
!■

Rebeliunea, Mministratinnea si • 
Tipografia:

BRAȘOVU, piața mare Hr. 22. 
Scrisori netrancate nu so pri- 
mescu. Manuscripte nu se re- 

trimitu!
Birourile de annaciurî: 

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primescu în VIena 
Rudolf ti Mosse, Haascnstein& Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Dukes, 2, Oppelik, J- Dan
neberg; în Budapesta: 2. V. Gold- 
berger, Anton Alezei, Eckstein Bernat; 
în Frankfurt: G. L.Daube; In Ham

burg : A. Steiner.
Prețulu inserțiuniloru ; o seriă 
garmondu pe o coldnă 6 cr. 
și .80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina HI-a o 
seriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

JLlTXTLtr LXX.

„Gazeta" ese în fiecare c]i. 
Abonamente pentru Austr - asjaiia 
Pb unu anu 12 po s6selunl 

6 fi.. Pe Lroi luni 3 fl.
Pentru România si străinătate: 

Pe unii anu 40 franci, pe ș6se 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Se prenumerS, la tote oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Ationamentulu pentru Brasovu: 

la ad minis trațiune, piața'mare 
Nr. 22, otagiulu I.: pe unii anii 
10 fl., pe șdse luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unu ană 12 fl. pe 
șdse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplaru 5 cr, v. a. sin 

15 bani.
Atâtu abonamentele ciltil și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 207. Erașovii, Sâmbătă 16 (28) Septemvre 1889.

Brașovil, 15 Septemvre v.
Spre a maimulcomispiritele „agi

tate “ ale kossuthiștiloru, cari îi 
dau vina totu guvernului pentru 
aspra mustrare ce au primit’o din 
partea monarchului, t.ficioșii un
guri declară, că Maiestatea Sa a vor
bită la Monoră din propria sa ini
țiativă și că discursulu seu n’a 
fostu pregătită seu influințată de 
consiliarii sei.

Lucru firesc!!, că oficioșii un
guri, caută în totu chipulu se facă 
uitată afacerea scandaldsă cu ste- 
gulfi negru-galbemi din Monorii și 
U116.

Ei se ocupă de aceea în modu 
ostentativă cu viitdrea atitudine a 
d-lui Tisza față cu cestiunea re
formei administrative.

Mare reclamă se face cu deo
sebire pentru viitbrea dare de 
semă, cu care se va presenta 
ministrulu-președinte Tisza înain
tea alegătorilor!! săi din Oradea- 
mare.

Oficioșii bată mereu toba re
clamei ca și când dela programul, 
ce-lu va desvolta d-lu Tisza, ar 
depinde viitorulu și fericirea sta
tului.

Dealtmintrelea sciu oficioșii 
forte bine, ce făcu. Căci decă nu 
ar face svonu, cine ar mai da, 
după pățaniile de pănă acum, o 
atențiune seriăsă viitorei vorbiri 
a lui Tisza?

Câte vorbiri n’a ținutu și câte 
enunciațiuni n’a făcutu primulu 
ministru ungurescu în cei 14 ani 
ai guvernării sale și totuși statulu 
și popărele lui n’au semțitu pănă 
acuma nici unu bine, nici o îm
bunătățire reală în urma lorii!

Să vedenia acum cu ce vrea 
să ne „fericescă“ de aci încolo d-lu 
Tisza.

Foile inspirate de elu ne spunu 
că înainte de tote va declara, că 
aprobă în principiu reforma admi
nistrației, propusă de ministrulu 
Szilagyi.

Mai departe d-lu Tisza va de

clara, că acesta reformă nu se ter
mină încă prin realisarea principi
ului numirei funcționariloru, ci Va 
trebui să se stabilescă din nou prin 
lege autonomia și marginele ei. 
Cu alte cuvinte densulu ar vrea 
să rămână și în telegă și în tele- 
guță și să apară că este unu apă
rătorii alu „ autonomiei “.

In legătură cu reforma proiec
tată se mai 4ice, că d-lu Tisza va 
mai anunța și unu proiectu de lege 
privitorii la inființarea unei curți 
supreme administrative, precum și 
o nouă lege comunală.

In fine, și acesta este forte 
caracteristică, oficioșii trîmbiță în 
lumea largă, că d-lu Tisza voiesce 
ca reforma administrației să se 
facă sub „ egida “ lui și că acesta 
o va și pronunța în discursulu său.

„Egida“ d-lui Tisza n’a adusu 
pănă acuma nici unu bine statu
lui și popăreloru sale, ea este 
ominosă și pentru reforma admi
nistrativă proiectată.

Mișeliile Greciloru în Macedonia.
ț)iarulu „Correspondance de 

l’Est“ în Nr. 215 din 18Septemvre 
curentu cuprinde o scrisăre din 
Bitolia cu data din 12 Septemvre, 
din care reproducemu următărele :

La 3 Septemvre s’a întâmplată ună 
omoră politicii. Doi bandiți plătiți, după 
cum se pare de cătră agenții greci, au 
omorîtă pe Musa-Aga, albaneză în ser- 
viciulă d-lui Tache Mărgărită, profesoră 
la liceulă românescă din Bitolia.

Cu puțină mai înainte episcopulă 
grecă din Castoria fusese la Vlaho-Cli- 
sura, unde spărsese ușile școleloră ro- 
mânescl, aspre a introduce cu puterea pe 
profesorii greci trimiși și plătiți de cătră 
guvernulă din Atena. Față cu aceste 
acte arbitrare, Românii s’au plânsă la 
guvernatorulă generală din Monastiră 
(Bitolia), care a dată ordină prefectului 
din Castoria, ca să facă o anchetă. Pre- 
fectulă din Castoria a dată ordină Mu- 
dirului (șefă de cantonă) din Vlaho- 
Clisura, ca să dea afară din școlă pe 

profesorii, pe cari ’i pusese acolo epis
copulă grecă. Prefectulă a dată scri- 
sorea oficială cu ordină cu totă unuia 
dintre institutorii români, care pleca la 
Vlaho-Clisura. Pe drumă, institutorulă 
și tovarășulă său Musa-Aga au fostă 
atacați de doui bandiți greci, cari au 
dată cu puscile într’înșii. Musa-Aga la 
rândulă lui i-a luată la semnă, der din 
nenorocire pușca nu i-a luată focă. Greoii 
d*;n  Castoria, în timpulă câtă Musa-Aga 
stase la Conak, îi scosese aculă puscei. 
Institutorulă română a scăpată cu fuga. 
Musa-Aga, deși gravă raniță, s’a arun
cată pe unulă din bandiți și l’a lovită 
în capă cu patulă puscei. Banditulă a 
cădută josă în nesimțire, der în acestă 
timpă tovarășulă său a omorîtă pe Musa 
prin o descărcătură de pușcă. Nenoro- 
citulă Musa a fostă ciopârtită de ban
ditulă grecă , care i-a luată ordinulă 
privitoră la școle ... In timpulă nopții 
Grecii au transportată pe banditulă ră
nită la Vlaho-Clisura și l’au ascunsă 
acolo. Autoritatea a găsită urme de 
sânge pănă la intrarea în orașă, der n’a 
putută descoperi pe omorîtorl . . .

*) A se ved6 Nr. 206 ală „Gaz. Trans“.

Grecii își făcu de capu.

SCIRILE DILEI.
V

Erăși defraudărl. La direcțiunea ofi
ciului principală vamală din Pesta s’au 
descoperită defraudărl de sume forte 
mari. In acestă necinstită afacere suntă 
încurcați mai mulțl comercianțl de pro
ducte din Pesta. Esportatorii de prune 
din Pesta adecă aducă în fiecare ană 
mai multe sute de mii de măjl metrice 
prune din Bosnia, ce se potă introduce 
în Ungaria scutite de vamă. In anulă 
acesta în Bosnia s’au făcută puține prune 
și cei mai mulțl esportatorl au căutată 
să acopere lipsa, aducândă prune din Ser
bia. Der pentru prunele din Serbia se 
plătesce la importă o vamă de 1 fl. 50 
cr. în aură, pe când pentru marfa de 
transită, adecă care numai se trece prin 
Ungaria, nu se plătesce vamă. Esporta
torii s’au gândită deci să declare pru
nele aduse din Serbia ca marfă de tran
sită, sosindă însă în Pesta să le trimetă 
la consumatorii din Ungaria. Așa s’a 

și urmată. De când se săvârșescă aceste 
defraudărl, nu se scie încă. In urma 
denunțării făcute însă s’a dată de urma 
acestoră înșelătorii și revisuindu-se re
gistrele oficiului vamală s’a aflată, că 
acum stau în deposită la debarcaderulă 
Dunării 60 de vagone cu prune, decla
rate ca marfă de transită. Comisiunea 
se duse la fața locului, der din cele șâse 
mii măjl metrice nu afla nici o prună. 
Esportatorii scoseseră deja marfa fără 
să plătâscă vamă. Aceștia au trebuită 
să plătâscă amende de 1000, 2000, 5000 
ji 6000 fl. Firma de esportă W. a plă
tită la prima provocare 10,000 fl. amendă, 
deși suma defraudată e de 50 ori mai 
mare și W. ar fi trebuită să plătescă 
celă puțină câteva sute de mii fl. Se 
pare, că cu acesta afacerea nu e în
cheiată.

* 
>H *

Nouă haltă de cale ferată. De câteva 
dile s’a deșchisă condiționată la Timișul 
de josă lângă cantonulă Nr. 207 o haltă 
pentru trenulă accelerată ce circulă între 
Predelă și Brașovă.

* * *
Defraudatorulii Baruch, despre care 

am comunicată, a fostă arestată în New- 
York. Advocatulă Krassa din Serajevo 
plecă acolo, ca să ceră estradarea lui. 
Acestă „cinstită" Baruch e frate cu 
unăaltă „cinstită“ Baruch, care e în puș- 
căriă pentru defraudărl săvârșite ca fur- 
nisoră ală armatei în Bosnia.

* 
* *

Șovinism!!. Sub acestă titlu „Sieb. 
d. Tgbltt.“ ne împărtășesce următorele: 
Câteva familii germane din PetroșenI 
și-au dat pănă acum copii să-i instrueze un 
candidată sasă în studiile gimnasiale ca 
privatiștl. Copii au depusă cu succesă 
în fiecare ană esamenă înaintea unei co- 
misiunl a gimnasiului german din Sibiiu 
și astfelă au corăspunsă cerințeloră le
gii. Șoviniștiloră din PetroșenI nu le-a 
plăcută, că acele familii germane le dau 
copiiloră loră instrucțiune germană, și 
așa au scrisă în „Hunyad“, organulă ofi
cială ală comitatului Hunedăra, că în 
PetroșenI e ună „gimnasiu neautorisată", 
și au amenințată cu inspectorulă școlară. 
Autoritatea comitatensă interveni în con-

FOILETONULU „GAZ.TRANS.“
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Petersburguîu sub Alexandru III.
II. III ca pzixițvL

naoștezi-itor-iSL*).

Celă mai de frunte istorică ală 
Rusiei, care a scrisă istoria celoră trei- 
decl de ani, ce au urmată după des
coperirea conjurațiunei militare dela 1825, 
a disă :

„Autocrația a devenită erăși scopă 
pentru sine, cum a fostă dela mortea lui 
Petru celă mare pănă în timpulă dom- 
nirei lui Alexandru I. A se susține pe 
sine însuși, era erăși adevărata pro
blemă a guvernului, de care tote cele
lalte trebuiau să fiă dependente și con
diționate . . . Etă acesta are a-o mul- 
țămi Rusia societățiloră secrete și con- 
jurațiloră“.

Vrândă a face o paralelă, s’ar pute 
dice totă aceea și despre domnirea ce 
a urmată după era lui Alexandru II. 
Suirea pe tronă a acestui domnitoră a 
fostă salutată cu aceeași bucuriă, ca 

înainte cu 55 de ani suirea pe tronă a 
lui Alexandru I; ca și aceea se sfârși și 
acesta într’ună torentă de sânge, și pre
cum amintirea dilei de 12 (24) Decemvre 
1825 a fostă hotărîtore pentru întrega 
domnire a împăratului Nicolae, așa și 
politica lui Alexandru III se află pănă 
în momentulă de față sub impresiunea 
crâncenului și cutezătorului atentată dela 
1 (13) Martie 1881; ca și pe buniculă 
său îlă predomină și pe nepotulă idea, 
că numai „autocrația“ pote scăpa pe 
poporă și pe domnitoră de ruină și de 
peire.

Der numai într’atâta se asemănă 
împăratulă Nicolae cu nepotulă său, 
fiiulă lui Alexandru ală doilea.

împăratulă Nicolae era una din 
acele naturi închise, cari au cea mai 
mare încredere în sine. Cultura și pă
trunderea sa erau mărginite, deși în 
corpulă său robustă și sănătosă locuia 
ună sufletă sănătosă, înclinată spre 
veseliă. Cu tăria caracterului și a cre
dinței elă împreuna și convingerea des
pre caracterulă dumnedeescă ală chiă- 
mării sale de domnitoră. Era amabilă, 

elocventă și simpatică, când voia și — 
fiindă favorisată de norocă ună pătrară 
de seculă, lui i-se părea, că este infali- 
bilă și așa li-se părea și omeniloră de 
spirită inferioră, cari îlă încunjurau. 
Astfelă împăratulă Nicolae credea de a 
sa datoriă a înainta, pe calea regimen
tului absolutistică, pe care a pornită, cu 
stricteță și fără nici o cruțare.

Nepotulă n’a moștenită însușirile 
bunicului. Alesandru III a crescută sub 
impresiunea colosalei agitări a spirite- 
loră, ce a acompaniată desființarea 
iobăgiei. Prima impresiune, ce a pri
mit’o copilulă de 11 ani, a fostă 
aceea a căderii aședăminteloră funda
mentale ale Rusiei bunicului său Ni
colae, pentru noua ordine a lucruriloră 
copilulă n’avea priceperea cuvenită.

Pănă la ală 20-lea ană ală etății 
sale actualulă împărată a primită o cres- 
cere esclusivă militară, ca și buniculă 
său, și când s’a făcută prință moșteni- 
toră n’avea pregătirea de lipsă pen
tru viitorea sa chiămare. Elă a fostă 
martoră ală criseloră înfricoșate dela 
1861 și 1861 (prima revoltă a studenți- 

loră, desființarea iobăgiei, revolta ță- 
raniloră și oposițianobilimei), dela 1862 
(focuri revoluționare puse în Maiu, sta- 
tulă nouei ordine justițiale și provinci
ale) și dela 1863 (revoluțiunea polonă, 
litvaneză). In mijloculă studiiloră sale 
ce le făcea pentru viitorea sa chiămare, 
noulă prință moștenitoră a fostă sgu- 
duită pănă în adânculă i sufletului său 
prin celă dintâiu atentată săvârșită 
în contra vieții tatălui său în Aprilie 
1866.

După acestă atentată a urmată o 
certă înfocată între partide. Cei nemul- 
țămițl căutau să se apropiă do prințulă 
moștenitoră și să-lă tragă în mrejele 
loră. împăratulă Alexandru II, era amica- 
bilă față cu Prusia și față cu succesele ei 
dela 1866, ceea ce nu plăcea partidei 
naționale. Acesta fu de ajunsă ca toți 
aderenții lui Aksakov și Katkov să se 
grupeze în jurulă principelui de coronă, 
suspiționândă pe miniștrii Valuiev și 
Șuvalov, cari dau p’atuncl direcția po
liticei.

Contrarii politicei prusofile dela 1870 
a lui Alexandru II sciură să încurce pe 
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tra „neautorisatului gimnasiu", dâr pă
rinții avisându-o la lege, s’a retrașii. 
Fisolgăbirăulă din PetroșenI, Kapcza, 
găsi însă cu cale, la începutulil acestui 
anii școlară, să închidă „neautorisatulă 
gimnasiu“, și le-a interzisă părinților^ 
d-a’șl mai lăsa copii să-i instrueze învă- 
țătorulti lorii privată de pănă acum. Pă
rinții au recurată la ministeriulă de 
culte și instrucțiune în contra acestei 
încălcări, de care negreșită s’a făcută 
vinovată inspectorulă școlară.

** *

ȚarevicI în intrigile loră, așa ca lumea 
să credă, că elă se află în sistematică 
oposițiă cu politica tatălui său.

Desamăgirile, ce le-a adusă răsboiulă 
contra Turciei la 1877, au influințată 
multă asupra prințului moștenitoră în 
sensă pesimistă. ȚarevicI se convinse 

- despre adevărulă acusăriloră de defrau- 
dare, ce se ridicară contra comandei 
superi ore. Prințulă de coronă fu adâncă 
emoționată de aceste ticăloșii și de cru- 
delitățile răsboiului, la care a luată 
parte ca comandantă de corpă și, deveni 
pesimistică. Acestă pesimismă crescu în 
urma flascului, ce l’a făcut tratatulă dela 
St. Stefano și cu elă generalulă Igna
tiev, care era bine vădută la prințulă 
moștenitoră, și în urma atentateloră 
ce au urmată puindă tată țâra în 
spaimă. La acesta s’a mai adausă și 
mâhnirea prințului moștenitoră din causa 
căsătoriei a doua a lui Alexandru II. 
Numai cu greu i-a succesă, a împe- 
deca publicarea căsătoriei a doua a 
tatălui său (cu prințesa Dolgoruki), ce 
era proiectată.

Aceste pățanii, care ar fi putută să 
sguduie și pe celă mai tare caracteră,

Unu conflicts s’a ivită între guver- 
nulă română și celă austro-ungară rela
tivă la esecuțiile hotărîriloră austro-un- 
gare pe teritoriulă română, spune „Inde
pendentul. Austria pretinde, că auto
ritățile românescl nu trebue să percepă 
taxa timbrului pentru esecuțiunile, care 
au luată începută pe teritoriulă română. 
Din acestă pricină eseouția tuturoră ho
tărîriloră austriaco a fostă suspendată.

❖* *
Concertulu dată Mercurl sera de 

d-șorele Irena de Brennerbergă (violină) 
și Elena I. T. PopovicI (voce) a avută 
ună succesă strălucită. In numărulă de 
mâne vomă publica ună raportă mai 
amărunțită. ** *

Concertă Irena de Vladaia. Distinsa 
cântăreță română Irena de Vladaia, dela 
opera comică din Parisă, cu ocasiunea 
trecerei sale prin Brașovă în Italia, unde 
are ună angajamentă la opera din Nea- 
pole, voiesce să dea și în orașulă nostru 
ună concertă în primele dile ale lunei 
Octomvre.

Anunțămă acesta cu bucuriă publi
cului nostru, căruia de sigură d-na Vla
daia îi este în plăcuta aducere aminte 
dela concertele din vâra anului trecută. 
D-na Vladaia a cântată de atunci cu cel 
mai mare succesă în teatrulă celă mare 
din Nizza, apoi în Milană, Siena, Ve
rona ș. a. Vomă informa la timpulă 
său pe publică despre acestă interesantă 
concertă.

Regele Carolu și moștenitorul^ 
Tronului în Dobrogea.
Costanța 12/24 Septemvre 1889.

Domnule Redactară ! Permiteți’ml a 
vă ruga să dațl locă în prețuitulă diară 
ce redactați „Gazeta Transilvaniei14 ur- 
mătoreloră rânduri, în care ne esprimămă 
bucuria, ce ne a causat’o venirea M. S. 
Regelui Carolă I. și a Moștenitorului în 
Dobrogea, însoțiți de Ministrulă de res- 
belă.

M. Sa cu A. Sa și cu d-lă Ministru 
au sosită Duminecă la orele 6 sera la 
noi în Constanța, unde au fostă aștep
tați la gară de forte multă lume. Pri
mirea a fostă forte strălucită, optă ar
curi de triumfă au fostă făcute, și totă 
drumulă era împodobită, dela gară pănă 

la Hotelulă, ce portă numele M. Sale, cu 
ghirlande de verdâță, cu stîlpl cu drapele, 
precum și tote casele și stradele arbo
rate cu drapele și cu covdră, așa că oră- 
șelulă oferea o priveliște fermecătore. 
Inalții visitatorl au fostă întâmpinați la 
Cernavoda de d-lă prefectă, d-lă direc
torii de exploatarea, acestei linii, d-lă ge
nerală ală divisei dobrogene și încă alțl 
funționarl, ca șefi ai serviciului dela căile 
ferate române. In Cernavoda, precum 
n’e spună cei cari erau de față, au fostă 
primiți M. Sa și A. S. la debarcaderulă 
Dunării de cetățeni în frunte cu prima- 
rulă acelei comune, precum și de cei 
plecați din acestă localitate acolo. După 
ună repausă de vre-o 15 minute, s’au 
suită în trenulă regală, plecândă spre 
Constanța. La stațiunea intermediară 
Medgidia a stată trenulă aprope 74 de 
oră, unde ârășl fură întâmpinați de o 
deputațiune de locuitori în frunte cu pri- 
marulă acelei comune, unde M. Sa as
culta plângerile mai multoră locuitori. 
După acesta trenulă pleca și nu se mai 
opri pănă în orașulă nostru.

Aici esemenl M. Sa și A. Sa erau 
așteptați de o mulțime de lume și pe 
peronulă gării de o deputațiune a funo- 
ționariloră din localitate în frunte cu 
primarulă, care îi întâmpina cu o scurtă 
vorbire; de aci Regele, Principele Moș
tenitoră cu suita luară drumulă spre Ho
telulă Carolă I. în ordinea următore:

înainte trei călăreți, apoi polițaiulă 
orașului în trăsură, d-lă prefectă și pri
mară în altă trăsură, ună despărțământă 
de geandarml călăreți, apoi trăsura re
gală, în care se afla M. Sa Regele și 
moștenitorulă, apoi erășl ună despărță
mântă de gendarml călări, și după acestea 
o trăsură, în care se afla d-lă Ministru 
de resbelă și d-lă generală ală armatei din 
Dobrogea, apoi totă suita etc. Mersulă 
a fostă câtă se pote de încetă, strigătele 
de hura nu mai încetau, âr M. Sa Regele 
în continuu a mulțumită nenumăratei mul
țimi de lume, ce venise ca să’lă vâdă și 
să’lă întâmpine; de prin balconele ca- 
seloră precum și din ferestri li-s’au a- 
runcată buchete de flori nenumărate. încă 
la sosirea M. Sale și A. Sale în gară, o 
grupă de dame din clasa mai de susă le 
oferiră o mulțime de buchete de flori, 
ce au fostă aduse anume pentru acestă 
scopă din BucurescI, înainte de sosire cu 
o di.

Ajungândă în fine la hotelă, fu aș
teptată de copii și fetele dela școlile 
primare din localitate, care’lă primiră 
cu imnulă națională „Trăescă Regele în 
paceu, etc., precum și de o nenumărată 
mulțime de meseriași, în fruntea cărora 
era pentru fiecare meseriă alesă câte 
unulă ca conducătoră și cu câte ună 
drapelă în mână, apoi altă nenumărată 
lume de prin comunele Dobrogei în 

ce însă nu este fiiulă lui Alexandru II- 
lea, l’au adusă pe acesta pănă a fi cu ne
încredere nu numai față cu lumea dim- 
prejură, ci și față cu sine însuși. Elă 
vedea, că nici sistemulă bunicului său, 
nici acela ală tatălui său n’aveau decâtă 
resultate durerose, vedea ună chaosă 
și nu putea câștiga încredere în vii- 
toră.

Catastrofa dela 1(13) Martie 1881 
s’a întâmplată tocmai în diua, în care 
Alexandru Il-lea (la sfatulă lui Loris- 
Melikoff, Miliutin și Abasa) se decisese 
a conchiăma o adunare a representanți- 
lorii tuturoră provinciiloră. Numai când 
fiiulă îngrozită se afla dinaintea cada
vrului tatălui său, înțelese elă detailu- 
rile decisiunei luate. Urzitorii ei au ți
nută în secretă acestă lucru față cu 
prințulă moștenitoră. Nu-i der mirare, 
că curentulă contrară, ce era așa de 
tare la curte, a învinsă în acelă mo
menta de spaimă. Ideile liberale ale 
Iui Alexandru n n’au sciută să împedece 
crima și confusiunea: de aceea s’au re- 
întorsă la absolutismu, la autocrația și s’a 
începută lupta în contra ideiloră libe
rale sub firma naționalismului rusescă. 

frunte cu primarii loră de diferite națio
nalități, cari totă întruna strigau hura.

După ce înalții visitatorl se suiră în 
apartamentele loră, M. Sa îșî esprimâ 
îndestulirea sa cea mare dicândă, că nu 
se aștepta la o astfelă- de primire stră
lucită cum i-au făcută Dobrogenii, de- 
drece e o coloniă nouă acestă bucată 
de pământă și espusă multoră suferințe, 
ce trebue să le indure ună locuitorii pe 
acestă pămăntă.

Sera după prâncjulă ce s’a dată toți 
primarii de pe la sate cu câte o faclă 
aprinsa în mână, precum și alțl mulțl 
locuitori, cu musica în frunte s’au dusă 
în ourtea palatului în strigăte de hura, 
unde peste vr-o 10 minute eși în balcon 
Moștenitorulă împreună cu d-nii miniștrii 
și cei cari fuseseră la masă, căci M. Sa 
Regele era cam indispusă, ba chiar cam 
bolnavă, așa că în urma dietei, ce i-o pres
crise medicii, nu luase parte la masă. 
Făcându-se tăcere, d-lă primară din lo
calitate în o scurtă vorbire mulțămi M. 
Sale și A. Sale pentru marea iubire ce 
și-au arătat’o cu venirea sa aici, după 
care prințulă de coronă îi răspunse în 
câteva cuvinte mulțămindu-le la toți.

Sera fu iluminată totă orașulă și 
mai tote stradele cu lampidre și lampe 
de sticlă precum și arcurile de triumfă. 
Apoi pe la ârele 9, imediată după ce 
plecară primarii cu torțele, Regele, și 
Moștenitorulă au eșită la plimbare cu 
trăsura, însoțiți de ministrulă de resbelă, 
carele era veselă de bucuria și îndestuli
rea, ce în fața ceteaîntregei populațiunl ce’i 
încungiurau și în continuu îi salutau cu 
strigăte de hura. Astfelă se fini diua 
sosirei.

Luni la orele 9y2 Regele și Moște
nitorulă, împreună cu suita au visitată 
tote școlele și bisericile tuturoră națio- 
nalitățiloră precum și o parte din oficii, 
spitalele etc.

La orele 2y2 au visitată frumosulă 
și renumitulă nostru vaporă de resbelă 
încrucișatorulă „Elisabeta“, unde au stat 
aprope l'/2 oră, când îndată ce Regele 
sădădujosă din vaporă, începură abubui 
tunurile, eră Principele de coronă râ
mase însoțită de alții pe vaporă, care 
făcu o mauevră apropâ de 2 ore departe 
în mare, eră M. S. Regele luâ drumulă 
pe bulevardă apropiindu-se la casinulă 
de vâră de pe bulevardă ce e aședatu 
pe malulă marii, aprope de fără și lângă 
hotelulă Carolă, de unde cu ună bino
clu se uita totă într’una spre vaporulă 
ce plecase cu Moștenitorulă. După ună 
timpă de aprope o oră se duse M. Sa 
la paiață și de acolo privea într’una 
sprevaporu, care făcea manevre de res
belă.

Sera s’a dată ună prândă regală, cu 
care ocasiune mulțămi, atâtă D-lă pri
mară M. Sale, câtă și alții pentru venirea 
sa în localitate, la care M. Sa răspunse 
următorele:

„Ună timpă îndelungată a trecută, 
de când n’am venită în Dobrogea, cu 
atâtă mai mare este der bucuria mea., 
de a mă găsi astădl, împreună cu Moș
tenitorulă presumtivă ală Coronei, în 
mijlocuță D-vostră și a constata marele 
progese, ce Constanța a făcută în cursă 
de 10 ani.

In vremuri depărtate vechiulă Torni 
abia era cunoscută, și numai prin esilul 
lui Ovidă, a cărui statuă impodobesce as
tădl orașulă, acestă locă a păstrată ună 
nume î'n istoriă. Sunt însă convinsă, că 
noua Constanță va câștiga într’ună vii- 
toră apropiată ună renume Europână, și 
că prin construirea podului peste Du
năre și lărgirea podului, lucrări cari voră 
fi în curândă începute, șchelea sa, va de
veni una dintre cele mai însemnate ale 
Orientului și ună isvoră de bogățiă pen
tru țâra întrâgă.

Salută astăzi cu viă mulțămire și 
tânăra nostră marină — representată aci 
în portă prin „Elisabetau, vasulă nostru 
celă mai falnică — fiindă că numai prin 
Dobrogea, cu țărmurile sale întinse pe 
mare, flotila nostă a putută lua acestă 
avântă fericită astfelă că drapelulă ro
mână este acum cunoscută și respectată 
în țările cele mai depărtate.

Ridică deci acestă pahară în ono- 
rulă Dobrogei, urândă ca acestăfrumosă 
provincia, în care sentimentală românesc 
s’a înrădăcinată într’ună țipă așa de 

scurtă, să prospere și să se desvolte în 
liniște și pace —în sănătatea orășeniloră 
din Constanța, cari făcându-Ne o pri
mire totă așa de străluoită câtă și căl- 
dutasă, Ne-au arătată dragostea și devo- 
tametulă loră, pentru care vămulțămesc 
din totă sufletulă.

Să trăâscă Dobrogea și portulă său 
Constanța!“

Masa s’a ridicată la ora 8y2, după 
masă M. Sa și tată suita se duseră pe 
bulevardă și se aședară în unulă din 
pavilonele, ce suntu aședate pe malulă 
mării.

De acolo M. Sa privea în tote păr
țile pe mare, uitându-se la regatele ce le 
făceau două vapore de resbelă române, 
două vapore mai mici ale căii ferate, 
preoum și alte mai multe bărci, totă ilu
minate și din când în când și cu focă 
bengalică, âr vaporulă „Elisabeta“ ilu
mina cu o lumină electrică totă orașulă, 
începândă dela o parte la alta și îndă- 
rătă, lumină pe care o folosesce la casă 
de resbelă. Atâtă bulevardulă câtă și 
tote stradele erau iluminate cu lampione 
și focuri artificiale, asemeni și portulă 
precum și prâ frumosele arcuri de triumf 
ale portului, ce erau făcute de calea fe
rată română și lucrate cu multă gustă. 
Regele și Moștenitorulă au stată mai 
multă de o oră pe bulevardă, apoi se în- 
torseră ârășl la locuință esprimându’șl 
mulțămita și bucuria pentru primirea ce 
li-s’a făcută cjicendă, că Constanța e ună 
raiu pe pământă.

Marți la orele 9*/ 2 a fostă defilarea 
armatei înaintea M. Sale, apoi inspec
țiile din partea M. Sale și a întregei 
suite.

La orele 3y2 s’au dusă afară la 
Anadochioiu, ună sată aprope legată de 
Constanța, unde s’a construită marele 
târgu de vite (unde se potă afla și cum
păra totdeuna vite), pentru inaugurarea 
și deșchiderea acestui târgă, la care a 
fostă de față și d-lă Ministru ală dome- 
nieloră, care fusese anume pentru a- 
câsta chemată prin telegrafă de M. Sa 
Regele.

Mâne Miercuri la orele 9y2 diminâța 
Regele, Moștenitorulă și suita loră voră 
pleca din localitate, promițândă că în 
scurtă timpă se va face podulă peste 
Dunăre, precum și portulă va fi mărită, 
fiindă prea mică pentru o localitate ca 
Constanța. P$.

Corespondența „Gaz Trans.“
Eriulu Sătrnarului 21 Septemvre 1889. 

Cătră membrii români ai comitetului Satinară !
Este secretă publică, ba se și pbte 

combina, cumcă voturile membriloră 
comit. Sătmară invitați la Cărei pentru 
diua de 3 Octomvre st. n. a. c. nu numai 
se voră numera ca de altădată, ci se voră 
și cumpăni.

Mai multe coincidințe faste și ne
faste din trecută și presentă: precum 
rivalitatea Sătrnarului cu Careii; reforma 
administrațiunei pusă în prospectă ; ună 
ministru la interne din sînulă comitatului 
etc. etc.; tote acestea contribuiră îua- 
dinsă, ca agitațiunile deja potențate cu 
vacanța postului de v. comite acum în fine 
să isbucnâscă.

Precum va cădea balanța celoră mai 
bine de 500 votauți în favârea candida
tului Careiloră, ori ală Sătrnarului, na- 
turalminte și guvernulă sub presiunea 
morală va judeca mărulă, — adecă reșe
dința comitatului — în viitorulă celă mai 
de aprope ală părții învingâtore.

In alternativa de față, parola mem
briloră români este evidentă: de voră 
învinge Careii — orașulă lui Floriană — 
de sigură voră isbândi și mișcările Bai- 
măreniloră, adecă se va vindeca ore- 
cum injuria din trecută, când s’a jun
ghiată Chiorulă nevinovată, acea sacristiă 
frumosă patriotică și națională. — Ună 
ministru justă și ageră precum e Szilagy, 
un ministru echitabil precum ec. Teleky,pe 
care de atâtea-ori l’au mustrată ochiiinimei 
sale, observândă cum a fostă de scur
tată municipiulă pământului său natală, 
nu voră mai suferi o nedreptate strigă- 
tore la ceră, ca poporulă celu mai asu



Pagina 3 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 207—1889

prita de valuri ală comitatului să alerge 
100—150 chilometri pănă la Oarei, dela 
Fericea sub Dobeca și dela Capnică ve
cină cu Maramurășulă și Năsăudulă.

La din contră de va reuși Sătmară- 
Ninteulă, atunci: Băile, Ohiorulă și Oașulă 
să scrie pe bolovanii Cicărlăului; Las- 
ciate ogni speransa.

Intre frământările indicate, tote pla
iurile ungurene ale comitatului se mani
festară pro seu contra solemnă: cu Ca- 
reii: Eriulu (Ifirmellek) și Betulia (Ni- 
rulă); cu Sătmarulă: Acidurile (Ecsed) 
și Someșenii din apropiere.

Plaiurile române: Oodrulă, Seninii, 
Someșulu de susă, Oașulă, Băile și Chio- 
rulă păn’acilea stau în reservă și pasive.

Celă ce a luată parte la atari ale
geri de v.-comite în trecută va fi sciindă 
bine, că în cumpăna celoră doi smei pu
ternici de rândă decidă 10—20 voturi. 
Chiar atâtea avemă noi Românii săt
măreni voturi independinte — pentru 
vina timpuriloră.

Oa nu cumva acestea puține și pre- 
țiose voturi — emanate din sînulu imen
sei maiorități române a comitatului să 
se risipescă în deșertă, fără de nici o 
maturitate politică, rugămu și învitămă 
pe toți on. membri români ai comita
tului, să binevoiescă a se presenta în 
Oarei în presăra comițieloră 2 Oct. 6 
6re d. m. la o convenire și eventuală 
bună înțelegere.

Avisulă pentru loculă consultării se 
va comunica la stațiunea căii ferate.

Ionii Silv. Selagianu 
protop. și senat, comit.

Ne grăbim fi a publica Apelulfi 
de mai josfi, recomandându-lfi a- 
tențiunei și bunăvoinței publicului 
românu din tote părțile :

-Z^-peliX
cătrâ toți aceia, cărora le zace la iuiină lu

minarea poporului română.
In secululă prigonirei a totă ce este 

românescă în patria năstră străbună, nu 
cunoscemă cestiune mai ardătore, nu 
altă lipsă mai simțită, decâtă luminarea 
poporului nostru, — a acelui poporă, 
care pe lângă totă vitregimea împreju- 
răriloră lui nefavoritore, ba în butulă 
tuturoru sforțăriloră răuvoitoriloră din 
trecută și presentă, ni-a păstrată nea
tinse cele mai nobile și mai sfinte cle- 
nodii ale nostre: credință, limbă și obi
ceiuri. A ne îngriji de luminarea aces
tui poporă, nu datorimă numai recunos- 
cinței, der datorimă mai nainte de tote 
interesului nostru comună sciindă, că po
porală este fundamentul^, pe care, ca să 
fiă bine durată și vertosă, basată trebue 
să fiă întregă edificiulă culturii și des- 
voltării nostre naționale. Poporală este 
temelia, eră fiii lui mai luminați sunt 
stâlpii, cari susțină edificiulă: —lumini 
aprinse în întunerecă.

Unulă ca și alții deopotrivă suntă 
de lipsă; unulă ca și alții deopotrivă 
suntă avisați la ajutorulă împrumutată. 
Nici poporală fără cărturari, nici cărtu
rarii fără poporă. Deci decă ne strădu- 
imă să avemă o clasă cultă: cu trupă 
cu sufletă datori suntemă a ne strădui, 
să avemă ună poporă luminată deorece, 
— mărturia ne este istoria, — jertfe și 
fapte mărețe numai dela ună poporă 
luminată putemu aștepta!

„Literile-să isvore limpedl la doi 
pași de drumă", dice Eliade Rădulescu, 
„cine nu le scie, merge’nainte ostenită, 
seu cade obosită în cale, cine le cunosce 
alergă spre ele, îșl răcorește fruntea și’șl 
întineresce inima.!"

Faceți ca poporală să’șl potă stem- 
păra setea din aceste isvore limpecll și 
răcoritore prin ajutorarea lui întru zidi
rea de școle, prin împărțirea de abcedare, 
prin înființarea de biblioteci poporale și 
alte mijloce și i-ațl făcută celă mai mare 
bine.

Aceste premițendu-le, întru mângăi- 
torea credință, că nici glasulă meu nu 
va să fiă glasulă aceluia, ce strigă în 
pustiă, precum și aceea, că vederile susă 
atinse nu suntă numai ale mele, îmi 
îndreptă graiulă cătră toți aceia, cari le 
împărtășescă și cari se întereseză de 
prosperarea poporului, se binevoiască a 
contribui multă-puțină pentru terminarea 
edificiului școlară din Betfia în Bihoră, 
care deja mai bine de ună ană se află 
în statulă lui neterminată așa, că nici 
scopului secundară : de-a servi ca locuință 
cantoră-învățătorului, nu corăspunde. Eră 

lipsa școlei este cu atâtă. mai ardătore, 
cu câtă mai ’nainte aici ea n’a esistată, 
prin urmare poporațiunea a fostă lipsită 
cu totulă de binefacerile învățăturii, și 
ca naturală urmare a fostă apoi de
generarea în credință, în iubirea de-apră- 
pelui, în moralitate și o desevârșită scă- 
pătare în cele pămentescl.

Școla nu are nici ună venită, bise
rica totă așa, eră miseria poporului 
numai acela o. cunosce în totă mărimea, 
care trăesce în mijloculă lui. Hotarulă 
comunei pe lângă aceea, că e rău pro- 
ducătoră, mai e și atâtă de mică, încâtă 
întrega recoltă, chiar să rămână în co
mună, abia ar fi de ajunsă pentru pânea 
de tote dilele; deră și puținulă acesta 
e dusă deja aprope totă de esecutorl 
în răutățile statului și poporală de pe 
acuma, de după secerișă, trebue să se 
cugete de a ave bucate pentru sine și 
familia.

Cu tote aceste, setosă de învățătură, 
mai ’nainte de acesta cu vre-o patru 
ani, cu ajutoră dela Maiestatea sa, dela 
bunulă nostru Episcopă Mihailă Pavelă 
și alte ajutore, sub conducerea preotului 
de atunci s’a apucată să edifice ună e- 
dificiu școlară corăspundetoră recerințe- 
loră moderne.

Lucrulă s’a începută; s’ău ridicată 
păreții și s’au pusă sub acoperemântă, 
însă sumele primite nefiindă ele destule,
— aici a trebuită se fiă întreruptă. Es- 
cepționândă deci păreții și acoperemen- 
tulă totulă lipsesce. Spre terminare, 
amăsurată sentinții inginerului reg. A. 
Paj or, care fuse esmisă să inspecționeze 
planulă , avemă lipsă de celă puțină 
200 fi. v. a.

Dreptă aceea între atari împrejurări, 
când noi pe noi absolută nu ne putemă 
ajutora, — după ce dela locurile mai 
înalte drepta ajutătore nu se pote tinde
— nu ne rămâne altă cale, decâtă a 
recurge la simțămintele adevărată pa
triotice ale publicului românescă, rugân- 
du-lă să fiă cu bunăvoință pentru ună 
scopă, pe câtă de națională, pe atâtă de 
măreță.*)

*) ContribuirI generose în favorea școlei 
din Betfia primesce și administrațiunea foiei 
nostre. Red.

In Betfia p. u. P. Szolos, Bihoră. 
plecată servă

Ioană Kovâry, 
preotă locală.

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

BerBinu, 27 Septemvre. Hotărâ
rea împăratului germană de a merge 
din Atena la Constantinopolfi se 
consideră ca unu actfi de forte 
mare însemnătate politică, ceea ce 
se vede deja din faptulu, că din 
partea diplomației rusesc! se facfi 
cele mai mari opintiri ca să ’lu 
zădărnicescă.

Berlină, 27 Septemvre. „Kol- 
nische Zeitung“ publică o comu
nicare oficiosă par excellence des
pre urniri de trupe rusesc! înainte 
spre graniță. Cu acesta stă în le
gătură, cjice-se, noua amânare a 
visitei Țarului, căci alttelfi „Kol- 
nisclie Zeitung“ n’ar fi adusă des
tăinuirile.

Parisii, 27 Septemvre. Comisi- 
unea prefecturei Senei de numărare 
a voturilorfi a anulată 8367 bilete 
de votu cu numele lui Boulanger, 
a proclamată deputată ală cercu
lui Montmartre pe Ioffrin, care a 
primită numai 5500 voturi. De 
asemenea a anulată comisiunea 
3841 bilete de votu cu numele lui 
Rochefort.

Belgradu, 27 Septemvre. Ale
gerile pentru Scupcină decurgă în 
liniște.

Statistică despre mortalitate.
înainte cu câteva săptămâni oficiulă 

centrală statistică ală Budapestei a pu
blicată ună conspectă asupra mortalității 
în diterite orașe din întru și din afară, 
care ne face în specială posibilă de a 
câștiga o ideiă clară asupra raporturiloră 
de mortalitate ale orașului Brașovă.

Conspectulă cuprinde 21 dintre cele 
mai însemnate orașele ale Ungariei și 
Transilvaniei, 11 orașe din Europa de 
sudă și 2 orașe ale Africei.

După acestă conspectă Brașovulă 

ocupă între orașele din vorbă în privința 
cifrei mortalității rangulă ală patrulea. 
Se vină adecă pe 1000 de locuitori so
cotită pe ană 24.8 morțl, inclusivă stră
inii morțl în localitate.

Mai favorabilă ca în Brașovă este 
cifra mortalității în Alba regia (Szekes- 
fejerver) cu 22.8 în Oedenburg cu 24.4 
și în Baia cu 24.7.

Cu privire la celelalte orașe se arata 
următorea cifră a mortalității: Viena 
25.0; Odessa 25.6; Seghedină 26.5; Ca- 
șovia 30,4; Clușiulă 30.4; Zombor 30.6; 
Sătmară (Szatmâr-Nemeti) 30.6; Debre- 
țină 31.0; Budapesta 31.5; BucurescI 
31.3; Aradă 33.5; Szabadka 34,3 ; Pojună 
(Pressburgă) 38.4; Csaba 37.8; Timișora 
38.9; Oradea mare 38.4; Kunfelegyhâz®, 
39.2 ; Kecskemet 41.5 ; Praga 29.3; Cra
covia 31.5 ; Petersburgă 31.1; Seraievo 
40.5; Alexandria 35.1 Cairo 47.4.

In ce privesce mortalitatea copiiloril 
se vină pe 100 de morțl socotindă suma 
totală a acestora într’ună ană:

Decă avemă în vedere numărulă

a) Pe copii dela 0—1 an: j) Pe copii dela 1—5 ani
In Budapesta 27. 46. 15. 9.
„ Seghedină 33. 01. 15. 52.
„ Debrețină 46. 32. 11. 65.
„ Pressburg 28. 84. 14. 60.
„ Timișora 25. 29. 16. 88.
„ Cașovia 31. 89. 13. 70.
„ Oradea-m. 33. 91, 11. 17.
„ Brașovă 25. 88. 15. 69.
„ Clușiu 27. 79. 15. 34.
„ Peclenburg20. 84. 16. 18.
„ Kunfelegyh. 37. 82. 17. 72.
„ Viena 26. 82. 11. 24.
„ Praga 22. 79. 17. 41.
„ Triestă 26. 04. 18. 12.
„ Petersburg 29. 81. 16. 43.
.. Odessa 33. 68. 18. 39.
„ BucurescI 27. 62. 15. 11.
„ Serajevo 25. 89. 26. 53.
„ Cairo 33. 40. 30. 45.
„ Alexandria 38. 45. 23. 49.

casuriloră de morte ivite în urma celoră 
mai însemnate bole de infecțiune: a dif- 
teritei, tifosului și tuBerculosei, mortalita
tea la câte 10,000 de locuitori o arată ur- 
mătorele cifre:

a) Difterită >>) Tignsu cj Tuberculcsă
In Budapesta 9.94 3.93 63.89

u Seghedină 6.75 8.56 49.44
n Szabadka 20.22 10.3 53.24
n Debrețină 5.88 5.16 35.78
n Pressburg 10.82 5.10 78.77
n Kecskemet 34.85 2.90 52.70
11 Aradă 5.38 4.62 69.50
71 Timișora 17.58 1.58 51.99
71 B. Csaba 26.17 8.44 46.52
77 Cașovia 4.37 2.62 59.64
îl Oradea-mare 7.55 6.64 54.64

Brașovă 8.11 1.62 36.2
îl Clușiu 11.75 8.16 45.68

Miskolcz 14.74 4.54 35.17
n Oedenburg 14.41 2.28 42.87
71 Viena 6.39 1.26 57.50
n Praga 4.46 5.98 65.13
77 Triestă 6.92 0.83 44.15
71 Cairo 2.3 21.78 148.83
77 Kunfelegyhâza 12.80 8.92 101.98

DIVERSE.
Nenorocirî în Japonia. In provincia 

Kil, Japonia, s’au întâmplată nenorociri 
de cele mai groznice. Peste 20,000 morți, 
și 20 orașe șterse de pe fața pământului, 
altele aprope dărîmate, acestea suntă jert
fele nenorociriloră pricinuite de inundări 
și de sfărâmarea unui munte, care a aco
perită 6 orașe.

La 18 Augustă, stăvilarele toren
tului Kinagava au fostă distruse lângă 
orașulă Yokohama și apa s’a revărsată 
peste câmpii și orașe, distrugândă totă 
ce întâlnia în cale. In acestă districtă, 
două sute de case au fostă luate de to- 
rentă și 5000 dărâmate, lăsândă trei-decl 
mii omeni fă^ adapostă. Tdte câmpiile 
cultivate mai josă de cheultt rîului La- 
dakagrea au fostă distruse de inundațiă. 
Din 60 de case din Wacanamura n’au 
rămasă nestricate de câtă două. Adân
cimea apei revărsate era de la 5—13 
piciore. In împrejurimile orașului Oraka 
nenorocirea a fostă îngrozitore. Mii de 
omeni sunt p6 drumuri. La Hangumura, 
180 case au fostă luate din loculă loră, 
30 persone au fostă înecate. La Maga- 
huri mai multe mii de case suntă dărâ
mate. Numărulă morțiloră e considerabilă. 
O depeșe din Wakayama anunță, că după 

ancheta începută totalulă caseloră dărâ
mate la Nismuragori se urcă la 1,092. 
Numărulă morțiloră e de 8000. In pro
vincia Kil, unde evaluările suntă mai e- 
sacte, numărulă morțiloră nu e mai mică 
de 10,000. Cadavrele morțiloră acoperă 
câmpiile; locuitorii nu voră putea în
cepe munca câmpului, de câtă peste câte 
va luni.

Pățania unui Unguru în Parisu. „Budp. 
Tgbtt". comunică următdrea istoridră 
hazliă: D-lă X e de profesiune sculp- 
toră și face parte din „Jeunesse doree" 
a Budapestei. Făcu și elă o călătoria, 
pentru studii la Parish și se încartirâ, 
pentru ca să’lă coste mai puțină, într’o 
locuință privată. Naturală, că la începută 
venea târdiu acasă, deorece gusta de
plină vieța de nopte a Parisului. Mai 
târdiu se sătura de ea și se duse într’o 
seră deja la 9 ore acasă, ca să se odih- 
nescă și elă cum se cuvine. Fără să aprindă, 
luminarea, vru să se culce, și când se duse 
la pată observă, că i-a ocupată patulă alt
cineva, care sforăia cumplită. Ilă deș
teptă, îlă apucă de scurtă și fu forte 
uimită aflândă dela elă, că e chiriașulă 
odăii pănă la 11 ore din năpte. Pro
prietara , vădândă că Ungurulă gusta 
vieța de nopte a Parisului, găsise cu 
cale să închirieze peste di altuia odaia. 
’Șl pote închipui omulă tabloulă ce ur
mă după acesta esplicare.

Toastu pentru dame. La banchetulă 
de despărțire aranjată pentru juriștii 
germani adunați în Strassburg, consilia- 
rulă Thomsen a ridicată pentru dame 
ună toastă plină de umoră. Intre altele 
a disă: Conferința juriștiloră s’a arătată 
galantă și față de dame. Ea a hotărîtă, 
că damele potă face datorii, fără să fiă 
oprite (ilaritate). Ne-a succesă a statori, 
că femeile căsătorite, și decă suntă mi- 
norene, să nu mai stea sub tutorată, pen
tru că amă vădută că și soțiile mino- 
rene se pricepă a pune totdeuna sub cu- 
ratelă pe bărbații loră, prin urmare ele 
nu au trebuință de tutoră (ilaritate); am 
introdusă schimbulă de dame (neliniște), 
va să dică am recunoscută pentru dame 
dreptulă de a subscrie schimburi (polițe). 
(Rîsete sgomotose, aplause). Oratorulă 
încheia cu rugarea, ca damele, dreptă 
răsplată pentru acesta, să se înfățișeze 
la adunările juriștiloră în numără câtă 
mai mare.

Rectificare. In N-ru 205 ală „Ga
zetei", pagina 3, colona 2, rendulă 13 
de josă, rubrica „Logodnă", să se ce- 
cetescă D-șora Reveica N. Comșa, în loc 
de „Cosma".

«AwsuIlBa pieței ISBa’așovw 
din 27 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Oump. 9.44 Vend. 9.46
Argintă românescă - „ 9.39 w 9.41
Napoleon-d’orI - - - „ 9.45 w 9.47'/2
Lire turcescl - - - „ 10.70 77 10.74
Imperiali - - - - n 9.70 H 9.73
Galbinî . „ 5.57 n 5.59
Scris, fonc. „Albina116% „ 101.— H 102.—

n „ 5°/0 „ 98.50 n 99.
Ruble rusescl - - - „ 123.— 77 124.—
Mărci germane - - 58.20 D 58.50
Discontulă 6—8% pe anii.

Cursnlu la bursa de Viena 
din 26 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aurii 40/0 ------ 1C0.50
Renta de hârtiă 5°/a........................... - 95.55
Imprumutulii căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112. -
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 919. - 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.75 
Galbeni împărătesei- -...................... 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.47‘/2
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.30
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.60

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA", 
institutu de creditu și de economii 

Filiala, Erașovu 

acordă, la comercianți și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent 
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2 °/0 
Informațiunî mai detailate se potu lua dilnicu în 

biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

I
P Hotelieră românu. Bucătâriă română-francesă. X
V 104,25—24 X

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS.
Ocasiune unică pentru vizitatorii români!

A SE ADRESA : *̂ 3®

sGRAND HOTEL DACIA
41. Boulevard St. Michel. Paris. 0

Nru. 3490—1889. 49.M.1

PUBLICÂȚIUNE
referitore la taxele militare.

Se aduce la cunoscință publică, cumcă 
conspectele măsurărei taxelorfi militare, 
inmanuate subscrisului ofîțrfi.~prin ordi- 
națiunea direcțiunei financiare ddto 14 
Augustă a. c. Nru 1538-^.889, se află 
la oficiulă orășenescă > d ț dare din 24 
Septemvrie pănă în 1 OGtqmvrie a. c., 
înainte de prândă dela 8-Aț^^i după 
prândă dela 3—5 bre spre examinare din 
partea fiecărui.

Acele partide, cari în urma taxeloră 
militare statorite, se simtă nesatisfiîcute, 
și anume acele partide, cari în anulă 
premergătoră au fostă supuse solvirei 
taxeloră militare, ’și potă așterne peti- 
țiunile de reclamare comitetului adminis
trativă în decursă de 15 clhe i. e. pănă 
inclusive 9 Octomvrie a. c., pe când acele 
partide, cari se obligă pentru prima dată 
în acestă ană la sdlvirea acestei taxe, 
în decursă de 15 clile, încependă cu diua 
inducerei datorinței solvirei taxei mili
tare în libelulă taxei militare. Petițiunile 
acestoră partide au ca să se așternă di
recțiunei financiare reg. ung.

Taxele militare statorite espiră cu 1 
Octomvrie a. c. și suntă de a se plăti 
deodată, celă multă pănă în 30 Noemvre

a. c. la cassa oficiului de dare, incasân- 
du-se la casă contrară cu 1 Decemvrie 
a. c. restanțele pe cale de execuțiune.

Din acestă motivă se provocă fote 
partidele supuse acestoră taxe, ca spre 
scopulă prescrierei acestei taxe statorite 
pro 1889, să se presenteze celă multă în 
decursulă a 8 dile la subscrisulă oficiu.

In sensulă §. 4 ală art. de lege IX 
din 1883 se provocă în fine tote acele 
partide supuse acestei taxe militare, cari 
din timpulă conscrierei acestei taxe mi
litare și-au schimbată stăpânulă seu mă- 
estrulă, să arate imediată și fără întâr- 
diere acestă schimbare subscrisului oficiu.

Brașovu, 23 Septemvrie 1889.
Oficijli orăsenescî 5s ta.' I

Nru. 9364-1889. 158,3-8

PUBLICAȚIUNE.
Din fundațiunea D-rului med. lohan 

Plecker suntă de a se da în împrumută 
2000 fi. pe lângă siguranță hipotecară 
și pupilară și pe lângă carnete de 6°/0.

Reflectanții îșl potă procura mai de 
aprope informațiunî dela subscrisulă ma
gistrată.

Brașovu, îu 7 Septemvre 1889.

I
>•

1► < se

visO 167,6-1 0

Cancelaria advocatului X
IOSIFU PUȘCARIU 8

află (lela 1 Octomvrw st. n. în PIAȚĂ No. 90, g 
Etagiutu I. ’ > r h „ALBINAU). g

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—JPredealu S*redealu —Budapesta wB.-Besta-Aradu-Teauș Teiuș-Aradu»B.-F*esta.  Copșa-uaicâ—Sibiiu
Tren de 

per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

Tren*  
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenil 
omni
bus

Tronîî 
accele- 
ratu

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny

8.31
11.20
2.22

"3Â0
9.20

11.25
1.04

3.10

Oradea-mare <

Vârad-Velencze
Fugyi-V âs ârheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

4.18 2.30
2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

Clușiu

Apahida
Gbiriș
Cucerdea
Uidra
Vințailă de susă
Aiud
Teiușu
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaleu
Homorodă
Âgostonfalva
Apatia
Feldiora

Brașovâ ! 
i

Timișă
Predealu

BucurescI

6.14
6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34
3.17
3.48
9.35

7.22
5.52
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

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

"6724
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
JPredealii 

, Timișă

Brașovu

Feldidra
( Ap ața
; Âgostonfalva
, Homorodă
; Hașfaleu
Sigliișdra

; Elisabetopole 
I Mediașă

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu
Aiudă
Vințulă de 
Uiora
Cncerdea 
Gliirișu 
Apaliida

Clușiu

bus a

) 
I

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca

'Rev
' Mezo-Telegd 
Fugyi-V âs ârheli 
Vârad-Velencze

Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Budapestei

Viena

7.30
12.50

1.19

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6T9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57

7.30
12.50
1.19
2.15

TU7
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
6.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

*)
5.03
6.22
7.23

*

O o 
B
q'
gx

s. 
B’ 
EhCD Q
5CD
<1
B'CD

Viena
UutlapestSB
Szolnok

Aradii

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

Trenu 
de 

pers.

T
11.-
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

3.40: Teiușu
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.30
12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Aradii

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
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
9.20
2.22

T.'q
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8Ă5

1.
2.

Trenă 
mixt Copșa-mică 2.05 4.35

Șeica mare 2.38 5.05
Lomneșă 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibfliu-Cupsa-nMcă.

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

6.- _
I 1.40 6.05

OșorheiuSisueria (Piski)-®9etroșeuE 3?etroșeni-Simeria (Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșcui 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
Banița .1 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșani 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradft—Timișora Timîșora—Aradii

Cucerdea - Oșoidieiw
5.35 Beghinulu săseseft 
6.0Î|__
6 44'ȚjiCucerdea 

•J^Cheța
|iLudoșă
M.-Bogata
Iernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58
7.35 7.-

7.30
11.51
9.55

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

jTimișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Meglainulii săsescu' 
®ș®rlaeiU“Cucerdea

Simeria (Piski)-Tailed.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
1 Oșorheiu < 10.- 9.49

| 6.45 12.15 10.20
iMirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Gbirisii—Turda Turda—GBierisia

Murfeșu-Ijudoșu-Bistrița Bâstrița-Mureșu-Bjudeșu

MurSșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

------ )l
4.30| Bistrița
ț 27 Țagă-Budatelecă
|| _  Murășă-Ludoșă

Ghirîșu 
Turda

li
9.33] 4.19 Turda
9.54| 4.40,1 Ghirișă

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unicddra

2.18
2.39
3.08

Notă: Numerii încuadrați cu nu grose însemnâză drele de nopte.

3.-
6.49
9.35

Sigtaișora—Bdorlieâu Odorheiu—Sigkișora
Ejuied.-Simeria (Piski)

1 Sighișora
Odorheiu

6.05
9.12 Sighișoră

Odorheiu
Unieddra
x-erna

8.56| Simeria
6.— 9.30

9.56
10.15

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


