

pulă s’a restabilita în bine și toți cultiva
torii se ocupă în acestă momenta cu arătu
rile de primă-veră, deja întârdiate din 
causa timpului urîtă ce amă avută. Ju- 
decândă după activitatea ce se desfășură, 
totulă ne face să credemă, că cultivatorii 
se voră despăgubi de timpulă perdută 
și că munca de primă-veră va fi dusă 
cu multă succesă. Eftinătatea prețuriloră 
însă face ca exportațiunile să ’șl păs
treze ună caracteru destulă de animată 
pentru a nu ave a ne plânge deo
camdată.

Brăila-GalațI coteză:
Grâu 59 libre fr. 11.75; 58'/2 libre 

ff. 10.75; 57'/j libre fr. 10.15; 563/( fi
bre fr. 9.70 hectolitri. Porumbă vechiu 
59'/2 libre fr. 7.40; Porumbă nou re
colta 1888, 60 libre fr. 7.10 hectolitru; 
58*'2 libre fr. 6.70—690; 57 libre fr. 6.50. 
Săcara 55‘^2 libre fr. 7; 54’/2 libre
fr. 6.25.

S’au făcută în cursulă săptămânei și 
vendărl de porumbă roșu nou â livrer 
20 Aprilie pănă la 20 Mai cu fr. 8 a 
8.25 greutate maximă 62 libre, minimă 
60 libre, cu îndatorirea pentru părți de 
a'șl bonifica reciprocă cele 15 centime 
de fiecare libră ce va resulta în plusă 
seu în minusă.

Navlulu coteză directă Anglia și 
continentă 3.6. Sulina ordin. 2.10’/2; 
Directă Anglia 2.7'/2; Mediterana 2.10. 
La Marsilia tendința e grea; se constată 
chiar o ușoră scădere în grâurl tendre. 
In Englitera slăbiciunea a domnită în 
primele dile ale săptămânei; cătră fine 
însă tendința s’a întărită. In Germania 
asemenea pe când însă în Austro-Ungaria 
prețurile n’au variată de felă. In Rusia 
de sudă se prevădu mari exportațiunl 
pe dată ce drumurile se voră îndrepta 
și voră permite transportulă cerealeloră 
în porturi. America închide cu cursuri 
slabe și în scădere cu 2 cent.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*
(Serviciului biuroului de coresp. din Pesta)

Parisu, 23 Aprilie. Foile bou- 
langiste susținu, că Boulanger nu 
e espulsatu din Belgia, ci în 
curendu se întorce la Bruxela.

Bucurescî, 23 Aprilie. Afară 

de ministrulu de justiția Gherassi, 
vrea se demisioneze și ministrulu 
de resboiu generală Mânu.

Corulu de bărbați și dame 
sosită din Brașovu a dată după 
ame<]ă unu concertă festivă, care 
a avută succesă splendidă. Pă- 
rechia regală a fostă de față și a 
aplaudată fiecare piesă, esprimân- 
du-se mulțămitoru față cu toți co
riștii pentru esecutarea forte is- 
butită. Regina vorbi în vesti- 
bulă pre grațiosă cu damele co
rului și le esprimă deplina satis- 
facțiune.

Viena, 23 Aprilie. Greva visi- 
tiiloră dela tramvaiu a degenerată 
în escese regretabile, în care și în 
personală au aruncată cu petri. 
A intervenită poliția și armata. 
Suntă numeroși răniți. S’au făcută. 
numerOse arestări.

Viena, 24 Aprilie. Excesele 
greviștiloră s’au repeți tu în cur
sulă serii de en fiindu întărite 
massele greviste. La 7*/2 ore în
cepu în Favoritengasse a se gră
mădi lucrători. In curend mulți
mea, care număra mii de omeni, 
începu se bombardeze ca petri 
miliția care eșise în marenumeră se 
potolescă escesele. Unu comisarii 
de polițiă a fostă strîmtorată de 
mulțime și bombardată din ne
mijlocită apropiere cu petri. Tră
surile au trebuită se se întorcă 
înderetă. In cele din urmă nă
văli cavaleria lovindă cu săbiile 
în mulțime și pentru - momentă 
se făcu liniște. După aceea din 
cause necunoscute se’ndreptă mul
țimea cătră edificiulu „Rother 
Hof“, îi sparse în scurtă timpu 
ferestrile și apoi bombardă erășl 
miliția. La fl1/, ore ună bata- 
lionă de infanteria în pasă de 
atacă eu- baioneta înainte curăț! 
stradele și în curendu mulțimea 
fu alungată în stradele laterale. 
S’au făcută numerose răniri și 
arestări. Ună cavaleriștii a că- 
dutu de pe cală și, lucru de mi
rată, n’a mai putută fi aflată. 
Totă așa de furtunosă a decursă 
mișcarea în Hernals, și aci a tre
buită cavaleria se lovescă cu sa
bia în mulțime. Mai multe pră
vălii au fostă devastate. S’au fă
cută peste 100 de arestări. La 
10'/2 ore s’a restabilită binișoră 
liniștea.

Berlină, 24 Aprilie. Turbură- 
rile din Viena se urmărescu cu 
celă mai mare interesă. U>arele 
aducă raporturi lungi de colone 
întregi.

Nu ehotărîtă, decă împeratulă 
va căletori pe la Anele lui Iulie la 
Londra.

Belgradu, 24 Aprile. Câțiva 
membri ai camerei de comerță 
din Brașovu au sosită aci, pentru 
ca se se informeze asupra condi- 
țiuniloră, sub care s’ar pute im
porta în Serbia diterițl articoll 
de industria ardelenă. In acelașă 
scopă îșl voră continua călătoria 
la Sofia și la Constautinopolu.

DIVERSE.
Unu premiu. UnO francesa cu nu

mele Osiris a data comitetului presei la 
esposițiunea universală o sumă de 100000 
destinată s<5 răsplătescă, cu ocasiunea 
centenarului lui 1879, anului revoluțiunii, 
— opera de artă, de industrie și de uti
litate publică pe care comitetulă o va 
alege din tote cele ce voră fi la espo- 
eiție. Conforma dorinței donatorului și 
după o înțelegere prealabilă cu membrii 
comitetului, se vora împărți astfelă cei 
o sută de mii de franci: 50,000 se voră 
da esposantului titulara ala operei recom
pensate ; ceilalți 50,000 franci colabora- 
torilord meseriași, cari vord fi contribuita 

la pregătirea, precum și la esecutarea 
disei opere. Acești din urmă 50,000 de 
franci se voră da în părți deopotrivă fie 
căruia dintre colaboratori.

Imigrările în America în anulă 1888.
După o statistică oficială din New-York, 
la portula de acolo au debarcata în de- 
cursula anului 1888 cu totuld 419,718 
de emigranțl din țerl streine, dintre a- 
ceștia abia 48.896 au avuta ceva stare 
materială mai bunicică. După naționali
tate numârulO totala aid emigranțilord 
se împarte astfeld : Germani 86,380; 
EnglesI 57,275; Irlandezi 46,188 ; Wale- 
sienl 1,422; ScoțianI 16,900; ElvețianI 
7,920; Svedl 38,888; NorvegI 14,504; 
Olandezi 5.264; Danezi 8,369; Ruși 
32,329 ; Poloni 4,015 ; Italieni 44,327 ; 
Ungari 13 mii 18; AustriacI 22.317.

Necrologu.
Văduva Maria Duvlea născ. Mețianu 

în numele sâu ca mamă, a văduvei Bu
cura Andreiu Danu ca soră, I< ană Me
țianu episcopd gr. or. în Aradd ca 
unchiu, Ioană Dana învățătoră, Ioană 
Turcu protonotaru ală comitatului Fă
gărașului și copii acestuia Iancu, Pom- 
piliu, Maria, Liviu și Elena ca nepoți, 
Traiand Mețiană protopresbiterd cu soția 
sa Eufrosina, Dr. Iancu MețianO și soția 
sa Elena, Maria Mețiană căsăt. Găroiu 
cu soțula său Nicolae Găroiu advocata, și 
Eugenă Mețiană Dr. în drepturi ca veri, 
cu inima frântă de durere aducă la trista 
cunoscință, cumcă iubitule lord fiu, frate, 
nepotă, unchiu și respective vără Ilariu 
Dlivlea advocată, adl la 6 ore dimineța, 
după ună morbd greu și îndelungată în 
ală 51 ana ală etății, a încetată din vieță 
dându-șl nobilulă său sufletă în mânile 
Creatorului. Rămășițele pământescl ale 
multa regretatului defunctă se voră în
mormânta Joi în 18 Aprilie st. n. după 
prândă la 3 bre după ritulă gr. or. în 
cripta bisericei gr. or. din loca.

Făgărașiu, în 16 Aprilie 1889.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată !
(Ună asemenea necrologă amă pri

mită și din partea Direcțiunei cassei de 
economii „Furnica*1 din Făgărașă.)

Cursul» pieței Brașovu 
din 24 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românesc! Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orI - - - r 9 49 9.52
Lire turcescl - - - „ 10.72 n 10.77
Imperiali ... - n 9.72 n 9.77
GalbinI „ 5.6O n 5.63
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.— n _ ._

n , „ 5% „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - „ 126._ .. 127.—
Discontulă - - - - fi'/,—8% pe anii.

Cursuln la bnrsa de Viena
din 23 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aura 4%............................. 103.30
Renta de hârt.iă 50/0 ------ 96.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 144 20 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostU ungare (3-a emk'une) - - 114.50
Bonuri rurale ungare ----- pgș 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.__
Bonuri croato-slavone ----- 195. 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 
Imprumutulă cu premiulil ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ .
Renta de hârtiă austriacă - - . - 
Renta de argintă austriacă - - - . 
Renta de aură austriacă - - - . . 
LosurI din 1860
Acțiunile băncei austro-ungare - - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI...................................
Mărci 100 imp. germane - 
Londra 10 Livres sterlinge - - - .

99.80
145.25

131.75
85.20
85.85

111.10
144.28
906.—
306.50
299.—

5.65
9.49’/,

58.60
119.85

A ttenzione.
AutontA, Necozianti, — qualunque riceve Bublto « 
gratmtamente: Pro<=petti ecc. delle macchme da 
Feri vere e da copiare, le piu nuove, piu lolld* «d 
R miglior mercato.Hilf) XîPriPr Fftbbrlc*di macckine da icrlvere e da 
uLIU DLUUD11 copiare.BerllnoSW.Fried richitxaao 243.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Escriere de concursă.
pentru ocuparea postului de adjunctu de secretarii la Camera de comerțu și de 

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

ocupa postulă de adjunctu de secrotaru. Ocuparea acestui postu 
urmeză în sensulu regulamentului de serviciu, provisoriu pe unu anu 
de probă. Emolumentele acestui postu suntu: lef'ă anuală de 700 
11. și bani pentru cuartiru 150 11.

Concurență pentru acestu postă au a’și așterne petițiunile loră 
timbrate în regulă pănă la 10 Maiu a. C- 12 ore din <ji la camera 
de comerță și de industriă în Brașovă.

Considerată va li numai acelă petentu, care: 1) nu a trecută 
peste etatea de 40 ani și va subșterne actulă de boteză; 2) care a 
irecventatu și a absolvatu o școlă înaltă de specialitate juridică, 
technică seu economică, alăturândă la petițiune atestatele despre 
studiile făcute; 3) care p6te documenta prin atestatele competente 
că are esercițiu în limba de afaceri, germană și ungurescă, și că e 
deprinsă a conversa în limba română.

Petentulu trebue se fiă în posițiune a intra în serviciu cu ițiua 
de 1 Iunie a. c.

Camera de comerțu și de industriei.
Brașovu, 9 Aprilie 1889.

iosef Duck m. p.. Eugen Jekeîius m. p.,
presidents. 57,3—3 secretarii.DE INCHIKIATU

este o locuință frumosă în Maerulu Blumena No 199 constă- 
tătore din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podii, șopti pentru lemne, grajdu, șopti pentru trăsură șipodu pentru 
finii, dela sf. Michailu st. n. încolo pe unulu seu mai mulți am.

InformațiunI mai de aprope se dă în Cancelaria Eforiei 
scoleloru centrale române gr. or. suburbiulu Scheiu, Edificiulîi | 
gimnasiului românu gr. or. 59,6-2

DEPOSITO DE HANURI IN BRAȘOVU! “3OSA

I. M. SCHWEIGHOFEN’S SOHNE, VIEiW
FABRICANTU DE PIANURI ALU CURȚII C. R.

Strada Vămii Nr. 563 Etagiulu l-u.
Se atrage prin acesta din nou atențiunea asupra acestui 

deposită și se observă, că de presentu se află espuse vr o 
câteva pianuri escelente, construite cu tote îmbunătățirile ce 
s’au inventată în timpulu din urmă—precum: tablă din me
talu de sine stătătore, basă pentru acordu îmbrăcatu în metalu, 
pervasurî de metalu, agrafe din metalu, scala duplă etc. și cari 
se vendu cu prețuiri eftixxe.

InformațiunI se dau la Administrațiunea „Gaz. Trans.“

Sosirea și utam irenuriloru și josttro in Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

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

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

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecjl.
Trenulă mixtă Nr. 316 : 9 ore 52 minute sera.

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

A. Plecarea posteloru.
a) Dela 
L ,,

d) „

Brașovă la lleșuovu-Zernesci-Branit: 12 ore 30 m. după amecjl 
,, ,, Zizinii: 4 ore după amecjl.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făgărașw. 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

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

Budapesta—Predeal» Predealik — Budapesta B.-SBesta-Aradti-Teiuș Teigos-Aradu-B.-EPesta Copșa-iiiică—Sibiiu

i

Tren del Trenu Trenu ,1r«u de Trenu 1 ruliu Trenu Trenu Trenu
per- accele- omni- Trenu por- accele- Trenu omni- omni- do de
sine rată bua mixt | 1 sâne ratu mixt bus ' bus pers. pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena HUI 8-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

0 radea-mare . 4.18 7.01
I 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu j 10.34
11 15

Apahida 11 34
Ghiriș 1? 45
Cueerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulă de susă 1.45
Aiud 2.07
Teiusu 2.26
Crăciuneld 3.1 1
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașu 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora .5 45
Hașfaleu 6 12
Homorodti 732
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

1 9.45Brașovu 1.55
Timișu 2.53
Pretlealii 3.28

Bucuresci 9.35•—■

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38 

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

Brașovu

Bucuresci 
l|*rc<iriilu 
Timiști

Viena
J'idupeuta
(Szolnok

Feldidra
Ap aț a
Agostonfalva
Homorodd
Hașfal6u
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașd

Copșa mică

Micăsasa
6 24 Blașiu
6 38 Crăciuneliî
6.56 Tei,l?fl
7 15
7 41
9 18

10 -
10.09
10.19 Apahida
10 ls „. ,Clușiu11 .i.i

12.34 NădășelU
12.52 Gîhrbftu

1.34 Aghireșu
2.19 Stana
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Aiudu
Vințulft de 
Uiora
Cncerdea
(■ hirișu

susil

I
1

B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Brațe a
Rev 
Mezo-Telegd
Fugvi-V âsârheli
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladtiny
Szolnok
II iKliiprMtn

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50'

5.32

6.11

6.43
7.12

Aradu

Glogovațti
Gyorok
Paulișâ.
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamîî.
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia
ȘibotQ
Vințulu de joșii
Alba-lulia
Teiuștl

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

Mur^șft-Iaidoșft-BlistriVa
• •)

ilurășă-Ludoșă 
ȚagU-Budatelecă 
Bistrița

I 4.41 i| Bistrița
j<0‘2 i Țagu-Budatelecă

1___ AIurășil-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grâse însemnezi 6rele de nopte.

2.— Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințulu de 
ȘibotU 
Orăștia 
Sinieria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia 
Gurasada 
Zamd 
Soborșinfi 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova

9.05
12.41
5.45

josă

6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42'
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
“'27

6.47
7.28

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13

^.ix* Copșa-niică
____ilȘeica mare 

^omnești 
[Ocna 
Sibiiu

1 42
2.32

2.29
3.02
3.46
4 18
4.42

4.35
5.06
5.45
GÎ7
6.40

Sîfoâiu-Copșa-inică

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Sibiiu 8.50
ilOcua 9.17
Lomneșă 9.45
Șeica mare 10.20
Copșa-inicA 10.49

(lucerdcn - Osorlieiu

Paulișu 7.43 i n 4 o -rr.1 •- b.13?
Gyorok 7.59 10.581 6 38'1
Glogovaț 8.28 11 35 7.191

Aradd 8.42 11 3;' 7.38:
9.17 '-ll 6.20

Szolnok 2.32 5.12. r
6.- _Ați |

Viena 3.— 6 05

5.501 Begliiitiglii săsescai

Sigweria (Piski)-a’etroșeni Petg*oșeiii-Sinieriai'Piski)

Sinieria
Streiu 
Hațegu
Pui 
Crivadia 
Banița
Petro sen î

&i’adu—Tlgnișog*»

6.47 2.42 1‘etroșeni 9.36 4.26
7.40 3.25! Banița 10.17 5.12
8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55

10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
11.02 J12-?HațogU 12.23 "7.26
11.50 6.40!streiu 1.12 8.14
12.30 7.12|Siineria 1.51 8.50

Be^Iiigiulfi săsescib 
ț^șorliem-Ciicerdea

ICuwrdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșu 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernută 4.43 111.57 5.11
Sân paulă 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu <j 5.40 12.55 6.13
6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Reghinul-săs.
Oșorheiu j

'ITiniițiora—Aradii

Aradu 6 < >5 5.48Timișora 6.25 5.—
Aradulu nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 “6D2Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23Merczifalva 8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8.01Timisdra 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Turda—Ghirisiî«

Ghirișd
Turda

l_ — . ----- -------------

SișhiNora-OdttHiichi | Odorhciu—SlghlșAra

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

8.29 3.19
8.50 3.40

Sighișora
Odorhciu

(5.05 (Odorlieiu
9.45 Siițori

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

iMirașteu 
Sânpaulă 
leinută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

Simeria (Piskil-lTgicd.

Sinieria ^Pisici) 
!Cerna
Uniedurn

2.18
2.39
3.08

t’giied.-Sinieria (Pisk I

nieddru
_5-38 erna 

| 9.16|Simeri:i
9.36
9.50


