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„AmQ învinsă" ! strigă foile 
tiszaiste în coru, „omenii noștrii 
s au purtată ca nisce lei votândă 
paragrafii cu pricina ai legii mi
litare, er oposiția a suferită ună 
nimicitorii desastru, pentru care 
nu-o vomă acasa, ci numai o vomă 
compătimi"-

„Ațl învinsă" ! răspundă orga
nele oposiției „der va fi vai de 
noi, pentrucă n’ațl înțelesă sem
nele tragice ale sorții".

O împușcătură a băgată în 
gropă pe acela, care era cliiămatn 
a string© legătura iubirei între 
poporă și tronă. Istoria v’a dată 
ună semnă și voi nu l’ațî înțe
lesă, n’ațl vrută sădă înțelegeți, 
esclamă organulu lui Apponyi. 
Căci cum puteamă sâ ne tălmă- 
cimă mortea lui (a prințului de 
coronă) altfelă decâtă că cjilo 
grele se apropiă, timpuri de se- 
riose încercări pentru monarchiă? 
Și curendă după acesta o a doua 
împușcătură ne dădu ună nou 
semnă și mai clară, vestindă mor
tea unui vecliiu soldată (a colo
nelului ungură din Alba-Iulia.)

Der, continuă „Bud, Tagblt." 
Tisza Kalman cu ai sei nu și-au 
dată ostenela a tălmăci aceste 
semne grozave tragice ale desti
nului. Ei voră vede odată ce con- 
secențe fatale militare-politice va 
aduce după sine votulă loră, nu
mai de n’ar fi pre tânjiu !

Era lucru firescu ca în ase
meni împrejurări, contele Apponyi, 
care se visa deja în fotoliulă de 
ministru-președinte, se fiă cuprinsă 
și elă de acea tristă desamăgire, 
ce au gustat’o înaintea lui mulțl 
alții, cari au sperată, că maiori- 
tatea dietei va înțelege semnele 
timpului.

De aceea a declarată Appo
nyi în ședința de erl a dietei, că 
după votarea §§-loiă 24 și 25 re

nunță la ori-ce discusiune și că 
nici că va mai lua parte la ea, 
căci și așa nu e de nici ună folosă 
a vorbi cătră aceia, cari din con- 
siderațiunl de partidă au comisă 
alaltaerl ună pecată neiertată

De-ar fi numai acesta „peca- 
tulă", ce l’au comisă omenii lui 
Tisza, atunci n’ar ave causă Ap
ponyi de a le vorbi de „fatalulă 
viitoră" ce-i așteptă.

Der ei au comisă pecate multă 
mai mari .și în adevără neiertate, 
când în îngâmfarea loră au călcată 
în piciore drepturile și libertatea 
poporeloră nemaghiare, desprețu- 
indă semnele admoniatore ale tim
pului.

Și în acestă lucrare i-a spriji
nită și Apponyi cu ai sei. De ce 
se miră der ei, când li-se întâm
plă odată și loră ceea ce li-s’a în
tâmplată de atâtea ori acelora, 
cari au pretinsă dreptate pentru 
naționalitățile din țeră, conjurân- 
du-i se aibă în vedere că viitorul 
statului atârnă dela buna înțele
gere dintre poporele lui și dela 
mulțumirea loră?

N’au vrută se asculte însenici 
cei din drepta, nici cei din stânga 
de semnele admoniătore ale tim
pului și au votată constantă în 
contra naționalitățiloră, de câte 
ori s’a tractată de binele și de 
mulțămirea loră.

Mai era ore oposiția maghiară 
espusă astăcțl „compătimire?' u- 
nelteloră lui Tisza Kalman, decă 
n’ar fi sprijinită ea însăși mai tare 
regimulă de față prin aceea, că a 
făcută totdeuna causă comună cu 
majoritatea, în contra naționalită
țiloră nemaghiare ?

Decă Apponyi doresce sinceră 
întărirea legăturei de iubire între 
poporațiune și tronă, atunci tre- 
bue se nisuescă înainte de tdte ca 
tdte poporele se fiă mulțămite cu 
privire la naționalitatea loră, căci 
cum ițise Ugron provocându-se la 

Austria, numai poporele mulțu
mite potă asigura tronulu și mo- 
narchia.

Anglia și Germania.
Intr'ună articulă inspirată desfășură 

„Morning Post" din Londra raportulă 
reciprocă dintre Anglia și Germania. 
Idea fundamentală a articolului e, că 
Anglia nici adl, când oficiosele germane 
dorescă cu atât dej ostentativă amicițiă a- 
lianța cu Anglia, precum pănă deunădile 
totă așa de ostentativă atacau totă ce e 
englezescă, n'are nici cea mai mică 
causă de a renunța la atitudinea sa biue- 
voităre, der independentă, precumă nicl- 
atuncl nu s’a intimidată de amenințări 
mascate. Poporulă și cabinetulă engles 
consideră dona ferentes germani cu ace
lași simțămentă, ca odinioră Grecii, și 
decă acum în fața diferiteloră întâmplări 
din mai multe părți ale lumii se nutresce 
în Berlină cugetulă de a se îndeplini 
o mai strînsă apropiere de Anglia, ca de 
o putere încă neusată, Anglia din parte’i 
n’are nici celă mai mică motivă de a 
preface raportulă cordială care îndes- 
tulesce deplină, într’o alianță încă și 
mai strînsă. Mai alesă se înșală Germa
nia decă crede, că ea n’are decâtă se-șl 
întindă degetulă celă mică, pentru ca 
să’ndnplece pe guvernulă englesă a 
încheia alianță formală cu Germania. 
Pentru așa ceva n’are Anglia nici causă, 
nici necesitate.

Eniin-Pnșa.

„Reuter Office" anunță din Cairo, 
că Mohamed Beravi din Omdurman a 
sosită acolo. Elă a comunicată, că Șei- 
culă Senussi a isgonită pe dervișii din 
Darfură și Cordofană, și că aceste pro- 
viucii suntă adl ocupate de omenii lui 
Senussi. Beravi adause, că elă a înso
țită în Iulie trecută 6000 de MadhiștI 
în contra lui Emin-pașa, der că la Bor 
au fostă deplină bătuți și mai toți uciși. 
Omenii lui Emin-pașa au luată ca pradă 
câte-va vaporașe și multă munițiune.

Beravi a scăpată cu 100 de omeni la 
Omdurman. Mai spuse Beravi, că ome
nii lui Emin-pașa erau sănătoși, au fostă 
toți la elă în provincia Bahr-el-Ghazal 
și l’au însoțită câțl-va călători europeni.

Desființarea comisariatului reg. dela 
Năseudu.

Inspectorulă ungurescă descâle 
ală comitatului Bistrița-Năseudă, 
Dr. Iuliu Havas, vorbindu în co
lonele lui „Kolozsvâr" despre des
ființarea comisariatului regescă de 
pe fostulă teritoriu ală regimen
tului ală 2-lea de graniță română 
(Năsâudă), cjice, că nu voiesce sS 
reamintescă căușele pentru cari s’a 
introdusă acestă comisariatu, pen
tru ca se nu mai agiteze prin a- 
cesta spiritele, der declară, că des
ființarea acestui comisariatu, după 
o activitate de 5 ani, este ună 
semnă îmbucurătoră ală situațiu- 
nei actuale (sic!). Numele baronu
lui Banffy Dezso, ijice sluga, lui Ha
vas e nedespărțită de istoria ținu
tului năseudenă. După acesta apoi 
dă următârele informațiuni privi- 
tore la noulă stătută ce vre sS ’lă 
impună Banffy Năseudeniloru :

In ultima di a anului trecută au 
fostă întărite din partea Maiestății Sale 
statutele fondului grănițărescă și acum 
mai suntă de luată numai disposițiunile 
de lipsă pentru punerea în praxă a ace- 
loră statute, ceea ce se va face îrtcă în 
decursulă acestui ană.

Statutele constau din 46 Șț-I. Pri- 
mulă §. deosebesce fundațiunea pentru 
stipendii de fundațiunea pentru școli. 
Destinațiunea fundațiunei școlare cen
trale este susținerea).

1( a unui gimnasiu superioră în 
Năsăudă, a unei școle elementare pentru 
băețl și fete și a unei școle de fetițe 
poporale și superiore. 2) a câte unei 
școle elementare mixte în 5 comune 
anumite. Asupra acestoră școle inspec- 
țiunea, în sensulă logiloră în vigore și 
a ordinațiuniloră ministeriale, se va e-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."
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[Fine .]

Pănă când petreceam ascunșii în Gra
nada, aici se țineau lupte cu taurii, la 
cari totă-deuna lua parte și Carmen, 
ntoreându-se acasă îmi vorbea multe 
despre ună frumoșii și sdravănă picador 
cu numele Luca. Scia cum îi chiamă 
calulu și câtă prețuesce tunica lui bro
dată. Eu nu făceam multă dintr’asta. 
Der Juanito, soțulă care mai rămase, 
peste câteva dile îmi spuse că a vădută 
pe Carmen, dimpreună cu Luca, la ună 
comerciantă. Scirea acesta făcea să mă 
cutremură. Am întrebată pe Carmen 
cum și de ce s’a împrietinită cu picado- 
rulu Luca?

„E astfelu de voinică", răspunse ea, 
„că ai pute începe cu elă orl-si-ce. Pă- 
răulă ce face sgomotă arată că are seu 
apă seu petrișă. Elă a dobândită o miiă 
și două-sute de reali în Jupta cu taurulă 
și din două una e sigură : seu se-i câș- 
igămă banii, seu fiind-că e bună călă- 

reță să-lă luătnă între noi. Avemă lipsă 
să umplemă locurile gole ale celoră morțl 
Ia’lă cu tine."

„Nu vreu", i-am răspunsă. „Nu-mi 
trebue nici banii lui,nici elă, și te oprescă 
să mai vorbescl cu elă."

„Grijesce", dise ea. „Forte iute potă 
să facă ceva...."

In timpulă acela m'am întâlnită cu 
d-ta, Domnule, mai înteiu în Mantilla 
și apoi în Cordova. Despre celelalte 
întâlniri ale nostre nu-țl mai vorbescă. 
Pote le scii mai bine ca mine. E destulă 
a-țl spune, că cesorniculă ți-l’a furată 
Carmen; și vre să-ți fure și banii, der 
mai alesă inelulă ce-lă vădă pe degetulă 
d-tale. Ne-amă certată însă la olaltăși 
eu am lovit’o. Ea începu să plângă, 
întâia oră am vădut’o plângândă și plân- 
sulă m’a mișcată forte. I-am cerută ier
tare, der totă diua simțiam părerea de 
rău apăsându-mă și când am ajunsă în 
Mantilla n’a vrută să mă îmbrățișeze.

Când ne-amă despărțită ea’mi cj’se: 
„In Cordova e sărbătdre,voiu merge 

să vădă decă se pote face ceva și te 
voi însciința cine au bani la sine."

Am lăsat’o so mergă. Tote acestea 
însă m’au pusă pe gânduri. Așa trebuia 

se fiă, îșl resbună, gândeamă în mine. 
Am audită dela ună țărână că în Cor
dova erăși e lupta cu taurii. Sângele 
începu să ferbă în mine și numai decâtă 
am plecată spre piață ca ună nebună.

Cineva ml-a arătată care e Luca. 
er pe o bancă de lângă barieră am ză
rită pe Carmen. Ml-a fostă destulă atâta 
ca să pricepă totă. La prima învingere 
Luca rupse cocarda roșiă de pe taură 
și o întinse Carminei, care o ascunse 
numai decâtă în pără. Der taurulă îșl 
răsbunâ pentru mine. Hă îmbutuși pe 
Luca așa, că calulă căcju pe pieptă și 
elă peste ei. Mă uitam la Carmen, care 
într’aceea îșl părăsi loculă. Nu' pu
team să mă depărteză fiind-că doriamă 
să vădă sfârșitulu luptei. După aceea 
m’am reîutorsă la casa ce o cunoscl și 
d-ta și am așteptată liniștităpănă lame- 
dulă nopții. Pe la 2 ore veni și Car
men surprinsă puțină de presența mea.

„Vin’o cu mine", i-am disă.
„Bine, vomă merge", răspunse ea.
Am pus’o în șeuă, am dată pinteni 

calului și totă noptea am mersă fără de 
a dice o vorbă măcară unulă cătră al
tul u.

In altă 4> ne-am oprită la o cârciumă 

solitară aprope de o mănăstire. Aicli-am 
disă Carminei :

„Ascultă-mă: Voiu uita tote și nu 
voiu dice o singură vorbă despre ni- 
mică. Der jură-te, că mă vei urma în 
America și că acolo vei fi liniștită."

„Nu, nu voiu merge în America", dise 
ea. „Aici mă aflu bine."

„Fiind-că ești aprope de Luca, gân- 
desce însă, că decă se va vindeca, nu se 
vindecă ca să-i îmbătrânescă osele. De 
altmintrelea de ce se-ml vărsă veninulă 
asupra lui ? Nu voiu să ți-lă omoră ; 
te voiu omorî însă pe tine!"

Ea se uita lungă și c’o privire săl
batică la mine și îmi dise :

„Totdeuna am credută că mă vei 
omorî. Când te-am vădută întâia oră 
m’am întâlnită în ușă c’ună popă. Adl- 
nopte, a venită din Cordova; nu-lă vedi? 
âtă că a fugită unu iepure printre picid- 
rele calului tău. E scrisă să fiă așa!"

„Carmencita", am întrebat’o, „nu mă 
iubesc! mai multă?

Ea nu’ml răspunse nimică.
„Să ne schimbămă vieța, Carmen", 

I am continuată cu glasă rugătoră. „Să 
ne retragemă undeva de unde nicl-odată 
nu ne vomă mai despărți. Sci tu că nu 
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sercita amăsurattl caracterului școleloru co
rnu nule.

Venitele fundațiunei pentru premii 
suntă destinate pentru a ajutora cu sti
pendii pe copii locuitorilorti din 45 co
mune grănițărescl, decă acei copii cerceteză 
anumite școli din patriă seu decă ei în
văță vre-o măestriă industrială seu pen
tru a-i ajutora și iu alții modă.

Fundațiunile suntă a se manipula 
în Năsăudă. Pe lângă controlulă adu
nării generale, manipularea este încre
dințată comitetului de direcțiune. Limba 
de consultațiuue și administrațiune o 
hotăresce adunarea generală ; decă însă 
aceea n’ar fi limba oficială a statului, 
atâtă protocolele, câtă și socotelele, din 
punctulă de vedere ală supremei inspec- 
țiunl din partea statului, suntă a se re- 
digea paralelii și in limba oficială a statu
lui și totă în acestă limbă suntă a se 
așterne și la guvernă; tote raporturile 
private ori oficiale ale comitetului de 
direcțiune seu publicațiunile corporațiu- 
niloră suntă a se redigia asemenea seu 
în limba oficială a statului, seu adău- 
gendu-se paralelă și conceptulă în acestă 
limbă.

Adunarea generală o formeză a) câte 
ună membru plenipotențiată din partea 
representanțiloră comunale din cele 45 
comune, alesă sub presidiulă solgăbireului 
cercuală; b) 12 membri ai comitetului 
comitatensă numiți din partea guver
nului ; c) directorulă gimnasiului.

Comitetulă de direcțiune constă:
a) din președintele adunării generale 
alesă din partea acesteia și ca preșe
dinte ală comitetului de direcțiune pe 6 
ani și întărită de guvernă ; b) din 6 
membrii aleși de adunarea generală; c) 
din ună membra denumită din partea 
episcopului greco-cat. din Gherla ; d) din 
ună membru alesă de adunarea adminis
trativă a comitatului Bistrița-Năsăudă ; 
e) din funcționarulă primă ală adminis- 
trațiunei și /) din directorulă gimnasiu
lui superioru din Năsăudă. Alegerea 
acestora se face pe 6 ani. Secretarulă 
însă se alege pe vieță. Alegerea profe- 
soriloră, învățătoriloră și a directorului 
gimnasiului, apoi votarea premieloră și 
ajutoreloră cade în dreptulu comitetului 
de direcțiune, necesară fiindă cu tote aces
tea și aprobarea guvernului. Comitetulă 
de direcțiune are să înainteze hârtiile 
sale la ministrulă de culte și instrucțiune 
publică prin fișpanulu comitatului Bis- 
trița-Năsăudă, care este îndreptățită în 
ori ce tirnpă a cerceta și a inspecta tote 
afacerile fundațiuniloru.

SCIK1LE 1>ILEI.
Persecuțiuni unguresc!. Măestrii ro

mâni din Alba-Iulia au întemeiată o so- 
sietate spre a se pute ajutora în casă 

de bolă și totodată a’șl promova inte
resele măestriei loră, prin conveniri și 
petreceri. Ministrulă ungurescă de in
terne însă n’a aprobată statutele acestei 
societăți sub păcătosulă pretextă, că în 
orașulă respectivă suntă spitale destule 
și că măestrii români s’au associată sin
guri. — Va să dică nici în nenorocitulă 
casă de bălă nu-i mai ertă guvernulă 
ungurescă Românului a se ajutora! 
Trăimă în mijloculă Africei celei săl
batice, ori în mijloculă Europei celei 
culte?

»* *
Esercițiile de primăveră ale reserviș- 

tilorii corpului 12 de armată se voră face 
dela 11 —17 Aprilie și dela 24 Aprilie 
pănă la 6 Maiu, și anume: în Brașovă 
(3 batal, din reg. 2 de inf.), în Sibiiu 
(3 batal, din reg. 31 de inf. și batalio- 
nulă 23 de vânători), în Clușiu (3 ba
talione din reg. 51 și 1 batalionă din 
reg. 63 de inf.), în Tergu-Mureșului (câte 
1 batalionă din reg. 62 și 63 de inf.), 
în Bistrița (2 batalione din reg. 63 de 
inf.), în Orăștiă (2 batalione din reg. 64 
de inf.), în Sebeșă (1 batalionă din reg. 
64 de inf.), în Oderheiu (1 batalionă din 
reg. 82 de inf.), în Făgărașă (batalionulă 
28 de vânători). Reserviștii reg. 2 de 
husari facă esercițiile în Sibiiu, ai reg. 
3 de husari în Brașovă dela 24 Aprilie 
pănă la 6 Maiu.

* *
Proclamarea regatului românu. In 14 

Martie, fundă aniversarea proclamărei 
regatului română, s’a oficiată Te-Deum 
la mitropolia din BucurescI, la care au 
asistată Regele însoțită de casa sa mi
litară și civilă, miniștrii, membrii din 
corpulă diplomatică, generalii, prefec- 
tulă poliției și primarulă capitalei, se
natorii și deputății. Capitala a fostă 
împodobită cu steaguri naționale. De 
asemenea în districte s’au oficiată Te- 
Deumurl, la care au asistată represen- 
tanții guvernului și diferitele autorități.

* * *
In memoria lui C. A. Rosetti. In 8 

Aprilie se împlinescă patru ani dela 
mortea lui C. A. Rosetti. Ca și în anii 
precedențl, „Românulă“ din aceea di va 
fi consacrată memoriei fundatorului său. 
In scopulă acesta organulă liberală râgă 
pe toți amicii, cari au scrisori inedite 
seu alte acte referi tore la vieța răposa
tului C. A. Rosetti, să le comunice re- 
dacțiunei spre a pute fi publicate.

* 
* *

Procesulu de pressă Cosma-Albini. Cur
tea cu jurați din Clușiu a condamnată pe 
redactorulă „Tribunei“, d. Septimiu Al- 
bini, la o lună închisore și 100 fi. a- 
mendă, în urma procesului ce d-lă Par- 
tenie Cosma l’a intentată pentru vătă
mare de onore într’ună articulă apărută 
în „Tribuna" în contra d-sale. Pertrac

tarea s’a făcută erl, Mercurl. E regre
tabilă, că și asemeni afaceri de onore 
mai ajungă înaintea curții cu jurați un
guresc! !

* * *
Agiulil nu mai este. Cu «jiu» de 14 

Martie 1889, spune „România11, agiulă 
care era odată peste 17 la sută, nu mai 
esistă. Biletele de bancă și primescă la 
visteriă dreptă aură pentru plata rentei 
și plățile la casele publice au începută 
a se face în aură.

* * *
Cutremurii de pămentii. „Bisericei și 

Scoleiu i-se scrie din comuna Kovesd, 
comitatulă Timișului, că în 4/16 1. c. la 
1 oră 10 min. d. a. s’a întâmplată ună 
cutremură de pământă atâtă de înfioră- 
toră, încâtă cugeta omulă că și casele 
voră să se răstorne. De asemenea s’a 
întâmplată și ală doilea cutremură de 
pământă în 6/18 1. c. pe la 7 ore și 30 
minute, der mai puțină intensivă.

** *
Explosiune de petroleu. In prăvălia 

Bock din Reghinulă săsescă s’a întâm
plată dilele acestea o mare nenorocire. 
Ună învățăcelă dela acestă prăvăliă fu 
trimisă la butoele cu petroleu, ce se 
aflau sub portă, ca să vedă decă în
tr’ună butoiu se mai află petroleu. 
Fiindă că era cam întunerecă, băetulă 
aprinse ună chibrită, pe care-lă ținea 
deasupra destupăturei dela butoiu pentru 
a se pute uita. Dela nisce scîntei ale 
chibritului, cari cădură înăuntru, se a- 
prinse petroleulă din butoiu și exploda. 
Hainele învățăcelului se aprinseră și ast- 
felă cu ele aprinse pe trupă fugi în 
grădină, unde cădu josă leșinată. Mai 
tărdiu fu aflată aci și numai cu mare greu
tate succese a-lă readuce în simțiri, der 
după puțină timpă a murită. Dela bu- 
toiulă ce a jexplodată s’a aprinsă totă 
casa, așa că cei cari erau înăuntru abia 
au putută scăpa. Paguba e de 10—12 
mii fl., dintre cari nimică nu era asi
gurată.

** *
In afacerea răscumpărării regalieloru 

mai suntă numiți comisari ai guvernului 
inspectorulă ;catastrală br. Jerome Mal- 
comes pentru comitatele Aradă, Bichișă, 
Carașă-Severină , Cianadă , Ciongradă, 
Torontală, Timișă și Bacl-Bodrogă; ins- 
pectorulu de ținere în evidență Eugenă 
Szentpaly pentru comitatele Beregu, 
Ugocea, Maramurășă, Haidu, Sătmară, 
Saholciu, Borșodă, Zemplină și Ungă 
etc. Acești comisari au să stabilescă 
sumele de despăgubire. Pe comisarii 
numiți pentru comitatele ardelene i-amă 
făcută deja cunoscuțl.

* * X
La Academia română în ședința pu

blică de Vinerea trecută părintele Epis- 
copă Melhisedecă a cetită unu memoriu 

asupra „Moșteloră sfintei Paraschive“ 
dela biserica Trei-Erarchl din Iași.

** *
Bani găsiți. AdI înainte de amedl 

s’a găsită de cătră căpitănatulă poliției 
din locă o sumă de bani. Păgubașulă 
o găsesce la polițiă.

** *
Șahulii Persiei va face în curândă o 

visită Țarului Rusiei la Petersburg, unde 
va sta vr’o două săptămâni, er după a- 
ceea va visita mai multe țări occiden
tale. La reîntorcere, se va opri vr’o 
câteva dile și în BucurescI.

** *
Mișcarea in portulu Galați. „Poștau 

din Galați spune, că în portulă acelui 
orașă se observă o viă animațiă. Se 
facă mari cumpărături de cereale și pre
țurile au începută a se urca. De ase
menea vitele mari au începută a se căuta 
plătindu-se părechea de boi buni cu 
450- 500 lei.

Din dieta imunrescă.
Continuându-se ședința dela 22 

Martie, oposiția s’a plânsă, că maiorita- 
tea și poliția vreu să intimideze și te- 
roriseze. A întrebată pe ministrulă de 
justițiă, de ce procurorulă n’a procedată 
și în contra organeloră poliției, care au 
amenințată, că pune se împusce în fe- 
restrile clubului oposițională, cum a pro
cedată contra escedențiloră. Președin
tele vru să treca la ordinea dilei. Hoi- 
tsy dise, că nu va fi nici o ordine, pănă ce 
ministrulă-președinte.... — mai multă nu 
s’a audită ce-a disu din pricina furtunei 
ce s’a ridicată. O jumătate de oră fu o 
fierbere grozavă în cameră.

Sera la clubulă mameluciloră Ivanka 
i-a ținută lui Tisza o vorbire cu o emo- 
țiune teatralică, dicându’i: „Mari dato- 
rințe ai [încă să împlinesel pentru țera 
tau, par’că ar fi țera lui Tisza Kalman, 
„ai și datorințe sfinte cătră familia ta,ș 
te rugăinu deci să îngrijescl mai bine 
de siguranța ta.“ Totă așa i-au disu și 
alțl deputațl, și se dice că și împeratulu 
l’a sfătuită totă astfelu; ba căpitanulă 
poliției a fostă avisată , ca sub răs
punderea sa personală să porte grije 
de cea mai necondiționată siguranță 
a lui Tisza. — Așa se vorbea prin 
cameră. Asta a fostă preistoriculă 
unei scene, ce caracteriseză stările ce 
domnescă în capitala „țării lui Kalman 
Tisza“. După ședință, Tisza se sui într’o 
birje, după ea urmară patru polițiști că
lări cu revolverele încărcate, înaintea 
trăsurii mergea în altă birje ministrulă 
de honvedl, într’o a doua birje ședea 
ună funcționară superioră polițienescă 
er în urmă de totă încă doi călăreți. 
Publiculă sta înmărmurită vădândă a- 
cestă cortegiu, ce mergea spre Buda.

departe de-aicl avemă îngropațl sub o 
salciă o sută și două-decl de ueianl; afară 
de aceea jidanulă Ben Joseph încă ne e 
datoră.u

Ea zimbi și răspunse :
„Mai înainte eu și dup’aceea tu. Sci 

că așa trebue să fiă?“
„Gândesce-te. Nu mai potă aș

tepta. Hotăresce-te, seu voiu să me ho- 
tărăscă eu."

Am lăsat’o singură și am plecată la 
plimbare spre mănăstire. Am aflată pe 
călugărulă rugându-se. Am așteptată 
pănă să-și finescă rugăciunea. Ml-ar fi 
plăcută să mă rogă și eu, der nu eram 
în stare. După ce se scula am mersă 
cătră elu.

„Părinte“, i-am „te-ai ruga ore
pentru cineva care se află în mare pri
mejdia ?“

„Eu mă rogă pentru toți nenoro- 
ciții/

„Recitarea’i o missăpentr’ună sufletă, 
care pote se va înfățișa înaintea Zidito
rului ’?“

„Da“, tjise elă privindu-me lungă. 
„Așa credă c’am înțălesă.u

I-am aruncată pe mesă ună piastru.

„Când vei recita missa?“ l’am în
trebată.

„Peste o jumătate de cesă. Der 
spune-’ml, n’ai ceva greutate pe su
fletă ? Asculta-vei sfaturile unui creș
tină ?“

Eram pe aci să plângă. M’am dusă 
apoi. M’am culcată în ierbă pănă să 
audu clopotulă. Când se sfârși slujba 
m’am reîntorsă la cârciumă. Speram, că 
Carmen se va fi mântuită. Ar fi putută 
să-mi încalece calulă și să fugă.... der totă 
acolo am aflat’o.

„Carmen11, i-am disă, „vrei să vii cu 
mine ?"

Se scula, îșl trase mantila pe capă 
fiindă gata de plecare. Am suit’o în 
șeuă și am dată pinteni calului.

„Așader, Carmen, mă vei urma, 
așa-e ?“

„Voiu muri, nu-mi pasă, der mai mult 
nu voiu trăi cu tine.“

Mi-am oprită calulă.
„Aicl“? mă întreba sărindă josă de 

pe cală. Ișl desbrăcă mantila, o arunca 
la piciore și sta nemișcată privindă lungă 
la mine.

„Vădu că vrei să mă omori, e 
scrisă . .

„Te rogă, ai minte Carmen. Ascul- 
tă-mă: voiu uita trecutulă . . . Carmen, 
Carmen lasă-mă să te mântuescă și dim
preună cu tine să mă mântuescă și pe 
mine“.

„Jose“, dise ea, „pretindl ceva im
posibilă. Eu nu te mai iubescă; tu, ttf 
încă mă iubescl și pentru aceea vrei să 
mă omori. Intre noi s’au sfârșită tote. 
îmi ești bărbată, poți să-ți omori femea. 
Der Carmen va remâne liberă. Ea s’a 
născută călii, călii vrea să și moră“.

„Așa der iubescl pe Luca“ ?
„Da, îlă iubescă pe ună minută, 

cevași mai puțină decâtă pe tine, ni 
minutulă acesta însă nu mai iubescă pe 
nimenl“.

Am cădută la piciorele ei, am apu- 
cat’o de mâni și le-am udată cu la
crimi. I-am promisă că voiu rămâne 
hoță, decă va dori ea. Ea însă mi-a 
răspunsă:

„Ca să te mai iubescă, e cu nepu
tință. Nu vreu să mai trăescă cu tine.u

Incepeamă să fiu stăpânită de pa
timă. Mi-am scosă cuțitulă. Mi-ar fi- 

plăcută se se sparie si să-și ceră ier 
tare, der ea n’a făcută nici una nici 
alta.

Mai în urmă am strigată „vrei să 
rămâi cu mine“ ?

„Nu ! nu ! nu“ ! răspunse ea dâudă 
cu piciorulă în pămentă și scoțendă i- 
nelulă ce-lu primise dela mine, îlă aruncă 
între tufe.

Am împuns’o de două ori cu cuți
tulă, care l’am luată dela Garcia, fiindcă 
ală meu s’a fostă ruptă în gâtulă lui.

La a doua împunsătură a căcjută 
fără de nici ună vaetă. Pare că și acum 
o vădă cum îngălbinea, cum i se închi
deau ochii și cum muria. Mi-am adusă 
aminte că de multe-ori dicea, că i-ar 
plăcea să-i fiă gropa în pădure. I-am 
săpată der o gropă și am astupat’o cu 
țărînă. După aceea am încălecată calulă 
am mersă în Cordova și la cea dintâiu 
strajă m’am acusată însu-ml. Am măr
turisită mortea Carminei de mâna mea, 
mormentulă însă nu l’am descoperită. 
Călugărulă s’a rugată pentru sufletulă ei...

Sărmana Carmen! Țiganii erau de 
vină că au crescut’o astfelă! * * *

(Traducere după Prosper Merimee).
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Pe strade erau fdrte mulțl polițiști. Mai 
începu și o ploiă bună și așa nu s’a în
tâmplată nimicii în acestă di.

In ședința dela 24 Martie, comisi- 
unea de imunitate s’a ocupații cu afa
cerea Rohonczy. Acesta spune, că vrând 
sâ-șl ia pardesiulil din garderobă, vădii 
lângă deputatuliî Ivanka (omCi de 70 ani) 
pe unii feciorașii, nu tocmai bine îmbră
cată, care sta în posițiă amenințătore 
cu brațulă ridicată și striga : „Ești ună 
mamelucă miserabilă, care n’are să-mi 
poruncescă.“ Rohonczy i-a cjisQ atunci, 
văcjendă că ună tânără insultă pe ună 
bătrână: „Ce nerușinare e acesta?“ Tî- 
nărulă i-a disă atunci și lui: „Și d-ta 
ești ună mamelucă!“ Iritată, cum era 
încă din ședință, l’a plesnită pe tînărulă 
în capă, er acesta l’a lovită în față. Scie 
că l’a apucată apoi pe tînărulă de peptă 
ca să-lă bată, i-a mai trasă vr’o două 
lovituri peste capă, când interveniră a- 
poi mai mulțl deputațl. Vădendă că 
tînărulă are să-i scape din mâni nepe
depsită, împușca cu revolverulă în pi- 
cidrele tînărului. Mai mulțl deputațt 
oposiționali au luată atunci o posițiă a- 
menințătore față cu elă (Rohonczy), der 
11-a strigată: „Am împușcată, fiindcă 
m’a pălmuită, și așa îi va merge flăcă
ruia, care va face astfelă11. Br. NicolicI 
declară într’o scrisore, că a audită pe 
acelă tînără strigând ă prin coridoră: 
„MamelucI blăstămațl! ErășI ne-ațl bă 
tută, der așteptați numai, vă vomă arăta 
noi!“ I-a și făcută NicolicI observare, 
că decă nu tace, pune să-lă dea afară.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 28 Februarie.
D-lă C. D. Popescu, raportoră, dă ce

tire articolului 39 din legea pentru ven- 
darea moșiiloră statului la țărani în cu
prinderea următore :

„Prețulă regulată din vendarea în 
loturi va fi afectată la amortisarea dato
riei publice. Această dispoțiune nu 
privesce decâtă capitalulă prevădută în 
tabela de anuități. Dobândile se voră 
înscrie în fiecare ană în bugetulă de 
venituri alu ministerului domenieloră, și 
voră înlocui venitulă din arendi, care se 
reducă treptată cu vendarea moșieloră“.

D-lă M. Cogălniceanu dice că moșiile 
lăsate de strămoșii noștri nu erau să 
slujescă scoliloră și bisericeloră, ci mă- 
năstiriloră în care in timpii de invasiunl 
se adăposteau. Ună domnitoră română e 
citată ca exemplu de d. Cogălniceanu, 
că a lăsată două moșii în Moldova, în 
județulă Romană, ca să servescă pentru 
instituțiunile de cultură și binefacere. 
Vorbesce apoi despre secularisarea mă- 
năstiriloră făcută cu consimțămentulă țâ
rei întregi. Oratorulă dice că luându-se 
averile mănăstiriloră nu s’a făcută spre 
a le înstreina, ci pentru a servi biseri- 
cei și școlei. D-lu Cogălniceanu spune 
că nu trebue să se specifice ce să se 
facă cu prețulă regulată din vendarea 
moșiiloră, ci acestă sumă să se depună 
la cassa de depuneri și să vie pe urmă 
cu lege deosebită ca să se hotărască de 
întrebuințarea ei. D-lă Cogălniceanu 
face declaraț ă că nu voteză acestă lege.

D-lă ministru ală justiției Vernescu 
dice, că bunuiă unei țări este a-șl plăti 
datoriile.

Să procede la votă. Tote amenda
mentele se respingă.

D-lă ministru de finanța Ghermani 
a depusă pe biuroulă Camerei următo- 
rele proiecte de lege: „Modificarea or- 
ganisării Băncii naționale11 și „Trans
formarea stocului metalică ală Băncii 
naționale11.

Proiectulă de lege pentru modificarea 
legei din 14 Aprilie 1867 relativă la în
ființarea unui nou sistemă monetară și 
pentru fabricarea moneteloră naționale 
este următorulu :

Art. 1. Unitatea monetară a României 
este leulă de auru.

Unu chilogramă aură, fineță 9/10, 
valorează lei 3.100.

Art. 2. Leulă se împarte în una 
sută părți, denumite bani.

Art. 3. Monetele române suntă :
a) In aurii: bucata de 20 lei, bu

cata de 10 lei.
b) In argintă: bucata de 5 lei, bu

cata de 2 lei, bucata de 1 leu, bucata 
de */2 lei seu 50 bani.

c) In aramă', bucata de 10 bani, 
bucata de 5 bani, bucata de 2 bani, bu
cata de 1 bană.

Monedele de aură (de 20 și 10 lei) 

cuprindă titlulă de nouă părți din dece 
aură fină și o parte din dece aliagiu.

Monetele de argintă de 5 lei cuprind 
titlulă de 900 argintă fină și 100 alia
giu ; er monetele de argintă de 2 lei, 1 
leu și 60 bani voră cuprinde 835 argint 
fină și 165 părți din miă aliagiu.

Monetele de aramă se compună din 
95/100 aramă, 4/100 cositoră, 1/100 zinc 
cu o toleranță în mai multă său mai 
puțină de 7/1000

Monetele de aură streine, fabri
cate după sistemulă monetară deci
mală metrică, avendă același titlu, gre
utăți și dimensiuni ca și monedele ro
mâne, se voră primi la tote casele pu
blice de o potrivă cu moneta legală a 
țârei. Celelalte monete de aură streine 
se voră primi la casele publice după un 
tarifă stabilită prin o lege.

Monetele de argintă nu voră putea 
fi liberatdre de câtă pentru o sumă ma
ximă de una sută lei (100) lei; er mo
netele de bronză pentru suma de lei 
cinci (5).

Afară de monetele naționale fabri
cate și puse în circulațiune pănă la pro
mulgarea legei de față nu se va putea 
fabrica altă monedă decâtă în virtutea 
unei legi speciale.

Monetele naționale usate se voră 
strînge, topi și se voră înlocui prin al
tele nouâ.

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 18811.

Raportului secretarului generală asupra lu- 
crăriloră făcute in anulă 1888—89.

(Urmare).

7. Din Etymologicum Magnum Ro- 
maniae s’a publicată a 2-a fâscioră din 
Tomulă II. Cu acestă făscioră, care a 
fostă anunțată în sesiunea trecută, pu- 
blicațiunea a ajunsă pănă la cuvântulă 
Arici».

Cruda durere, care a lovită pe iu- 
bitulă nostru colegă Hasdeu, pe învâ- 
țatulă și agerulă cercetătoră ală bogății- 
loră limbei nostre, prin perderea unicei 
sale fiice de ună talentă estraordinară 
și de o erudițiune rară, l’a pusă în ne
putință de-a continua în cursulă aces
tui ană lucrarea sa pentru întocmirea 
marelui monumentă pe care elă, după 
augustulă îndemnă ală M. Sale Rege
lui, a începută să-lă ridice limbei româ- 
■nescl.

Sperămă, că îi va veni tăriă de acolo 
unde este tdtă puterea, că-i va veni 
mângăere de acolo unde este eternulă 
isvoră de mângăere pentru cei cari su
feră, și astfelu întărită și mângâiată va 
regăsi întru sine puteri îndeajunsă ca sâ 
continue marea sa lucrare pentru care 
Românii îi voră binecuvânta memoria 
departe în viitoră.

Cu tote acestea și în cursulă a- 
cestui ană d-lă Hașdeu a continuată 
cu adunarea materialului, remânendu-i 
prin urmare numai sarcina redacțiunei.

8. Aceeași durerosă causă a împe- 
decată pe d-lă Hașdeu să termine Voi. 
II ală publicațiunei sale despre Psaltirea 
lui Coresi. Interesantulă programă ală 
cuprinsului acestui volumă l’am adusă 
la cunoscința d-vostre în raportulă pe 
care am avută onorea a vi-lă presenta 
la începutulă sesiunei trecute. In cur
sulă anului s’au făcută pentru acestă 
publicațiune mai multe reproduceri din 
cele mai vechi tipărituri românescl din 
secolulă XVI. Sperămă că în anulă vii
toră se va tipări întregă volumulă acesta 
care va arunca multă lumina asupra ac
tivității literare a Româniloră în seco
lulă XVI.

9. Sehimbulu Publicațiuniloră. — A- 
cademia a continuată a răspândi pu- 
blicațiunile sale dăruindu-le mai mul- 
toră instituțiuni, unde ele potă servi 
la studiile sciintifice și la răspândirea 
cunoscințeloră, mai alesă între tine
rime.

Astfelu publicațiunile nostre au 
fostă dăruite următoreloră instituțiuni 
românescl de instrucțiune și de cul
tură :

1-2. Școleloră normale superiore din 
Bucuresci și Iași.

3. Bibliotecei Corulă I din Buzău.
4. Bibliotecei S-tei Mănăstiri Nem- 

țulă și Seculă.

5. Reuniunei învățătoriloră români 
din ținutulă Reghinului în Transil
vania!

Academia a voită a lua și densa 
parte la serbarea centenarului ală 8-lea 
ală Universității din Bologna, și a tri- 
mesă — spre acestă scopă — publica
țiunile sale pentru biblioteca acelei ve
chi și celebre universități.

S’au stabilită noue relațiunl de 
schimbulă publicațiuniloră cu următorele 
institute sciintifice:

1. Societatea istorică și literară po
lonă din Parisă.

2. Societatea.Carpatică ungară dela 
Locse.

3. Universitatea din Giessen.

III. Publicațiunile Hurmuzaki și cercetări istorice.

Din colecțiunea de Documente istorice 
se tipărescă în acestă ană două volume 
deodată, cari amândouă se apropie de 
sfârșită :

1. Tomulă II, partea 1, cuprinde 
documentele adunate de Eudoxiu Hur- 
muzahi pentru anii 1451—1575. Din 
acestă volumă s’au tipărită pănă a- 
cuma 52 cdle cari conțină 385 docu
mente.

2. Tomulă I, partea 2, cuprinde do
cumente din anii 1346 —1450, adunate și 
coordonate de cătră d-lă Nic. Densu- 
șianu. S’au tipărită pănă acum 74 cole, 
cari conțină 475 documente. In acestă 
volumă se tipărescă și prețiosele docu
mente, în mare parte inedite, cari au 
fostă procurate din archivele generale 
dela Moscva în facsimile fotografice 
prin stăruințele colegului nostru d-lă 
N. Kretzulescu, și între cari se află ve
chile tractate ale domniloră români, 
Munteni și Moldoveni, cu regii Poloniei; 
cele scrise în limba latină se publică 
exactă în textulă loră originală, cele 
slavone în textulă originală, însoțită cu 
traducere latină și cu bogate note pe 
cari le-a făcută anume pentru acestă 
publicațiune învâțatulă slavistă d-lă E. 
Kaluzniacki, profesoră la Universitatea 
din Cernăuți.

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

Bucuresci, 28 Martie. In ședința 
camerei anunță ministru-președinte 
Rosetti, că în curendu va presenta 
documentului, prin care prințulâ 
moștenitorii Vilhelm de Holienzol- 
lern renunță la succesiune pe tro- 
nulu României în favdrea fratelui 
seu mai teneru Ferdinand.

Zanzibaru, 28 Martie. Germanii 
au bombardată Sâmbătă localita
tea Sadani.

DIVERSE.
Amanta lui Milanii. In pomposulă 

castelă așa numită Topcideră din apro
pierea Belgradului trăesce de câțiva ani 
o tîneră damă, a cărei frumsețe nu de 
multă încă era admirată și la Pesta. De 
când acestă perfectă frumsețe s’a dusă 
în Serbia, ea nici ună momentă nu a 
părăsită castelulă dela Topcideră încon
jurată cu ziduri înalte și afară de Mi- 
lană nici ună muritoră nu a putută să se 
laude cu aceea, că ar fi fostă primită de 
ea. piarele străine spună, că în cercurile 
intime dela Belgradă și Pesta se vor
besce acum forte multă despre acestă 
amică a ex-regelui Milană. S’a disă în
tre altele, că abdicarea regelui Milană 
ar fi în fdrte strînse relațiunl cu senti
mentele ce regele Milană ar ave cătră 
acestă domnă si că dânsulă ar fi pără
sită tronulă pentru a se devota dânsei. 
Nu se pote însă da credâmântă acestei 
afirmări. Domna acesta este fica unui 
amploiată de gară, și atâtă ea, câtă și 
alte două surori ale sale suntă de o frum- 
sețe înaintea căreia rămâne uimită ori 
și cine. Cea mai mare se logodi cu ună 
bărbată bogată, Samoskeoy Geza, der 
care nu putu să o ia de nevestă, căci 
în urma unei aventuri a sa a trebuită 
să fugă din țâră. A doua soră se mă

rita după ună profesoră de limba fran- 
cesă și englesă, der luând’o de nevâstă a 
făcută cea mai mare greșelă de limbă, 
căci neputendă să țină trăsura pentru 
nevestă-sa, acesta fugi cu ună bogată 
cavaleră. Cea de-a treia — despre care 
e vorba aci — este și cea mai interesantă 
și cea mai norocosă dintre tote. Se mă
rită după ună membru ală familiei To- 
moy, care în curendă după-ce o luă făcu 
bunătatea — pentru nevestă-sa — să 
moră și să-i lase ună venită anuală de 
șese mii florini, ceea-ce nu era destulă 
pentru o damă, care voia nu numai prin 
frumseța sa să fiă vestită, der și prin 
toaletele și pompa cu care trăesce. De 
aceea nu refusâ propunerile unui altă 
domnă, care-i asigura o viâță lucsuosă, 
der pe care îlă părăsise îndată ce făcu 
cunoscință cu Milană. Acesta îndată ce 
a vădut'o, s’a înamorată de ea și mer- 
gândă la Belgradă, i-a scrisă la scrisori 
una mai sentimentală decâtă alta, pănă 
ce acesta a și venită și s’a instalată la 
palatulă din Topcideră, unde se putea 
mândri că e adorată de ună rege.

Necrologu.
Subsemnații în numele loră, a con- 

sângeniloră, amiciloră și amiceloră pre
cum și a tuturora cunoscuțiloră, cu inima 
înfrântă de durere aducă la trista cu
noscință, că Maria Maioru născ. Gradoviciu 
sufletulă de soțiă celu mai curată, celă 
mai sinceră, celă mai blândă, fiică iubi- 
tore. mătușă, noră, nepotă, cumnată și 
amica cea mai bună, în frageda ei etate 
de 17'/2 ani și o fericită viețuire conju
gală de 6'/2 luni după ună morbă înde
lungată și consumătoră în 17 Martie a. 
c. st. n. la 8 ore sera șl-a dată nobilulă 
sâu sufletă în mânile Creatorului. Ră
mășițele ei terestre se voră depune în 
20 a 1. c. după amedl la 2 ore în cimi- 
terulu bisericescă gr. cat. din locă. Na- 
dișulă Română, la 17 Martie 1889 c. n.

Fiă-i țârîna ușoră și amintirea bine
cuvântată ! Georgiu Maioru, preotă gr. 
cat. ca soță. Rozalia Gradoviciu născ. 
Stanciu, ca mamă. vid. Sofia Maioră 
născ. Nistoră, ca socră. Veturia Otilia 
Popă, ca nepotă de soră. Maria Sanciu, 
vid. protopopesă, ca bună. Georgiu 
Gradoviciu, advocată, AnicaHansea născ. 
Gradoviciu, Marta Ciurcașiu născ. Gra
doviciu, vid. Ecaterina Popă născ. Gra
doviciu, Lucreția Botișiu născ. Stanciu, 
Liviu Stanciu, Georgiu Stanciu, preotă 
gr. cat. Maria Bărnuță născ. Stanciu. 
ioană Maioră, proprietară, Susana Ma
ioră, născ. Koronka, ca unchi și mătușl. 
Ioană Popă, preotă gr. cat., Aurelia Ma
ioră, Traiană Maioră, Augustină Maioră, 
Laura Popă măr. Stanciu, Demetriu Băr
nuță, ca cumnat! și cumnate.

Cursul ii pieței Brasovu
din 25 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.53 Vend. 9.56
Argintă românescă - „ 9.60 n 9.63
Napoleon-d’orI - - - „ 9.61 H 9.63
Lire turcescl - - - „ 10.84 M 10.88
Imperiali - . - - n 9.84 H 9.88
GalbinI . „ 5.62 M 5.65
Scris, tone. „Albina116o/0 „ 101.— M —.—

11 r. n b°/0 „ 98.50 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— 128.—
Discontulă - - - - 61/,—8°/0 pe ană.

Cursulă la bnrsa de Viena
din 26 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0 ...... 103.25
Renta de hârtii 5"/(, ------ 94.95
Imprumutula căiloră ferate ungare - 145.80 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 120._
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114,75 
Bonuri rurale ungare - - - - . 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - _ 104.05
Bonuri croato-slavone ----- 104.50 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.80
Renta de argintă austriacă - - - . 84.20
Renta de aură austriacă ----- 111,45 
LosurI din 1860 ................................ 142.30
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311.— 
Acțiunile băncei de credita austr. - 305.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5 țq
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9 gg
Mărci 100 împ. germane - . . . 59.20
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.20

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE g

s

„GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anii

Pentru România si străinătate
9

trei luni..........................................................
șese luni ....................................................
ună anii..........................................................

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

fi. —
11. —
fi. —

ti

Pe
Pe
Pe

3
6

12
*•

10
20
40

fr. 
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anii....
șese luni.
trei luni . .

Pentru România si străinătate:»
8
4
2

>
2
1

11. -
11. —

50 cr.

Escriere de concursă.
Pentru postula de alu 3-lea învățătorii la scbla poporală con

fesională gr. cat. din Maierti, prin acesta se escrie concursă pănă 
în ultima Aprilie a. c. cu salariu anuală de 200 fi. v. a. plătincjl 
în rate lunare anticipative; doritorii, cari voiescă a ocupa acestă 
postă, voru ave a-șl sușterne suplicele loră instruite cu documentele 
loră despre absolvirea preparandiei, depunerea esamenului de cua- 
lificațiune docențială și diploma despre depunerea esamenului din 
limba maghiară, la presidiulă senatului scolastică locală pănă la 
terminulă prefiptă.

Dela senatulă scolastică conies, gr. cat. 
Materii, în 15 Martie 1889.

Președintele: Notariulil:
Basiliu Groze Basiliu Tofanu.

parochulO locului. 43,2—1 învățătorii.

g ană. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.**

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

A vist! i-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemă cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei41, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
A. Plecarea posteloru.

a) Dela
l)

e) „

Brașovfi la Reșnovă-Zernescl-Branil: 12 ore 30 m. după amedl 
,, ,, Zizinîc 4 ore după amedl.
, în SScuime [S. Georgi] : 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgărașfl: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

Mersulii trenurilor!!
pe liîiiele orientale ațe căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

IB s ida jst-sf a—Predea S®re<lealiî — SBiidajiesfa |SB.-BBesla-Ara<Bis-'E,ei»așTeiwș-Ai-adiâ-B.-S>es1a donșa-ssiică—Sibiiu
ITren del Trenu 

per- [accele-
I sbne i ratu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de | Trenu 
per- aceele- 
sbne rații

________

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus |

Trenu 
omni
bus

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare 4.18

4.05
5.47
7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugvi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiediu
Stana
A ghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cuccrdea
Uiora 
Vințulu de 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sighișora 
Ha șfaleu 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susti

Brașovu

(Timișfi
Predenlii

BucurescI

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

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
4.1o
4.36'
4.58
5.26

BucurescI
g ]gljPrc«l«-alu

Timișu9.38
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

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfalău
Sighișora
Elisabetopole 
Mediaș ti

Copșa mică

Micăsasa
0 24 Blașiu
6.38 Crăciunelu
6.561 Te'"?’'1 
7.15'Aiudu
7.4] | Vințulu de 
9.18'Uidra

]0_  Cucerdca
10.09 Ghirișu
10.19' Apahida

|1
I

susu

Nădășelu
'.Gîhrbăn
Aghireșu 
Stana
B. Huiedin 
,Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsarheli 
Vărad-Velencze

I
IOradea-mare

I’. Ladăny
ISzolnok
1 REiuinpesta

Viena
:l

12.33
I. 51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

T37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
II. 04
11.19

1.15
3.29
6.33

6.11

6.43|
7.12

7.51
8.17

I
jTîsii’eșifi-ffjudoșii-BBiwti-îta

_________ •________ * li
Mureșfi-Ludoști
Țagu-Budatelecu
Bistrița

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
2.5(>”7JĂ

Viena
Uudapesla
Szoluok

Aradu

Glogovațu
jGyorok
'Paulișu 
itRadna-Lipova 
i'Conop
Berzava
Soborșinu
Zamti
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)

llOrăștia
Sibotu
VințulU de josti 
llba-Inlia 

[Teiușii_________

Trenu 
de 

pers.

1.47
2.08

8.
9.

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

11.10
8.20 9.05 Alba-Iulia

11.20 12.41 Vințulâ. de josu
4.10 5.45 Șiboth
4.30 6.— Oră știa
4.43 6.13 Simeria (Piski)
5.07 6.38 Deva
5.19 Branicica
5.41 7.10l|Ilift
6.09 7.37 Cxurasada
6.28 7.55, Zamu
7.25 8.42 Soborșinu
8.01 9.12* Berzava

*8.34 9.41 Conopil
8.55 9.58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paulișu
9.51 10.42 Gyorok

10.35 11.07 Glogovaț
11.09 11.37 Aradu
11.39 12.- 1
12.12 12.29 Szolnok
12.29 12.461 Etudnpesta

1.16 1.26 Viena

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

11.24 3.-
12.09 3.44
12.30 4.10

1.01 4.43
1.32 5.13
2.32 6.15
2.52 6.35
3.23 7.02
3.55 7.28
4.08 7.40
4.44 8.11
5.30 8.46
6.27 9.33
6.47 9.53
7.28 10.27
7.43 10.42
7.59 10.58
8.28 11.35
8.42 11.39
9.17 12.31
2.32 5.12
6.- 8.20

1.42
2.32

11.-
11.21

Trenu 
mixt Copșa-mică 2.29 4.35

iȘeica mare 3.02 5.05
iLdmneșfr 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
ISihiiu 4.42 6.40

Silbiiu-Copșa-mică

Sihiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șei ca mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Ciicertlea -Oșoi-hciti'
5.501 ^eg-hiiiEEiu să.M-scîa 

~Î3;--------------
6.38 „ .7 i9 Cucerdea
7.38TChe'\
6.20^ t

M.-Bogat a
lernută
Sânpaulu

1 Mirașteu

10.20
10.50
11.11
11.20

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43'11.57
4.58
5.21
5.40

12.12
12.36
iz.55|'
4.58*
7.—

I
9.361 4.26^e9hinul.'.S^

10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

Sicneria (Piski)-S’cIs-omcms H>elroșeiii-S5wieria (Piski oșorheiu

8.— Simeria 
8.36|Streiu 
9.02 HațegQ 
9.32,pui

10.11 jCrivadia
10.51 Banița
12.16 ipetroseni
12.601-

1.192.J

3.04
3.36 aradu
3.52 Aradulfi nou
4.08 iNemeth-Săgli 
4.47||Vinga
7.30 Orczifalva

l~3 ]g Merczifalva 
țtț— Timișbra

2.42 Pctroșcni
3.25|lBanița 
4.16llCrivadia 
O.lllpui

11.02| 5.58Hatega
11.50) 6.40iStreiu
12.30 7.12 Simeria

6.47
7.40
8.5Î

10.02

6.—
7.56

Aradii—TineEMora

6.05
6.331'
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12|

QBistrita-lVlureMi-Iaidosîi’ • ,
I 4.40| Bistrița

8.02 Țagtt-Budatelecu
Murfișii-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemnezi orele de nopte.

5.12
5.55
6.411 Oșorlieiw-Cucerdea
7.26
8.14
8.50

ICe^Etiamlii săsescfi

ITiiBiișoi-a—Aradal

5.48 Timișorn 6.25 5.-
6.TT» Merczifalva 7.19 6.02
6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.16 Vin ga 8.15 7.02
7.47 Nemet-h-Săgh 8.36 7.23
8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.02 Aradu 9.27 8.17

Reghinul-săs. 8.35 8.-
n „• ! 10.20 9.49Oșorheiu j

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulfi 7.40 12.58 11.02
le mutu 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșa 8.51 2.02 12.06
Clieța 9.08 2.18 12.221
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l nied

Ghirișu
Turda—
Sighișora —©dm-laeia

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.1S
2.39
3.08

9.41
1.11

[Sighișora
Odorheiu

Odorhem—Sighișora
_ _ ’

S nied.-Shneria (Piski)

G.OSfOdorheiu
9.45"^>g)ușoră

Unicddra
Cerna
Simeria

9.36*
9.50

10. lf
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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