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Au spus’o de nenumărate orî 
mulțl deputațl unguri în dietă, 
la diferite ocasiuni, că naționali
tățile din Ungaria au tote națiuni 
înrudite în afară, numai Ungurii 
nu au pe nimeni.

Și în locu ca legiuitorii un
guri împreună cu guvernulu se 
tragă învățătura cea adevărată de 
aci, că adecă ei, fiindu singuri pe 
lume și nu tocmai mulțl la nu- 
meru, trebue se caute a se purta 
bine cu naționalitățile, a nu aduce 
legi asupritore pentru ele, a nu 
suferi ca se fiă împedecate în des- 
voltarea loru culturală și națio
nală, din contră au trasă tocmai 
învățătura falsă și periculbsă, că 
adecă, singuri fiindu în lume și 
puțini la număru, să caute a se 
întări îmulțindu-se prin maghiari- 
sarea naționalitățiloru.

Mărginiți în judecata lorii, cu 
vederi politice scurte, diferiții șo- 
viniștî și agitatori unguri punendQ 
în practică falsa învățătură de mai 
susu, au adusu lucrurile acolo, că 
acțl s’au învrăjbită cu naționalită
țile cum nu se pbte mai tare și 
prin urmare s’au învrăjbită mai 
multă seu mai puțină și cu po- 
pdrele loru înrudite din afară. Și 
nenorocirea e, că șoviniștii o sciu 
bine acesta, der atâtă de orbiți 
suntu de patimă, încâtă continuă 
totă cu mai mare vehemență agi
tațiunile loră contra naționalități- 
loră, precum ne-am putută con
vinge și din desbaterile din dietă 
asupra proiectului de lege mili
tară, de câte ori s’a atinsă și 
cestiunea limbei naționalitățiloru.

Tratarea neumană, la care 
suntă espuse naționalitățile nema
ghiare a aflată mai întâiu resu- 
netu în Germania, unde cu tbtă 
alianța ce a încheiat’o acesta îm
părăția cu monarchia nostră, opi- 
niunea publică nu este nici decum 
amicabilă față cu regimulă ma

ghiară și unde nu numai odată 
foile germane și-au redicatu gla- 
sulă în contra intoleranței ma
ghiare și a pofteloră de maghia- 
risare, cari amenință esistența 
Germaniloră din statulă ungară.

De altă parte asuprirea Slova- 
ciloră și uneltirile de maghiarisare 
ale agitatoriloră unguri, de cari 
bâjbâe părțile locuite de Slovaci, 
au produsă ună ecou durerosă în 
pressa înrudită cehică. Ear acum 
încurageați de succesele dobândite 
de dipomația rusescă în Serbia, se 
pregătescă panslaviștii din Rusia 
a face capitală politică din sufe
rințele Slovaciloră, făcendu respon
sabili pentru ele pe toți Maghiarii.

Așa foia engleză „Daily News" 
a primită din Petersburg cu data 
de 14 Martie n. următorea tele
gramă:

„De câtva timpii circulă în cercu
rile panslaviste de aci raporte despre 
aceea, că Slovacii în Ungaria suntă fără 
rușine apăsați de Maghiari. Din parte 
forte autoritară aflu, că societatea slavă 
de binefacere a și hotărîtă să facă pașii 
cei mai energici, pentru a sprijini pe 
Slovaci în lupta loră. Desvoltarea mai 
departe a cestiunei slave în Ungaria e 
apropiată".

Și în locu ca foile regimului 
ungurescă, decă nu și ale oposi- 
ției se caute a abate amenințările 
de felulă acesta, dândă o bună 
lecțiune șoviniștiloră agitatori, cari 
mereu nutrescă foculu uneltiriloru 
contra naționalitățiloră; în locă ca 
însuși guvernulă se intervină spre 
a liniști opiniunea publică din în
tru și din afară, arătându că ne
norocita pornire de pănă acum de 
a persecuta pe Nemaghiari va în
ceta; că măsurile neliberale se voră 
retrage; că legile asupritbre se 
voru abroga; că în fine va fi în 
adeveră egală îndreptățire, chiar 
fiindă la cârmă numai miniștri un
guresc! : din contră foi ca „Pester 
Lloyd" ațîță foculQ și mai tare, 

folosindu-se de unu limbagiu pro- 
vocătoru. Astfel f6ia tiszaistă scrie:

„Domnii panslaviștl să pregătesc fi 
așaderă a strămuta terenulfi lorfi de o- 
perațiune pe teritoriul!! coronei sf. Ște
fană ! Se pare că prin evenimentele din 
Serbia au devenitfi forte îndrășnețl. Ei 
bine, deoă d-lfi conte are plăcerea de a 
cuteza unfi dănțișora cu noi, să o spună 
numai! In dosulfi acestora, lucru natu
rală că nu e ascunsfi altulfi decâtă con
tele Ignatieff. Elfi e președinte alfi so
cietății ce se numesce societatea slavă 
de binefacere, în adevărfi însă e centrul 
și vatra tuturorfi agitațiunilor!! pansla- 
viste în peninsula balcanică și peste ea 
în afară. Pentru ca Ungaria să rămână 
cruțată de uneltirile acestor!! intriganțl, 
de acesta va îngriji veghiarea nostră, 
și cu aeâsta Dumnetjeu cu noi.“

Tristu lucru, decă după doue- 
4ecl de ani de stăpânire „liberală" 
și „constituțională" ungurescă, nu 
le dă mâna celoru dela „Pester 
Lloyd" se răspundă: uneltirile 
vostre panslaviste nu voru afla 
teremu în Ungaria, pentru că 
Slovacii suntu mulțumiți cu sbrtea 
loru !

Der ei făcendu pe voinicoșii 
respundu: suntemu gata a juca 
danțulu cu contele Ignatiev, și 
vomă veghia ca intrigele lui se 
nu ne strice!

N’ar fi nimicu unu danțu și 
le-amil pofti petrecere bună, decă 
în adeveru l’ar juca numai șovi
niștii unguri și perciunații; der 
vorba e că danțulu ar pute de
veni seriosu și ar trebui se-lujoce 
întrega poporațiune pentru păca
tele unora.

E timpulu să ’și viă în fire cei 
dela putere și să apuce pe calea 
cea dreptă și cinstită, pe calea a- 
devăratului liberalismu și constitu- 
ționalismu, să înlăture vrajba din 
năuntru, făcendu astfelu să dispară 
ori ce prileju de amestecu din afară.

Armata rusăscă și esercițille de năpte.

Cetimfi în 4iarulâ|„Russki Invalide", 
ultimulil numără, următorea notă, care 
emană dela unfi comandanții alfi unei di- 
visiunl de infunteriă rusescă:

„Luptele de nopte vorfi juca unfi 
rolfi forte important!! în răsboiele viitore, 
mulțămită precisiunei armelor!! moderne. 
E der necesaj de a obiclnuî trupele cu 
manevrele de nopte și de a stabili asu
pra acestui punctfi chiar regule com
plecte. Trebue der a se înscrie în pro
grama esercițiiloril trupelor!!:unfi numără 
esactfi fixQ de manevre de nopte la fiă- 
care companiă, batalionfi seu regiment!!. 
Fiă-care companiă va fi provăcjută cu 
unfi fănarașfi, înlocuind!! semnele de 
conveniență, întrebuințate diua. Cea 
dinteiu companiă va pute de esemplu 
să aibă o lanternă roșiă, a doua una al
bastră, a treia una albă și a patra una 
verde."

SCIRILE DILEI.
Sinodulu Eparchiei Caransebeșului e 

convocată pe diua de 26 Martie (7 
Aprile) pentru alegerea Episcopului die- 
cesanfi.

♦* *
Concursă la institutele militare. Cor 

manda corpului de armată 12 publică ș- 
pentru părțile ardelene concursele date 
de ministeriulfi de răsboiu pentru locurile 
vacante în institutele militare. In anul!! 
scolasticii 1889—90 vorii fi vacante în 
școla reală militară, în orfelinatul!! mili
tarii și în academiă cu totulfi ca la 250 
locuri subvenționate de statfi parte de 
totfi, parte pe jumătate. Condițiunile 
s’au publicați! în monitorul!! armatei. 
Condițiile principale suntfi însă, ca con- 
curentulil să fiă cetățenii ungarii seu aus
triacă, să întrunescă etatea corăspundă- 
tore și destoinicia recerută pentru a 
pută fi oficeră. Condițiile se potfi vede 
la comandele corpuriloră de armată. 
Locuri cu stipendii de sine stătătore 
suntfi 28.

»* *

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

(5.;

— Novelă. —
Noi cei din ținuturile bascice avemă 

ceva particulari! în pronunciare, de pe 
ce Spaniolii ne cunosc!! îndată; din con
tră ei nu potfi să învețe decâtfi numai 
bai, jaona (da, domnule). Carmen așader 
forte ușorii a putută înțelege de unde 
sunt. Sci d-ta, țiganii, fiindă că nu au 
patria lorii, pribegescă pururea, învață 
orice limbă și cea mai mare parte din ei 
se află în Portugalia, Francia, în Pro
vincii, Catalonia, c’ună cuventă în totă 
loculă; ba uneori se sciu înțelege și cu 
Mauri și Englesl. Carmen scia fdrte 
bine limba bascică. „Laguna, ene bihot- 
sarenaf „iubitulă meu" dise ea „din țera 
mea ești-"

Limba nostră domnule e așa de fru- 
mosă, încâtă decă o aurjimă vorbindu-se 
în țeră streină, ne cutremurămă.... Nu
mai unfi confesară din țăra mea potă 
să-mi capătă? — Adause banditul!! în
cetă. După o scurtă puusă continuă:

„Eu sunt din Elisondo" cjiseiu eu.

„Eu însă din Etchalorbo" răspunse 
ea, și țiganii m’au dusă în Sevilla. Am 
lucrată în fabrică să câștigă cevașl pen
tru calea ce aveam s’o facă în patria 
mea Navarra, unde mă așteptă mama, 
care n’are alțl copii decâtă pe mine, și 
afară de o grădină nici o avere. O! 
decă așă fi acasă, între munții noștri cei 
albi! Mulțl mă năcăjau că nu sunt din 
țera asta a pungașiloră și a stricatelorfi 
vendătore de portocale; și poporală a- 
cesta de josă întotdeuna mă înjură și 
atacă căci cjiceam că ună flăcău din țera 
mea armată numai c’ună maguil nu s'ar 
teme de cuțitele călăiloră din Sevilla.

D-lă meu, ea pururea mințea. Nu 
credă să fi spusă vre-odată adevărulă 
în vieța ei; der cu tote astea când vor
bea ii credeam. Da, mintea mea era 
robită de vorbele ei șirete. Rupea limba 
bascică binișoră și credeam că e din Na
varra, fiindă-că numai ochii, gura și fața 
o arătau a fi țigancă. Eram hăbăucă; 
mai multă de-atâta, nu vreamă să sciu 
nimicii. Eram beată și credeam că n’am 
vorbită decâtii nebunii și eram chiar și 
gata să facă nebunii.

„Decă te-ași împinge și-ai căde",

continuă Carmen în limba bascică, „ăștl 
doi ștrengari de bună semă, că nu m'ar 
rețină.... “

„Probeză", răspunseiu, uitându-ml 
de poruncă, „probeză și să-ți ajute ver- 
gura Maria.

In momentulă acesta treceamă prin- 
tr’una din stradele cele mai strimte din Se
villa. Carmen se întorce fără de veste și-mi 
dăuna cu pumnii în pieptă. Eum’am lă
sată josă. C’o săritură trece peste mine 
șl-o ia la fugă c’o iuțelă estraordinară. 
Numai decâtă am sărită în susfi, ml-am 
pusă lancea de-a curmezișulă și cei doi 
soți ai mei, împiedecați astfel!! nu puteau 
s’o urmărescă în primele momente. Der 
dup’aceea eu însumi fugeam după ea și 
soții mei după mine, der ca s’o ajun
gem!! nici vorbă nu putea fi. Câte femei 
bătrâne întâlneam!! în calea nostră, tote 
veneau în ajutorulă celei scăpate, așa că 
ne îndreptau pe căi greșite. După multă 
umblare în susil și în josă amfi fostă si
liți să ne întorcemu la dirigentulă po
liției.

Omenii mei, ca să scape de pedepsă, 
se vorbiră se spună, că Carmen vorbea 
cu mine în limba bascică lucruri neîn

țelese de ei. Ș’apoi cum ar fi putută 
să credă șefultl meu, că o tenără fată 
m’a doborîtQ la pămentfi c’o lovire de 
pumnă în pieptfi pe mine, ună zdra
vănă voinică? „Ești forte suspectă" 
dise șefulfi. Reîntorcendu - mă dela 
postă, am fostă degradată și închisă 
o lună.

In cele dinteiu (jh® de temniță e- 
ram forte tristă. Mă gândeam, că totă 
vremea de pănă atunci este perdută. 
Sunt încrestatil și ca să potfi câștiga 
erășl îndestulirea mai marilor!! mei, tre
bue să lucru pe de dece ori mai multă 
ca unfi simplu gregarii. Și pentru oine 
sufereamă pedepsă? Pentru o țigancă de 
nimici!, care m’a batjocoritfi și care pote 
în clipele acestea e la furată prin cine 
scie ce colții alfi orașului. Der cu tdte 
astea nu puteam să nu gândesc!! la ea. 
Credi-mă, d-le, că ochii ei m’au robită. 
Nici una nu era așa frumosă la față ca 
ea.... Decă suntfi strigoi pe lume, a- 
tuncl de bună semă fata asta e una 
din ei!

Intr’o c}i întră străjuitorală la mine 
și-mi aduce o pâne de Alcala. „Ține", 
dise elfi, „țl-o trimite sora dumitale". La
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Statistica renegațiloră. După o statis
tică a ministeriului ungurescă de interne, 
în semestrulă ală doilea din 1888 si-au 
maghiarisată numele de familie 546 de 
inși. Față cu anii de mai ’nainte nu- 
mărulă celoră ce-șl maghiariseză numele 
a scăcjută. După confesiuni acești re
negați se împartă astfeliu: 305 (adecă 
55%) Evrei; 168 (30° 0) romano-catolicl; 
31 (5%) reformați; 25 (4° 0) evangelicl; 
16 (3°/0) greco-catolicl. Se bucură „pa- 
trioții", că forte mulțl dintre acești re
negați au primită nume neoșe ungurescl 
și se bucură și de aceea, că prea puțini 
6’au aflată, cari să primescă nume de 
însămnătate istorică. E de observată, 
că între greco-catolicl botezați din nou 
de ministrulă ungurescă suntă mai toți 
Ruteni. Contingentulă celă mare de re
negați îlă dau însă Jidovii.

* * *
Biserica română din SighetulH Mar- 

mației, precum i-se scrie din^Maramurășă 
„Gutinului", după o lungă așteptare, se 
apropie de realisare, încâtă în primăvara 
acesta se voră apuca de zidită.

* * *
Institutului bactereologicii din Bucu- 

resci. Din statistica lunară a tratamen
tului antirabică la acestă institută reese, 
că în luna lui Februarie s’au tratată 22 
âmenl mușcațl de auimale turbate, între 
cari 5 copii și mai mulțl indivicjl pre- 
sentândă mușcături grave. Doi au fostă 
mușcațl de lupă turbată. In 12 cașuri 
turbarea animaleloră a fostă demon
strată prin esperimentă la institutulă de 
bactereologie și în luna acesta au sosită 
la institută mai multe raporte asupra 
stărei în deplină sănătate a personeloră 
tratate pănă acum și nici în acestă lună 
nu s’a primită scirea despre vr’ună de- 
cesă. Pănă acum, spune „Românulă", toți 
cei mușcațl de câni turbați și tratați la 
institută s’au vindecată, pe când s’au 
putută constata în luna acesta mortea a 
doi individl mușcațl și netratați.

* * *
Școlele din Țera-Oașului. După ra- 

portulă inspectorului școlară, cetită în 
ședința comitetului comitatensă ținută în 
Carei-Mare la 8 a 1. c. în Țera Oașului, 
dintre 20 școle, suntă bune nouă, de 
mijlocă trei, slabe optă. Dintre cele 
optă școle necorespundătore — după 
opiniunea inspectorului — numai în trei 
portă vina învățătorulă. Eră în cele
lalte cinci situațiunea și sărăcia popo
rului suntă pedecile instrucțiunei.

* * *
Producțiunea musicală-literară, ce se 

arangiază Duminecă în 12 Martie la 4 
ore d. a. în sala gimnasiului română din 
locă de corulă bisericei sf. Nicolae din 
locă sub conducerea d-lui profesoră de 
musică N. Popovici in folosulă ștudenți- 
lorii seracl bolnavi dela institutele nostre,

are următorea programă: 1. Schubert: 
„Pace vouă“, corii mixtă. 2. Beriot : 
„Andantino din ală II-ilea concertă 
pentru violină și piano.“ 3. Alexandri:
„Frații Jderi" poesiă declamată de Ionu 
Popovici stud, de clasa a VIII. 4. Beetho
ven: „Cântecă de primăveră," coră mixt. 
5. Beriot : „Andante și Alegro-moderato 
din ală 7 Concertă pentru violină și 
piano" G. Juga stud, de clasa Vin, 6. 
Ioană Popovici: „Cum trebue să-și arate 
ună elevă recunoscința sa față de insti
tutele culturale11 Autorulă. 7. N. Popo
vici : „Imnă festivă "pentru bas-solo, coră 
mixtă și acompaniamentă de piauo, 
Solo C. Russu stud. cl. VIII și corulă 
mixtă. 8. Alexandrescu: „Răsbunarea 
șdreciloră": N. Danciu stud, de cl. VII.
9. Ersfeld: „Visulă" Duo pentru două 
violine și piano G. Juga și V. Popea.
10. Stefănescu: „Cântecă de laudă", Co
rulă mixtă. Inceputulă 4 ore d. a. Pre- 
țulă intrărei: de personă 40 cr., bilete 
pentru studențl â 20 cr. Suprasolvirile 
se voră quita publice.

* * *
Charta specială a liuieloră telegrafice- 

poștale și a căiloră ferate române, de 
Dim. M. Cracalescu, a apărută în Peatra. 
Prețuia 1 leu. Charta e bine și curată 
esecutată. E neplăcută însă, că d-lă 
Cracalescu ne maghiariseză Poiana să
rată din graniță, numind’o „Soos-Mezb".

** *
Coră nou de plugari s’a înființată în 

comuna Rusova-veche și prin zelulă loră 
au ajunsă coriștii, după două luni de 
instrucțiă, să cânte întrega liturgiă în 
biserică.

** *
In afacerea regalielorii. Comitetulă 

administrativă ală comitatului Făgărașă 
a alesă în comisiunea de răscumpărare 
a regalieloră pe: fișpanulă Horvath ca 
președinte, Alesandru Korry și Basilie 
Stanciu ca membri, Iuliu Dană și Nec. 
Motocă ca suplențl.

* * *
A pățit’o ursulă. Din Zlașdă, com. 

Hunedorei, se scrie : Forestierulă Derek, 
ședândă într’o seră la mesă cu familia 
sa, la mâncare, se pomeni că se des
chide ușa și intră în casă ună ursă mare, 
la vederea căruia soția lui Derek leșina, 
er copii se îmbuldiau lângă tatălă loră. 
Derek nu-șl perdu presența de spirită, 
duse repede pe nevastă-sa și copii în 
odaia de alături și zăvori ușa. Ursula 
încerca a deschide ușa și era p’aci s’o 
și deschidă, când deodată se ’ntorse și 
se duse la masă, unde începu să mânca. 
Apoi aruncă pe josă vasele, se duse la 
dulapă, aruncă hainele pe podinl și în
cercă se deschidă cassa cu banii oficiului 
forestieră. Intr’aceea forestierulă eșise pe 
ferestră din odaiă și ’șl adusese pușca. 
Vădendă pe ursă ocupată cu cassa și 

temendu-se, că bestia va înghiți suma de 
mai multe sute fl. ce se afla acolo, îi 
trase ună glonță și ursul ă cădu mortă 
la pămentă. Derek îlă tîrî în curte, der 
îi bătu la oclil, că nu e greu ursulă. Cu 
cuțitulă lui de venătore îi spintecă pânte
cele și vădii, spre groza lui, că ursulă 
era — pădurarulă Jozsa Dimitri. Derek 
făcu a doua f)i arătare la judecătoria și 
o comisiune constată, că cele comunicate 
suntă adevărate.

** *
Defraudare. Vice-notarulă Iosef Cseh 

din R. Palota, comit. Pestei, a defrau- 
dată 700 fl. și apoi a fugită. Autori
tatea a dată mandată de urmărire.

None uneltiri contra simnasinlni din Beinșn.
Budapesta, 19 Martie 1889.

In legătură cu scirea ce ați publi- 
cat’o în nr. 48 ală „Gaz. Trans.“, vă co
munică că din isvoră autentică sunt 
informată, că ministrulă de instrucțiune 
și de culte de aici a espedată în adevăr, 
Ilustr. Sale Episcopului Pavelă la Ora- 
dea-mare o provocare oficială, ca să de
misioneze pe toți profesorii cari suntă 
actualmente în funcțiune la gimnasiulă 
din Beiușă, și să denumescă alții în lo- 
culă loră, căci la din contră va cere 
dela Maiestatea Sa închiderea gimna- 
siului.

Este cunoscută publicului, că în 
tomna anului trecută s’a fostă cerută 
Episcopului să demisioneze pe profesorii 
Teodoră Roșiu, Vasilie Leșianu și Ioană 
Ardeleanu. Episcopulă a cedată, cuge- 
tândă că va scăpa astfelă gimnasiulă de 
nouă prigoniri. Der precum se vede 
molochulă nu se satură. Ministrulă Csaky, 
pote spre a mai îmblândi șcvinismulă 
iritată prin ordinațiunea sa dată în fa- 
vorea limbei germane, pare a ave de gând 
să-i jertfâscă uniculă institută de cultură 
ală Româniloră din Țera ungurescă, căci 
provocarea din vorbă este egală cu sis
tarea funcționării gimnasiului și etă pen
tru ce: De unde pote Episcopulă aplica 
deodată 12 profesori și ună directoră cu 
esamene de aprobațiune? Acum deodată 
n’are de unde și fiindcă n’are, gimna- 
siulă ar trebui să rămână închisă pănă 
ce se voră afla aceștia. Ori că guver- 
nulă pote dice cătră Episcopă : fiind-că 
n’ai profesori, er instrucțiunea gimua- 
sială nu pdte fi suspendată, îți împru
mută eu 12 profesori, însă sub condiți- 
uue, ca se rămână aplicați cela puțină 
6—10 ani, la din contră gimnasiulă va 
fi închisă.

Etă dâră săcurea pusă la rădăcina 
esistenței gimnasiului de Beiușă!

Ce va face Prea Sânția Sa Epis
copulă Pavelă, nu scimă. Scimă însă, 
că Prea Sânția Sa a jertfită forte multă 
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pentru acestă institută de cultură româ- 
nescă; i-a adausă o zidire încă odată 
așa de mare ca cea ridicată de fericitulă 
Vulcană, afară de acesta a mai lipită de 
edificiulă gimnasiului ună zidă de inter
nată, cari zidiri l’au costată la vre-o 
60,000 fl. ; apoi sub numirea de fondulă 
Paveliană a depusă 180,000 fl., din cari 
să se acopere și lipsele gimnasiului, deci 
Prea Sânția Sa este îndoită angajată 
pentru susținerea acestei creațiunl a sa.

După părerea ndstră însă, într’ună 
casă estremă mai bine să rămână gim
nasiulă închisă, decâtă sădea năvală în- 
tr'ensulă nisce elemente străine și duș
mane religiunei și națiunei românescl.

A

Bin dieta wurescâ.
La 15 Martie n. fiindă aniversarea 

revoluției ungurescl din 1848, dieta n a 
avută ședință. S’a serbată diua cu 
„eljen Kossuth" , „abzug Tiszau, etc. 
Independenții i-au și depeșată lui Kos
suth, dorindu-i să trăiescă ca să vâ4ă 
independența patriei, er studenții i-au 
depeșată esprimându-i fidelitate și ali
pire lui, marelui Ungură (și Kossuth e 
Slovacă), bătrânului exilată, pentru ale 
cărui principii (detronarea dinastiei la 
Dobrițină?) voră lupta pănă la morte. 
A urmată obicinuitulă banchetă.

Din ședința dela 14 Martie mai a- 
mintimă curiosulă răspunsă ce l’a dată 
Iuliu Gybrffy deputatului sasă Meltzl, 
dicendă că: oposiția luptândă contra 
vătămării constituției, intervine și pen
tru drepturile Sasiloră luațl în apărare 
de Meltzl.

In ședința dela 16 Martie a vobită 
Mocsary. Vorbirea lui și cele dise de 
Berzeviczy, secretarulă de stată din mi- 
nisterulă culteloră, le-amă publicată.

In ședința dela 18 Martie mai mulțl 
membri din oposițiă s’au ștersă din lista 
vorbitoriloră, se vede că s au săturată de 
atâta cioroboră pentr’ună toporă. Prin 
urmare votarea §-lui 25 se va face mai 
curendu decâtă cum se aștepta.

Polonyi îndrepta mai multe atacuri 
contra ministrului Tisza, dâudu a înțe
lege, că nu e integru. Căile ferate din 
Bihoră suntă făcute pe lângă proprie
tățile lui Tisza. Vorbitorulă clise, că și 
în cerculă oficeriloră de stată majoră 
dela honvecjl domnesce o violentă con
trazicere contra proiectului de lege, der 
br. Fejervary șl-a dată totă ostenâla să 
îuăbușescă acestă spirită de îndărătnicia. 
(Strigări în oposițiă: E colonelulă Gus
tav Elek !) Polonyi adeveri, că așa e, e 
vorba de acestă colonelă de husari în 
reservă, care s’a esprimată hotărîtă în 
casina națională în contra §. 14. Aduse 
înainte acte, o scrisore a lui Elek cătră 
ministrulă de honvecll și una a acestuia

începută mă îndoiam ; der după aceea 
luându-o, se vedea că e forte gustuosă și 
cu mirosă forte plăcută. Vrendă s’o 
taiu, cuțitulă meu se opri într’ună corpă 
vertosă. Mă uită să vădă ce este și 
etă că aflu în pâne o mică pilă (rașpău) 
englesă, afară de asta încă doi piaștri 
de aură. In vreme de ună cesă, pu
team să taiu cu pila acesta gratia cea mai 
țepănă, er cu cei doi piaștri să-mi cum
pără nisce vestminte simple dela vendă- 
torulă de vechituri. Și gândescl că n’așă 
fi putută face asta? O puteamă, der nu 
vreamă să fugă. Țineam pre multă la 
ambiția mea de soldată, decâtă s’o potă 
face. Am lăsată deci lucrurile în firea 
loră.

Cu degradarea mea gândiamă, că 
s’au sfârșită năcazurile mele; der m’am 
înșelată. Trebuia să mai suferă și altă 
rușine. După ce am fostă pe picioră 
liberă, s’a întâmplată adecă de mă tri- 
miseră să facă serviciu de sentinelă ca 
ună simplu gregară. Nu-țl poți închipui, 
domnule, ce simte ună omă câtuși de 
puțină sentimentală, când ajunge la 
o astfelă de stare. Când îmi aducă 
aminte de lucrulă acela, îmi vine să 

credă, că mai bucurosă ași fi voită a- 
tunclsă-ml sfrederescă crerulă ună glonță 
decâtă să suferă batjocura ce mi-se fă
cea. M’au trimisă așa der la porta ge
neralului. Acesta era din părinți avuțl, 
băiată bună și iubitoră de chefuri și 
veselii. Tinerii oficerl mai toți erau 
adunați la elă și, după cum am fostă 
înțelesă, și câteva femei și actrițe. Mi
se părea că întregă orașulă numai de- 
aceea îșl dă întâlnirea pe aici, ca se mă 
vedă și să-și rîdă toți de mine. Deodată 
sosesce birja generalului cu lacbeulă pe 
capră. Și cine credl că s’a dată josă?... 
Țiganca Carmen! Era împodobită că 
ună sfeșnică, sulemenită și întregă stră- 
lucindu ca aurulă și mirosindă a par
fumă. In mână ținea o ghitară bascică 
și dimpreună cu ea mai erau alte două 
țigance, una mai tineră și alta mai bă
trână.

Carmen mă cunoscu după ce schim- 
barămă o privire. In minutulă acela 
simțiamu c’ar fi fostă mai bine să fiu o 
sută de stângiul sub pământă. „A gur- 
languna'1 (bună <Țua prietine) dise ea. 
„D-le oficeră! d’apoi d-ta stai strajă 
ca o cătană de rendă" ? — înainte de 

a-i răspunde, dispăru întrândă în casă, 
întregă societatea era în așa nu- 

mitulă patio și în mânia îndesuelei, ve- 
deamă mai totă ce se petrecea în spa- 
țiulă dintre grilaj u. Audiamă „castag- 
nettele", ghitara, rîsetele și strigările de 
bravo, ba une ori îi vedeamă și capulă 
când sărea cu ghitara. Audiamă apoi 
oficerii ce-i vorbiau astfelă de lucruri, 
că mi-se suia sângele în obrază. Cei 
râs undea ea, nu pricepeamă. Credă că 
din clina aceea am începută s’o iubescă 
seriota, căci și de trei pănă ’n patru 
ori ml-a venită gândulă să întru și eu 
în patio avândă poftă de-a spinteca pe 
acești obraznici curt.izanl ai Carminei 
Chinulă meu ținu aprope ună, cesă când 
birja sta erășl la disposiția țiganceloră. 
Irecendă pe lângă mine, Carmen me fixa 
și-mi șopti încetă: „Pământene, cine 
iubesee prăjiturile bune merge se mă
nânce în Triana la Lillas Pattiau. Cu 
vorbele astea sări ca o căprioră în birjă 
vizitiulă plesni caii și întrega societate 
veselă dispăru dinaintea ochiloră mei.

Poți sâ-țl întipuescl, d-le, că îndată 
ce ml-am făcută servițiulă, m’am dusă 
în Triana ; mai înainte însâ ml-am rasă 

barba și m’am îmbrăcată ca de paradă.țAm 
aflat’o la Lillas PattiaJ; cofetărița încă 
era țigancă, negră ca o maură.

„Lillas", dise Carmen, „acll nu voiu 
mai face nimică. Și mâne e di cașiadl. 
Să mergemă der, prietine, să mergemă 
la plimbare."

Picândă aceste îșl lua mantila și 
am apucată la stradă, însu’mi nesciindă 
încătrău plecămă.

„Domnă sâu d-șoră",i-am dis, „cred 
că numai d-tale îți potă mulțămi pentru 
ună dară ce mi-l’ai trimisă în temniță. 
Pânea am mâncat’o; cu instrumentală 
îasă ml-am ascuțită lancea și îlă voiu 
păstra dreptă amintire ; banii însă, etă-i.“

„Ce comediă, banii nu i-ai cheltuit?" 
striga ea rîdândă, „De altmintrelea cu 
atâtă mai bine, că și fără de aceea acum 
sunt cam lipsită. Vedl, cânele, decă ca
ută, nu pere de fdme, (proverbă țigă- 
nescă). Se mergemă să-i mâncămă toți. 
Mă vei tracta astădl".

Amă pornită erășl spre Sevilla.
Ajungândă în strada șerpelui, ea 

cumpărâ o mulțime de portocale, câte îi 
încăpeau in batistă. Mai încolo pâne, 
cârnațl și o sticlă demauzanilla ; în fine 
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cătră Elek. Din ele resultă, că ministru 
încercă a înăbuși părerile contra legii, 
căci îi cjice lui Elek, că nu se cuvine 
unui colonelă de honvedl să se esprime 
contra legii. (Strigări în stânga: Eljen 
Elek!) A-cjl nu-i rămâne altceva de fă
cuta lui Elek, decâtă să-și depună ran- 
gulă său de honvedă. Polonyi vorbi 
despre cestiunea naționalităților^. Gu
vernului germaniseză, organele lui cores
punda nemțesce {cu guvernulă comunii. 
Vorbesce de armată. Rice că acolo e o 
limbă de serviciu, o limbă de regimente, 
una de casarmă, alta de cantină, de 
masă, de scirl în pace, de soiri în răs- 
boiu, da protocols, limbă a țării, limbă 
maternă, de esercițiu, de esaminare, de 
instrucțiune, limbă principală, a doua 
limbă etc. în scurtă tote limbile {posibile, 
numai limba ungurescă a statului nu. 
Ce a făcută Tisza pentru maghiarisare ? 
(Gabr. Daniel: Seoretarulă de stată Ber- 
zeviczy v’a spus’o, contradiceți-lă ! Mare 
larmă în stânga.) Vorbiudă de dreptu
rile maiestatice, 4i°® că „națiunea" e 
isvorulă tuturoră drepturiloră coronei și 
e treba ei, când vre să i-le ia îndărătă. 
Der cine esercită în cele din urmă drep
turile maiestatice în Ungaria? Regele 
Ungariei. Unde e o lege, care permite 
regelui Ungariei să fiă Germană ? Are 
însă regele Ungariei ună dreptă maies- 
tatică în afară de constituțiune ? Atunol 
elă ar pute comanda în armată și chi- 
nezesce. Oposiția va combate nisuința 
d a se înarticula aci drepturile împăra
tului Austriei, o va combate cu națiu
nea și cu cercurile înalte ale honvedi- 
mei. (Cătră ministrulă de honvedl, care 
rîde). Dealtmintrelea ministrulă de hon
vedl nu va mai rîde multă timpă. Decă 
Ungurii în armată suntă eternă urgisiți 
și persecutați, fiind-că suntă Unguri, a- 
tuncl va veni diua, îu care monarchia 
și cu ea și dinastia îșl va frânge gâtulă. 
Vorbi apoi de corupțiunile cu care 
Tisza șl-a făcută maioritate, cu bani și 
prin cârciumi, și 4’ce: P® mormentulă 
lui Tisza se va scrie: Dum visit, fraus 
regnovit, nulla fuit pat, nulla honestas.

Academia Română,.
Sesiunea generală din anulă 1889.

Programa lucrărilor ii.
1. Raportulă secretarului generală 

despre activitatea Academiei în cursulă 
anului 1888—89.

2. Alegerea comisiunei pentru exa
minarea lucrăriloră făcute în cursulă 
anului 1888—89.

3. Alegerea comisiunei financiare 
pentru cercetarea computuriloră pe a- 
nulă 1888 —89 și pentru combinarea bu
getului pe 1889—90.

4. Decisiune pentru primirea dona- 
țiunei Domniței Alina Știrbeiu de 200,000 
lei (Art. 7 lit. n. statute.)

5. Decisiune pentru primirea și re-

se opri la o cofetărie. Aici aruncându 
galbenii pe mesă, îmi ceru și banii {cari 
îi „veam la mine. I-am dată unătaleră 
și câtl-va courțl asigurându-o, că atâta-i 
totă.

Gândeam că cumpără totă ce era 
aici, totă ce e frumosă și scumpă. Mer- 
geamă prin strada Candilejo în care Don 
Pedro îșl avea o statuetă. In strada a- 
cesta ne-amă oprită înaintea unei case 
de rendă. Carmen ințrăpe portă și bătu 
la o ușă din parteră. O țigancă bătrână 
deschise ușa. Carmen îidisecâieva vorbe 
în limba țigănescă. Bătrâna mormăia 
dinaintea ei. Ca s’o liniștescă îi aruncă 
două portocale și [ună pumnă de bon- 
bone lăsând’osă guste și|vinulă. Aruncă 
apoi peste ea o manteaș’oîndreptâ afară 
pe ușa ce-o închise c’ună reteză de 
lemnă. Rămași singuri ea începu să 
joce și să rîdă ca o nebună, cântândă : 
„tu ești rom ală meu, er eu romi1) a ta.“ 
Eu stamă în mijloculă odăii încărcată 
de tergașă și nu sciam unde să-lă pună. 
Carmen aruncă totă josă și sări în gru- 
ma4ii mei : „îți voiu plăti datoria, îți 
voiu plăti datoria, asta e legea Calei2)-

'] Rom=bărbatii; romi=femeă, soțiă.

gulamentarea legatului Iacob de Neu- 
schotz de 20,000 lei (Art. 7 lit. n. sta
tute.)

6. Decisiune pentru primirea și re- 
gulamentarea donațiunei Alexandru Cons
tantină Bodescu de 5345 lei 60 ban! 
(Art. 7 lit. n. Statute.)

7. Regulamentarea întrebuințărei ve- 
nituriloră din legatulă Ioană Fătu.

8. Raportulă comisiunei însărcinate 
cu facerea explorăriloră la Cucutenl.

9. Raportulă comisiunei permanente 
a bibliotecei.

10. Raportulă comisiunei însărcinate 
cu cercetarea publicațiuniloră presentate 
la concursulă Marelui premiu Năstureii! 
de 12,000 lei și ală Premiului Eliade- 
Rădulescu de 5000 lei, pe 1889.

11. Raportulă comisiunei însărcinate 
cu cercetarea lucrăriloră presentate la 
concursulă Premiului Lazarti pe 1889: 
Studiulu vinuriloră in România.

12. Raportulă comisiunei financiare 
asupra compturiloră pa 1888—89.

13. Raportulă comisiunei însărcinate 
cu examinarea lucrăriloră făcute în a- 
nulă 1888 —89.

14. Determinarea subiectului ce este 
a se pune la concursulă Premiului La- 
zăru de 5000 lei pentru 1893.

15. Determinarea subiectului ce este 
a se pune la concursulă Premiului He- 
liade-Rădulescu de 5000 lei pentru 1894.

16. Alegerea de doi membri ai Aca
demiei în secțiunea literară în loculă re- 
posațiloră G. M. Fontaninu și T. Ci- 
pariu.

17. Alegeri de membri onorari și 
corespondenți.

18. Cestiunea ortografiei. Scrierea 
lui u mută finală.

19. Alegerea comisiunei de 9 mem
bri pentru cercetarea publicațiuniloră 
cari se voră presenta la concursulă Pre
miului Năstureii’, de 4000 lei și la ală 
Premiului Lazăru de 5000 lei, pentru 
1890.

20. Alegerea comisiunei pentru cer
cetarea lucrăriloră cari se voră presenta 
la concursulă Premiului Heliade-Rădulescu 
de 5000 lei pe 1890; Istoria șcdleloră în 
țările române in prima jumătate a secolului 
XIX până la 1864.

21. Alegerea comisiunei pentru cer
cetarea publicațiuniloră, cari se voră pre
senta la concursulă Premiului Asociațiu- 
nei Craiovene de 1500 lei, pe 1890.

22. Formarea bugetului pentru a- 
nulă 1889—90.

23. Alegerea președințiloru și vice- 
președințiloră secțiuniloră (art. 14 statute.)

24. Alegerea delegațiunei pentru a- 
nulă 1889—90.

25. Raportulă secretarului generală 
asupra lucrăriloră Academiei îu acestă 
sesiune.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dcla 27 Februarie.
Se voteză recunoscerea de cetățeuu 

română a d-lui F. Codreanu.
D-lă Plesnită îșl desvoltă interpe

larea sa referitore la tunelulă Galațl- 
BarboșI, ale cărei lucrări au rămasă a- 
prope baltă, er dosarele afacerei suntă 
în cea mai mare neregulă.

D-lă Al. Marghilomanu ministru, re- 
cunosce, că în adevără dosarele suntă în

loră.“ Ah d-le 4ma aceea.... când îmi 
vine în minte, îmi uit de cea dejjmâne.

Totă 4iua am petrecut’o laolaltă în 
mâncare și beutură, în chiote și jocuri 
de totă felulă. Dupăce se sătura de 
bonbone ca unu copilă de șese ani, îșl 
băga mânile-i pline de dulceță în ulcio- 
rulă de beută ală bătrânei. „Las’ să’țl 
facă o limonada11, 4ise ea. După aceea 
asverli yemac-cele de păreți 4ic®ndă : 
„Să ne lase în pace muscele. Nu e vr’o 
nebuniă pe care să n’o fi făcută. I-am 
4is că ml-ar plăce s’o vădă jucândăjjder 
de unde să căpătămă o castagnettă (ună 
instrumentă) ? Nici n’am lăsată bine 
vorba din gură și apucă mica farfuriă 
a bătrânei o sdrobesce în bucăățl și în
cepe ajucajoculă numită „melis" lovindă 
bucățile de porcelană deolaltă. Lângă 
fata asta potă 4i®®> că omulă nicl-odată 
nu s’ar fi urîră. Veni și sera. Au4iam 
bătendu-se ciopistraculă.

„Trebue să mergă la casarmă ca să 
mă presentău, i-am 4isă. (Va urma.)

’] Calei=negru. Se 4>ce despre țigani, în 
limba loru.

neregulă și tunelulă în cea mai rea stare. 
Promite însă, că în curendă afacerea se 
va lumina. S’a numită deja o comisia 
care se descurce afacerea. Arată mo
dulă cum s’au făcută lucrările. S’a tre
cută peste suma alocată aprope cu două 
milione. Spune că tunelulă e gata și că 
în curendă se va putea folosi decă se 
voră mai face săpături, cari voră costa 
vre-o 250 mii lei. Observă, că societa
tea, care a făcută tunelulă, nu s’a ținută 
de condițiunile prescrise: a lucrată cu 
cărămidă din Livorno, er nu din țeră.

Camera. Ședința dcla 27 Februarie.
D-lă M. Ghermani, ministru de fi

nance, depune la biroulă camerei ună 
proiectă de lege pentru introducerea 
stocului metalică de aură și pentru în
ființarea unei bănci de scomptă. D-lă 
ministru cere a se admite urgența, care 
se admite.

D-lă C. C. Dobrescu depune o pe- 
tițiune din partea mai multoră (300) să
teni din județulă Prahova, prin care 
ceră a li se vinde moșia statului Te
leaga.

D-lă C. Gh. Xernescu cetesce o pro
punere pentru construirea unui drumă 
de fieră la Zimnicea. Cere a se admite 
urgența, care se admite.

D-lă Dobrescu (Argeș) depune o pe- 
tițiune a locuitoriloră din comuna Cur
tea de Argeșă, pentru a se face ună 
drumă de feră acolo, suprimându-se și 
ună articulă din legea macsimului taxe- 
loră comunale după cari suntă împo
vărați.

D-lă Chr. Negoescu depune o peti 
țiune a mai multoră săteni de pe moșia 
Gherghița (domenulă coronei) spre a li 
se da pămentă în loturi.

D-lă Dimitriu interpeleză guvernulă 
pentru propaganda socialiștiloră, cari au 
agențl (Bacalbașa) chiar la 4mrulă „E- 
poca“ și înjură deputății în cameră.

D-lă N. Filipescu, (redactorulă „Epo- 
cei“) declară, că raportorulă în cestiune 
n’are nici o însemnătate și regretă scan- 
dalulă ce s’a întâmplată.

D-lă Al. Lahovary, ministru ală do- 
meniiloră, face apelă la membrii parla
mentului, ca să isprăvescă cu proiectulă 
de lege asupra ven4ărei moșiiloră sta
tului în loturi mici, încă în cursulă a- 
cestei săptămâni.

La ordinea dilei (urmarea discuțiunei 
asupra proiectului de lege pentru ven- 
4area bunuriloră statului în loturi mici 
la țărani.

D-lă Al. Lahovary, arată că s’a su
primată din art. 16 distincțiunea de a- 
cei ce au mai puțină de ună hectară și 
der se va da mai întâiu celoră ce n’au 
și numai în urmă celoră ce au mai pu
țină de ună hectară.

Art. 17 modificată este primită în 
unanimitate. La acesta s’a adausă es- 
plicarea că: „văduvele rămase cu copii 
se socotescă capi de familiă" și „priso- 
sindă pămentă după satisfacerea celoră 
ce n’au de locă, se va vinde celoră ce 
au mai puțină de 5 hectare.11

La art. 18 se propune ună amen- 
damentă, ca în comisia de constatare a 
vendării să fiă și ună membru ală co
mitetului permanentă.

Comitetulă delegațiloră primesce 
numai idea de a fi în comissiune unu al 
IU, însă nu ună delegată ală săteniloră, 
ci unulă din proprietarii locali.

D-lă N. Voinov ă combate amestecul 
proprietarului locală, când nu are nici 
ună interesă și când nu este vorba de 
moșia lui. D. Voinovă cere casă fiă de 
față unulă din sătenii cei mai greu im
puși, alesă de primăria, căci ca să-lă a- 
legă sătenii, acesta e greu.

D-lă P. P. Cârpă răspunde 4icendă, 
că sătenii au ca delegată pe primară și 
ca parte de împărțelă între săteni și gu
vernă nu pote fi mai bine altulă decâtă 
chiar proprietarulă celă mai greu im
pusă.

D-lă C. Arionă propune și susține 
ună amendamentă, ca taxa timbrului și 
înregistrărei să se repartiseze în patru 
rate.

D-lă Al. Lahovary declară, că pri
mesce amendamentulă propusă de d. C. 
Arionă.

Comitetulă delegațilură primesce a- 
mendamentulă d-lui C. Arionă.

Se pune la votu articolulă întregă 
împreună cu amendamentulă d-lui Arion 
și se adoptă de Cameră.

Se voteză fără multă discuțiă arti- 
culii următori: art. 35: „Prețulă lotu- 
riloră de cinci hectare se va plăti în 
anuități, care se va calcula pe basa unei 
doben4l de 5 la sută, plusă 1 la sută 
amortismentă, după tabelă. Acestă anu
itate va cuprinde pe lângă preță și avan
surile făcute de Stată și valorea terenu- 
riloră comunale, totă în condițiunile de 
mai susă. Pentru loturile de 10 și 25 

hectare se va plăti a decea parte din 
preță în termenă de o lună din 4*ua 
confirmărei ven4<5rei ; restulă se va a- 
chita prin anuități calculate pe basa de 
5 la sută procente si 2 la sută amortis
mentă, după tabelă. Cumpărătorulă 
unui Iotă de 10 seu 25 hectare va 
pută dispune liberă de pădurea ce cade 
pe Iotă, decă va oferi prețulă integrală 
după estimațiune, care se va scăde din 
prețulă ven4ărei. OrI-ce tăiere de lemne 
făcută în contra disposițiuniloră de față 
se va considera ca delictă silvică și se 
va urmări și pedepsi conformă legei, 
ministerul având dreptulă d'a opriori-ce 
tăiere și ridicare de lemne pe calea 
adminisrrativă. Comunele voră plăti pre
țulă păduriloră, iazuriloră și heleștaeloră 
ce voră cumpăra în anuități socotite pe 
ăasa de 5 la sută dobândă și 2 la sută 
amortismentă.11

Raportorulă citesce apoi art. 36, 
care are următorulă cuprinsă : „Plata pri
mei anuități va începe la 1 Aprilie, care 
va urma după data aprobărei ven4ărei, 
celelalte rate se voră plăti treptată pănă 
la împlinirea termenului de amortisare, 
în rate trimestriale.11

Se voteză apoi articolulă și cele ur- 
mătore pănă la art. 39.

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

Budapesta, 22 Martie. Se a- 
nunță, că Baross va lua proviso- 
ricu și portofoliulu de interne. 
Desbaterea asupra §-lui 25 alu 
legii militare se va încheia astă4î. 
Mâne va fi votarea.

Aseră se întâmplară none de- 
monstrațiunî ale mulțimei pe strade. 
Poliția a intervenita arest ându 70per- 
sone, între cari puțini studențL 
Brutalitățile comise cu acestă o- 
casiune din partea poliției le va 
aduce înaintea dietei deputatulu 
Meszlenyi.

Viena, 22 Martie. Au fostu a- 
leșl 7 liberali și 4 antisemițî. Cei 
din urmă au câștigată trei man
date.

Berlină, 22 Martie. — Contele 
Herbert Birmark a plecată la Lon
dra în interesulu alianței germano- 
englese.

BucurescT, 22 Martie. Guver- 
nulu a prelungită sesiunea came- 
reloru pănă la 1 (13) Aprilie a. c.

Belgradu, 22 Martie. înaintea 
lui PasicI au plecată trei vapore 
pănă la Bazias spre a’lu primi cu 
mari ovațiunl. Ministrulă de in
terne a ordonată ca tuturoră ace- 
loră foi, cărora li s’a fostă re
trasă debitulu poștală, se li se 
concedă libera intrare în Serbia.

DIVERSE.
Turiști măcelăriți. Se anunță din 

New-York cu data 12 Martie : Cinci tu 
riști francezi cu avere, între aceștia două 
dame, au fostă atăcațl în Yellowstone, 
în cuprinsulă regiunei Indianiloră, de 
Piei-roșii (numirea Indianiloră’) și măce
lăriți în celă mai grozavă chipă. Jert
fele au fostă mai întâiu jupuite de pelea 
de pe capă și torturate cumplită, mai 
nainte de a primi lovitura de morte- 
Conducătorulă turiștiloră a scăpată de 
măcelă.

Cursulă pieței Brașovu
din 22 Martie st. n. 1889.

Bancnote romănescl Cump. 9.52 Vend. 9.54
Arginta românescă - „ 9.45 îl 9.48
Napoleon-d’orl - - - n 9.61 M 9.63
Lire turcescl - - . n 10.84 n 10.88
Imperiali .... n 934 n 9.88
GalbinI . „ 5.62 M 5.65
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 101.— n —.—

n r, n 5’/0 „ 98.50 n 99.—
Ruble rusesc! - - - „ 127.— „ 128.-
DiscontulU .... 6*/2—8% pe ană.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ii 5 er. se potu cum
păra în tutungeria I. dross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albreclit.

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursulfi Ia bursa de Viena
din 21 Martie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0 ------ 101.65 
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.40 
Imprumutulil căilonl ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei ciiloril ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căilonl ferate de

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

ostil ungare (8-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

ungurescil ------- 99.85
Imprumutulil cu premiulă ungurescâ 148.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 130.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55

enta de argintii austriacă - - - - 83.95
Renta de aurii austriacă ----- 111.55 
LosurI din 1860 ------- 143.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 894.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 310.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.61' 2
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.45
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.75

Bursa din BucurescI din 14. Martie
"Valori 0/(0 se ump.

Rentă română perpetuă 1875 5"/o
5“/n

98.’/2
Renta română amortisabilă . 98' ,
Renta rom (rurale convertite) «“/o ioo'/,
Oblig, de stata C. F. Române 6%

idem idem . . 5U/O
Imprumutulil Stern 1S64 . . . 7“/,
Imprumutulil Openheim ItiGG . 8%

87'/,Imprumutulu Oraș BucurescI ,
idem idem din 1884 5% —

Impr. or B cu prime Loz.fr. 20 58—
Credit fonciaru rurala . . . . 7“/. 101?',

97.'/,idem idem . . . 5%
Credit Fonc Urb. din BucurescI 1al. 101?/,

idem idem . . . 6'/o 103.
idem idem . . . . 5% 94? ,

Credit Fonc. Urban din Iași. 5% 82.'/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 235.—

V. N.
Banca Națion. uit. div. 78.15 500 992.—
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 255.—
Banca Rom. uit. div. tr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif.uit.div. lei27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. de Reas. uit. div. 10 I. aur 200
Liceula Sf. George lei . . . —
Națion. de Asig. uit. div. 128.85 —
Societ. de Constr. uit. div. . . - —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . —

0.95Agio în Bursă............................. —
Rubla de hârtie........................ — 2.67

Banca Națion. a României
Scompt........................................... 6*/o
Avansuri pe efecte................... '<%
Avansuri pe Lingouri . . . . '<“/o

Distruge totală ploșnițele (păduchii de Iernați) si purecii.
Ovirăță Tovi.cătă,Tiile rad-icaliă. d.e pră-sila g'ân.d.aoilcrvi-

Delătură imediată iotă stricăciunea moliiloru

Elibereză celu mai iute de superarea mușteloru

Cixreițâ cvl desăvârșire ca-pvtlx! d.e păcLiacIii etc.

I
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■V

Ed. Kugler, farm. 
Iul. Mtlller, „ 
N. Grădinar 
Ioh. Lerclienfeld 
Karl Topfner 
George StefanoTlcI.

In Sueeava la Domnii: 
Nathan S. Hausierer 
E. Lista
I. Syniouowicz
II. Beiner.

Aperă animalele nostre domestice și plantele de totO felulu de părăsiți și de bolele ce 
urmeză din causa lord.

Sâ se observe strictă: Ceea-ce se vinde cântărite în hârtiă nu este niciodată. Specia- 
litate-Zacherl. "UE

Numai in Sticle-originale veritabilii și eftinu de procurată dela depositulu principală

W I. Zacherl, Wien, I. Goldschmiedgasse 2. "WE

I. L. & A. Hesshainier 
Emil I’orr
Demeter Eremias
Karl Schuster, farmac. 
Iuliusllornung „
I. Goos „

In Rudăuți la Domnii: 
('. Teiehmann
A. v. Ilossignon
A. Decani
('. Deutscher.

celu mai escelentu mijlocii în contra tuturoru insecteloru
folosește cu tăriă frapantă și distruge insectele, ce se află, astttfeliu de iute și sigură încâttt nici 0 
urmă a loru nu mai rămâne.

în Brașovu dela Domnii:
Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ratz Lajos 
Karl Kirr 
Ferd. Iekelius, farui.

In Slretu Ia Domnii:
Israel Sommer
I’h. Zettel
1. Dempnlak Vfd

In orașele celelalte și la țară depositele de Zacherlin veritabilă se potfi vedea pe 
placatele espuse.

Qătză onorații cetitori !
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de siinpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinckțecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Razitnată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cțece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei'1 a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pană atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care 4b erăși cu același preță, căci cei 2 ti. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci înedee amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4iarillu se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4i dela ună cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de soite. Prin urmare nu putemă 4ice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4l când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cpai'isticei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corăspundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se p6tă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în cțiarulu. nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amu observată pănă a4l la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma păte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numără înseninată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține se fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă seină și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă in atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să serate trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulă non 18S9 încăce amu lllărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecii și se Ie întocmimă și să le redactilmu astfclu, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitorii și s6 se potă abona și separată.

Amă deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei'1', care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a., 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregrt diarulă, amă deschisă abonamentă separată la, numerele 
cu data de Duminecă ale „6r«5eiez Transilvaniei"1, cari voră costa pe ană numai 2 11. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru loru pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei^ precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda
tului poștalii și minierii de pe fășia sub care au priinitu diarulii nostru până acuma.

__  Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?,
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. '

Loz.fr

