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Brașovu, 15 Martie v.

Tote frământările oposiției ma
ghiare în dietă si thte demonstra
țiile de pe stracle n’au ajatatu ni
micii, căc.1, după vorbă și larmă 
de septemâni întregi, urgisiții pa
ragraf! 24 și 25 au fostă votați 
er! în tecstulii lorii originală, fără 
nici o modificare, cu maioritate de 
109 voturi.

Așteptamă că deodată cu a- 
cestă scire sfi ne transmită firulu 
telegrafică și vestea, că erășT s’au 
tăcută demonstrațiunl după vota
rea celoră doi paragraf!, și că 
erășl s’au spartă ferestri, lampe, 
s’a aruncată cu petri în miniștri 
și s’a făcută chiar vărsare de sânge 
în mesură mai mare ca pănă a- 
curn.

Der nimicu din tote acestea. 
Se vede că amenințările ministru
lui de culte au potolită pe stu- 
denți, er ghionturile din partea 
poliției și piperarea din partea mi
liției au făcută și pe ceilalți de
monstranți de pe strade să-șî pună 
botulă pe labe.

Votarea însăși s’a făcută, după 
cum se telegrafiază unei foi clu- 
șiene, în mijloculă unei grozave 
iritațiunî. Guralivii cei mai mari 
ai oposiției au făcută, când ’șî-au 
dată votulă, nisce esclamări tea- 
tralice. Br. Kaas a strigată: „con
tra patriei mele nu votezuu ! Po
lonyi a cțisă : „pentru trădare nu 
’ml dau votulă“ ! Er voinicosulă 
Tlialy Kalman, tizulă lui Tisza, 
a strigată de trei ori: „nu“ ! Ne 
mirămă că n’a strigată acestă 
„patriotă11: de n’ar mai fi armată 
comună ! cum a strigată mai c|ilele 
trecute : de n’ară mai fi naționa
lități !

Destulă că oposiției maghiare 
nu i-a rămasă altceva de făcută, 
decât să’șî verse foculă prin es- 
clamărî ca cele de susă și stri- 
gândă „lioch“ lui Tisza.

Și prin strigarea de „hoch“ în 
locă de „eljen“ se caracteriseză 

situațiunea, care pretinde fără milă 
dela fii „națiune?1 ca se ’nvețe 
nemțesce. Căci moțiunea lui Ga- 
jary, care s’a votată numai în a- 
fară de lege, nu este decâtă o ață 
muiată în miere și trasă prin gură.

Armata a remasă der „noii me 
tangere“ pentru șoviniștl!

N’ar corespunde înse adevăru
lui, decă n’amă recunosce că tac
tica oposiției a avută totuși suc- 
cesulă de a sgudui cabinetulă lui 
Tisza. Dovada cea mai tare pen
tru acesta suntă silințele ce și-le 
dă acum d-lu Tisza de a’șî recon
strui cabinetulă și a și-lă întări 
prin bmenî noui și încă neusațl, 
cum este Desider Szilagyi, despre 
care se c|ice, că a primită deja por- 
tofoliulă de justiția,

Tisza face aceste pregătiri în 
țața noueloră atacuri ce-lă așteptă 
din partea oposiției cu ocasiunea 
desbateriloră asupra bugetului. Or- 
ganulă lui Apponyi înse dice, că 
remaniarea cabinetului nu va 
schimba situațiunea, căci condu
cerea politicei rămâne în manile 
lui Tisza.

Der Tisza cu fotă șiretenia lui 
nu va pute scăpa de cădere sis- 
temulă său politică, căci răulă zace 
în acestă sistemă însuși, care, în- 
temeiându-se pe nedreptățirea ma- 
iorității poporațiunei statului, nu 
pote mulțumi nici măcară mino
ritatea, din causă că trebue se dea 
tributulă seu celoră mai puternici.

Din dieta nuprescă.
In ședința dela 20 Martie s’au întâm

plată unele incidente. Deputății Polonyi 
și Krajcsik, de altmintrelea și înrudiți, 
au venită în conflictă. Polonyi stetea 
în euloară cu câțl-va colegi, Krajcsik 
veni cătră ei, er Polonyi îlă întreba, că 
nu cumva vine ca să spioneze. Krajcsik 
începu să înjure surugiesce pe Polonyi. 
De altă parte, ună deputată și ună mi
nistru s’au plânsă de presența unui ra
portară de diară în euloară, dicendă că 

a spionată convorbirile deputațiloru. Sub 
astfelă de auspicii încheiă președintele 
Pechy ședința publică, organele cesturei 
deșertară tribunele și începu ședința con
fidențială asupra diferiteloră incidente.

Szederkenyi aduse în vorbă inciden- 
tulă dintre Polonyi și Krajcsik. pișe 
că acesta din urmă s’a folosită de nisce 
espresiunl. ce din respectă cătră cameră 
nu se potă reproduce. — Krajcsik dise 
că Polonyi l’a ofensată împutându-i că 
spioneză pe deputății oposiționall. De 
aceea i-a adresată unele espresiunl grele, 
ce de altmintrelea le regretă. — Ugron 
Gabriel dise, că numai pe acela îlă res
pectă, care în casulă unei ofensărl nu 
alergă îndată la mijloce din evulă mediu, 
ci caută se dea satisfacțiune pe altă cale. 
Acesta o vrea Krajcsik. E bine înse ca 
și colegii săi deputați să nu ia orl-ce 
espresiune dreptă insultă. — Ministrulă 
Tisza și toți au aprobată vorbele lui 
Ugron și cu acesta unu incidență s’a a- 
planată.

Alntasy aduse în vorbă afacerea cu 
raportorulă diaristică. Karol Pulszky a 
vrută se scoță din euloară pe ună cola- 
boratoră ală lui „Egyetertes“, p6 Seffer, 
ca pe ună streină, credendă că vrea să 
spioneze pe deputați. Seffer i-a trimisă 
doi domni lui Pulszky să-lă întrebe, decă 
a vrută să-lă insulte, der vorbitorulă 
11-a declarată, că Pulszky a vrută nu
mai se facă atentă pe acelă domnă, ca 
să nu se porte așa cum s’a purtată. 
Decă asta e ofensă, atunci n’are să se 
ocupe camera de ea. — Lukacs res
pinse presupunerea, că Seffer ar fi spio
nată. Cu acesta s’a terminată ședința 
confidențială.

In timpulă acesta pe afară se pre- 
găteu demonstrațiunile, despre care amă 
vorbită. Tisza a fostă bătută cu petri, 
ministrulă de lionvedl întâmpinată cu 
„abzug", Pulszky a fostă lovită cu uuă 
băță peste cilindru, care i-a sărită câtă 
colo din capă, lui Tors i-s’a spartă ca- 
pulă cu o lovitură de băță, er celă care 
a dată cu bățulă, ună diurnistă din mi- 
nisterulă de comunicația Iosef Kastl a 
fostă cumplită bătută de studențl din 
pricina acesta, așa că a fostă transpor
tată de polițiști plină de sânge într’o 

«curte vecină, er societatea de scăpare 
i-a dată ajutoră medicală. Amăruntele 
despre demonstrațiunl le-amă comuni
cată. Mai amintimă, că armată a fostă 
eșită din casarme, ca să împrăștia pe de
monstranți, anume șese batalione de infan
teria și patru escadrone de husari, cari 
apoi i-a și căptușită urîtă pe demons
tranți.

In ședința dela 21 Martie a camerei 
nici n’a apărut ministrul Tisza. El a fost 
chemată în audiență la împeratulă. A a- 
vută și o conferință cu comandantulă 
de corpă contele Pejacsevich, fiindă de 
față și ună adjutantă ală împăratului. 
Corespondentulă lui „N. fr. Presse" dice, 
că pricina și obiectulă acestoră confe
rințe au fostă de sigură de natură torte 
seriosă. Ună polițistă care, luândă parte 
la potolirea tumulturiloră, a fostă trân
tită de cală, ce se spăriase, și apoi 
transportată în spitală, a primită visita 
unui adjutantă ală monarchului, trimisă 
anume de M. Sa ca să se informeze de 
starea polițistului rănită îu esercițiulă 
funcțiunei sale. Medicii au spusă, că 
abia după șese săptămâni va putea poli- 
țistulă să-și vedă erășl de serviciu. A- 
tuncl M. Sa i-a trimisă o sumă de bani, 
cu cari să se susțină în timpulă inva
lidității.

In cameră cei mai mulți deputați au 
cerută să fiă șterșl din lista vorbitoriloră. 
Se vede că s’au săturată și ei de atâta 
vorbă.

Gosztonyi vorbi contra §§ 14 și 25, 
fiindă că armata comună nu se unesce 
cu sensulă propriu ală saucțiunei prag
matice.

Horvath dice, că pentru tinerii un
guri și atunci ar fi greu a’șî însuși cu- 
nosc-iința materialului celui multă pen
tru a deveni oficerl, când esamenulă 
l’ară depune în limba ungurescă. Suntă 
terminii technici, pe cari nu-i potă în
văța în timpă scurtă.

Comisiunea economică a camerei a 
primită proiectulă de lege prin care se 
amână terminulă de alăturare a Tries- 
tului și Fiumelui la teritoriulă vamală 
generală, fiindă că construcțiunile nece
sare în portulă Fiume nu se voră pute 
termina pănă la sferșitulă anului.
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— Novelă. —

Nisce servitori mă conduseră în pom- 
posa odaiă. Carmen numai decâtă îmi 
dise tată în limba bascică: „spaniolescenu 
șeii nici o vorbă, pe mine nu mă cunoscl!“ 
Apoi întorcendu-se cătră Englesă dise: 
ți-am spusă că-lă cunoscă, că e bască! 
îndată vei vede ce ciudată e limba asta. 
Ce figură interesantă are. Așa-i ? e ca o 
mâță prinsă în cămară ?“ „Er tu“, i-am 
răspunsă eu, „ești o nevoiașă obraznică; 
ml-ar plăcea multă să-ți sfășiu fața îna
intea iubitului tău“.

„înaintea iubitului meu! vedl câtă 
de iute l’ai gâcită. Ești jalusă, ești mai 
hăbăucă ca în sălile înainte de-a ne 
vede în strada Candilejo. Nu vedl, pros
tule, că în minutulă acesta casa asta 
trece în posesiunea mea și că galbenii 
Englesului suntă ai mei; îlă portă de 
nașă și-lă portă căci vine după mine 
unde vreu eu“.

„Eu încă“, i-am răspunsă, „decă în 
chipulă acesta duci lucrurile Egiptului 
voiu face ca să nu mai începi din nou1*.

„O, o, doră îmi ești bărbată, de 
vrei să-mi poruncescl? Decă Garcia nu 
face escepțiune, ce te impdrtă pe tine? 
Nu pricepi tu nici acum, că tu singură 
îmi ești iubitulu meu?"

„Ce dice omulă acesta ?u întrebă 
Englesulă.

„Pice că este setosă și că ar bea 
bucurosă ună paharăde vină", răspunse 
Carmen rîdendă ca o nebună. Engle
sulă încă începu să rîdă și porunci să 
mi-se aducă vină.

Pănă ce beamă, Carmen îmi dise:
„Vedl inelulă cela pe degetulă lui? 

Decă vrei ți-lă dau țieu.
„I-așI da degetulă decă m’așl întâlni 

cu mylordulu teu în mijloculă munțiloră, 
avendă fiăcare câte-o maquilă în mână“ 
i-am răspunsă.

„ Ce e aceea maquilă* 1 ? — întrebă 
lordulă.

„Maquila", dise Carmen rîdend, „încă 
e portocală. Elă dice că i-ar plăcea 
când d-ta ai mânca portocale".

„Da“, dise Englesulă. „Bine! adă 
der și mâne maquile**.

Pănă ce vorbeamă intră ună came- 
rară și vestesce că e întinsă masa. En
glesulă se scolă, îmi pune în mână ună 
piastru și dă brațulă Carminei, care îmi 
dise rîdendă :

„Fiiulă meu, nu te potă chema la 
prândă, der mâne, când toba va suna 
marșulă de paradă, vino erășl cu por
tocalele. Vei afla apoi o cliiliă aran- 
giată mai bine ca cea din strada Can
dilejo și vei vede, că mai sunt eu Car
men a ta. Vomă vorbi apoi despre lu- 
crulă cu Egipetulă."

Nu i-am răspunsă nimică și eramă 
deja pe stradă când audă rîsulă Carmi
nei și strigarea Englesului: „mâne să 
aduci maquile* 1

M’am depărtată nesciindă ce să facă; 
tată noptea n’am durmită și în cealaltă 
di dimineța eram așa de înfuriată pe a- 
cestă femeiă trădătore, încâtă vream să 
părăsescă Gibraltarulă fără de a o mai 
vede; der la celă dinteiu sunetă ală to
bei curajulă m'a părăsită: am luată por
tocalele și m’am grăbită la Carmen, Ja- 

lusiele ferestreloră erau deschise așa că 
o puteamă vede pândindu după mine. 
Camerariulă m’a condusă numai decâtă 
înlăuntru și cum stăm așa singură cu 
Carmen, ea după ce erupse într’ună rîsă 
sardonică îmi sări după gâtă. Niciodată 
ea nu mi-s’a părută așa de frumosă ca 
acum. Era îmbrăcată ca o madonă, er 
eu din potrivă apăreamă ca ună tâlhară 
cum eram.

„Miunchorro! dise Carmen, mi-ar 
plăcea să sdrobescă tată, se aprindă casa 
și să fugă cu tine. Ascultă-mă, e vorba 
de Egipetă. Vreu să mă duci în Ronda, 
unde am o soră călugăriță. Iți voiu 
spune calea pe care va trebui se mer- 
gemă. Veți năvăli asupra ei șl-o veți 
despoia. Seu scii ce ? Celă c’ună ochiu 
să mergă înainte. Tu rămâi puțină în- 
dărătu. Englesulă e curagiosă și are 
pistole bune — pricepi ?“ După aceea 
începu să rîdă erășl și rîsulă ei mă făcea 
să mă înfioră.

„Nu, i-am răspunsă eu, îlă urăscă 
pe Garcia, der elă îmi este soță. Odată 
îlă voiu scutura eu însu-ml de pe capulă 
tău; mai nainte însă se punemă la cale
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In ședința dela 22 Martie, Blasiu 
Orban ia cuvântul!! ca să vorbescă des
pre pretinsele brutalități ale poliției din 
<jiua trecută. Rise că a vădutU năvăliri 
de tâlhari atacuri de beduini în pustiă, 
der ceea ce facil betyarii, (tâlharii) po
liției întrece totă. (Mare larmă. Strigări 
în drepta : la ordine ! la ordine ! Preșe
dintele admoniază pe vorbitorii, să se 
modereze.) Orban dice continuând!! : Ti
sza e sătosă de sânge maghiarii, ca ră
posatului tată-său în Bihoră. (Furtunosă 
mișcare'n drepta. Strigări : E infamii! 
infamii! Președintele chiamă pe vorbi
tori la ordine.1 Orban întrebă, decă 
Tisza vre să facă revoluțiă în Ungaria? 
Guvernulă merită a veni pe banca acut 
sațiloră. (Furtunose contradicerl în 
drepta. Strigări în stânga : Așteptați nu
mai, veți veni încă toți acolo!) Vorbi- 
torulti încheiă defaimândă violentă po
liția.

Br. Kaas face responsabilii pe Tisza 
de escesele de pe stradă, fiindcă a re- 
fusati compromisulii ce i-s’a oferită de 
oposițiă. încheiă apoi ironică: Se pare 
că Tisza ține cu Windischgrătz, cu re
beli noi nu tratămă.

Ministrulă Tisza dice, că guvernulă 
lui de 14 ani numai binele țărei 1’a avută 
înaintea ochiloră. Ceea ce a oferită o- 
posiția ca compromisă a fostă o simplă 
supunere. (Furtună ’n stânga, aplause’u 
drepta) Afară de Anglia nu e nici o 
țeră, unde față cu escedenții se dovedesce 
atâta răbdare pănă ce și membri? legis- 
lațiunei să fiă în adevără insultați. De- 
orece acum s’a întâmplată și acesta, e 
nevoiă de aspre măsuri. E fără esem- 
plu, că poliția pentru împlinirea datoriei 
sale, e insultată în sala legislațiunei. 
(Furtună’n stânga, aplause’n drepta). Văd 
din întreruperile d-vostră, că numai pe 
polițiă vreți să o insultați și să intimi
dați judecătoriile. (Furtună cumplită’n 
stânga și strigăte de^hoch", aplause fur- 
tunose’n drepta și strigăte: Președintele 
să procedă la ordinea dilei! Larmă mare 
în totă camera, unii deputațl vreu să vor
bescă, der nu potă.)

SCIR1LE DILEI.
9

Anticitățl. Relativă la anticitățile 
descoperite în Alba-Iulia, despre care 
am dată scire, se scrie „Telegr. română“ : 
In o grădină ce se află pe loculă așa 
numită „clasii“ a dispusă societatea ar- 
cheologică din acestă orașă, ca să se 
sape în mai multe locuri și au dată în 
adâncime cam la 2 metri de mai multe 
lucruri din anticitate. Au aflată mai 
multe canalurl, fundamenturl, care, ju- 
decândă după modulă cum suntă zidite, 
te facă a crede, că acolo trebue să fi 
fostă ună locă de scaldă. E de totă 
frumosă suprafața edificiului, care e for
mată în 8 unghiuri și e pardosită cu 

mosaicurl în S și în 4 unghiuri; 8 un
ghiurile suntă roșii, er 4 unghiurile suntă 
negre. Au aflată mai multe țevi făcute 
din Iută, cam de 80 cm. de lungi în 
forma țeviloră nostre, ce le folosimă 
la cuptore, numai câtă au pe la mijloeă 
câte o gaură; alte țevi suntă în 4 cor- 
nurl, lărgimea e ca și a celoră rotunde, 
der în lungime nu numără mai multă 
ca 20 cm. Au aflată mai multe cără- 
midl cam de 30 cm. de lungi și 20 cm. 
late, pe cari se află ună semnă în forma 
unei inimi seu a unei frunde, apoi e 
scrisă: LEG XIII. G. ( Legio XIII Ger
manica); au aflată și bucăți de marmură, 
ce face pe societate a spera, că decă 
voră fi norocoși a afla marmura cea 
mare, voră afla mai multe inscripțiunl 
folositore. De sigură că în acelă locă 
voră pute descoperi încă și mai multe 
lucruri, cari voră aduce mare serviciu 
istoriei.

** *

*) Română din Brașovă voră îngriji ca 
acesta se nu se întâmple; din contră ei încă 
totă speră se ajungă Brașovulu în stare și mai 
bună de cum a fostă. Red.

Academia Română, „Românulă“ pu
blică numele membrilor!! Academiei, cari 
au fostă numiți raportori asupra operilor 
intrate în concursă: D-lă Urechiă asu
pra operiloră d-lor Odobescu, Speranțiă 
și Carpen-Georgescu. D-lă Quintescu are 
de cercetată numai nuvelele d-lui Duiliu 
Zamfirescu. Părintele Melhisedecă a fostă 
însărcinată cu darea de semă asupra is
toriei Româniloră d. Al. D. Xenopolă. 
D-lă Iacobu Negruzzi are „O călătoria 
în țera românescă" de Elena Didia 0- 
dorica Sevastosă, precum și alte scrieri 
teatrale. D-lă Roman are de cercetată 
scrierea d-loră Teofilă Frâncu și George 
Candrea, întitulată „Moții din Ardealfi“.

** ♦
E țigancă. Foia oficială ungurescă 

publică următorea schimbare de nume: 
Maria Czeczian din Copoță lângă Oder- 
heiu în „Kis“. Sunândă numele celă din- 
teiu româuesce, să nu credă lumea, că 
ar fi vorba de o Româncă, care și-ar fi 
schimbată numele, aci avemă de a face 
cu o țigancă, căci Românca nu’șl batjo- 
curesce frumosulă ei nume românescă.

** *
Condamnați. Cei trei autori ai crimei 

din strada Dionisie în BucurescI, cari 
au fostă prinși în Ardeală, au fostă con
damnați de cătră tribunalulă din Sibiiu 
după cum urmeză: Samuilă Popa la în- 
chisore pe vieță, Dum. Moraru la 15 
ani, er Nedelcu Nicoloe la 10 ani în- 
chisore corecțională.

0 catedrală în piața Brașovului.
Sub acestu titlu scrie „Epoca“ 

din BucurescI unu articulu din care 
reproducemu urniătorele:

Cine a avută ocasiune să cunoscă 
Brașovulă din punctă de vedere ală pro
gresului și bunei stări a Româniloră bra
șoveni, cum era mai nainte cu vre-o 25 

de ani și cum este astădl, trebue să simtă 
negreșită o adâncă părere de rău, vă- 
dândă căderea acestui bulevardă ală deș
teptării și progresului românescă.

Nu se scie ore, că la Brașovă, Co- 
resi a tipărită prima carte românescă, 
precum s’au tipărită totă la Brașovă cele 
mai multe cărți românescl, ce au apă
rută pe la finele secolului trecută și la 
începutulă secuiului presentă ?

Nu se scie, că sute din tinerii, cari 
form'âză o parte din inteligența Româ
niei de adl, și-au făcută studiele, educa- 
țiunea loră în Brașovă ?

Mai este de lipsă să amintimă aven- 
tulă ce a dată Brașovulă comerciului și 
industriei românescl?

Se cunosce îndesti lă rolulă impor
tantă ce l’a avută Brașovulă ca orașă 
de importațiune pentru România.

La Brașovă s’a făcută prima expo- 
sițiune de manufacturi și industrii româ
nescl.

Intr’unu timpă, când limba românescă 
gemea în România sub jugulă limbei 
grecescl, Românii din Brașovă se luptau 
pentru revindicarea numelui de Română 
pe care streinii îlă înlocuise cu numele 
„grecă“, ignorândă noțiunea de națiune 
seu confundândă religiunea cu națiunea.

Generațiunile viitore voră ținea ne
greșită socotelă de faptele Româniloră 
Brașoveni și voră admira pe acei demni 
neguțători, cari o sută de ani s’au lup
tată cu cele mai mari sacrificii pentru 
o causă în aparență bisericescă, der în 
fonda națională și culturală în sensulă 
celă mai strictă ală cuvântului.

Facemă alusiune la procesulfi ce Ro
mânii brașoveni au fostă obligați să-10 
porte atâta timpă cu niște Bulgari, greci 
și cuțovlachi renegați, inconscii de na
ționalitatea loră.

Guvernulă ungurescă, după princi
piile ce manifesteză față de nemaghiari, 
nu putea concede Româniloră mijloce 
care contribuescă la desvoltarea loră. Elă 
a sciută se întocmescă lucrurile așa, ca 
procesulfi purtată de Români să se de
cidă în favorulu așa poreclițilorfi greci. 
Decisiunea acesta răpesce Româniloră 
beneficiulă culturală ce’lă acordase ună 
generoșii Domnă Românescă (Grigorie 
Brâncoveann în 1821); le răpesce pu
tința de a se folosi de veniturile funda- 
țiunii ; le răpesce dreptulfi de a folosi 

limba în aceea biserică declarându-o de 
națională grecescă....

Resultatulă procesului de care vor- 
bimă a fosta o lovitură forte grea pen
tru Românii brașoveni, pe care o voră 
resimți încă multă timpă și a contri
buită să facă din Brașovă ceea-ce este 
adl. Ne dore să spunemă ce e Brașo
vulă adl. Neguțătorii români, desiutere- 
sații susțiitorl materiali ai progresului 
românescă se împuțineză ; inteligința este 
decimată prin o presiune și emigrare, și 

în loculă loră — se împlântă maghiaris- 
mulă. Dâcă va merge totă așa, nu va 
trece multă vreme și Brașovulă pioneră 
ală simțimenteloră românescl, se va trans
forma într’o citadelă a maghiarismului.1)

Ne bucurămă însă, când vedemă,că 
cu tote prigonirile, Românii brașoveni 
îșl țină rândurile, nu se descuragiază; ne 
bucurămă când vedemfi, că numărulă in
teligenței crecse; când vedemfi că dau 
semne de vieță, prin hotărîrea luată de 
comuna română din Cetate în timpulfi 
din urmă: de a clădi în piața Brașovu
lui o catedrală națională Română; ne 
bucurămă, fiind-că îndeplinind!! acestă 
hotărîre, Românii dau dovadă că au 
forță de vieță și crează ună adăpostii 
sub scutulă căruia să se potă organisa 
forțele intelectuale, de ore-ce sciută este, 
că peste munți în împrejurările actuale 
numai sub scutulă bisericei se pote ocroti 
și desvolta cultura Româniloră.

Clădirea unei catedrale românescl în 
centrul Brașovului, alăturea cu catedralele 
luterane și catolice, va represents comu
na, va vesti celoră viitori cine au fostă 
cei presențl și va ridica fără nici o în
doială în ochii străinilor!! prestigiul!! Ro
mâniloră. Acesta va constitui ună mare 
merită, va fi ună omagiu adusă memo
riei aceloru b’-avl Români, cari s’au jert
fită pentru realisarea acestui scopă în 
timpuri când Românii erau declasați ca 
poporfi și când străinii priveau aspira- 
țiunl ca acestea ca o insultă adusă loră.

Hotărîrea Româniloră cetățeni din 
Brașovă merită laudă și imitare. Nu 
ne îndoimă, că acei Români, cari au con
tribuită pentru ridicarea unei pompose 
catedrale catolice, chiar în inima capi
talei României, voră da ajutorulă loră — 
decă li-se va cere — pentru clădirea u- 
nei catedrale românescl ortodoxe, în- 
tr’ună orașă, în care are atâtea legă
turi cu România; în care trăescu multe 
familii, care’șl au originea din România 
și unde mulțl membri din familii însem
nate ale României au găsită răpausă vecl- 
nică în cimiteriele bisericiloră.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Dc lângă Betlenu, 18 Martie 1889.
Onorabilă Redacțiune! Trecut’au 

săptămâni, luni, ba împlinitu-s’a pote și 
anulă de când nu V’am scrisă. Și decă 
esă astădl din brazda mea, o facă acesta 
numai pentru a constata adevărulfi verde: 
că puterile didactice, de cari a dispusă 
școla românescă din Betlenă încependă 
din anulă 1851—2 a prefăcută pe Ro
mânii de-acolo într’atâta, încâtfi pentru 
conducătorii loră de astădl este o delec
tare a petrece în mijloculă loră. Așa 
s’a esprimată în sera de 17 Febr. st. n. 
unulă din fruntașii conducători din Bet-

lucrulă cum se obiclnuesce în țera mea. 
Eu numai din greșelă sunt țigană../

„Ești nebună, ești hăbăucă, ești în 
fine cu adevărată payollo,11 dise ea. „Ești 
ca piticulă, care s’a credută uriașă când 
a putută să scuipe departe. Nu mă iu- 
bescl mai multă, du-te“.

Când ml-a dis vorba „du-te“ nu pu- 
teamă să mă despartă de ea. I-am pro
misă că mă voiu reîntfirce la soții mei 
și vomă aștepta pe Englesulă; ea din 
contră ml-a promisă, că va fi bolnavă 
pănă când nu vomă fi plecată cătră 
Ronda. Carmen avu atâta curajă, încât 
îșl schimba îmbrăcămintea și mă cercetă 
la loculă unde eram în gazdă.

Der în curând!! am plecată; aveam 
și eu planulă meu. M’am reîntorsă la 
loculă de convenire, sciindă loculă și 
ora când va veni Englesulă și Carmen. 
Dancăire și Garcia deja mă așteptau. 
Am petrecută noptea în pădure în ju- 
rulă unui focă, ce ardea așa de frumosă, 
nutrită mereu cu lemne de bradă. I-am 
propusă lui Garcia să ne jucămă în 
cărți. Elă s’a învoită. La joculă ală 
doilea i-am observată, că înșelă ; a înce

pută să rîdă. Eu i-am sverlită cărțile 
în obrază. Elă s’a întinsă să ia pușca, 
pe care eu am fostă pusă ună picioră 
dicendu-i: am audită că scii mânua cu- 
țitulă mai bine decâtă ori și care pun- 
gașă malagiană ; vreai să-ți încerci no- 
roculă și cu mine ?

Dancăire vru să ne despartă. Eu 
i-am rasă lui Garcia câteva pălml. Mâ
nia îlă încuragiâ, îșl scose cuțitulă și eu 
făceamă asemenea. I-am disă amândoi 
lui Dancăire să ne facă locă și să ne 
dea pace. Garcia se trase câțiva pași 
înapoi ca mâța înainte de a sări asupra 
șorecelui. In mâna stângă îșl ținea pă
lăria, er în drepta cuțitulă îndreptată cu 
vârfulă cătră mine. Eu însă ml-am luat 
posițiă dreptă, față ’n față cu elă, cu bra- 
țulă stângă ridicată în susă, cu piciorulă 
stângă înainte, er în drepta ținândă ou- 
țitulă alături de șoldă. Mă simțiamă 
mai puternică decâtă ună uriașă. Elfi 
se arunca asupra mea ca o săgeată; eu 
m’am învârtită pe piciorulă stângă, așa 
că Garcia nu nimeri decâtă aerulă golă, 
în vreme ce eu l’am nimerită în gâtă, 
așa că cuțitulă meu împlântând u-se tare 

în vinele lui a cădută josfi. Ml-am în
vârtită apoi cuțitulă cu atâta putere, că 
se rupse în două. S’a isprăvită. Oțelulă 
plântată în grumazulfi lui fu aruncată 
afară de ună puternică șiroiu de sânge.

„Ce-ai făcutfi ?“ dise Dancăire. „Tacl“ 
i-am răspunsă eu. „Noi nu putem!! trăi 
laolaltă. Iubeam pe Carmen și vream 
să fiă a mea. Ș’apoi Garcia era ună 
miserabilă ș’ună mișelă; nu-țl aduci a- 
minte ce a făcută cu sârmanulă Remen- 
dado? Acum amă rămasă numai noi doi 
copii sdravenl. Spune, vrei să fimfi 
prietini la morte la vieță?

Dancăire îmi întinse mâna. Elfi avea 
50 de ani — „La draculă cu amorulfi“, 
(jise elfi. De i-ai fi cerutfi pe Carmen 
țl-ar fi dat’o pentr’unfi piastru. Acum 
suntemă numai doi; ce vomă face 
mâne?“

„Increde-te în mineu, i-am răspunsă. 
„De aici înainte potă să rîdă de lumea 
întrâgă/

Amă îngropată pe Garcia și două 
sute de pași ne-amă așecțată mai departe. 
In următore vine Carmen cu En
glesulă, cu doi catâri și ună servitoră. 

I-am disă lui Dancăire: Englesulă lasă-lfi 
pe mâna mea. Tu sparie pe ceilalți 
căci ei suntă nearmați. Englesulă era 
curagiosă. De nu l’ar fi împinsă Car
men, ași fi rămasă pote eu în loculă lui 
mortă. Celă dintâiu cuvântă ce l’am 
cjisfi Carminei a fostă.- „ești văduvă“. 
Când a sciută ce am făcută, ml-a disii: 
„totdeuna vei rămâne ună lillipendi/ 
Garcia te-ar fi omorîtii elfi pe tine. Po- 
siția ce țl-ai luat’o tu în lupta față de 
elfi, era o hăbăuciă; da, căci Garcia a 
avută de-a face cu omeni mai sdravenl 
ca tine. Der ce să dicfi ? — i-a venită și 
lui cesulfi. Și ală tău va veni.u

„Și alfi tău încă0, i-am răspuns!!, „de 
nu-mi vei rămâne femeiă credinciosă/

„A ferită Dumnecjeu!" cfise ea- „Der 
ce? vină! ce trebue să viă !“

Câteva luni eram pre îndestulitfi 
cu Carmen, ea ne făcea forte mari ser- 
viții, încunosciințându-ne unde amă pute 
prinde cevașl. Ea era acuși în Malaga, 
acuși în Cordova, acuși în Granada; der 
la o vorbă a mea lăsa la o parte tote, 
mă urma fiă în vre-o miserabilă câr
ciumă, 6ă sub cortfi. O singură dată 
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lend din incidentulă unei representațiunl 
teatrale șl-a unei petreceri populare, ce 
s'a dată în școla română confesională 
locală. Scopulă petrecerii a fostă aju
torarea bisericei șl-a școlei românesci din 
Betlenă. S'a jucată anume „Vistavoiulă 
Marcă“ comediă în 3 acte de cosmopo- 
litulă Teochară Alexi. Actorii au fostă 
recrutați din sînulă junimei române bet- 
lenene, educată singură și numai în școla 
diu Betlenă, în personele d-loră: Ioană 
Ilingană, care a jucată pe Nae Totoleană ; 
Florica Dinganv, pe Coralia fica sa; Ilie 
Mircca pe Tanase Tufa ginerile lui Nae 
Totoleană; Ioană Svageu pe fiulă luiTo
toleană, Filipă ; Ana Moldovană, pășită 
prima oră pe scenă, der s’a purtată 
esemplară — pe Zoița Liliacă ; Ioană 
Morariu pe Dr. Vladescu și în fine eu- 
noscutulă Fosile Chilia a jucată pe Marcu 
Vistavoiu la D-rulă medică Vladescu. 
Toți unulă ca altulă și pe întrecute de 
bine s’au produsă tinerii și ținerile nostre; 
n’au lăsată nimică de dorită și aplausele 
publicului mă escusă de a-le aduce și eu 
laude.

Așa-i! La Români de multe-orl lipsa 
studiului o suplinesce aprope în modă 
perfectă tanlentulă și geniulă cu care l’a 
indesțrată Dumnedeu.

Etă o școlă — deși în mică — ai 
cărei magistri suntă tinerii și tinerele 
nostre, țărani și țărance!

înainte frațiloră și suroriloră în di
recția pe care ați pornită. Cu piciorulă 
cu care ați începută pășiți mai departe. 
Sentinela, geniulă Românismului, prive- 
gheză asupra vostră. Acela să Ve oțe- 
lescă și pe viitoră la fapte mândre ro- 
mânescl!

După representațiă Chiția șiceialalțl 
diletanțl au delectată publiculă cu mai 
multe cântări naționale, după cari a ur
mată joculă, la care tote frumosele Bet- 
lenului, econome tinere și măritate, s’au 
înfățișată în costumă națională. Așa se 
dă unei petreceri caracteră și timbru ro- 
mânescă, er nu cum facă unele genti- 
luțe de-ale nostre, 3—4 insă, îmbracă cos- 
tumulă după pausă, ca să-lu frece acela 
de scările căruțeloră mergendu cătră 
casă și nu rufele cele nemțescl.

Printre jocuri corulă plugariloră ro
mâni a intonată mai multe versuri na
ționale. Am aflată și aceea, că plugarii 
din Betlenă cetescă mai multe diare ro- 
mânescl dintre cari ’ml aducă aminte 
de : „Gazeta Transilvaniei11, „Tribuna“, 
„Caliculă“, etc.

Pe lângă inteligința locală au par
ticipată la petrecere și din jură, er din
tre cei multi amintescă pe d-lă Doci Ion 
respicientă neromână, der simpatică față 
cu Românii.

Profitulă morală alo petrecerii a fostă 
escelentă. Profitulu seu| ”enitulă mate
rială brutto a fostă 56 fi. v. a. în care 
sumă suntă cuprinse și suprasolvirile dela 
următorii p. t. d-nl: George Micu notariu 
cerc. 1 fi.; Gregoriu Puscariu admin-pro- 
top. în tractulă Cristurului 1 fi.; Siia 
Popă, matronă din Betlenă 2 fi. 50 cr.; 
Doczi Jânos respicientă 50 cr.; Iuliu 
Popă 50 cr.; Teodoră Cupșia comptabil 
50 cr.; Teodoră Cibocă 1 fi.; Grigore 
Micană 50 cr.; sumatim 7 fi. 50 cr. su- 
prasolvire. Spese au fostă 20 fi. ; cari 
subtrase din venită, dau ună restă de 
36 florini v. a. ca venită netto în fa- 
vorulă Bisericei și a școlei rom. din 
Betlenă.

s’a întâmplată, că m’a neliniștită puțină, 
în Malaga. Sciam că ea vrea să prindă 
în lațulă ei pe ună comerciantă forte 
bogată. Dancaîre înzadar se silea să 
mă rețină, căci eu într’o di încă înainte 
de a apune sorele am intrată în Malaga. 
Am căutată pe Carmen și am luat’o cu 
mine. Pe drumă am avută laolaltă o 
conversația neplăcută.

„Sci tu, că de când îmi ești femeiă 
după tote formalitățile, te iubescă mai 
puțină ca înainte ? Nu-mi convine să-mi 
poruncescă nimeni. Vreu să fiu liberă 
de ori ce dependență și se facă ce-mi 
place. — „Grijesce și nu mă aduce la 
estremă, <jise ea. „Decă-mi vei fi spre 
greutate îmi voiu câștiga acuși ună co
pilă mai bună, care va face cu tine în
tocmai ca tu cu celă fără de ună ochiu.“ 
Dancaîre însă ne împăca; der cu tote 
astea noi nu mai eramă cei de odinioră. 
Curândă după acestea a venită preste 
noi o nenorocire. Ne-au atacată sol- 
dații. Pe Dancaîre și pe cei doi soți, 
ce ni i-amă căpătată după mortea lui 
Garcia, i-au omorîtă ostașii; eu am 
fostă rănită greu și de n’aveam cală, că-

Ospeții străini au fostă primiți și 
tractați de : d-lă și d-na Pușcariu, 
Simeonă și Florica Moldovană, Ioană și 
Berta Grecă, d-lă respicientă în pensiune 
și d-na Morariu etc.

Petrecerea a durată pănă dimiueța, 
când ne-amă depărtată cu toții la ale 
nostre încântați de avilirea poporului rom. 
plugară diu Betlenă.

llortensiu.

Academia Română.
Sesiunea generală <lin anulă 1889.

Raportulu secretarului generală asupra lu- 
crăriloră făcute în anulă 1888—8!).

(Urmare i.

II. Publicațiunile Academiei.

1. Tipărirea volumeloră din Analele 
Academiei a fostă în acestă ană întâr- 
diată din causa dificultățiloră pe cari 
le-au întîmpinată moștenitorii răposatului 
și regretatului nostru tipografă P. Ispi- 
reseu în continuarea conducerei atelie
rului, pe care elă li l’a lăsată moștenire. 
Acum lucrurile fiindă aduse la bună or
dine, sperămă că se va repara în cu
rendă întârdierea causată publicațiuni- 
loră nostre.

Partea I din Tomulă X ală Analeloru, 
cuprindendu Partea administrativă și des- 
baterile anului 1887-88, este aprope ter
minată. In acestă volumă, conformă 
decisiunei luate în sesiunea trecută, se 
tipăresce și Bibliografia publicațiuniloră pe
riodice române întocmită de d-lă Alexan. 
Popă, archivarulu Academiei.

Volumulă acesta fiindă ală 4eceLa 
din seria Analeloru dela transformarea 
Societății Academice în Academia Ro
mână, este utilă și necesară ca la sfer- 
șitulă lui să se afle ună Indice alfabetică 
pentru tote volumele anteriore. Acestă 
indice s’a făcută întregă de cătră per- 
sonalulă cancelariei și în curendă se va 
tipări.

Din partea II a aceluiași tomă din 
Anale s’a tipărită aprope întregă vo
lumulă destinată Memoriiloră Secțiu- 
nei istorice. In volumulă acesta se 
cuprindă pănă acuma următorele me
morii :

Didachiile seu predicele Mitropoli
tului Antimă Ivireanulă, tomulă II. Stu
diu de P. S. S. Ep. Mdchisedecu.

Studiu asupra legei celoră XII Ta- 
bule de Ioană Calenderu.

Dela Tobolsk pănă în China. Note 
de călătorie de Spătarulă Nicolae Milescu 
1675. Traduse după ună textă grecescă 
de G. Sionă.

Arcliimandritulă Vartolomeiu Măză- 
reanulă (1720—1780). Notiță biogra
fică și bibliografică de V. A. Urechiă.

Sigiliulă tîrgului Petrei (Județulă 
Nemțului). Notiță istorică de V. A. 
Urechiă.

Pe file de ceaslovă. Note istorice 
de V. A. Urechiă.

Documentă referitoră la limba ro- 
mânescă. Comunicațiune de V. A. 
Urechiă.

deamă și eu prinsă. Sdrobită de oste- 
nelă, c’ună glonță în coste, m’am re
trasă în pădure cu singurulă soță ce 
ml-a rămasă. Scoborându-mă de pe cală 
am amețită și credeamă, că voiu muri 
între tufe ca ună iepure rănită. Soțulă 
meu mă duse într’o peșteră și după aceea 
se duse de căuta pe Carmen. Ea era 
în Granada și îndată ce a înțelesă des
pre nenorocirea mea, grăbi la peșteră. 
Cinclspre4ece dile ea nu s’a mișcată de 
lângă mine, nici nu șl-a închisă ochii. 
Ea mă îngrijea cu multă atențiune și 
gingășiă. îndată ce m’am ridicată am 
mersă în Granada sub celă mai strictă 
incognito. Carmen ml-a câștigată o chi- 
liă aprdpe de locuința gendarmiloră. Ei 
mă căutau cu sîrguință, der înzadară. 
In fine m’am vindecată hotărîndu-mă 
încă pe patulă dureriloră să-mi schimbă 
vieța. I-am cjisO Carminei să părăsimă 
Spania și să mergemu în America. Ea 
șl-a rîsă de mine.

„N’am venită înlume“, efise ea, „ca 
să cultivămă calarabe; destinulă nostru 
e să trăimă pentru ruina payolliloră.“ 

(Va urma.)

Documente dintre 1769 —1800. Co
municări de K A. Urechiă.

Documente relative la anii 1800— 
1831. Comunicațiunl de V. A. Urechiă.

2. Din Istoria lui Hcrodotu, în tra
ducerea premiată a d-lui I). I. Ghica, 
s’au tipărită în cursulă anului colele 9 — 
12, ajnngendă pănă la cap. 107 din 
cartea I.

3. Colecțiunea de Basme și cântece 
poporale macedo-române adunate de răpo- 
satulă nostru colegă I)r. Obedcnaru este 
tipărită încă din anulă trecută, însă nu 
s’a dată publicității.

Ună glosară completă ală texteloră 
cuprinse în acestă volumă este indis
pensabilă pentru completarea publica- 
țiunei; acestă glosară, fiindă cea dinteiu 
lucrare de acestă felă asupra dialectului 
macedo-română, trebue să fie forte des- 
voltată și amănunțită, dându nu numai 
lista cuvinteloră cu sensurile loră, ci și 
numerose exemple din cari să se vedă 
întrebuințarea diferiteloră cuvinte și for
me în proposițiune.

D-lă I. Bianu, care a îngrijită fa
cerea publicațiunei, a întocmită acestă 
glosară; mai este însă necesară ca lu
crarea să fie supusă unei minuțiose re- 
visiunl înainte de a se da la țipară, 
ceea ce se va face în viitorulă ană aca
demică.

4. Au rămasă a se tipări în cursulă 
anului viitoră:

a) . Flora Dobrogei, de d-lă Dr. D. 
Brândză.

b) . Țăranulă Română, de d-lă Gr. 
G. Tocilescu.

c) . Catalogulă monumenteloră epi- 
grafice și sculpturale din Museulă de an- 
ticitățl, de d-lă Gr. G. Tocilescu.

5. Psaltirea Scheiană. — In sesiunea 
trecută Academia a hotărîtă a primi 
asupra bugetului său cheltuelile cari 
suntă necesare pentru publicarea de 
cătră d-lă I. Bianu a prețiosului textă 
românescă vechili ală Psaltirei cuprinsă 
din manuscrisulă No. 449 provenită din 
biblioteca dela Scheia. Tomulă I ală 
publicațiunei este terminată; în elă se 
cuprinde întregă textulă reprodusă în 
facsimile fotolitografică și însoțită cu 
transcrierea în litere latine tipărită și 
aședată în fața paginiloră facsimilate. 
Lângă acestă transcriere s’au tipărită, 
pe marginea pagineloră, variantele cari 
resultă din comparațiunea textului cu 
celă publicată de Coresi în Psaltirea 
slavo-română dela 1577. Tomulă alu 
Il-lea, cu care se va termina publica- 
țiunea, este în preparațiune ; elă va cu
prinde ună studiu paleografică și orto
grafică asupra prețiosului manuscrisă, o 
cercetare asupra originei acestei tradu
ceri, adecă asupra originalului de pe 
care ea s’a făcută; o grupare sistema
tică a particularitățiloru fonetice și gra
maticale a limbei textului și ună glo
sară ală cuvinteloră întrebuințate în în
tregă textulă.

6. Nunta la Români. — Premiulă 
Eliade a fostă acordată în sesiunea tre
cută manuscriptului despre Nunta la Ro
mâni presentată de d-ra Elena Sevastos. 
Totă atunci, luându-se în considerare 
valorea și interesulă pe care îlă avea și 
ună altă manuscriptă despre același su- 
biectă presentată de colegulă nostru 
d-lă S. FI. Marianu, i s’a acordată de 
Academiă o încuragiare.

Amândouă aceste lucrări, avendă a 
fi publicate de Academiă, s’au trimesă 
autoriloră celă dintâiu spre a fi revăzută, 
ală doilea spre a fi revăcjută și comple
tată. D-ra E. Sevastos a supusă întregă 
manuscrisulă său unei revisiunl totale 
și l’a trimesă spre a fi tipărită. In cu
rendă vomă primi și manuscrisulă d-lui 
Marianu revisuită. In acestă modă amân
două se voră pute publica în cursulă 
anului viitoră.

(Va urma.)

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

Budapesta, 16 Martie. Camera 
depuțațiloră a respinsă cu 254 

contra 145 votulă separată în 
contra anului ală doilea de ser
viciu alu voluntariloră pe ună 
ană și a acceptată paragrafii 24 
și 25 cu 253 contra 144 voturi 
precum și moțiunea partidei libe
rale (Gajary) privitore la paragraf!, 
respingendă cu majoritate prepon
derant;! tote amendamentele opo- 
siționale.

Viena, 27 Martie. La alegerile 
din primulă colegiu electorală în 
consiliulă comunală a învinsă cu 
desăvârșire partida liberală.—Pro- 
iesorulă Suess șl-a depusă demni
tatea de rectoră ală universității 
din Viena.

Haaga, 27 Martie. Siinptomele 
rele în starea sănătății regelui suntă 
constante. Consiliulă de miniștri 
a luată liotărîrea, că Regele nu 
mai este în stare de a domni.

Bruxella, 27 Martie. Numirea 
ducelui Adolf de Nassau ca regentă 
ală ducatului Luxemburg este în 
ajunsă de-a se severși.

Parisd, 27 Martie. Cu totă vo- 
tulă camerei, se facă opintiri de 
a îndemna pe Rouvier se nu de
misioneze.

BucurescT, 27 Martie. Acji gu- 
vernulă, cu ocasiunea aniversării 
proclamării Remâniei ca regată, 
va anunța în Senată intronisarea 
prințului Fcrdinandă de Hohenzol- 
lern ca moștenitorii alu tronului ro
mână.

DIVERSE.
Unu clopotu de argintii curată și greu 

de 10 pundl (160 kg.) se va turna, pre
cum spune „Russki Curier“ în Charkov 
în amintirea nenorocirei dela Borki. 
Idea, de a susține în modulă acesta 
amintirea de mântuirea familiei împără
tesei rusescl, a dat’o archiepiscopulu din 
Charkov, Ambrosiu, care a numită și 
ună comitetă spre a primi argintulă 
pentru clopotă în bucăți dela obiecte ce 
nu se mai folosescă ș. a. Clopotulă îm- 
părătescă — așa se va numi — se va 
aședa în laturea din afară a catedralei 
din Charkov, și anume în direcțiunea 
locului nenorocirei, cătră calea ferată 
Charkov-Asov. In fie-care di la ora 1 
după amedl, așa-deră la ora când s’a în
tâmplată nenorocirea, se va trage clopo
tulă cinci minute, altfelă nu se va trage 
nicl-odată, și acesta ca să scie fie care 
locuitoră din Charkov, în a cui amintire 
sună clopotulă și pote bate crucea sa. 
Celă care va trage acestă clopotă îșl 
va primi lefa sa din interesele unui ca
pitală alocată pentru totdeuna spre a- 
cestă scopă. Se crede că clopotulă va 
fi mai greu de 10 pundl deorece se aș
teptă ca donațiunile în argintă să întrecă 
multă cantitatea fixată.

Cui’sulft pielei Brașovii
din 25 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump, 9.53 Vend. 9.56
Argintă românesci - r 9.60 n 9.63
Napoleon-d’orI- - - n 9.61 n 9.63
Lire turcescl - - - r 10.84 11 10.88
Imperiali - - - - M 9.84 n 9.88
GalbinI M 5.62 M 5.65
Scris, tone. „AlbinaM6u/0 n 101— n —.—

fi0/n n n u Iq n 98.50 n 99—
Ruble rusescl - - - n 127.— „ 128—
Discontulă - - - - 61/*—8% pe anii.

Cursulu Ia bnrsa de Viena
din 26 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0 ------ 102.5
Renta de hârtii 5°/0 ------ 94.50
[mprumutulh căiloră ferate ungare - 145.90
Renta de hârtiă austriacă - - . . 83.65

enta de argintă austriacă - - - . 84.—
Renta de aură austriacă - - - - - 111,40
Losurl din 1860 ................................ 142.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 810 = 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d'orI.........................  g.61
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.42 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.70

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„Gazeta Transilvaniei întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecțî de simpatia și de încredere ce le-a primită acestu organft de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincicțecea a esistenței sale suntu cea mai vină și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată 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 cțece 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 pană atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care <]i, erășl cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce 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 tțiarulă se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcți dela ună cțiaru, mai alesă când elu este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă cțice că amă ajunsă la capătulu îmbunătățiriloru.

Din contră, astătjî când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea ițiaristicei nbstre 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 drepturiloru poporului română : 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei11 nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

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

pănă acuma pote nu le-amu putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numeră însemnată 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 în atingere și alu trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiarCt 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 se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, (lela amilii 11 011 1S89 îlicdce amil mftritu ÎI1 
modn dcstulu (le însemnata prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și se le întocmimii și se le redactămu astfelu, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitorii și s6 se potă abona și separată.

Amii deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a., 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cțiarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe illlli mimai 2 fl. V. a.

Rugămii pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloră lorii pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei precum șl pentru răspândirea în poporă a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

Mersulu trenuriloru
pe liuiele orientale ațe căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888
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Reghinul-săs.
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1Oșorheiu

8.35
10.20

6.56 12.15
7.16 12.35
7.40 12.58
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18
9.40 2.46

8.-
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11.02
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11.53
12.06
12.22
12.50
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8.29 3.19 
| 8.50 3.40

Simeria (Piski) 
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2.39
3.08

____ ij"■
9.41 Sighișoră—Odorheî» GBdorhei»—Sigliișora
iii L-------------------- -------------------- -------L

I Hied.-Simeria (Piski)

1.11 = = 
l'Sighișora 
Odorlieiu

6.05 lOdorlioiu
I 9.45 Sighișoră

Unicdora
Cerna
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