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Suntfi pline colonele foiei ma
ghiare guvernamentale din Clușiu 
de laudele ce le aduce faimosului 
fișpanti ala comitatului Bistrița- 
Năseuda, br. Banff}’, pentru acti
vitatea, ce a desvoltat'o timpu de 
cinci anî ca comisara regescu peste 
fondurile grănițerescl năseudene.

Acum desființându-se comisa- 
riatulu regescd, se pretinde că a- 
cesta este a se mulțămi numai 
„situațiunei îmbucurăthre”, ce a 
creat’o Banffy Năs&udeniloru, pe 
cari i-a succesh a-i „mulțumi” și 
ai „îmblânzi”, așa că ac|î nu mai 
e nici una „periculil” și Banffy 
pote porunci mai departe și fără 
de a mai purta titlulu de comisaru 
regescu.

Ca se vedă cetitorii noștri mai 
cu deameruntula cam de ce feliu 
e „situațiunea îmbucurătore”, ce li 
s’a creata Năsăudeniloru de cătră 
br. Bănffy și ca să se convingă cum 
i-a „mulțumită”, publicămu acjl la 
locuia acesta ună importantă arti- 
culu, ce l'amă primită din acea 
parte, er pentru mâne ne reser- 
vămă a da și portretulă acestui 
năsdravenO fișpană și agentă ală 
maghiarismului violentă:

Z>e pe Someșu, Martie 1889.
Cea mai nefericită oră pentru popora- 

țiunea română din fostulă districte ală 
Năsăudului este aceea, în care a luată 
frânele guvernării comitatului B-Năsăudă 
br. Desideriu Banffy.

Era despotismului acestui comite va 
fi una din cele mai triste în analele po
porului română de pe Valea Someșului, 
Bârgăului și Șieului, în care noțiunile: 
comisariate! regescd, curatoratt! de păduri, 
planuri de economisare, școle poporale 
și mai pe susă de tote procesulă cu fa
milia Kemenyi vorti fi totă atâtea capit- 
lurl scrise cu litere negre.

După introducerea comisariatului lu- 
crulă celă dintâiu aid comitelui, în cali
tate de comisard, fu de a’și institui o 
comisiune pentru administrarea fonduri- 
lord, în care eld să aibă majoritatea.

Pe acestă comisiune o învestesce cu 
o mulțime de drepturi, cari după u- 
suld vechiu se țineau de agendele comi
tetului, aid căruia cercd de activitate îlă 
reduce aprope la zero. De limbă oficială 
declară pe cea maghiară.

Opresce folosirea atributului „grăni- 
țeresed” din tote hârtiile, er scoleloră 
normale și triviale susținute din fondu
rile școlastice centrale li-se răpesce nu
mele și caracteruld confesionald și se 
învestesed cu numele de scote fundaționale, 
cu caracter» de scote comunale și pe învă
țători dela aceste școle prin ordinațiune 
îi silesce să intre în șiruld membrilord 
reuniunei învățătorescl generale comi- 
tatonse, deși aceștia erau deja membri 
ai reuniunei „Mariane" încă de pe la anuld 
1872.

Acum mai de curândă ni-se presintâ 
comisaruld c’ună statutd pentru aceste 
fonduri, în sensuld căruia administrarea 
fondurilord școlastice centrale și de sti
pendie din Năsăudd este a se conduce de 
und comitetd, în care va alege repre- 
sentanța fiă-cărei comune câte und mem
bru, apoi se alegd respective se numesed 
la propunerea comisarului 12 membri ai 
congregațiunei. Ministeruld mai numesce 
unuld după gustuld său și und membru 
îld numesce episcopuld.

Se va alege apoi din membru comi
tetului o comisiune administrătore, în 
care firesce vord fi membri și amploiații 
de administrațiune.

De beneficiile fondului se vord bu
cura copiii, cart studiază, din cele 44 co
mune, resp. 45 cu Coșna.

Alegerile de membri pentru nould 
comitetd s’au și întâmplată deja prin 
tote comunele, din partea representan- 
țelord comunale; singură representanța 
oomunității Năsăudd în majoritate a de

clinată dela sine acestă onore, sub cu
vântă, că o representanță comunală po
litică nu [pote să aibă nimied comună, 
ca atare, cu nisce fonduri școlastice de 
caracterd privată și așa a aflatd lucru justd 
și resonabild a nu alege.

Singură din trăsurile aoeste apare, 
că s’a atentată în modă sistematică la 
numele de Română, la atributulă de 
grănițerl, la confesionalismd și mai pre 
susd de tote apare, că averea esclusivă a 
foștilord grănițerl, respective a următori- 
lord legali a acestora e declarată de ună 
bună comună ală totalității locuitoriloră 
celoră 45 comune ; er administrațiunea 
ei, în forma acesta, e' depusă în mâna 
unei corporațiunl, care nu e eflusuld vo
inței esclusive a poporațiunei, grănițerescl 
din acestă ținută, a cărei protopărințl și 
părinți au bătută țările, ca ostași cu hai
nele lord, și au sângerată de atâtea și 
atâtea-orl pe câmpurile de bătaiă, câști- 
gându-șl astfeld acele fonduri.

Se nasce acuma întrebarea, că ome
nii aleși de cele 44, respective 45 comune, 
fi-vord aplecați a-se constitui în comitet 
administratorii de fondurile școlastice 
centrale pe basa unui statutd, care trac- 
tâză und bună privată ca pe und bună 
comund, pe basa unui stătută, care pbte 
eși din mâna comuniștiloră, nu însă din 
mâna constituționaliloră, atunci, când ei 
nu cunosceau cuprinsulă draconică ală 
acelui stătută pe timpulă alegerei loră ?

Așa credă eu, că fiă-care alesă tre- 
bue să fiă în clară cu răspunsuld la a- 
cestă întrebare, pe când va alerga la 
ședințele de constituire ce se vord 
ține în timpulă celd mai de aprope în 
Năsăudd.

Și decă nu, atunci ce pași ard fi de 
întreprinsă ?

*

înainte de instituirea comisariatului 
esista în Năsăudd o comisiune silvanală, 
care supraveghia administrarea pădurilord 
nefericiteloră comune grănițerescl.

Acestă comisiune costa la ană 3000 

—4000 fi. Cu venirea comisariatului se 
nimicesce acâsta comisiune și se înlocu- 
esce prin curatorate de pădure, a căroră 
susținere se urcă pe ană la colosala sumă 
de 60.000 fi.

La suma acesta contribue în pro- 
porțiunea pădurei fiă-care comună. Și 
fiind-că, în cele mai multe comune, pă
durile nu aducă atâta venită, câtă să-și 
potă acoperi tangenta ce se vine pentru 
curatorată, așa comunele suntă nevoite 
a stârce împrumuturi — cari firesce se 
aprobă fără greutate de cătră autorități în 
sarcina pădurilord.

Comunele, cari potă vinde păduri le 
vândă, ca să’și acopere tangenta silva
nală , spre ajutorarea propriă nu le ră
mâne nimied; cari nu, cum am 4'30 se 
cufundă în datorii, pentru susținerea 
unei instituțiuni, care nu aduce mai nici 
und folosă practică relativă [cu spesele 
de susținere.

Consecințele voră fi, că în urmaur- 
meloră comunele se voră îndatori mai 
multd decâtă face prețuld păduriloră, cari 
voră trebui să se vândă, er comunele să 
se liniștescă cu gândulă durerosă, că au 
avută păduri, și să strige, că mai bine 
le era, de nu le aveau.

Au se mai îndoiesce cineva, că sfâr- 
șitulă are să fiă acesta, când singură co
munitatea Telciu a împrumutată 20.000 
fi. în contulu păduriloră ?

Spesele causate cu susținerea unui 
personală silvanală așa costisitoră au 
potențată spesele causate cu planurile 
de economisare asupra pădurilord, a căror 
gătire s’a urgitatd cu atâta nedumerire 
dela venirea actualului comite în frnntea 
nefericitului comitată B-Năsăudă.

*

Dela venirea în fruntea comitatului 
a actualului comite amd simțită greutatea 
situațiunei pe tote terenele.

La venirea lui aici era ca inspectord 
regescd de școle und omd cu multă pru
dență și multd tactă, care scia ce va se 
dică sentința „dă lui D-cjeu ce e ală lui

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.
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— Novelă. —
„La casarmă vrei să te duci” ? 

îmi răspunse desprețuitoră, „doră și tu 
ești negru de te lași să te porte cu 
lănțuculd de nașă ? Ești und adevăratd 
canari ’) întocmai tu, ca și hainele tale. 
Du-te inimă de pasere”.

Și nu m’am dusă. Am rămasă, cu 
risiculd de-a ajunge erăși în arestă. In 
cealaltă di dimineța, ea îmi spuse că 
trebue să ne despărțimă. „Ascultă-me, 
Joscito, eu te-am plătită pe tine”, (fise 
ea. „După legile nostre nu-ți datorescă 
nimicd|, fiindă-că ești pajollo (străină 
de nemuld meu). Der ești frumosd bă- 
iată și mi-ai plăcută. Acum nu ne mai 
datorimd unuld altuia nimică. Dumnezeu 
cu d-ta“.

Am întrebat’o, când ne vomă vedă 
erăși ?

„Acuși, când nu vei mai fi așa hă
băucă”, răspunse ea rîdându-mi. După 
aceea cu voce seriosă continuă: „Sci că 
eu credă, că te iubesed puțind? Der asta 
nu pote țină multă. Lupulă și cățeluld 
nu se împrietinesed pentru multă vreme.

>) Alusiune la uniforma lui galbenă.

Pote că decă ar primi legile egiptene, 
mi-ar plăcâ să-ți fiu romi. Der asta e 
curată nebuniă și nici-odată nu se păte 
întâmpla. Ei, crede-mi amice, că efiind 
ai scăpată, Te-ai întâlnită cu draculă, 
da, cu draculă ; eld nu e totdeuna negru, 
nu te-a strînsd de gâtd. Eu portă lână, 
der pentru aceea nu sunt berbece (pro- 
verbă țigănesed). Pune lumină de ceră 
înaintea „majari“-ei, (sfintei vergure) căci 
a meritat’o ... Să mergemd; înc’odată 
D-4eu cu d-ta. Nu te gândi mai multă 
la Carmencite, fiindcă o cununi c’und 
văduvă cu piciore de lemnă”2).

2) Spendurătorea.

Grăindă astfeld, trase răteza dela 
ușă și petrecendu-me până afară la stradă, 
ea a rămasă acolo, eu am plecată mai 
departe.

A avută dreptate. Bine ași fi făcută 
decă nici-odată nu mă mai gândeamă la 
ea; dâr de atunci credl că puteamă să 
mă gândescă la altceva? Nu! Tâtă diua 
umblamă în susă și înjosă sperândă c’o 
voiu întâlni. Am întrebată despre ea pe 
bătrâna femeă și ne la cofetăriă, dâr 
amândoue îmi spuneau, că s’a mutată 
în Laloro (așa se numesce Portugalia). 
Ele de bună semă că au primită instrucții 
dela Carmen, der în curândă le-am prinsă 
cu minciuna. După vre-o câteva săptă
mâni trebuia să țină strajă la o portă 

de-a orașului. Câțiva pași dela portă 
era o deschidătură în zidulă dimprejură 
unde peste di lucrau mai mulți omeni, 
er noptea trebuia să se țină strajă. In 
decursulă dilei am vădută de mai multe 
ori pe Littas Pattia învârtindu-se pe 
lângă străji și vorbindu cu unulă seu 
altulă din consoții mei.

Toți o cunosceau fârte bine, er 
pescii și prăjiturile ei și mai bine. Vine 
deodată spre mine și întrebă, decă nu 
sciu ceva nou despre Carmen?

„Nu”, i-am răspunsă.
„Atunci der, vei audi vecine”.
Nu m’a înșelată. Peste nopte era 

tocmai rendulă meu de străjuită la des
chizătura zidului. După-ce comandantulă 
se retrasă, vădă că s’apropiă de mine o 
femeă. Inima îmi șoptea că e Carmen. 
Intr’aceea strigaiu : „Grijesce ! aici nu-ți 
este iertată să umbli”.

„Nu fi nebună”, îmi răspunse, făcân- 
du-se cunoscută.

„Cum, tu ești Carmen” ?
„Da, pământene. Der să vorbimă 

puține și bune. Vrâi să câștigi ună 
duro ? îndată voră trece pe aici nisce 
âmeni cu bagaje ; lasă-i să trecă în 
pace”.

„N’o potă face”, i-am răspunsă, „nu 
îmi este iertată se-i lasă se trecă; așa-mi 
este porunca”.

„Porunca, porunca! Nu te gân
deai la poruncă și în strada Candilejo"?

„Ah”, i-am respunsă pier4endu-ml 
cumpătulă, „era vrednică lucru ca să-mi 
uită de poruncă atunci, der banii con- 
trabandiștiloră nu-i voiu primi”.

„Să vedemă, decă nu-ți trebuescă 
banii, vomă merge să prândimă încă 
odată la Dorothea” ?

„Nu”, i-am răspunsă, mai îneoându-mă 
de sila ce mi-o făceamă. „N’o potă 
face”.

„Și așa e bine. Dâcă ți-se pună 
atâtea piedeci, voiu sci eu la cine să 
recurgă. Voiu chema pe comandantulă 
tău la Dorothea. Așa se vede, că elă e 
bună băiată și că nu trimite la străjuită 
decâtă numai omeni de aceia, cari nu 
vădă mai multă decâtă trebue să vedă. 
Rămâi cu DumneZeu, canari. O să 
rîdă cu hază în 4*ua în care te voră 
spenZura”.

In fața acestui diavolă de femeiă mă 
simțeamă cu multă prea slabă decâtă 
să nu o chiemă înapoi promițându-i că 
voiu lăsa liberă trecere întregei țigănim! 
numai să-mi capătă unica remunerația 
ce-am dorit’o așa de multă. S’a jurată 
că-șl va ține cuvântulă și-apoi fugi să 
încunosciințeze prietinii cari așteptau 
câți-va pași departe de noi. Erau numai 
cinci, între ei și Patti, toți încărcați bi- 
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Dumnezeu și împăratului ce e ala împăra
tului.1* Era Szeremley Lajos. Chiar 
pentru aceste calități se tredi odată, că 
i-se dice șactî și se pune ca subinspec- 
toră Dr. Havas, ună omă care s’a lăpă- 
dată de naționalitatea, de legea și nu
mele străbuniloră săi, și care părăsin- 
du-șl și cariera sublimă a dreptului, 
— căci e Dr. în dreptă — a in
trata în ceta acelora, a cărora măie
stria este a afla partea cea slabă a 6me- 
niloră dela putere și a călări pe ea. Și 
Dr. Havas trăgenda mereu pe corda am- 
bițiunei fără margini a comitelui’șl ajunse 
scopula, căci Szeremley fu transferata; 
er densula numita inspectoră reg. de școle 
ala Comitatului B-Năseuda.

Era numai lucru naturala că acesta 
nou inspectoră de școle — Dr. juris — 
să se recomande cu o descoperire, ori 
reformă. Nici nu întârdiă multa și se 
presintâ cu școlele comunale, una soiu de 
școle cu totului tota necunoscuta în a- 
cesta ținuta, pentru-că la noi fiă-care 
comună îșl are fondula său scolastică 
confesionala, din ale căruia ^enite se 
susține în fiecare comună câte o școlă 
cu unuia ori mai mulțl învățători, după 
cum pretinde necesitatea.

Deodată ne tredimă, că se otăresce 
înființarea de școle comunale în comu
nele : Ilva-mare, Mogura, Ilva-mică, Ma
joră, Rebra, Neposa, Salva și Telciu.

In unele comune, cum d. e. în Mo- 
gură, Majeră, Salva și Telciu, — aflân- 
du-se codă la topora, s’au și înființata 
numai decâtă; în celelalte, vădăndu-șl 
senatele școlastice școlele amenințate,cu 
o energiă demnă de totă lauda au sis- 
temisata posturi nouă de învățători con
fesionali și s’au provăduta cu edificie sco
lastice corăspuudătore legilora, avândă 
firma speranță, că prin aceea voră pre
veni orl-ce șicanare. Der s’au înșelata. 
Inspectorele a denumiua în tote comu
nele menționate învățători cu salare de 
400—600 fl. la ană și prin organele po
litice a închiriată] și localități pentru 
școla comunală pe spesele comunei po
litice.

In Ilva-mică, deși e învățătora co
munală de trei ani de dile totu-șl nu are 
nici unii elevă, în Rebra nici unulu.

Si ducă puternicii dilei lucrulă pănă 
la absurdă. In Ilva-mică esista o scolă 
cont, cu 2 învățători; er nnmărulă co- 
piilora obligați a cerceta școla abia 
se urcă la 100 ; esistă o școlă nouă 
respective edificiu clădită conforma ce- 
rințeloră hygienice și cu tote acestea cu 
puterea [inii unu învițătoru pe spinarea co
munei politice, care e totodată și confe
sională, și o localitate pentru școlă cu 

multă mai slabă, decâtă cea așcoleicon
fesionale.

Totă astfelă în Neposă, cu acea 
deosebire , că aici a edificată și co
muna ună edificiu nou pentru școla co
munală.

E lesne în Neposă, căci comuna are 
baul, apoi unde’să bani pote și notarulă 
să-și câștige merite patriotice și lauda- 
torii patriotice, mai alesă când te chiamă 
Burduhosa; e greu însă în Rebra , 
unde cu tote că confesiunea susține doi 
învățători și copii obligați abia’să vr’o 
95 și trebue să țină ună învățătoră și 
o școlă comunală prin repartițiune, așa 
încâtă după florinulă de dare are să 
plătescă ca aruncă vre-o 85 cr. fiă-care 
contribuabilă.

înființarea de școle comunale ar mai 
fi avută ore-care sensă numai atunci, 
decă confesiunea nu-șl făcea datorința, 
după rețețite provocări.

Din tote acestea se vede că popo- 
rațiunea din fostulă districtă ala Nă- 
săudnlui a ajunsa în o situațiă din cele 
mai grele și mai amenințătore și este 
supremula timpă ca omenii chemați să 
facă totă posibilulă pentru ameliorare 
câtă mai curândă, căci totă momen- 
tulă numai potențeză greutatea situa- 
țiunei.

Presupună multe dela puternicii di
lei, totu-șl n’aș vrea să fiu așa de pesi
mistă ca secredă, căintenționeză a aduce 
la sapă de lemnă pe acea poporațiune 
paclnică ; pentru-că presupunemă atâta 
judecată dela ei, câtă se sciă, că pentru 
stată și ordinea publică nimică nu e mai 
primejdiosă decâtă ună proletariată fă
cută din omeni dedați la tiaiu bună; 
mai aprope de adevără s’ar păre că stă 
acea presupunere, că posițiunea acesta 
tristă și amenințătore, ni-s’a creată mai 
multă din interesă materială, ni-s’ar fi 
creată adecă din causa colosalului pro
cesă, ce’lă avemă cu familia Kemenyi, 
în care punctă ca înrudită, e interesată 
și cornițele supremă.

J—>I3ST
Amenințări rusesc!.

Foia colonelului rusă Vladimir Vla- 
dimirovicl Komarov, „Svjet**, cu tote 
desmințirile ce s’au dată, ia de adevărată 
scirea, cumcă s’aru grămădi trupe austro- 
ungare la granița serbescă cu scopă de 
a ocupa Serbia, și amenință dicendă: 
„Austro-Ungaria trebue să scie, că de 
ună amestecă înarmată în afacerile ser- 
bescl nu pote fi vorba. O ocupare a 
Belgradului de cătră trupele austro-un- 
gare ar ave ca urmare nemijlocită pro- 

cederea cea mai energică a Rusiei și în 
acestă casă Rusia nu s’ar da îndărătă 
nici dela ocuparea Galiției**. Scirea des
pre grămădirea trupeloră austro-ungare 
la granița Serbiei au dat’o corespon- 
dentulă unei foi englezescl și o foiă un- 
gurescă.

Espedițiă Acinoff.
Cazaculă Acinov, care întreprinsese 

o espedițiă în Abisinia, der fără resultată, 
căci ceta lui a fostă bombardată de 
Francezi, a fostă dusă la Sevastopolă 
pe o corabiă de răsboiu rusă împreună 
cu archimandritulă Paisie, care încă luase 
parte la espedițiă. Din ordinulă Țarului 
se va face o strictă cercetare asupra 
nesuccesului espediției ruse pe litoralii 
Mării Roșii. Se vede de aci, că espedi- 
țiunea nu-i era tocmai indiferentă gu
vernului rusă și că e cu neputință a se 
crede, cumcă n’ar fi avută nici o cunos- 
cință despre espedițiă, deorece înainte 
de plecare Acinoff și Paisie au fostă 
primiți de guvernamentulă din Odessa 
și de delegatulă de acolo ală minis
terului de esterne Putateff. Ba fos
tulă ministru de marină, admiralulă Șes- 
ta-Koff, i-a dată espediției și tunuri și 
i-a pusă la disposițiă vaporulă „Rossia** 
pentru transportă la Marea Roșiă. Afară 
de asta ambasadorulă rusă din Constan- 
tinopolă d-lă Nelidofi nu se pote să nu 
scie despre trecerea espediției prin Dar- 
danele și deci, decă n’ar fi fostă cu sci
rea guvernului întreprinsă, ar fi putut’o 
opri. Prin urmare fiasculă espediției nu 
pote trece fără a produce o rea impre- 
siune în înaltele cercuri oficiale rusesc!.

0 depeșe confidențială a lui Crispi.
„Gaulois** publică o depeșe confi

dențială ce ministru-președinte italiană 
ar fi trimis’o la 9 Martie 1889 cătră 
ambasadorulă italiană din Berlin. In 
depeșe rogă Crispi pe ambasadorulă, ca 
să-și dea tote silințele a șterge im- 
presiunea cea rea, ce a produs’o în 
cercurile curții din Berlin intrarea atâ- 
toru liberali în noulă ministeră italiană. 
Opiniunea publică cere imperiosă, decă 
nu încheiarea unui tractată de comerță, 
der totuși ună modus vivendi cu Francia. 
Guvernulă e nevoită a satisface acestei 
dorințe, decă vrea să capete jertfele ne
cesare pentru complectarea înarmării. 
Producătorii italianl n’au putută afla alte 
piețe unde să-și desfacă mărfurile. Is- 
vorele de venituri se ’mpuținau, bugetulă 
deci suferea din causa acesta și lipseau 
mijloc.ele pentru completarea organisării 
flotei și armatei, spre a împlini îndato
ririle luate față cu cabinetele din Berlin 

și Viena. Trebuia deci să se aducă în 
ministeră omeni, cari să ajute a potoli 
agitațiunea din țeră și să facă cu pu
tință compromisulă comercială cu Fran
cia. Seismit-Doda e bărbatulă pentru 
acestă rolă de împăciuire; elă trece de 
amică ală Franciei și insuflă ministriloră 
francesl multă simpatiă. Era cu nepu
tință a evita acestă modă de împăciuire, 
decă nu voia guvernulă a se espune pe- 
riculului d’a se nimici la alegerile gene
rale întregulă programă ală guvernului 
și sistemulă alianțeloră. In notă mai 
asigura Crispi, că rolulă colaboratoriloră 
săi e trecătoră și că nimică nu s’a 
schimbată în programulă politică și mi
litară.

SCIRILE DILEI.
Procesulă de pressă alfi. „Luminăto

rului.** Cetimă în „Luminătorulă**: „Re- 
oercarea judelui investigatoriu din Aradă, 
pentru începerea investigațiunei, a ajunsă 
le trib. reg. din Timișdra. In 19 ale 
our. a fostă citată redactorulă nostru 
la judele investigatoriu d’aicl pe diua 
de 20 ale cur. Articulii incriminați suntă 
Nrii 89 și 90 din anulă trecută, respec
tive articolulă de Crăciună, ce tracteză 
despre „pace și bunăvoință**, și celă de 
anulă nou, carele reamintesce „anulă 
1789 și desvoltarea libertății poporeloră.** 
Acusa ridicată de vestitulă procuroră 
reg. Parecz se întemeiază pe § 172 din 
codice și cântă pe cunoscuta, ruginita 
și scârbosa cordă de agitare „la ură în 
contra Maghiariloră** („izgatâs a ma- 
gyarok elleni gyuloletre.**) Numai de nu 
i-ar pocni odată corda acesta numitului 
procuroră !**

* * *
Răscumpărarea regalieloru. Lucrările 

pregătitore pentru răscumpărarea rega- 
lieloră au progresată așa de multă, în
câtă pretențiunile de despăgubire, ce se 
voră anunța pănă la finele lui Aprilie, 
se voră pute resolva cu cea mai mare 
grabă. Numărulă celoră cari pretindă 
despăgubiri se urcă la vr’o 36,000. Co
misari ministeriali în acestă afacere suntă 
numiți: consilierulă de secțiă în minis- 
terulă de finanțe Vincenz Moritz și ins- 
pectorulă de ținere în evidență a dărei 
de pămentă Paul Hanz pentru comita
tele Bihoră, Bistrița-Năsăudă, Brașovă, 
Făgărașă, Ciucă, Solnocă-Dobâca, Hu- 
nedora, Coșiocna, Murășu-Turda, Alba- 
de-josă, Sibiiu, Ternava-mare și mică, 
Treiscaune, Odârheiu, Turda-Arieșă și 
Sălagiu. Acești comisari au să contro
leze tote lucrările de despăgubire.

** ♦

nișoru cu articoll de vendare englesescl. 
Carmen mergea înainte să dea semnă 
cu castagnettele sale soțiloră săi decă se 
va întâmpla să se întâlnescă eu patrule. 
Nu era însă nici o lipsă. In vreme de 
ună ceasă contrabandiștii îșl isprăviră 
lucrulu.

In altă di m’am dusă în strada Can- 
dilejo. Carmen mă aștepta și se pare 
că nu prea era bine dispusă.

„Nu-mi place omulă care așteptă 
multă rugăminte1* dise ea. „Mai mare 
servițiu ml-ai făcută de rândulă celălaltă 
când nu se scia cu ce ți se va răsplăti. 
ErI te-ai tocmita cu mine. Der ține, aici 
ai un duro, pentru ostenela ta; du-te".

Era pe-aci să-i aruncă banulă în 
capa și să mi ț’o forfecă bine. Der 
ml-am păstrată cumpătulă și după o oră 
de sfadă m’am depărtata turbată de mă- 
niă. Am umblată încoce și încolo câtă- 
va vreme prin orașă. In fine am intrată 
într’o biserică și ascundendu-mă în cela 
mai întunecată colță, am vărsată rîurl 
de lacrimi fierbinți. Deodată mă agră- 
esce cineva : „lacrimi de crocodila ! voiu 
face din ele băutura farmecului1*. Privesc 
și etă înaintea mea Carmen. „Ei pămân
tene, mai trebuescu-țl acum? VedI așa 
trebue să fiă: te iubescu împotriva vo
inței mele, fiindcă de când m ai lăsată 
nu sciu ce m’a apucată. Să vedemă der, 

vrei să vii în strada Candilejo?** Car
men era schimbăciosă ca vremea la noi. 
Ea ml-a promisă că ne vomă întâlni e- 
rășl la Dorothea, der nici astădată n’a 
venită. Dela Dorothea de altă parte 
am înțelesă, că a mersă să lucre cu ți
ganii în Laloro.

Eu însă sciam ce se țină că e ade
vărată din tote astea. Am căutat’o deci 
și de douădecl de ori în strada Candilejo. 
In zadară.

într’o seră eram la Dorothea când 
etă că întră Carmen cu ună tânără lo
cotenentă din regimentulă meu.

„Depărteză-te de aici numai decâtă** 
îmi dise în limba bascică. Eu am ră
masă nemișcată cu-o adâncă mâhnire 
în inimă.

„Ce cauți aici?** se răsti locotenen- 
tulă privindu-mă cu dispreță. „Curăță-te 
numai decâtă de aici!**

Nu puteam să facă nici o mișcare, 
stăm pironită locului. Locotenentulă se 
mânia vădândă că nici nu mă mișcă nici 
nu-lă salută ; mă prinse de guleră și mă 
scutura odată și bine. Nu sciu ce i-am 
răspunsă. Sciu însă că amândoi ne-amă 
scosă săbiile. Bătrâna femeiă îmi prinse 
brațulă er locotenentulă îmi făcu o rană 
pe frunte, și acum i-se cunosce urma.

Am pășită îndărăptă și-am doborîtă 
la pămentu pe Dorothea cu cotulă, ș’a

poi fiindu că locotenentulă cerca să mă 
atace din nou, eu i-am pusă vârfulă 
săbii în pieptă și elă orbesce s’a arun
cată asupra mea, străpungendu-se. Car
men numai decâtă a stinsă lampa și 
efise în limba țigănescă cătră Dorothea, 
să ne mântuimă. Eu am eșită la stradă 
și am începută să fugă însu-ml nesciindă 
încătrău. Părea că cineva mă urmăresce. 
Venindu’ml în fire am vădută pe Car
men care nu vrea să mă părăsescă. „Hă- 
băucule" dise ea „nu sci să faci decâtă 
blăstămății ! Așa-i, nu ț’am spusă că-țl 
voiu fi spre perejare? Der ce? Tote îșl 
au leculă loră când o flamandeză de 
Roma (țigancă) a ajunsă să fiă prietina 
unui omă. Leagă-țl fruntea cu legătura 
asta și dă-ml mie cingătorea ta. Aș- 
teptă-mă între rândulă acesta de arbori. 
Peste două minute voiu fi aici.** Ea dis
păru și numai decâtă se reîntorse c’o 
manta de postavă care scie D-c]eu de 
unde a căpătat’o. M’am desbrăcată de 
hainele mele și am luată mantaua nu
mai peste cămașă. Schimbată astfelă și 
cu legătura la frunte arătamă a fi întoc
mai ca ună țărână din Valencia. Mă 
duse apoi într’o casă dintr’o stradă strimtă 
care sămâna multă cu casa bătrânei Do
rothea. Ea și încă o țigancă ml-au spă
lată rana, m’au legată așa’de bine ca 
orice chirurgă șl-apoi băurămă câteșl 

trei înainte de-a mă trânti pe o madrață 
ca să dormă.

In băutura mea era puțină opiu, căci 
abia târdiu în cealaltă di m’am tredită. 
Mă durea capulă grozavă și aveamă ună 
accesă de friguri. Abia cu multă greu
tate mi-am adusă aminte de înfiorătorea 
scenă din sera trecută. După ce mă le
gară de nou, Carmen cu tovarășa ei 
schimbară lângă așternutulă meu câteva 
cuvinte în limba țigănescă, așa se vede 
că ele țineau ună felă de consiliu me
dicală. Câteșl două mă asigurau, că 
voiu fi vindecată câtă mai curendă der 
că trebue să mă depărteză din Sevilla 
în scurtă vreme căci de voiu fi prinsă, 
mă voră pușca fără cruțare.

„Copile1*, dise Carmen, „trebue să te 
apuci de ceva; fiindă că regele nu-țl dă 
mai multă nici ureză, nici pesce (nutre- 
mentulă miliției în Spania) însuți trebue 
să-ți câștigi hrana de tote 4>lele. Decă 
îți e la locă inima, hotărăsce-te și fă-te 
și tu contrabandistă. Nu țl-am promisă 
că te voiu spândura? Totuși e lucru mai 
cinstită decâtă să te lovescă cineva în 
capă. Ș’apoi decă te pricepi, să trăescl 
ca ună prință pănă când străjile nu te 
voră prinde. “

In așa modă bizară îmi înfățișă a- 
cestă fată cariera ce aveam s’o apucă, 
ca singura ce ml-a rămasă după ce am 
păcătuită de morte. (Va urma.)
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Focii. In comuna Vălcău din com. 
Coșiocnei, una incendiu a prefăcuta în 
cenușe întrega avere a 9 economi. Afară 
de provisiunl mari de bucate au arsă și 
3 vite. Școla a arsa la cinci capete. 
Paguba totală e de 10,000 fi. Se crede 
că focula a fosta pusa și deci s’a por
nita cercetare.

** *
nNaționalulilu este numele unui nou 

cjiara liberala conservatora ce apare în 
Bucurescl. piarulă luptă în contra ac
tualului guverna și represintă vederile 
partidului d-lui Lascara Catargiu.

* * *
Bandă de falsificatori. Consulatul a 

generala austro-ungară din Scutari a 
descoperita o bandă de falsificatori, care 
se ocupa cu falsificarea de note de 5 fi. 
Doi pictori cari veneau din Muntenegru, 
și anume austriacula Franz JurisicI și 
Guiseppe Radjia din Scutari au fosta 
arestați. Banda constă din Albanezi, din 
deserturi austro-ungari și din individl 
suspecțl din Muntenegru.

♦* *
Societatea pentru cultura și literatura 

română in Bucovina. Duminecă în 12/24 
Martie a. c. a ținuta Domnula Dimitriu 
Socoleanu o prelegere publică vorbinda 
despre „Folosulă istoriei în educațiunea 
popdrelora.u Prelegerea s’a ținuta în 
localitățile societății pentru cultura și li
teratura română din Bucovina, în Cer
năuți.

* * *
Cadavru de copiltl. Ună măcelara 

scose din părăula Orăștiei cadavrulu 
unui copila nou născuta, pe care-la tri
mise imediata poliției. Acesta descoperi 
pe mama copilului, care e servitorea 
Maria Tâmpianu. La începută a negată 
faptulă, der în cele din urmă a spusă 
că copilulă a fostă ală ei și că despe
rată din pricina lipsei de mijloce l’a a- 
runcată în apă.

* * *
Mare poftă de mâncare are Iosif Fu- 

redi, membru ală teatrului ungurescă 
din Clușiu. Se spune, că piesa „A. re- 
servistaku (reserviștii) pentru aceea nu 
se pdte juca mai desă, fiindă că Furedi, 
ca unulă dintre jucători, mănâncă în cur- 
sula representațiunei 12 cârnațl și direc- 
torulă nu e dispusa a furnisa acești câr
națl. Der publiculă ungurescă e așa de 
obicinuită de a vede pe Furedi mâncândă 
pe scenă, încâtă cere ca să pășescă în 
continuu în roluri de „mâncătoră“. In 
dilele trecute a fostă representațiă în 
beneficiulă lui și adoratorii lui i-au dată, 
între aplause nesferșite, o cunună împle
tită din 40 cărnațl și ună purcelu friptă. 
Sub efectulu acestei „distincțiunU, Fu
redi a jucată apoi cu o vervă deosebită.

Din dieta unprescă.
Ministrulă de honvedl br. Fehervary 

întrebă, totă în ședința dela 18 Martie, 
pe ce cale a ajunsă Polonyi în posesiu
nea scrisoriloră schimbate între minis- 
trulă de honvedl și între colonelulu 
Elek? (Mare larmă în stânga estremă.) 
De altmintrelea, decă Polonyi n’a fostă 
împuternicita de Elek a ceti acele do
cumente, atunci de sigură că i-se va cere 
esplicărl, cu ce dreptă a făcută elă, Po
lonyi, acesta.

In acostă di, comisiunea pentru co- 
municațiunl a primită proiectulă de lege 
pentru construirea liniei ferate strategice 
Deșiu-Zălau, după ce ministrulă Baross 
a dată comisiunei împărtășiri confiden
țiale despre însemnătatea strategică a 
liniei.

In ședința dela 19 Martie, Emerică 
Madarasz cjice, că elă va trăi încă, ca 
sâ vadă stîrpirea germanismului din Un
garia. E pentru vederile stângei estreme 
față cu legea militară.

Andor Vadnay vorbindu pentru lege 
dise, că o luptă perdută ar fi pentru țera 
întregă o catastrofă, mai alesă însă pen
tru inteligența și pentru posițiunea ca 
putere a națiunei ungurescl.

Hoitsy cjice, că decă limbei ungu

rescl i-s’ar da în armată posițiunea ce 
i-se cuvine, acesta ar ave atunci ca ur
mare, că și în armată s'ar înlătura ces- 
tiunea naționalitățiloră, precum s’a în
tâmplată la dualisarea băncii. Vorbito- 
rulă propune ună nou paragrafă, după 
care limba de comandă în regimentele 
ungurescl să fiă cea ungurescă, er § 25 
să se întregescă, dicendu-se că esamenul 
de oficeră să se facă în limba ungurescă. 
Elă aprobă influința stradei asupra par
lamentului, der președintele îlă întrerupe.

In acestă ședință s’au provocată 
destule incidente. Oposiția atacă pe mi
nistrulă Tisza acusându-lă de corupțiune, 
că a abusată de posiția sa oficială ca 
să se înavuțescă.

Deputatulă Eotvos interpelă pe mi
nistrulă Tisza și eventuală și pe doi co
legi ai săi, decă în cestiunea căiloră fe
rate vicinale din Bihoră, Tisza, ca pro
prietară de pămentă în acele părți, a 
trasă vre-ună folosă ori nu? Ministrulă 
avea în stânga Crișului o proprietate ce 
o venduse cu 200,000 fi., der venindO 
construirea unei căi vicinale în stânga 
Crișului, încheiă ună contractă, vendend 
moșia cu 223.000 fl. E întrebare acum, 
că ore n’a stăruită ministrulă Tisza să 
se construescă calea ferată în aceea 
parte? Din cheltuell cadă în sarcina 
statului și a comitatului 9O°/0- (Singură 
comitatulă 70,000). Pdte fi ună ministru 
și întreprindătoru, der posiția sa să nu 
o folosescă pentru interesele sale private. 
Vorbitorulă interpelezi deci cum stă lu- 
crulă cu aceste căi vicinale și cere să 
se depună pe biuroulă camerei tote ac
tele privitore la acestă afacere. (Vii a- 
probărl în stânga și în stânga estremă.)

Ministrulă Tisza dice, că în ad«vărO 
are mărișore moșii în Bilioru, der con
struirea căii ferate vicinale din stânga 
Crișului s’a concesă numai la repețite 
rugărl ale comitatului. Moșiile cele de-a 
stânga Crișului 5000—5200 jugăre le-a 
vândută, când lucrările pregătitore și 
traseulă căii ferate erau deja gata. Ce 
privesce influința sa în acestă afacere 
tocmai elă a fostă care în consiliulă de 
miniștri a manifestată mai mari îngri
jiri și cu tote că o simplă concesiune 
se pute face, totuși a stăruită să se a- 
ducă în cameră în formă de proiectă de 
lege. A procesă în totă afacerea cu cea 
mai mare scrupulositate. Respinge insi
nuarea, că ar fi luată ca ministru ori ca 
deputată vre-ună cruceră. Actele se 
voră depune în cameră. Din ele se va 
vede, că autoritățile strategice din frun
tea armatei au declarată, cumcă în pri
vința strategică e multă mai prețiosă 
linia Oradea-mare — MihaifălenI (Mi- 
halyfalva) decâtă linia Puspdk-Ladany- 
Dobrițină. Liniile nostre strategice se 
îndreptă tote spre nordă și uordostă, și 
linia dela Oradea-mare la Er-Mihalyfalva 
merge spre nordostă, der legă totodată 
Oradea-mare cu Dobriținulă.

Ministrulă Baross declară, că e gata 
a depune în cameră actele privitore la 
acestă afacere.

Contele St. Karolyi, care stă îuafară 
de partide, contrară ală § 14 și § 25 
din legea militară, lua cu tote astea în 
apărare pe ministrulă Tisza, care — dice 
vorbitorulă —■ e omă cinstită. Asemenea 
suspicionsrl, ca cele ridicate de Eotvos, 
nu au ajuns pănă la onorea lui Tisza.De 
aceea camera să esprime ca condusă, 
că astfelă de bănuell neîntemeiate prin 
nimică să nu se mai ivescă în cameră.

Drepta isbucni în aplause, er preșe
dintele, credendă că Karolyi nu avea in- 
tențiunea ca tocmai să facă și propunere 
în sensulă acesta, se ridica și vru să în
cheie ședința. Partida guvernului pro
testa contra închidere) și ceru să se pună 
la votă propunerea lui Karolyi. Președin
tele îșl reocupa locuia, lui Karolyi i-se 
dete ună petecă de hârtiă ca să formu
leze propunerea. Deputății din oposițiă 
încunjurară loculă președintelui strigândă 
că s’a încheiată odată ședința și deci să 
stea pe lângă asta. Intr’aceea Karolyi îșl 
presentâ propunerea. Polonyi striga că se 
crează ună precedentă periculosă votândă 

o astfelă de propunere; și Bismarck, 
care e mai puternică decât Tisza, a trebuită 
să se supună odată disposițiunei pre
ședintelui parlamentului germană. Nu
meroși deputațl se duseră la tribuna pre
ședintelui strigândă : „Se ține și asta de 
ordinea <j3ei! Frumosă ordine !“ Mi
nistrulă Tisza stărui apoi ca Karolyi 
să’șl retragă propunerea, ceea ce se și 
făcu, er mamelucii însoțiră pe Tisza cu 
ovațiunl pănă afară din sală.

Ni se cere se dămu locu în 
^iarulu nostru următorei declara- 
țiurit:

Juculu superiorii, 12 Martie 1889.
Preoții greco-catolicl din eparchia 

Coșognei, fiindă întruniți la o ceremoniă 
funebrală în Juculă superioră, pănă ce 
s’ar fi apucată de ceremonia îndatinată, 
nu au întrelăsată a nu primi cu viuă plă
cere marinimosa faptă a Escelenței Sale 
depunendă pentru ajutorarea preoțiloră 
deficiențl 5C>00 fl. v. a. cu cari a mai a- 
dăugată o mărgea de mărgăritarl la cu
nuna meriteloră sale, pentru care s’a de
cisă: cu unanimitate a i-se aduce mul- 
țămită publică și recunoscință fiescă. 
Tot-odată subscrișiinu au putută să trecă 
cu vederea atacurile ne mai pomenite ce 
ună Preotă ore-care le-a ridicată în 
N-rulă37 ală „Tribunei11 a. c. asupra Es- 
celenției Sale Domnului Metropolită și 
a consilieriloră săi, precum și asupra în
tregului cleră din gremiu, fără de a-șl 
esprima indignațiunea asupra celoră cu
prinse în acelă articula. — Iudignațiunei 
acesteia voesce să dea preoțimea din E- 
parchia susă amintită espresiune și în 
publică, declarâudă pe calea acesta susă 
și tare, că ea desaprobă tote cele conți
nute în acelă articula, ca nisce calumnii 
și defăimări; eră pe autorulă loră îlă 
timbreză de ună omă fără caracteră, 
care nu merită să mai facă parte din 
clerulă acela, pe care l’a trasă în noroiu 
și care îlă desprețuesce.

') Dr. A. Fătul, Despre încercările făcute pen
tru desvoltarea sciin[clorti naturale în Domânia. 
Discursu, în Analele Soc. Acari. Tom. V. p. 2, 
pag. 83.

Ioană Hossu, protopopă și președinte. 
Vasilie Popescu, parochă gr. cat. în Ju- 
culo inf., Notară ad hoc. Aurelia Poruțiu, 
Gregoriu Szabo, Vasilie C. Farago, Ioană 
Blaga, Basiliu Albonă, Teodoră Giurgiu, 
parochă gr. cat. în Anincuta. Ioană But- 
nariu, parochulă Booșiului. Simconă Pe- 
teană, parochă. Dionisiu Morariu, paroch. 
Șofroniu Adamă, preotă gr. cat. Ioană 
Peteană, preotă gr. cat.

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 1889.

llaportulă secretarului generală asupra lu- 
crăriloru făcute in anulă 188S—89.

Domniloră colegi! înainte de a vă 
presentâ relațiunea anuală despre acti
vitatea desvoltată de Academiă dela ul
tima sesiune generală încooe, am ondre 
a vă aduce la cunoscință, că în cursulă 
acestui ană Academia nostră a perdută 
pe doi dintre membrii săi onorari: George 
Ioanidă și Iacobu de Czihacl.

George Ioanidă a încetată din vieță 
la 27 Noemvre anulă trecută. Elă a 
fostă unulă din vechii profesori ai cole
giului sf. Sava. Scola a fostă câmpulă 
de activitate ală vieții sale. Dintre scrie
rile publicate de Ioanidă cea mai însem
nată este „Dicționarulă elino-românescău 
tradusă după ală lui Scarlată D. Vizan- 
tie și tipărită în două volume mari în 
anii 1864 și 1869.

Doctorulă Iacobu de Czihack, născută 
la 2 Ianuarie 1800 la Aschaffenburg în 
Bavaria, a venită la 1825 în Moldova, 
unde a fostă profesoră de istoria natu
rală la Academia din Iași, medică-șefă 
ală miliției Moldovei și protomedică ală 
Moldovei. La 1833 a fundată Societa
tea de medici și naturaliștl, și la 1834 
Museulă de istoriă naturală din Iași1). 
Era vice-președinte ală societății de me
dici și naturaliștl din Iași, membru ală 
societății de sciințe naturale Senencken- 

bergică din Francfurt încă dela anulă 
1830, și ală mai multoră alte sooietățl 
învățate. Elă a publicată mai multe 
lucrări sciințifice dintre cari însemnămă 
aici următorele:

Florae Moldavicae species ac ge
nera hucusque excursionibus explorata ac 
secundum Linnaei systema ardinata Mns. 
Maji 1836 ; in „Florau bot. Zeitung, Jahrg. 
XIX (1836), Bd. 2 Beiblătter p. 58-74.

Istoria naturală întâia oră în limba 
românescă de Doctorulă Medicinei și 
Cavaler Cihak. Iași 1837. Opă dedicată 
Alteței Sale Principelui domnitoră Mi- 
chailă Sturdza.

In colaborațiune cu Dr. Iosefă Szabo: 
Heil-und N ahrungsmittel, F arbstoffe, N utz- 
und Hausgerătte, welche die Ost-Roma- 
nen, Moldauer und Walachen, aus dem 
Pflanzenreiche gewinnen; in „Flora“ 
(1863).

Manuală pentru învățătura soldați- 
loră din compania sanitară a ostei Moldo- 
române. Iași 1859.

Iacobă de Czihack a fostă unulă din 
acei streini, cari venindă în țeră s’au 
identificată întru tote cu trebuințele ei 
și au lucrată cu căldură la desvoltarea 
sciințeloră între Români. Elă a dată 
probe de ună patriotismă vrednică de 
totă stima și iubirea nostră. Recunos- 
cendu-i aceste merite, societatea acade
mică română l’a alesă membru onorară 
ală său la 1872. Imbătrânindă a pără
sita Moldova și s’a întorsă la Aschaffen
burg, unde șl-a petrecută anii bătrâueței 
și a încetată din vieță în verstă forte 
înaintată la 29 Noemvre stilă nou anulă 
trecută. (Va urma.)

Literatură.
In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 

în Brașovă a eșită de sub țipară „A doua 
carte de cetire pentru copiii și copilele 
din anulă' ală 2-lea de școlă,“ întocmită 
de : Mai niul(l prietini ai școlei. Formată 
8° de peste 110 pag. Prețulă 28 cr. 
Cartea este scrisă cu multă îngrijire, cu
prinde 142 bucăți alese, parte prosă, 
parte poesii. Stilulă este ușoră și peste 
totă disă cartea corăspunde fărte bine 
scopului pentru care este scrisă. In 
partea ultimă se află și ună adausă spe
cială, cuprindendă literile bisericescl ci- 
rilice și câteva rugăciuni scrise cu acest 
felă de litere; apoi tabela înmulțirei 
numeri romani etc.

Ciirsulfl pieței Brașov»
din 24 Martie st. n. 1889.

Bancnote românesc! C ump. 9.52 Vend,. 9.54
Arginta românescă - n 9.45 n 9.48
Napoleon-d’orl- - - n 9.61 n 9.63
Lire turcescl - - - r 10.84 10.88
Imperial! - - - - ri 9.84 ti 9.88
GalbinI n 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina116"/0 n 101.— n —

tiu/ii r n ° 1 o n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 127.— H 128.—
Discontula - - - - •8% Pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Martie st. n. 1889.din 22 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.25 
Renta de hârtiă 50/0......................... - 94.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare i,2-a emisiune) - - 120 — 
Amortisarea datoriei căăoră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transăvane ... - 104.75
Bonuri croato-slavone ----- 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 129.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55

enta de argintă austriacă - - - - 83.90
Renta de aură austriacă ----- 111.55 
LosurI din I860 ................................ 142.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311.15 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.60'/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.421/î
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.70

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

Tisza.De
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Qătză cnczații cetitczi!
„Gazeta Transilvaniei întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloru de pretu

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

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

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

De atunci încdce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea farului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4>arulă să-și aibă tipografia propriă.

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

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei 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 să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai să corăspundă mai multă cliiămării sale, ci să se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să pdtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în 4>arulă nostru.
Pe lângă. programulQ, ce l’amă observată pănă adi Ia redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu, numeru însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

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

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte 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 aillllu nou 1889 încdce amu măl'itu în 
modu destulă de însemnatu prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și s6 le întocmimu și s6 le redactămu astfelu, 
ca se intereseze pe ori și ce cetitorii și s6 se pdtă abona și separații.

Amă deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, 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 întregă cjiarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe anîî numai 2 fl. V. a.

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

Mersulii trenuriloru
pe liniele orientale a^e căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predeal A Predealu—Budapesta B.-Pesta-AradA-Teiuș Teiuș-AradA-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Tren de 

per- 
sdne

Trenă 
accele

rată

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

Oradea-mare !
4.18 7.01

1
Vârad-Velencze
Fugyi-V Âsârheli

7.11

Mezo-Telegd 7.41
Rev 
Bratca 
Bucia

8.10

Ciucia 9.04
Huiedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

9.34

Clușiu J 10.34
11.15

Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
VințulA de susA 1.45
Aiud 2.07
TeiușA 2.26
CrăciunelA 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
MediașA 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfaleu 6.12
HomorodA 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra

. 1
9.06
9.45Brașovu < 1.55

TimișA 2.53
Predealu 3.28

BucurescI 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
por- 
3âne

Trenu 
accele
ratei

Trenă 
mixt

BucurescI 7.30
Predealu 1.14
TimișA 1.45

BrașovA j -.— 2.32
4.10 7.10

Feldiora 4.56 7.31
Apața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodă 6.55 9.12
HașfalAu 8.36 10.24
Sighișora 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașă 10.37 11.47
0 , X 1 10.59 12.02Copșa nuci <

1 11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciunelă 12.33 1.05
TeiușA 1.51 1.47
Aiudă 2.18 2.08
VințulA de susA 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cncerdea 3.14 2.53
GbirișA 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelă 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghireșu 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
_ a 1
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
F. Ladâny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1.55 7 45

Viena 2.50 7.15 6.05

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
TrenA 
mixt

Trenu 
de 

pers.

ITIiireșA-IiUdoșA-Bistrița

MurfișA-Ludoșu 
ȚagA-BudatelecA 
Bistrița

| g Q2 ȚagA-BudatelecA

Viena
Budapesta
Szolnok

AradA

GlogovațA 
Gyorok 
PaulișA 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
SoborșinA 
ZamU 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Soneria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotA
VințulA de joșii 
Alba-Iulia 
TeiușA________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.—
12.29
12.46

1.26

TeiușA 
Alba-Iulia
VințulA de 
ȘibotA 
Or Ăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
ZamA 
SoborșinA 
Berzava 
ConopA 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

AradA

joși

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

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

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.271
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12

_ș_20
6.05

Trenu 
mixt

11.—
11.21

1.42’
2.32

Copșa-micA 
iȘeica mare 
LomneșA 
Ocna 
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-niicA

Sibiiu 
lOcna
LL6mneșă 
,Șeica mare
|Copșa-micA

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorheiu ■
5.5o Reghinulu sAscscA 

Tîăi
6.38
7.19
7.38
6.20

Sinieria(Piski)-l*etroșeuî Petroșeni-Simeria(Piski)

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița 
PetroșenI

I
6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

2.42
3.25
4.16
5.11
5.58
6.40
7.12

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
HațegA 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

1Cncerdea
Cheța

I LudoșA
M.-Bogata 
IernutA 
SânpaulA 

. Mirașteu

Reghlnut-ais.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 [11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— 4.58
7.56 7.-

10.—

Bistrița-jVIureșu-Iaidoșu

MurAșA-LudoșA

Notă: Numeru încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

AradA—Tiiuisora
9 Tiiuisora—AradA

AradA
AradulA nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

5.48
6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

TimișAra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
AradulA nou
AradA

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinulu săseseA-
Oșorheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.35 8.-
1

Oșorheiu < 10.20 9.49
1 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulă 7.40 12.58 11.02
IernutA 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
LudoșA 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

2.18
2.39
3.08

Slmeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Gliirișu Turda Turda—Ghirisu

9.41
1.11

Ghirișâ 
Turda

1
9.26 4.19? Turda
9.47 4.40 Ghiriși

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora
Unicei.-Simeria (Piski)

Sighișdra
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.45'Sighiș6ră
6.05

Uniedora
Cerna
Slmeria

9.36
9.50

10.15

I 
I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


