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Amfi (țisft că Tisza Kalman nu 
mai pote stăpâni șovinismul^ ce 
l’a deslănțuitG. Acesta îlQ urmă- 
resce acum la totu pasulu și-i a- 
mărăsce filele.

Scandalurile în dietă și pe stra
dele din Pesta nu numai că au 
devenită permanente, der iau pe 
c|i ce merge dimensiuni mai mari.

Au începută s6 se bată depu
tății cu școlarii unguri ațîțațî de 
șoviniștii din oposițiă, er ministru 
președinte Tisza nu mai cuteză să 
umble p’afară fără escortă poliție- 
nescă, căci „națiunea11 de pe strade 
aruncă cu petri asupră-i.

Așa departe a adusă lucrurile 
nenorocita politică, care lingușindu 
pasiunile naționale a nutrită me
reu foculă șovinismului ungurescă.

La finitulă ședinței de alaltă- 
erî deputatulă tiszaistă Rohonczy 
s’a pălmuită c’ună teneră absol
ventă de scola reală, care împreună 
cu soții sei demonstra și făcea 
sgomotă strigândă din răsputeri: 
josu cu Tisza și cu partida lui! 
In furia lui deputatulă scose ună 
revolveră și împușcă pe teneră în 
pici or u.

întâmplarea acesta a produsă 
atâta iritațiune și sânge rău încâtă 
deputatulă Rohonczy n’a mai cu
tezată să se arate în dietă, ci a 
luat’o la sănătosa plecândă din 
Pesta. In cjiua următore s’a adu
nată erășî mulțimea înaintea die
tei și scandalurile îșî luară nou 
avântă.

Mulțimea primea pe deputății 
din oposițiă, cari soseau la șe
dința dietei cu „elyen“-url, er pe 
cei guvernamentali cu „abzugurî* 
asurcjitore. Când a sosită ministru- 
președinte Tisza mulțimea a în
cepută să scuipe după trăsura sa.

Ședința a fostă furtunbsă, nu

mai câtă nu s’au bătută unii cu 
alții. Maioritatea a decisă ca a- 
facerea Rohonczy să fiă predată 
comisiunei de imunitate.

După încheierea ședinței se 
începură erășî tumulturile pe stra
de. De astădată „patrioticii11 de
monstranți nu s’au mulțămitu nu
mai cu aceea de a striga „abzug“ 
și de a scuipa după trăsura lui 
Tisza, ci începură a arunca cu 
petrii după ea, urmărindu-o în 
fugă. D’abia a scăpată Tisza cu 
pelea întregă fiindă păzită de-o 
parte și de altă a trăsurei de po
lițiști călăreți.

La politechnică începură se 
dea cu petrii chiar și în polițiști 
așa că a trebuită se intervină totă 
armata, cea multă urgisită, ca se 
pună capătă scandaleloră și se 
restabilescă ordinea și liniștea 
publică.

Se ’nțelege, că atâtă casulă 
cu rănirea școlarului din reale, 
câtă și aceste scandaluri înnoite 
de pe strade suntă apă pe mora 
oposiției maghiare, care cu ori-ce 
preță vrea să restorne pe idolulu 
de pănă acuma ală șoviniștiloră.

Și în asemeni împrejurări, când 
șefulă loră nu mai pote cuteza 
a se arăta pe stradă, mamelucii 
din dietă mai au plăcerea de a 
se făli cu șovinismulă ce’lă des
fășură ei față cu naționalitățile, 
cum a făcutu secretarulu de stată 
Berzeviczy în ședința dela 16 1. c.

Berzeviczy s’a lăudată că nu
mai guvernulă cu ai săi au săvâr
șită „marea faptă“ de-a fi intro
dusă limba maghiară în scâlele 
poporale, pe când Mocsary s’a o- 
pusu acestei măsuri Ce orbiă pe 
ei ! Nu vădu ei ore că tocmai 
acea politică, care lipsită fiindă 
de orice semță de dreptate față 
cu maioritatea poporațiunei, pre
tinde mereu, că tbte trebue să 

fiă maghiare și numai maghiare 
în stată, nu vădu că tocmai a- 
cestă șovinismu violentă a săpată 
gropa lui Tisza, în care se voră 
prăvăli cu toții?

Răspunsă Rusiei.

Trei sute de tineri bulgari, din cele 
mai bune familii din țeră, au cerută prin
cipelui Ferdinands să le facă onorea de 
a forma ei o gardă de ondre. Ei vreu, 
precum spune o telegramă din BucurescI, 
să formeze unu regiments de călări și 
să jure principelui că, decă s’ar între
prinde o lovitură inimică în contra lui, 
fiă din ori-ce parte, îlă voră apăra pănă 
la celă din urmă omă. Patru dintre 
acești tineri i-au pusă principelui la dis- 
posițiă câte 16.000 franci pentru reali- 
sarea acestui scopă. Ca emblemă voră 
purta pe șapcă și pe peptă ună capă de 
mortă și se vorfi înarma cu săbii, cu ia
tagane și cu revolvere, fabricate din o- 
țălfi indigenă. Acesta e ună răspunsă 
la cele scrise de foile rusescl, care în 
urma abdicărei regelui Milanfi profe- 
țiau aceeași sorte și principelui Bulga
riei.

Vniunea liberală.

Ună grupă de bărbați cu vadă din 
cele mai diferite sfere de specialități a 
întemeiată în Parisă o reuniune „Union 
lib6raleu, în vederea alegerilorfi de de- 
putațl ce se voră face la tomnă. In a- 
pelulă său, acestă reuniune republicană- 
conservatdre tjice:

„Intre cesarismulă, care ne amenință, 
și între radicalismulă, ce i-a deschisă 
calea, vedemă numai ună unică mijlocă 
de a cruța Franța de o nouă revoluțiune 
și pote, că și de catastrofele cele mai 
îngrozitore; acesta e: întorcerea la idei
le moderațiunii’, ale toleranții și ale ade
văratului liberalismă. Trebue cu ori-ce 
preță a afla o maioritate în camera vii- 
tore, care să fiă destoinică a restabili 

în guvernă administrațiunea și finanțele. 
Ună guvernă conservatoră va faceFran- 
ciei cu putință a’șl relua în consiliulă 
națiuniloră rangulă ce i-se cuvine. Nu 
vremă nici o reformă radicală, nici da
rea pe venită, nici despărțirea bisericei 
de stată. Francia e obosită de agita
țiunile nefructifere, vre să trăescă în 
pace și să lucreze. Programulă acesta 
e forte simplu. E vorba numai de a 
relua erășî idea republicei paclnice, libe
rale și conservatore, care formeză unu 
locă comună de refugiu, unde toți Fran- 
sesii potă să se ascundă cu onore.“

Sporirea artileriei germane.

In parlamentulă germană presen- 
tându-se proiectulă de lege pentru spo
rirea artileriei, Richter combătu cu ho- 
tărîre proiectulă. Elă întrebă: Decă 
procederea Franciei și Rusiei e causa 
sporirei artileriei germane, pentru-ce nu 
s’a făcută acesta cu ocasiunea septena- 
tului, deorece raporturile militare ale 
Franciei și Rusiei erau și în 1887 totă 
așa de cunoscute ca și adl. Plănuita 
sporire a armatei francese cu 41,000 
omeni, cu care se motiva septenatulă, nu 
s’a făcută și generalulă Boulanger s’a 
retrasă. Nu-i vorbă, artileria francesă 
e mai tare, der cu proiectulă de a<|I se 
îndemnă Rusia și Francia a’șl spori din 
nou artileria, și așa va merge în infi
nită. — TSebel e contra proiectului și în
trebă : ce însemneză alianțele, decă 
înarmările se sporescă mereu. — Windt
horst întrebă : unde rămâne septenatulă 
decă vină mereu nouă cereri de ale ad- 
ministrațiunei de răsboiu. Ministrulăde 
răsboiu generală Bromart de Schellen- 
dorff susținendă proiectulă, spuse că 
pote se va introduce ună nou prafă de 
pușcă și atunci erășî se voră mai cere 
credite. — Hichtcr făcu o nimerită ob- 
servațiune: Acum ună ană cancelarulă 
a strigată: „Noi Germanii ne tememă 
numai de Dumnedeu, altcum de nime
nea în lume*, adl se pare, că noi Ger
manii trebue să ne tememă de tote, decă
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„Scii d-ta frumosulă cesornică, ce 
mi-l’ai arătată în bibliotecă când te
am făcută atentă, că e timpulă bise
ricei. Da, s'a aflată și ți-se va res
titui11.

„Adecă11, răspunseiu puțină cam în
curcată, „l’am pierdută . . .“

„Mișelulă este în temniță și fiindcă 
totă lumea scie, că pentru ună fileră era 
în stare să-și descarce pușca asupra ori 
cărui creștină, era pe aici să murimă 
de supărarea, că te-a ucisă și pe d-ta ca pe 
alții. Vomă merge amândoi la sergen- 
tulă poliției și-ți voiu recâștiga cesor- 
niculă. Ș’apoi să mai cj'că cineva, că 
organele legiloră nu-șl pricepă datoria 
la noi în Spania11.

„I-țl mărturisescă, că mai bucurosă 
așă vrea să-mi pierdă cesorniculă, decâtă 
ca prin fasionările mele să ducă la spen- 
cjurătore pe ună bietu omă încărcată cu 
păcate, mai alesă că. . . .“

_Fi liniștită . . . Hoțulă d-talemâne, 
poimâne . . . Ună singură furtă nici nu 
adauge, nici nu-i subtrage nimicu din 
sortea sa. BaremI de-ar fi dată Dum

nedeu să se fi mărginită la pungășită, 
der en se vedl prietine, elă a comisă 
mai multe omoruri, care de care mai 
înfiorătore11.

„Cum îlă chiamău ?
„In provincia e cunoscută sub nu

mele de Jase Navarro ; der mai are și 
ună altă nume bascică, care nu l’amă pute 
spune pote nici eu, nici d-ta. Vecii, e 
vrednică de luată în semă, și d-ta, care 
iubescl multă să cunoscl particularitățile 
nemuriloră, d-ta clică, n’ar trebui să ne- 
gligl ocasiunea ca să afli în ce chipă avuții 
din Spania se ducă de pe acestă lume... 
Navarro e în casa de penitență. Pă
rintele Martinez te va însoți pănă la 
elfi u.

Dominicanulă meu atâta stărui pe 
lângă mine, pănă ce m’a făcută se mergă 
să vădă pe prinsonieră, după ce mai în- 
tâiu am luată cu mine o legătură de 
țigări, sperândă că în chipulă acesta îmi 
voiu mântui indiscrețiunea înaintea lui.

M’au condusă la Don Jose tocmai 
în momentulă, când’i se servea prândulă. 
Elă mă salută cam rece, er după ce îi 
dădui țigările, îmi mulțămi cu multă cur
tenire. Numărândă câte suntă, puse 
câteva din ele la o parte, er cele mai 
multe mi le-a înapoiată cu observarea, 
că n’are lipsă de mai multe.

L’am întrebată decă nu-i voiu ușura 
încâtva sortea dându-i nisce parale prin 
mijlocirea prietiniloru mei. La începută 
dădu din umărl c’ună surisă amară, după 
aceea, cugetându-se asupra lucrului, mă 
rugă să facă a se ceti o missă pentru 
mântuirea sufletului său.

„Fire-ai așa de bunău, continuă elu, 
„fire-ai așa de bună, să mai faci încă 
una pentr’ună omă care te-a vătămată11?

„Fără îndoială, iubite prietene; der 
cu scirea mea nimeni nu m’a vătămată 
în acestă țeră“.

îmi strînse apoi mâna fucendă o 
față seriosă. După scurtă tăcere eră-șl 
mă agrăi:

„Iertată îmi este să ceră dela d-ta 
ună mică serviciu ? Decă te vei reîntorce 
vreodată în patria d-tale, credă că vei 
trece prin Navarra seu celă puțină prin 
Vittoria*.

„Dau, i-am răspunsă. „Prin Vittoria 
la ori ce întâmplare voiu trece, der e 
posibilă că voiu ajunge și prin Pampe- 
luna și decă d-ta dorescl voiu face forte 
bucurosă încunjurulfi acesta*.

„Așa der decă vei merge în Pam- 
peluna, vei vede multe lucruri de inte
resă pentru d-ta . . . e orașă frumosă. 
Eu îți predau medaillonulă acesta, îlă 
vei învăli în puțină hârtiă“, aici se opri 

pentru ca să-și nădușască durerea, „și 
îlă vei da unei femei bune, a căreia lo
cuință ți-o voiuspune. Ii vei dice femeii, 
că eu am murită, der modulă morții 
mele îlă vei ascunde*.

I-am promisă că-i voiu împlini do
rința. In diua următore l’am cercetată 
erășî pe Navarro petrecendă o parte 
din di cu elă. Din gura lui am auditfi 
trista istorioră ce urmeză aici:

ni
„M’am născută în Elisondo*, dise el, 

în lunca seu mai bine disă valea Bastau. 
Numele meu e Don Jose Lizorrabengva; 
și d-ta d-le, care cunoscl Spania, din nu
mele meu vei pricepe, că eu sunt bască 
și vechiu creștină. Decă portă numele 
de Don, am și' dreptulă la asta, căci decă 
am fi în Elisondo ți-așl pute arăta car
tea mea de nobilă. Părinții mei voiau 
să mă facă preotă ; mă trimiseră deci la 
școlă, der cu școla am isprăvit’o curând, 
îmi plăcea prea multă joculă cu pila, 
căruia îi și potă mulțumi perdarea mea.

Intr'una din dile, când tocmai câș- 
tigasemă, se legă de mine ună copilă; 
ni-am luată bețele plumbuite și norocul 
nu m’a părăsită ; der în curendă am fost 
silită să îmi facă urma pierdută din a- 
cestă ținută. M’am întâlnită cu nisce 
dragonl din regimentulă de cavaleria 
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nu procurămă 4000 de cai pentru arti
leria. Nu’nsemneză nimica alianța Ger
maniei cu Austria și Italia, de se ceră 
mereu nouă întăriri ale armatei ? — Pro- 
iectulă a fostă data comisiei bugetare.

8CIR1LE DILEI.•
Gutinulti este numele unui nou cjLră, 

sociala-literara-economica, ce va apăre 
în fiecare MercurI în Baia-mare, sub re- 
dacțiunea d-lui Gavrila Szabo și în e- 
ditura d-lui Michailă Molnar. Apari- 
țiunea acestui diară nl-a pricinuita mare 
bucuriă, căci în adevără era nevoiă de 
ela în părțile acelea mai multa espuse. 
„Gutinulă11 este scrisa cu noua ortografia 
cu semne și într’una limbagiu fluenta, 
semna îmbucurătorii pentru unitatea în 
scriere și pentru progresula limbei nos- 
tre. Ii dorima train lunga câta muntele 
Gutinula, ala cărui nume îlă portă.

♦ *
Fapte vrednice de imitată. Econo- 

mula din Dezna Teodora Beldea și so
ția sa Anița în anula trecuta cu chel
tuiala denșiloră și anume cu o sumă de 
170 fi. v. a. au pardosită cu petri fru- 
mose și corăspundătore sfântula altara 
și despărțămentulă bărbătesca ala sfintei 
biserici de acolo, er în anula acesta a 
testata pe sema sfintei biserici din nu
mita comună suma de 200 fi. v. a.

** *
Scolele in Șimleulu-Silvaniei. țfiarele 

unguresc! sunta forte mulțămite de mo
dula cum progreseză învățămentulă în 
Șimleulă-Silvaniei. Statistica ce nl-o îm- 
părtășesca ele privitorii la numărulă sco- 
larilora din acesta orașa este următorea: 
In 4 classe ale gimnasiului inferiora rom. 
cat. se află 77 școlari și 6 profesori; în 
scola comunală susținută de stata 295 
școlari și 8 învățători; în scola de băețl 
rom.-cat. 60 școlari și 2 învățători; în 
școla de fete greco-catoEcă (română) 
26 școlari și 1 profesoră. — Der băeții 
români în ce școlă mergfi?

** *
Esposițiă din Parisu. Din Bucurescl 

au plecata până acum trei vagone cu 
producte române la Parisa. Bfiete de 
loteriă, din venitulu cărora — afară de 
200,000 lei ce i-a datu statulă — are să 
se contribue la cheltueEle ce se faca cu 
representarea României la esposițiă, s’au 
vândut deja 270,000și au mai rămas de 
vândare numai 30,000. Cei cari vor câștiga 
cu bfletele, vor primi un bilet de ducere 
la esposițiă și întorcere, voru ave între
ținerea acolo și alte avantage timpa de 
câteva dile. La esposițiune se voru 
espune și productele de literatură ale 

tuturora femeilora, cari au scrisa, for- 
mânda o bibliotecă separată uiternațio- 
nală, er opurile vonl fi arangiate, după 
cum ele simtă scrise în Enfba francesă, 
itahană, spaniolă, română, germană etc. 
Ministrulă de interne francesa a con- 
cesa unei trupe spaniole a se produce 
la esposițiunea dela Parisa în lupte cu 
tauri. Acestea voră fi de tota intere
sante. Ministrulă însă a concesa numai 
sub condițiune, ca să nu se verse sânge.

** #
Exercițiile de arme. Ministrula de 

lionvedl a data o ordinațiune, că la 
exercițiile de arme din ăsta ana iau parte 
soldații recrutați în 1884, 1882 și 1880 
și oficerii în reservă din acești ani; din
tre volunntarii pe una ana acei oficerl 
în reservă ori reserviștl trecuțl între 
honvecjii de rândă, ala cărora obligă- 
mentu la serviciu în reservă s’a estinsa 
pe timpa mai lunga prin începerea ser
viciului activa mai târdiu; mai departe 
acei oficerl în reservă și reserviștl, cari 
au să facă ulteriora esercițiula de arme 
din 1888. Durata esercițiului e de 28 
de dile pentru oficerii în reservă, de 13 
dile pentru ceilalți reserviștl. Din 
reservă cavaleriei se vora convoca la e- 
sercițiula de primăveră numai voluntarii 
de odinioră. Instrucțiunea pentru eser- 
cițiile de tomnă se va pubEca mai târ
diu. Acei oficerl în reservă dela tru
pele sanitare, cari au absolvata cu suc- 
cesa pe cheltuiala lora propriă cursulfi 
de echitațiune ala infanteriei, se soco- 
tesce de rendulu acesta ca una eserci- 
țiu de arme. Timpula petrecuta în spi- 
tala, în cursula eserțiilorh de arme, nu 
se socotesce la esercițiu. Pedepsa de 
aresta pentru o faptă comisă în timpula 
esercițiului, numai după acesta o face 
celu pedepsita. Reserviștii dela artile- 
riă nu se convocă de rendulă acesta. 
Cererile de scutire dela esercițiu să se 
adreseze cu 14 dile înainte de terminulă 
convocării.

* * *
Nouă împărțire. Ministrulu de jus

tiția a alăturatu comuna Vurperă din 
ocolula judecătoriei cercuale din Sibiiu 
la ocolula judecătoriei din Nocriga, mai 
departe comuna Aciliu din ocolula Mer- 
curei la ocolula judecătoriei din SăHște. 
Acestă împărțire intră în putere cu diua 
de 15 Iunie.

* * *
Societatea pentru cultura și literatura 

română in Bucovina. Duminecă în 5 (17) 
Martie a ținută Cucernicia sa domnulă 
Constantina Morariu o prelegere publică 
vorbinda despre „Istoriculă școlei reale 
gr. or. din Cernăuță.“ Prelegerea s’a 

ținuta în localitățile „Societății pentru 
cultura și literatura română în Bucovina11, 
intrarea fiindă gratuită.

* * *
Societatea geografică română. Sâm

bătă la 8 și jumătate sera au începută 
în Bucurescl ședințele anuale ale socie
tății de geografia, cari s’au continuată 
Duminecă sera și a fostă și Luni 
sera (ultima). Regele a presidată. La 
prima, după cetirea raportului anuală 
făcută de d. secretară generală George 
I. Lahovary, și după proclamarea pre- 
mieloră date eleviloră și eleveloră, cari 
au triumfată la concursulă de geografiă 
din Septemvre 1889 — s’a acordată cu- 
ventulă d-lui Ionescu-Gionă, care a ce
tită conferința sa asupra „Geografiei în 
Cronicarii români.11 Ea va fi publicată 
în „Analele11 societățn. După d-sa d-lă 
ingineră Drăghiceanu a vorbită despre 
studiele geologice și miniere în România. 
Duminecă sera, după cetirea raportului 
d-lui Gr. Tocilescu despre lucrările pre- 
sentate la concursulă de dicționare ale 
județeloră române și în care s’a dată 
premiulă d-lui Chiriță, revisoru școlară 
(Iași), s’a dată cuvântulă d-lui Barbu 
Constantinescu, care a cetită conferința 
sa asupra „Țiganiloră în Europa și’n 
România11, și’n urmă d-lui Urechiă, care 
a vorbită și cetită părți din lucrarea ce 
pregătesce despre „Industria și comerciulă 
în România11, un victorios răspunsă dată 
acelora, cari pretindă, că industria și co
merciulă erau pe mâna străiniloră în se- 
cohi trecuțl. Documentele cetite de d. 
V. A. Urechiă răspundă cu prisosă la 
aceste false și tendențiose afirmațiunl, 
dice „Românulfi11. Ună pubEcă ntună- 
rosă a asistată la ședințe și a urmată 
cu interesă espunerile conferențiariloră. 
Luni sera, la a treia și ultima ședință, 
au vorbită d-nii maioră Năsturelă des
pre „Heraldica Română11 și căpitană Gu
riță despre „Masivulă Harțului11.

*

Congresu didacticii. Ală AT congresă 
ală corpului didactică din România, pre
cum spune „Democrația11, se va ține la 
Iași în dilele de 3, 4 și 5 Aprifie. Se 
va discuta cestiunea: „Organisarea sco- 
leloră normale primare.11 O reducere 
de 50 la sută pe calea ferată română e 
asigurată ori cărui participante. înscrie
rile se facă la secretariulă C. Dobreseu, 
prof, la liceulă sf. Sava.

* * *
Colonelulă Zathureczky, care s’a sin- 

ucisă în Alba-Iulia, acum 20 de ani fu
sese apucată de nisce cârceiu și medicii 
cari l’au tratată l’au declarată ca mortă. 
S’au făcută tote pregăririle de înmor

mântare, a fostă aședatu colonelulă în 
cosciugă și când s’a pusă capaculă peste 
cosciugă, ca apoi să fiă dusă la gropă, 
unui servitoră ’i se păru, că colonelulă 
a mișcată mâna. Făcu arătare, se des
coperi cosciugulă și în adevără medicii 
constatară, că mortea a fostă aparentă. 
— Ca motivă ală sinuciderei întâmplate 
în dilele trecute se dau după unii da
torii de bani, după alții calumnii în con
tra Eu, că n’ar fi fostă destoinică ca 
șefă de regimentă. „Pești Hirlapu pu
blică nisce fragmente dintr’o scrisore ce 
ar fi lăsat’o colonelulă și în care se dice, 
că generalulă, de care atârna, se vede, 
l’ar fi calumniată la locurile mai înalte. 
„Acesta e răsplata soldatului ungurescă 
distinsă cu șepte medalii,11 înclieiă scri- 
sorea. Nu cumva foia ungurescă vre 
să agite în contra armatei comune toc
mai fiindă că și în cameră se desbate 
legea mihtară ?

* * *
Prelegerea ce a ținut’o Dr. Holub 

Vineri sera în sala hotelului N-ră 1 a 
intrunită ună publică forte numărosă 
care a ascultată cu cea mai mare aten
țiune interesanta descriere a pățaniiloră 
șl-a descopeririloră savantului esploratoră 
în ultima sa călătoriă în sudulă Africei, 
(1874—1876) ce a făcut’o însoțită de 
consorta sa. Dr. Holub a plecată de 
aici la Viena ca să țină acolo a treia 
prelegere. Densulă se va întorce mai 
târdiu erășl prin Ardelă, ca să mai țină 
una seu două prelegeri, în Sibiiu și Alba- 
Iulia.

* Bjs *
Divorțul!! dintre Milanu și Natalia. 

Se comunică din Belgradă, că sinodulă 
bisericei autocefale a Serbiei, a cărei 
reunire plenară a fostă împedecată în 
timpulu din urmă, se va întruni în cu- 
rându conformă Sf. canone. Și că o- 
dată cu constituirea sa, d. PhocianațI, 
advocatulă reginei Natalia, va sesida sa- 
crulă corpă cu ună recursă împotriva e- 
dictului de divorță pronunțată de mitro- 
politulu Theodosiu ; întru câtă se scie 
că în ortodoxiă „infalibilitatea“ spiri
tuală aparține numai sinodeloră episco
pale, cari au puterea a judeca chiar pe 
patriarc.hii ecumenici. Se crede că si
nodulă Serbiei va pronunța nulitatea e- 
dictului de divorță, întru câtă n'a fostă 
luată potrivită disposițiuniloră canonice 
prin ascultarea ambeloră părți, der că 
în fața împrejurăriloră de faptă, suprema 
autoritate bisericescă va menține sepa- 
rațiunea de corpă a părec-hei regale.

** *
Falsificatori de bancnote. Janos Laszlo, 

care a luată parte la unu omoru în Kis-

Almanza și m’am înrolată și eu între ei. 
Peste puțină vreme am ajunsă caporală 
și aveamă prospecte, că voi fi înaintată 
în scurtă vreme la rangulă de sergentu, 
când spre nenorocirea mea mă trimiseră 
ca sentinelă în fabrica de țigări din Se
villa. Eu, ca unu adevărată navarriană, 
totdeuna îmi căutamă ceva de lucru. 
Făceam tocmai din sârmă de aramă un 
lanță cu care să-mi legă aculă ce-lă fo- 
losiamă la curățirea puscei. Deodată 
mă agrăescă companionii mei: „tragă 
clopotulă; fetele vină erășl la lucru". 
Trebue să sciipcăîn fabrica acesta lucră 
ca la vre-o 4—500 femei? Ele pregă- 
tescă țigările într’o sală mare, unde fără 
concesiunea autoritățiloră judecătorescl 
și a gendarmeriei nu pote intra nici un 
bărbată, fiindcă femeile, mai alesă cele 
tinere, pentru groznica nădușelă, se facă 
comode. Când ele intrau pe portă, în 
vreme ce soții mei se uitau la ele, eu 
am rămasă nemișcată pe banca de lângă 
portă. Eram încă tînără ; pururea mă 
gândeamu la țera mea și nu credemă 
g fiă fată frumosă aceea, care nu are 
ochi vineți și pără legănată în valuri 
mătăsose peste umerii ei. Cu nasulă 
plecată spre lanțulă ce-lă lucramă, stăm 
așa, când deodată audă pe nisce cetățeni 
dicendă: ecă și gitanilla. Mă uită și o 
vădu pe flO. Era di de Vineri, și nu 

voiu uita-o nici-odată. Ai vădută pe 
Carmen: o cunoscl, sci aceea, la care te 
am întâlnită câteva luni înainte de asta.

Era îmbrăcată într’o rochiă scurtă 
și roșiă, sub care se putea vede nisce getre 
de oatifea albă și ună buchetă ce da 
miresme îmbătătore îi atârna la pieptă. 
Ișl dete mantila într’o parte să i-se ve«lă 
umerii. In țera mea și-ar face omenii 
cruce să vedă femee îmbrăcată astfelă. 
Ea scia răspunde potrivită ori și cui, 
ochia pe furișă și punendu-șl mânile în 
șolduri se învârtea c’o adevărată obrăs- 
niciă țigănescă. La prima privire nu 
m’a impresionată și nepăsătoră îmi con
tinuam lucrulă; der fata se opri înain
tea mea și mă întrebă:

„Pământene, nu ml-ai da mie lăn- 
țuculu ăsta se-ml acăță cheia lădii de 
elă?“

„E pentru aculă dela pușcă11, i-am 
răspunsă.

„Pentru acău, strigă ea recjendă cu 
hohotă, „Audi colo, d-lă ăsta face lăn- 
țușe ca să le folosescă la ace“.

Toți cei din jurulă meu începură 
să rîdă de mine, er eu simțeam că ro- 
șescă nesciindă ce să răspundă.

„Vino, scumpulă meu11, continuă ea, 
„vino și fă’ml și mie 7 rifurl de pant- 
lică de asta neagră pentru mantilă11, 
țlicendă acestea apucă florea de cassio, 

ce-o ținea în gură, și mi-o aruncă drept 
între ochi. D-lă meu, îți mărturisescă 
sinceră, că atunci mi-se păru,' că sâmță 
ună cartușl sfredelindu-ml inima. Nu 
sciamă unde să mă ascundă ; am rămasă 
deci nemișcată ca ună lemnă. Când ea 
intră în fabrică, am observată florea de 
cassio aruncată josă la piciorele mele; 
nu sciamă ce-a intrată în mine și, pân- 
dindă să nu mă vadă consoții, am ridi
cată florea și am ascuns’o cu grije în 
pieptară. Cea- dintâiu blăstămățiă, gân
deamu în mine.

După câteva ore, etă numai că vine 
la sentinelă unu portară cu fața înspăi
mântată și înjurândă. Spuse, că în sala 
cea mare a fabricei a fostă ucisă o fe- 
meiă; paza se ridică. Mai marele meu 
îmi renduesce doi omeni să cerceteză 
năcazulă. Iau omenii și plecă. Inchipu- 
eceețl domnule, că pășindă în sală mai 
înteiu și mai înteiu vădă ca la 300 de 
femei strigândă, văitându-se și făcendă 
ună sgomotă așa de mare, încâtă vocea 
mea nu se putea audi de locă. Intr’ună 
colță ală salei, cu mânile ridicate spre 
ceră, bătendă din picidre și umplută de 
sânge zăcea o femee cu ună x pe față 
făcută din două tăiăturl de cuțită. Vis- 
a-vis de rănita, vedeamă pe Carmen, pe 
care o țineau cinci seu șese femei mai 
bătrâne. Femeea rănită striga : unu con

fesară, ună confesară căci moră! Car
men nu cjicea nimică; îșl stringea nu
mai dinții și ochii și-i învârtea ca ună 
cameleonă.

Ce s’a întâmplată?11 îutrebaiu. Abia 
cu greu am putută afla ce s'a întâm
plată, fiind-că câte femei erau tote răs- 
pundeu deodată și încâlcită. Se vede 
treba, că femeea rănită s’a lăudată, că are 
bani destui ca să-și cumpere ună măgar 
la tergulu din TrieunI. „Der nu te în- 
destuleștl cu o mătură?" dise Carmen, 
care era rea de gu ă. Cealaltă simțin- 
du-se vătămată de răspunsul acesta, dise 
erășl „că nu e cunoscută cu măturile fi- 
ind-că nu e nici țigancă și nici fatadra- 
cucului, der pentru aceea domnișora 
Carmencita nu peste multă vreme se 
pote face cunoscută cu măgarulă, decă 
căpitanulă poliției o va duce, ca într’o pre
umblare, mai îndărăptă cu două locuințe 
ca se prindă musce.“

„Eu încă voiu face pe obrazulă tău 
brazde pentru musce!u răspunse Carmen 
și nici una, nici două, ia cuțitulă cu 
care tăia capătulă țigăriloră, și u face 
pe obrazu semnulă crucei St. Andreiu.

Lucrulă era lămurită, Am apucată 
pe Carmen de brață cpcendu-i: „Sori- 
oră, trebue să mergemă". Aruncă o pri
vire asupra mea ca și când m’ar cunosce 
și îmi răspunse cu abnegațiune: „să 
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telek și a fosta arestata în Seghedina, 
se ocupa și cu falsificarea bancnotelora. 
S au găsită acasă la ela mașinile și Zece 
bancnote de câte 1000 fi. forte bine is- 
butite.

* * *
Incunosciințare. Suntema rugați a 

publica următorele: Domnule Redactoră! 
„Binevoiți, Vă rogă, a comunica în co
lanele prețuitului D-vostre Ziară urmă- 
torea încunosciințare: Broșura mea „Lu
crulă i» școlii, 1 încercări și propuneri'1, 
procurată prin postă, costă 50 cr., în 
care se cuprinde și porto poștală de 
5 cr. La 10 esemplare, procurate de 
odată, se adauge încă ună esemplară ca 
rabată. Porto poștală însă este a se 
trimite de odată cu costulă cărțiloră 
procurate. Acesta mă vedui îndemnată 
a o face din incidentulă, că pănă acuma 
mi-s’au trimisă comande fără de a se 
adauge și costulă cuvenită pentru porto 
poștală. Primiți etc. G. Moianu.

* * *
Concertă de plugari. Despre concer- 

tulă din Ianova, arangiată de corulă 
de plugari de acolo în Dumineca lăsa
tului de brânză, ’i se scrie „Bis. și Sco- 
lei“, că a succesă peste totă așteptarea, 
și publiculă numerosă, care a fostă de 
față la acestă concertă, a rămasă de
plină mulțămită de prestațiunile aces
tui coră, atâtă în ceea ce privesce 
esecutarea cântăriloră, câtă și în ceea 
ce privesce declamațiunile.

* * *
Vieță lungă. In luna trecută a în

cetată din vieță locuitorulă Ioană Cășieru 
din comuna BlăgescI, județulă Bacău, în 
etate de 105 ani.

Cătră ven. clerU din tract, greco-cat. alll dușului.
Espedându-se cercularulă convocă- 

toră la sinodulă tract, pe 3 Aprilie a. c. 
înainte de a fi sosită ven. cercul, metr, 
în care ni-se demandă a desbate cestiu- 
nea fondului invalijiloră și neputendă 
comunica ven. cleră tract, pentru scur- 
țimea timpului pe altă cale proiectulă 
de resoluțiune în respectulă acestui 
fondă:

Acestă proiectă vi-se aduce la cu- 
noscință pe acestă cale, ca să-lă puteți 
studia și apoi în sinodă a-lă apreția.

Oficiulă prot. gr. cat. ală Clușiului.
CZwfiei, în 18 Martie 1889.

Proiectă de resoluțiune.
Cu respectă la fundațiunea începută 

prin Escel. Sa Prea Sânțitulă domnă 
Metrop. Dr. Ioană Vancea, comunicată 
clerului prin ven. cerc, din 1 Ian. a. c. 
Nr. 721, — se propune :

1. Sinodulă să aducă fierbinte mul- 

mergemă. Unde îmi e mantila ?“ îșl 
trase mantila pe capă așa că nu i se 
vedea decâtă unu singură ochiu și pășia 
după omeni mai blândă ca ună mielu. 
Ajungendă la sentinelă, căpitanulă îmi 
dise că lucrulă e seriosă, trebue dusă 
în temniță. Am foștii însărcinată totu 
eu cu lucrulă acesta. Am pus’o deci 
între doi dragonl și eu încă mergeamă 
după cum ei i-se cuvine unui caporală la 
astfelă de ocasiuni. Mergeamă prin orașă. 
Când am ajunsă în ulița șarpelui î-șl 
lăsă mantila peste umeri ca să-i potă 
vede fața fermecătore și întorcendu-se 
spre mine îmi clise:

_D-le oficeră, unde mă duci ?“
„In temniță1*, i-am răspunsă câtă se 

pote mai blândă.
„Ah, ce se va întempla cu mine, 

d-le oficeră, aibl îndurare cu mine. D-ta 
ești așa de tînără, așa de frumosă...“ a- 
poi îmi dise încetă: „lasă-mă să fugă 
și-ți voiu da o bucată de baz-lachi, cu 
care poți face să te placă tote fe
meile....u

„Der noi u suntem puși aici ca să 
vorbimă nebunii; avem poruncă să te 
ducemă în temniță și în potriva asta 
nu este lecă*.

(Va urma). 

țămită Prea Sânțitului D-nă Metr. Dr. 
Ioană Vancea pentru noulă sacrificiu, ca 
a depusă pe altariulă sf. bis. 5000 fi. ca 
începutulă unui fondă pentru preoții in- 
valicjl.

2) Sinodulă să voteze recunoscință 
Escel. Sale pentru mângâierea ce a fă- 
cut’o clerului și poporului prin aceea, 
că ne-a pusă în prospectă ținerea sino- 
deloră prescrise și de s. canone.

3. Sinodulă să roge pe Escel. Sa să 
se îndure a adauge suma cea de 5000 fi. 
la fondulă vechiu ală preoțiloră invalidl 
și ală preoteseloră văduve, ca așa să nu 
fiă 2 fonduri cu una și aceeași menire.

4. Sinodulă să roge pe Escel. Sa 
să se îndure a dispune elaborarea unui 
proiectă de statute pentru pensionarea 
nu numai a preoțiloră cari devină inva
lizi ci considerâudă că în s. nostră bis., 
cu forte puține escepțiunl, preoții suntă 
căsătoriți, în proiectulă acela să se regu
leze și pensionarea preoteseloră văduve 
și a orfaniloră de preotă, pentru ca să 
nu fiă siliți după mortea soțiloră loră și 
respective a părințiloră loră să se bage 
servitori și servitore cei mai mulțl.

5. In proiectulă acela să se reguleze 
referința preoțiloră invalidl și a văduve- 
loră preotese, precum și a orfaniloră de 
preotă de pănă aci. Apoi să se fixeze 
taxele ce le voră ave de solvită toți 
preoții câtă timpă suntă apțl de a purta 
oficiu bis. Să se statorescă momentulă 
acela, când are cineva dreptă de a se 
folosi de beneficiulă fondului de pen
siune.

Tote aceste după norma statuteloră 
altoră confesiuni și în specie după norma 
statuteloră votate de dieta țărei pen
tru pensionarea învățătoriloră poporali. 
Tacsele preoțiloră să nu fiă mai mici de 
5 fi. pe ană, cari credemă, că decă ună 
învățătoră este în stare să-i plătescă din 
modestulă său salară, cu atâtă mai ver- 
tosă pote fi în stare a’i plăti ună preot 
pentru asigurarea viitorului său și ală 
familiei sale!

Fiă-care preotă să aibă o cărticică 
în care să i-se inducă regulată solvirea 
tacsei, care în decursulă anului să o 
potă plăti când va voi.

6) Considerândă, că însăși s. scrip
tură dice că „ceZă ce servesce altarului de 
la altară se și trăescău, Sinodulă să roge 
pe Escel. Sa, ca pentru fondulă acesta 
să se pună o taxă moderată și pe ave
rile bisericescl.

7. Fiindcă pănă acuma au contri
buită la fondulă invalidiloră și Prea on. 
domni protopopi și prof. gimn. să se 
reguleze în proiectulă amintită și drep
turile și datorințele acestora,

8. Sinodulă să promită solemnă, că 
statutele ce se voră face și primi în si
nodulă arcliidiecesană le va primi și 
considera de obligatore pentru sine pen
tru totdeuna.

Comitet, fondului cult, tract. însărci
nată cu elaborarea proiecteloră de reso- 
luțiunl pentru sinodulă prot. gr. cat. ală 
Clușiului.

Din camerile române.
Camera. {Urmarea ședinței dela 25 Fe

bruarie').
D-lă Popescu dă cetire art. 14 din 

proiecta devenita 15. Etă textulă aces
tui articula : „întinderea unui Iotă mică 
va fi celă multă de 5 hectare și nimeni 
nu va pute cumpăra decâtă ună Iotă. 
Comunele rurale însă voră pute cumpăra 
pănă la trei loturi, ce va servi esclusivă 
la întreținerea șcblei și a bisericei“.

D-lă Ioană Lahovary depune ună 
amendamentă, că basa parcelărei să fie 
5 hectare, der decă defectuositățile te
renului vor împedeca, se pote să fie o 
diferință financiară în plusă seu în 
minusă.

D-lă Alex. Lahovary ministrulă, de
clară, că primesce acestă amendamentă.

Puindu-se la votă articolulă 15 
dimpreună cu amendamentulă, se pri
mesce. Art. 16 se voteză fără nici o 
discuție.

D-lă Raport oră dă cetire art. 17 
(art. 16 din proiectă) ală cărui textă e 
următorul ă:

„Planulă moșiiloră împărțite în lo

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

Budapesta, 21 Martie. Depu
tății au hotărîttt într’o ședință a- 
gitată, ca afacerea cu Rohonczy 
96 o încredințeze comisiunei de 
imunitate. Comisiunea o va lua 
în tratare Sâmbătă.

După încheiarea ședinței în
cepură din nou tumulturile pe 
gtrade. Când ministru-președinte 
Tisza plecă dela cameră, între 
blast eme și înjurături cumplite 
fii sburătoritu cu petri, urmân- 
du’i mulțimea trăsura și arun- 
cându după ea o pldiă de petri. 
Cu tdte astea ministrulfî îșl con
tinuă calea însoți tu fiindu de po
lițiști călări. Deputății Carol Pul- 
szky și Tors, care vru se apere 
pe Pulszky, au fostu insultați și 
loviți.

turi câtă și acela ală locuințeloră, îm
preună cu ună tablou de numărulă lo- 
turiloră, se va depune la primărie și se 
va pune în vederea locuitoriloră de că
tră ună delegată ală ministeriului agri- 
culturei, industriei, comerciului și dome- 
nieloră.

Acestă delegată va lua declarațiune 
scrisă, legalisată de primărie, din partea 
fiă-cărui locuitoră pentru lotulă anume 
indicată pe plană, ce voesce să cumpere, 
obligându-se a plăti prețuia fixată și a 
se supune la tote disposițiunile prevă
zute de lege. Aceste declarațiunl se voră 
face celă multă în 15 dile dela data de- 
punerei planului parcelărei.

„Pentru loturile puse în vendare pe 
o moșie se voră preferi: a) Comunele 
rurale pentru câte unulă celă puțină din 
loturile prevăzute Ia art. 14, alin. II. pen
tru școlă și biserică; b) Copii de familie 
cari au mai puțină de ună hectară ; c) 
Locuitorii capi de familiă de pe moșiile 
vecine, cari n’au pămentă ; d) Comunele 
rurale pentru celelalte loturi.

„Locuitorii cari au deja mai 
multă de ună hectară nu voră pute cum
păra decâtă loturi de 10 și 25 hectare. 
Loturile nu voră fi vendute decâtă în 
ordinea numerică a planului și tabloului. 
Intre ele loturile se voră trage la sorți 
când ar fi mai mulțl doritori pentru a- 
cestă lotă.“

La orele 5 și ună sfertă se suspen
dă ședința și comitetulă delegațiloră in
tră în secțiuni pentru a delibera asupra 
amendamenteloră propuse la acestă ar- 
ticolă.

Mulțămită publică.
Comitetulă reuniunei femeiloră ro

mâne din Sibiiu îșl ține de plăcută da- 
torință a-șl esprima cea mai căldurosă 
mulțămită pentru ofrandele și suprasol- 
virile, primite cu ocasiunea balului aran
giată în favorulă reuniunei la 19 (7) Ia
nuarie 1889.

Anume amă primită dela DD : Esc. 
Sa D. archiepiscopă și metropolită Mi- 
ronă Romanulă 30 fi.; Nicolau Fekete- 
Negruță, mare proprietară în Gherla. 20 
fl.; George Șandoră, proprietară din M. 
Cueșdă 8 fi.; conte Andreiu Bethlen, 
comite supremă, și Augustină Lâday, 
jude dela Curia reg. din Sibiiu, câte 7 
fi.; Ioană Drocă, protopopă gr. or. din 
Mercurea și domna soție, I. T. Hamrodi, 
comersantă din Sibiiu, Ioană Hania, di- 
rectoru seminarială, Dr. Oscară Kabdebo, 
advocată, Alesandru Lebu, proprietară, 
d-sora Elena Petrașcu, direetbră la școla 
civilă de fetițe, d-lă Nicolau Popea, ar
chimandrite și vicară archiep., Dr. Ab- 
solonă Todea, advocată, din S. Reghină, 
câte 5 fi.; Antonă Demeter, comersante, 
Nicanoră Frateșiu, protosincelă și secre
tară consist., Mihail Kabdebo, bancară, 
Dr. Ioană Moga, medică, Dr. Ilarionă 
Pușcariu, archimandrite, Victoră Say, c. 
r. generală-maioră, domna Frederica 
Sussmann, socie de medică, d-lă Davidă 
baronă Ursă de Margina c. r. colonelă 
în pens., toți din Sibiiu, câte 3 fi. 50 
cr.; Dr. Corneliu Moldovană, medică din 
Băița și Mateiu Voileană, asesoră con
sistorială din Sibiiu, câte 3 fi.; Ioană 
Bâdilă, jude regescă din Sibiiu, Petru 
Bogdana, învăț, din Cristiora, Dumitru 
Coltofeană, protopopă gr. or. din Brețcu, 
Parteniu Cosma, directorulă institutului 
„Albina11 din Sibiiu, Ioană Ghibu, pro- 
fesoră seminarială din Sibiiu, Petru 
Kabdebo, bancară din Sibiiu, Gustav v. 
Maetz, architechtă, din Sibiiu, N. N. 
din Sibiiu, domna Iosefina PaschevicI n. 
Dunca de Sajo, d-lă Petru din Brașovă.

(Va urma.)

Dela politechnică poliția a fostă 
sburătorită cu petri. La 3 6re 
după amecju a eșitu armata. Porta 
cu gratii a fostu deschisă cu forța, 
cei cari au aruncată cu petri au 
fostă arestați, sera i-s’a făcută tă- 
răboiu deputatului Krajtsik, care 
înainte de ședință a ofensată în 
modu neauzită pe deputatulă Po- 
lonyi. In mai multe puncte ale 
orașului au fostă demonstrațiuni, 
cu tote astea soldații eșiți în nu
mără mare au împedecatu adună
rile pe strade. S’au făcută vr'o 
25 arestări-

DIVERSE.
Vice admiralulu Jaures, ministrulă fran

ceza de marină, a murită în urma unui 
ataca de apoplexiă, în verstă de 66 ani. 
Jaures să număra între cei mai capabili 
marinari ai Franciei, și precum s’a dis
tinsa pe mare, așa s’a distinsa în răs- 
boiulă din 1870/71 ca comandanta de 
trupe pe uscata.

Unii Iacii în flăcări, în apropierea 
orașului Decher în statuia Indiana, înfă- 
țișezâ de câtva timpă miraculose jocuri 
ale naturei. Laculă e încunjurată de pă
duri, și are câte 600 yards (coțl engle- 
sesol în lungime și lățime, suprafața în
tregului lacfi e în flăcări. Enigmaticele 
cause ale acestui fenomenă însă nu sunt 
cunoscute. Se presupune că printr’ună 
mare cutremură suterana, ar fi străbă
tută minerale și uleiuri în apă și pe su
prafața apei, venindu în contactă cu ae- 
rulă, s’ar fi aprinsă, der mai de credută 
este, că se află în apropierea lacului vine 
de uleiuri, și acestea s’au strecurată în 
Iacă, uleiulă care se așeZâ în straturi 
asupra apei, s’a aprinsă la ore-care oca- 
eiune. Ună mirosă de puciosă se ridică 
deasupra lacului, ună fumă amețitoră 
se respândesce prin jură și pădurile 
din apropiere suntă în periculă de-a se 
aprinde.

O adevărată binecuvântare 
pentru omenire, și în deosebi pentru a- 
cei omeni, a cărora ocupațiune reclamă 
șederea la una locă, ori peste totă, cari 
facă puțină mișcare, este apa amară de 
Buda „Ofncr Răkdcy-Bitterwasseru a fra- 
țiloră Loser. Partea cea mai mare dintre 
cetitori va fi simțită durerile încueturei, 
provocate prin mistuirea neregulată a 
stomachului. Va fi căutată înzadară după 
unulă seu altă mijlocă, pănă-ce în cele 
din urmă li-se va fi atrasă atențiunea 
din partea unui pretină asupra apei a- 
mare de Buda și carea, o minune a na
turei! o mică sticluță de apă amară, luată 
dimineța, omulă lucră cu atragerea de 
mai înainte, e bine dispusă, are ună apetit 
escelentă, se află forte bine și din recu
noscință, provocată prin efectulă celă 
minunată ală apei amare, recomandă 
acestă lecă universală și escelentă de- 
apropelui său care sufere. In cele mai 
depărtate unghiuri ale globului pămen- 
tescă, pe unde locuescă omeni civilisațl, 
veți afla apa amară ca ună lecă de casă 
indispensabila, și acestei împregiurări se 
atribue, că frații Loser au ridicată depourl 
generale în tote cinci continentele. Pentru 
demonstrarea apei escelente de Buda ne 
provocămă la valorosele prețuiri și dis- 
tincțiunl câștigate la cele 12 esposițiunl 
și anume: Viena 1873, 1875, Seghedină 
1876, Parisă 1878, Sydney 1879, Szekes- 
fehervâr 1879, Melbourne 1880, Frankfurt 
1881, Triestă 1882, Budapesta 1885 și 
Brusela 1888, precum și la atestatele și 
părerile coloră mai renumițl chemiștl și 
medici și totă astfeliu la verdictulă ves
titului profesoră din Londra Dr. C. R. 
Carol Ticliborn, conformă căruia „nu e- 
sistă isvorău care se ofere o bogăție de 
săruri minerale și să întrunescă astfeliu 
de calități escelente ca isvorulă de Buda 
alui Râkocyu. Ca cea din urmă dovadă 
a escelentului și singurului mijlocă de 
cură a apei minerale nu putemă lăsa ne
descoperită și împregiurarea, că — precum 
totdeuna se află pismuitorl — astfeliu 
se află și pentru apa neîntrecută de Buda 
și pună în negoță apă mai puțină tămă- 
duitbre prin potrivirea eticheteloră apei 
minerale; din care causă atragemă aten
țiunea publicului în interesulă său și în 
speciala în interesulă renumelui apei a- 
mare de Buda, și îi recomandămă, ca la 
folosirea apei să ia bine sema la eticheta 
isvorului singura tămăduitoră „Ofner 
Râkcy“.

Editoră și Redactortt responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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CASSĂ DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACȚIUNI IN FĂGĂRAȘU.

CozxTroceire-
Domnii acționari ai „Cassei de economii „Fur

nica®, societate pe acțiuni44, se invită prin acesta 
în virtutea §. 16 alu statutelor!! societății la a

V-a adunare generală ordinară, 
care se va ține la Făgărașă în 25 Aprilie 1889 sti- 
lulu nou înainte de antenă la 10 ore în localulu societății.

Cbiectele:
1. Raportulă anuală alu direcțiunii, bilanțulă 

anului 1888 și raportulu comitetului de su
praveghiare.

2. Distribuirea profitului realisatu conformă bi
lanțului.

3. Fixarea prețului marceloră de presență pentru 
direcțiune și pentru comisarulă de c}i-

4. Alegerea unui membru în consiliulă direcțiunei.
5. Alegerea, conformă § 40 din statute, a comi

tetului de supraveghiare.
6. Propuneri.

Domnii acționari, cari în sensulă §§ 17, 18 
și 19 din statutele societății voiescă a participa 
în personă seu prin plenipotențî, suntă rugați a-șî 
depune la cassa societății seu la institutulă de 
credită și economii „Albina44 în Sibiiu, seu la Fi
liala acelui institută în Brașovă, acțiunile loră și 
eventuală dovedile de plenipotență celă multă pănă 
în 22 Aprilie 1889 stilulu nou.

Făgărașîi, în 7 Martie 1889.

Direcțiunea societății.

Cursul» pieței Brașov*
din 21 Martie st. n. 1889.

Bancnote roinânesci Cump. 9.49 Vend. 9.51
Argintă roinânescă - „ 9.45 n 9.48
Napoleon-d’orI - - - „ 9.61 n 9.63
Lire turcescl - - - „ 10.84 n 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 n 9.88
GalbinI . „ 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 101.— n

„ „ „ n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— •128.—
Discontulă - . - - 6'/2—8% Pe ană.

Cnrsulu la bursa de Viena

Bilanțulu cu 31 Decemvrie 1888

I

-A-CtiTre. fi. cr. Passive. fl. cr.

Cassa în numerară.....................
Cambie escomptate.....................
împrumuturi pe hipotecă
împrumuturi pe obligațiuni cu.

cavențî.....................................

4160.-

14446.—

4753
201364

18606

71
57

Capitală de acțiuni .... 
Depuneri spre fructificare .
Cambie reescomptate .... 
Interese transitorie anticipate . 
Fondulu de reservă ....

30000.—
99968.57
82701.10

1547.37
3691.48

Mobiliară.....................................
după amortisare de.

387.—
38.70 348 30

Dividende neridicate ....
Diverse conturi creditore

48.—
1051.16 219007 68

Diverse conturi debitore. 1624 39 Profită transpusă din anulă 1887
Profită curată ..........................

667.95
7021.34 7689 29

226696 97 226696 97

Contulu profitului și perderiloru.
T=^siri. fl. cr ~^7" enitia-Ti. fl. cr.

Interese la depuneri spre fruc
tificări .....................................

Salarie, porto, competințe de 
timbru, inserțiunî, maree de 
presență, chirie, diverse spese 

Contribuțiune și competințe. 
2O°/0 amortisare din spesele de 

fondare .....................................
10% amortisare din mobiliară . 
Profită curată..........................

4012.74

2604.21
1047.29

204.—
38.70

7021.34 14928
14928

28
28

Făgărașîi, în 31 Decemvrie 1888.

Interese dela cambie escomptate 9626.49
Interese dela împrumuturi pe 

hipotecă..................................... 389.45
Interese dela împrumuturi pe 

obligațiuni
Tacsă pentru 

țiunl . ,
Provisiuni .

cu cavențî . . . 1415.46
transcrieri de ac-

11431 40

14928[28

loanu Dejenariu m. p.,
comptabilu.

Ilariu Duvlea m. p., luliu Danu m. p., Ioană Tur cu m. p., Demetrie Chișierianu m. 
membru al£i direcțiunei. membru aid dir cțiunei. membru alu direcțiunei. membru aid direcțiunei.

Subsemnatulu comitetă amă esaminatu bilanțulu presență și contulă profitului și ală per- 
deriloră, confrontându-le cu registrele principale și ausiliare ale societății, ținute în bună regulă, l’amă 
găsită în consonanță cu acelea și esactă.

Făgărașu, în 16 Martie 1889. Comitetulu de supraveghiare:
losifCi. Lissa m. p. Dr. MTicolae Motocu m. p. Dr. jâmeireiu. oricui m. p.

Basiliu Rațu m. p., 
președinte.

Basiliu Stanciu m. p., 
membru alu direcțiunei.

P-

3
6

12

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

fl. —
fl. —
fl. —

fl. -
fl. —

50 cr.

ABONAMENTE
„GAZETA THA1TSILVA1TIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni ...............................................
unu anu....................................................

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană............................................................... 2
șese luni..................... , ... . 1
trei luni...............................................

Pentru România și străinătate:
anu............................................................ 8 franci,
șese luni..................................................4 franci,
trei luni..................................................2 franci.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Pe 
Pe 
Pe

9 • W W_W.W_W_W_W_W_W_W_W.W_W_-» 
*a*a*a*a*a*a*B*ll*>*H*ll*,l*a*f*

L.__ ■ A

din 20 Martie st. n. 1889.
Renta de aurii 4°/0 -............................ 101.60
Renta de hârtiă 5% ------ 94.25 
Imprumutuld căiloril ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.40
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 120 —
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 114.70
Bonuri rurale ungare....................... 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.=
Bonuri rurale Banatil-Timișil - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

unguresed ................................. - 99.85
împrumutul!! cu premialii unguresed 143.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 130.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.45

enta de argintă austriacă - - - - 83.95
Renta de aură austriacă ----- 111.50
LosurI din 1860 ------- 143.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 895.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI -------- 9.61
Mărci 100 imp. germane - - - - 59.45
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.70

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei* ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Niculae Ciurcn și Adolf 
Albrecht.

CONCURStJ?
De ocupată postă de 

scriitoru la subscrisulă. Sa
lariu lunarii 33 fl. seu 20 
11. și viptu. Condițiunî: A fi 
depusă censura de notară 
și atestate bune, — a pute 
ocupa acelu postu cu 1-ma 
Aprilie a. c. A se suplica 
pănă în 25 Martie a. c. la 
subscrisul ti.

Cugiertî (Kudsir) în 16 Martie 1889.
Procopiu Herlea,

notaru comunală.

Sosirea si niecarea treanrilorn si Dostotern iu Brajoya.
I. Plecarea trenurilor!!:

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

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

II. Sosirea trenurilor!!:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

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

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
w ,

n
d) „
«9 n

Brașova la Reșnovti-Zerncscl-Brană: 12 ore 30 m. după amecjl 
,, ,, Zizinii: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. G-eorgl] : 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Rcșnovu-Zcrnesct-Branu la Brașova: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinii la Brașova: 9 ore a. m.
c) Din Sicuime la Brașova: 6 ore sera.
d) „ Făgărașă la Brașovă: 2 ore dimineța.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nn abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

 Administrat „Gaz. Trans.“
TipografiafA. MUREȘIANU, Brașovă.


