
ledaciiuaea. Ataiiiisiiatmea si 
TipomUa: 

BRAȘOVU, plaja mare Mr 22. 
Bcriaori nefranrnte nu ae pri 
meacn. Man use rip e nu se re- 

trimi u 1 
Birourile la amcniii. 

Brașovu, piața mare Hr. 22. 
Inserate mai primesetf în Vlena 
Rudolf Moste, Haastusttin 4- Vcghr 
(Oto Jfaas), fftirtrtch Schalek, Aloi» 
Btrndl. a.DukfS. A.Ojtptlili.J. Dan- 
Htbrrg; în Budapesta: 4. V Gold- 
bevger, Aulonjfezti, Eckstein Rtvw ai; 
In Frankfurt: O. L. AjW: în Ham- 

burg: .4. Siejiitr.
Prețul innerțiunilorti : o serii 
garmondn pe o colini 6 cr. 
ți 30 cr. timbra pentru o pu
blicate. PublirAri mai dese 

după tarifa si învoială.
Reclame pe pagina III-» o 
■aria 10 cr. v. a. aeu 30 bani.

u^XT-criL-cr un.

„Gazeta" iese Îd fie-carc 4' 
ibouamenle penirn AQsti j-(Jmri
Pe unu anii 12 fi., pe șiselun 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Peniru România și sirămăiaîc

Pe unii adu 40 franci, pe șâse 
luni 20 franol pe tri-i luni 

10 franci,
Se prenumeră la tdte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 
AbcnaiDcmnlii penii o Brașovn: 

la administrat iune, piațamare 
Nr. ‘22, ctagiulfi I.: pe unii ană 
10 fl., pe șîae luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dus ulii în 
casă: Pe unu ană 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu eaemplaru 5 cr. v. ... s6u 

16 bani.
Atfttu abonamentele cAtu și 
inserționile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 67. Brașovu, Joi 23 Martie
Nou. abonamentâ.

la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămd pe toji amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețuiu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni G fl. 
pe unP ani 12 fl.

Pentru Romania și străinătate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Uugaria: 
pe ana 2 fl. — 
pe șese luni 1 fl. —

Pentru România și străinAtate:
pe anii 8 franci,
pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pore face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Brasovii, 22 Martie v.

In ajunulu ședințelor u, ce se 
voru ține în Năseudu pentru in
troducerea noului statutu privitorii 
la administrarea fonduriloru gră- 
nițerescl, care statutu voiesce se-lu 
impună guvernulu cu omenii sei 
foștilorfi grănițerî din teritorulu 
regimentului alu II-lea română, 
este de mare interesă a cundsce 
și părerile, ce domnescu în po- 
portî.

De aceea dămti locu mai josu 
unei corespondențe, ce nl-o tri
mite unu fruntașă sătenă grăni- 
țeru, în care se oglindeză părerile 
ce domnescă p’acolo în sînulă po
porului grănițerescă năseudenă, 
despre modulă de chivernisire a 
averei grănițerescl, despre refor
mele plănuite și pașii ce ar fi a 

se face față cu ele. Lăsămă se 
urmeze corespondența așa cum ni 
s’a trimisă, fără nici ună comen
tară din parte-ne:

DonmtaZc Redactorii!
Noi moșnenii simțiraă când are 

se se facă iernă și primăveră, că 
una cu plâiă și ometă, cealaltă cu 
plâia și înverzită se începe, că de 
nu se începe așa, nu la multă bine 
ne așteptămă. Și așa judecămă 
noi tote lucrurile, după a gândirei 
nostre fire, că ce sferșitu potu se 
arate.

Ne dâre aucjindă povestindu-se 
că averea nostră grănițerescă dela 
Năsfiudă să o cliivernisescă în vii- 
toră comunele, eră nu noi grănițerii; 
adecă nu noi moșnenii, ci veneticii 
precum înțelegemă noi, de vreme 
ce scimă câte lucruri se facă pe 
sate din poruncile mai înalte, pe 
cari noi nici după mai mulțî ani 
nu le pricepemtt, ci trebue numai 
să plătimă ca se nu ne ducă exe
cutorii cu gendarmii bucăciorele.

Noi vedemă și cine-’să comu
nele, adecă: ună bireu și ună no- 
tărașă venetică; și pentru faptele 
loru plătindă se luămu și răspun
derea asupră-ne ?

Cetea din gazete odată badea 
Toderu a Popeniloru: „Amu nu 
se temă Românii de scurtări că au 
atâția cărturari câtă vai Domne!“

Ei bine, deră noi scimă că o- 
pinca se înverte dela papucă, și 
decă papuculă a călcatu rău, apoi, 
vecți Dâmne, plătesce opincă cu 
ațele și cu obielele! Nu putemă 
c|ice că nu avemă cărturari, ba 
da, și încă ni s’ar părea pre mulțî 
că la stupulă unde-să multe matce 
vedemă noi sferșitulu! Cărturarii 
noștri, pe cari-i scimă, toți ș’o 
făcută bibliile loră prin orașe mari 
pe la scâle înalte din Grață, Beciu, 
Peșta, Sibiiu, Clușiu, Praga și 
Gherla, și au atâtea biblii câtă 
nu ar încăpe nici într’ună corană. 
Pentru aceea pote nu se nără- 
vescă socotindu-șl fiecare biblia 

lui de cea mai bună, adecă cum 
se face la noi în sată, că lucru
rile atâta s’au desbătută, pănă res- 
bătându-se au rămasă sătenii dela 
patru boi cu câte o vacă și și a- 
ceea nu sciu pănă când?!

Deră noi dela acești mucenici 
nu mai putemă aștepta nimicu 
pentru că alu loră plugu biblia 
fiindă, parte-să dascăli mari și 
mici, parte-su diregători civili, po
litici și bisericesc!, adecă toți 
slușbași, er noi din moși strămoși 
scimă că sluga nu-i stăpână, și 
cine-i slugă, trebue să jâce după 
voia stăpânului seu și nu după a 
inimei sale voiă. Cei cinci ad- 
vocați, cari cu noi se socotescu a 
fire, prigoniți fiindu, își au și ei 
frica loră.

Apoi dară a cui e respunderea 
dacă averea nbstră grănițerescă va 
trece la străini ? Pentru că noi așa 
gândimă că chivemisândă străinii 
averea nostră, socoti-voră a fi ei 
întâiu și numai ce le voră întrece 
loră, ne voră da și noue. Deră și 
acesta, când se nimeresce ca omu
lui pământeană se-i întrecă?

Vădită se pare a fi că chiver- 
nisirea averei grănițeriloră prin co
mune, dovedesce scliimosirea fabulei 
nbstre de drept, adecă sărăntocii de 
grănițerî la averea loră se nu mai 
aibă dreptă. Ei deră noi prosti
mea nu putemufțice, că nu avemă 
dreptă, căci averea e în mâna nos
tră, și noi numai pe aceea o avem, de 
vreme ce altă avere nu amă pu
tută face, pentru că cătane fiindă 
mai o sută de ani și apărându avu- 
tulă țerei de dușmani, parte ul-au 
rămasă osele prin bătăi, parte, so- 
sindă acasă eră numai ose, nu 
amă putută agonisi ca să avemă 
și noi ca vecinii noștri. Cu atâta 
mai vertosă, că așeițetura nostră 
naturală, după muncă de ună ană, 
abia ne aruncă semența înapoi. 
Așaderă, de ce se ne cliivernisescă 
alții averea în folosulu loră, pe 
când ne simțimă destoinici a nl-o 
chivernisi noi în folosulă nostru și 

ală urmașiloră noștri moșneni gră- 
nițerl, fiă cu toții împreună ori fîă- 
care în parte?

Noi, cu a nostră pricepere, ve- 
(|endă cum umblă vremile, soco- 
timă că respunderea de pănă aici 
e a advocațiloru noștri, pe cari 
i-a îndreptățită legea firei și noi 
se fiă acelei averi credincioși pă
zitori. Ei suntă datori a ne che
ma pe noi toți prostimea, la o 
strînsură, ori unde în țeră, și se 
ne spună că ce au făcută pănă 
acum, ca se seim cum au umblat ei 
la monarchulă nostru și ce le-a 
spusă? Eară noi prostimea apoi 
se ne înțelegemă românesce și 
creștinesce că ce ar fi de făcută 
în privința chivernisirei averei 
ndstre ? Și că ce pași s’ar afla 
de bine a se mai face ? Decă din 
sfătuirea nostră eși-va ca se mer- 
gemă la monarchulă nostru celă 
bunu, ca și la străbunii lui cei mi
lostivi, apoi și noi cătanele ne 
vomă duce și vomă vorbi, care 
cum vomă pute după cum amil 
învățată în cătăniă, nemțesce ori ro
mânesce, cu Majest. Sa și decă Mo
narchulă nostru ar gândi de binea fi, 
ceea ce noi nu credemu, se mergă a- 
verea nostră la străini, ne vomă 
ruga cu umilință ca se se milos- 
tivescă prea grațiosu a constrînge 
șî pe Secui la răpunerea averei 
impărțită între ei și a-o da comu- 
neloră spre chivernisire; eră decă 
s ar milostivi a ne lăsa se impăr- 
țimu averea între noi, (ceea ce er 
cu anevoiă putemă socoti, pentru 
că averea nostră nu este avere 
de negoțu, ci e lumina întunere- 
cului, ar fi că ni-s'ar stînge lu
mina aprinsă de străbunii Majes- 
tății Sale, ceea ce și a presupune 
numai iertată lucru nu ar fi) am 
împărți-o între noi, și pentru asta 
împărțire făcută între noi, înaintea 
lumei datori vomă fi a lua noi 
respunderea față cu următorii 
noștrii ; eră pentru stricarea așe- 
cțăminteloru de cultură, din pricină 
de neavere, răspunderea reraâne-va

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

ZKegele 2..21L-
✓Fine.)

Cu o mai târdiu sosi Rayovici 
și PetrovicI în Nișă. Era 10 ore noptea. 
O nopte viforosă și întunecosă se aședă 
asupra Nișului, în care domnea o tăcere 
adencă; numai ici și colo se furișia în
cetinelii, ca unu spirits ală trecutului, 
câte ună Turcă pr n stradele mute. In 
conactl ardeau luminări, căci erau aștep
tați miniștri.

Garașanin, care vegliiase multe nop ți 
și avea se se lupte cu cele mai misera- 
bile greutăți, spre a-șl aduce la valor e 
inteligința sa, odihnia ostenita în pată. 
Ca fulgerulu se ridica când intrară prie
tenii. „E bineu — dise elă — „c’ațl 
venită, am lipsă de ajutorulă vostru față 
cu regele, care tote vre să le lase bal
tă și să plece.“ Se sfătuiră pănă în 
dori de di, la 8 ore intrară miniștrii în 
sala de primirea regelui, o odae simplă, 
spoită albă. Regele nu-șl ascunse sim- 
țulă de neplăcere. Elă părea ostenită, 
perplexă, măua sa se recise ca ghiața și 

se împiedeca în vorbire. Miniștrii ’i îm
părtășiră ca resultată ală sfătuiriloră loră, 
eă cabinetulă nu va aproba nicl-odată 
intențiunea regelui de a abdice dela 
tronă, că de aceea membrii guvernului 
au refusată să se presenteze în Nișă și 
că-i propună a face o schimbare în mi- 
nisterulă de esterne, a se re’ntdrce ime
diată la armată și a lua erășl comanda. 
Regele, care ședea într’ună fotoliu de 
stejară,sări deodată în susă. „Este stră
lucită situația în care amă ajunsă!“ — 
strigă elă. „Trupele mele nu voiescă să 
se bată, guvernulă meu nu voesce să mă 
asculte — în adevără sunt ună principe 
de invidiată !“

Fiă-care din miniștri luă cuventulă, 
fiă-care ”orbi ca ună îuțeleptă cunoscă- 
toră de omeni, precaută și totuși câtă se 
putea de hotărîtă. Regele asculta ca și 
cănd n’ar vre să credă ce aude. „Tre
bue să mergu", dise elă deodată, „îmi 
este clară, nu esistă ună altă mijlocă. Eu 
singură portă vina tristei nostre situa- 
țiunl, poporului i trebue o jertfă ; tre
bue să mă ducă, nu potă să rămână 
— „Nu poți merge, Sire", îlă întrerupse 

Garașanin; „ești rege și tată și amendoi 
îți impună îndatorirea de a persevera. — 
Regele pentru-că nu pote voi să isbuc- 
nescă ună răsboiu civilă; tatălăpentru- 
că nu pote lăsa fiiului său o tristă moș
tenire, nu pote să sufere, ca regimulă co
pilului său să fiă legată de o mare ne
norocire." — „E bine, der atunci să se 
facă regina regentă!" strigă Milană, „eu 
sunt gata de a lua asupră-ml postulă 
unui comandantă alu armatei." — „Nu 
este acesta abdicarea la tronă înaltă 
formă?" întrebă Garașanin. — „Der 
voiescă să aibă acestă regență ! Regina 
voiesce tronulă. Să-lă aibă der!" Re
gele luase la cuvintele acestea o posițiă 
amenințătore față cu miniștrii săi, vocea 
sa tremura, din fiă-care cuvântă ală său 
răsuna adencă patimă.

„Regina", dise Rayovici, ne-a pri
mită înainte de plecarea nostră; fiăcare 
din noi i-a spusă, care este convingerea 
sa. Ea va primi totă ce veți ordona 
Maiestatea Vostră, căci scie, că pentru 
fiecare dintre miniștri numai dorința re
gelui este valabilă și că fiăcare din noi 
mai bine va jertfi capulă seu decâtă 

ună pără din capulă Maiestății Vostre." 
— Regele părea liniștită; urîta suspi- 
țiune în contra reginei, ce se încuibase 
în sufletulă lui, nu era delăturată, der 
încrederea în consiliarii lui părea că s’a 
reîntorsă; elă își schimba tonulă și a- 
runcându-se ostenită în fotoliu dise: 
„Bine, voiu să-mi dațl timp de cugetare; 
dați-ml 3 ore timpă. Duceyi-vă! Numai 
Garașanin să rămână." — Urma o lungă 
pausă, se făcu o adencă tăcere, o tăcere, 
în care luptele, ce mișcau pe rege și pe 
ministrulă său, păreau a se continua. 
Deodată dise Garașanin cu o sărbăto- 
râscă seriositate: „Sire, înainte de a de
cide definitivă voința Vostră, binevoiți 
a asculta încă odată pe celă mai cre- 
dinciosă dintre credincioșii voștri. Acestă 
abdicare nu-i iertată să se întâmple și 
nu voiu da niciodată consimțământulă 
meu la ea. Nicl-odată! Sunt în pose
siunea puterei, o voiu esercia în acestă 
casă, precum îmi dicteză datoria si iu
birea de patriă, pe deplină consciu că 
am să răspundă de ceea ce facă. Pote 
cineva să acuse pe ună ministru, care 
restornă pe ună rege, nu însă pe acela,
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acelora cari cu volniciă silescO 
risipirea lorfi.

Drepții aceea afle toți, cari 
ne cunoscQ și cărora li se cuvine 
a sci gândulu nostru, că dreptate 
ceremu după drepții și aceea a ni 
se țîntui pe cale pacînică dorimu 
și anume pe calea Coronei, cum 
am arătată mai susu.

SDb sisteninlo de nnveruare aln Ini Tisza.
In 22 Martie n. c. s'a pertractată 

înaintea juriului din Aradă procesulă de 
pressă intentata din oficiu din partea 
lui Sigismundă Ormos, vice-comitele co
mitatului Aradtl, și a fisolgăbirăului Fran
cisca Besseuyei contra lui Anton Kadar 
(odinioră Binder), redactorula foiei ger
mane „Freimuthige" din Timișora pen
tru trei articull, dintre cari unuia s’a 
publicata sub titlulă „Hienele adminis- 
trațiunei". In toți trei articulii susd di
stila vice-ccmite și solgăbirău suntd acu- 
sațl cu cele mai mari fără de legi, di- 
câudu-se, că ei prin uneltiri de speculă 
neiertate despoiă poporula și-la înșelă 
fără nici o milă. Jurații prin majoritate 
de Voturi au constatata, că articulii lui 
Kadar conțină în adevără atâta delictul 
vătămărei de onore, câta și calumniă 
contra numițiloră funcționari, der pen
tru acesta l’au declarata ca nevinovată 
și tribunalulă pe basa acesta a achitată 
pe Kadar, er pe acusatorl i-a judecată 
să plătescă 120—160 fi. remunerația la 
advocațl și 163 fi. pe seina martoriloră. 
— Se înțelege, verdictulă acesta, pro
nunțată contra slușbașiloră d-lui Tisza, 
a supărată multă pe guvernamentali, ale 
cărora foi atacă în modă violentă ju- 
riulă de pressă.

Oposiționala „N. Temesv. Ztg." scrie 
din acestă incidență ună articula, ce-lă 
încheiă cu următorele cuvinte:

„Tote națiunile au privită îu insti- 
tuțiunea juriiloră de pressă o creațiune 
dintre cele mai liberale. Câtă de stra
niu ni-se pare acum, că tocmai organele 
„liberale" de pressă atacă îu modă atâtă 
de vătămătoră juriula de pressă? Insă 
cinară și aci se reoglindeză oportunita
tea sistemului de guvernare ală lui Tisza. 
Când jurații au condamnată pe ună ge
nerală ca Doda, seu pe alțl oposanțl ai | 
lui Tisza, atunci pressă guvernamentală 
lăuda pe juriu și-lă înălța pănă la ceră. 
Când însă jurații prin verdictulă loră 
înfierară pe ună vice-comite, pressă gu
vernamentală începu să urle de îngrețo- 
șare și de consternațiune. Omenii, cari 
sciu cugeta și judeca obiectivă, sciu să 
aprecieze acestă pășire."

Din parte-ne n’avemă d’a adauge 
nimică. Așa înțelegă, regimă și șovi- 
niștl, libertatea, nu numai de pressă, ci 
libertatea în genere. Numai când e

care nu se înspăimântă de nimică spre 
a-lu conserva țărei sale. Decă nu se 
pote altfeliu, voiu semna subscrierea 
vostră cu mâna mea pe unu actă, spre 
a vă împedeca de a face aceea, ce păte 
aduce iolosă numai dușmaniloră voștri."
— „Voiu să am timpă de cugetare!" 
replica regele aspru. „Poți să te duci!"
— Garașaniu îșl făcuse planulă. Elă 
părea decisă de a interna mai bine pe 
rege în conacu, decâtă de a suferi ca 
să-și părăsescă țera și tronulă.

La 2 ore primi Milană pe miniștrii 
săi. „Vă facă pe voiă, primescă propu
nerile vostre!" le dise elă. „Voiu merge 
la trupe, Joica va fi ministru de răsboiu, 
Garașanin rămâne în Nișă." — „Voimă 
să urmămă Maiestății Vostre, vieța nos- 
tră să garanteze și să apere pe rege 
dinaintea oricărui periculă!’ „Nu mai 
vorbiți de acesta !“ răspunse Milană. „Nu 
vouă, nu fiiului meu; nimănui, nimănui 
nu voescă să pregătescă ună periculă. 
Păstrați-vă vieța, toți sunteți necesari 
pentru țeră, pentru copilulă meu!" Mi
lană tresări când rosti aceste cuvinte, 
lă dădu miniștriloră mâna, cari simțeau 

e

vorba de condamnarea unui Nemaghiară 
aplaudă toți, oposiționall și guvernamen
tali, deopotrivă.

Supărarea Muscaliloru.

Sub titlulu „Aprețiărl necu- 
viinciose" scrie „Epoca’1 dela 21 
Martie :

„Ou ne peut oonteuter tout le monde 
et son pere", (nu poți mulțămi pe tota 
lumea și pe tată-său) dice moralitatea 
unei fabule vechi, mai vechi și decâtă 
cele două cjiare rusescl a căroră supă
rare ni-o arată o telegramă ce dămă 
mai la vale. Ori câtă de bine ai face, 
totă nu isbutescl a împăca pe totă lu
mea. O dovadă mai multă ne o dă de
finitiva regulare a cestiei urmărei la tro- 
nulă nostru. Ceea ce ne-a mulțămită 
forte pe noi, a mâhnită cu deosebire 
multă pe diarele rusescl „Novoie Vre- 
mia" și „Sviet". Etă, într’adevăru, cum 
resumă telegraful ă aprețiările, nu pentru 
prima oră necuviinciose, ale acelora 
jurnale :

„Novoie Vremia" și „Sviet" esprimă 
„nemulțămirea lord în privința alegerei 
„Principelui Ferdinand de Hohenzollern 
„ca moștenitoră ală tronului României. 
„Ele declară, că acestă decisiune arbi
trară trebuia să fie supusă unei Adu- 
„nărl Constituante. Apoi, făcendă alu
viune la recentele expulsărl ale supușiloră 
„ruși, îndemnă guvernulă română să se 
„păzescă".

Norocu însă, că numitele organe de 
publicitate nu suntă printre factorii în
scriși în Constituțiunea uostră și care 
trebuescu să coucure la alegerea Dom
nului nostru și a urma.șiloru săi; o îm
prejurare fericită încă este și faptulă, că 
suntemă în regulă în privința procedi- 
menteloră pentru desemnarea moșteni
torului. Nu mai este der nici nevoie, 
nici vreme de a convoca o nouă consti
tuantă, căci o constituantă veche s'a 
rostită în acestă cestie. Deci, bună a- 
lesă este Prințulă Ferdinand, cu seu fără 
agrementulu unoru foi rusescl.

In privința împutărei a doua, ce se 
face guvernului, aceea adecă a expul- 
sărei unoră supuși ruși, nu vomă cerceta 
din nou decă ministerulă a fostă îndrep
tățită ori ba să ia asemenea măsuri, der 
diarele muscălescl pe care le-amă citată 
se însărcineză însele a justifica și legi
tima acea urinare; ele chiar ne spună 
să ne păzimii de densele; ne-aină păzită și 
ne vomă păzi.

Er „Telegraful^ Românei “ (din 
Bucurescî) dela 21 Martie scrie:

Oficiosulă organă ală ministerului 
de externe din Petersburgă „Journal de 
St. Petersburg" publică următorele :

„Guvernulă română a credută de 
„cuviință a alunga de pe teritoriulă re- 

SOIRILE OILEL «
Parastasii pentru Episcopalii Popasu. 

In biserica Sf. Treime de pe Tocile s’a 
oficiata în 19 Martie ună parastasă pen
tru fericitulă Episcopă Ioană Popasu. Fi- 
nindu-se slujba parastasului, D-lă parochă 
V. Sfetea a ținută o vorbire amintindă 
meritele multă regretatului episcopă, ce 
și-le-a câștigată pentru națiunea și popo
rală română pe terenulă școlară-biseri- 
cescă câtă timpă a păstorită sf. biserică 
ca protopopă în loculă său natală, în 
Brașovă, și ca Episcopă în Diecesa Ca
ransebeșului.

* ♦ *
Din pașaliculu lui Banfîy. Cei 12 

membri denumiți din partea guvernului, 
și pe basa statutului impusă, în cornite- 
tulă administrativă ală fonduriloră șco- 
lastice centrale și știpendiiloră din fos- 
tulă districtă ală Năsăudului, suntă ur
mătorii : 1. Bodo Kălniăn, judele cercu- 
ală ală Beșineului (neromână). 2. Iakab 
Janos, fiscală comitatensă (neromână) 3. 
Elie Burdulios, notară comunală. 4. Va- 
silie Grozea, preotă gr.-cat. în Maieră. 
5. Florianfl cav. de Porcius, fostă vice- 
căpitană ală districtului Năsăudului. 6. 
Dr. Emilu FilipanH, medică cercuală. 7. 
N asdic Papa, jude reg. 8. Gregoriu Ple- 
tosil, prof. gimn. 9. Vasilie Onigașu, înv. 
10. Antonii Georgiu. 11. Ștefană Vărărean. 
12. Procopiu Cuteanii, (toți trei amploiațl 
comitatensl). — Inceputulă s’a făcută 
deci cu doi neromâul; nu va trece mult 
și voră fi toți doispredece neromânl.

* *
„Valurile Dunării" la prândulil lui 

Bismark. Intre bucățile musicale ces’au 
esecutată la prândulă lui Bismarck, la 
care a luată parte și împăratulă Wil- 
lielmă, cea diutâiu piesă a fostă „Valu
rile Dunării", cunoscutulă valsă de Iva- 
novicl, șefulă unei musicl de Dorobanți. 
Cântările au fostă esecutate de o capelă 
militară îmbrăcată în haine civile.

* * *
Focu. In Vale a arsă șura lui Ionă 

Itu pricinuindu-i-se o pagubă de 320 fi. 
și a lui Ionă Itu Dotiță pricinuindu-i-se 
o pagubă de 440 fi. Lui Valerie Oprișă 
din Ucea de josă i-au ars nisce paie în 
preță de 200 fi., asigurați. In Șura- 
mare a arsă grajdulă lui Ionă Vladă în 
preță de 200 fi. asigurați; foculă s’a 
produsă, dice-se, din nebăgare de semă, 
fumândă tutună în grajdă. In ȚînțarI 
a arsă casa nelocuită a văduvei Reveica 
Ciolană, asigurată pe 150 fi.

* *
Postii de magistru poștalii. Cu con

tractă și cauțiune de 600 fi. e de ocu
pată postulă de magistru poștală în 
Dicio-St. Mărtină, comit. Târnava mică. 
Lefa': 1050 fi. pe ană, 145 fi. cheltuell 
de cancelaria, 257 fi. cheltuell de distri
buire și 10% tantieme din venitulă brut 
ală oficiului telegrafică. Petițiunile se 
adreseză la direcțiunea poștală și tele
grafică din Sibiiu.

♦ * ♦
De frică. In 30 Martie n. s'a petre

cută o scenă grozavă în localitățile reu- 
niunei de consumă din Tyrnau. Contro- 
lorulă Ladislau Emmer, dintr’o familiă 
distinsă, scose deodată ună revolveră în 
fața publicului și a celorlalți funcționari

cum tremură. Deodată îșl acoperi fața 
cu amândouă mânile. Ilă năpădi ună 
plânsă amară. Miniștriloră li-se părea 
că acestă mișcare descopere o nespusă 
miseriă; ei credeau, că regele e decisă 
a-șl căuta mortea în câmpă. Unulă din
tre ei îșl esprimă acestă îngrijiro. „Nu!" 
răspunse regele. „Am renunțată la tote 
planurile mele, voiu face ordine în tote 
afacerile încurcate. Nu intenționeză ni
mică ascunsă."

O oră mai târdiu regele se afla cu 
miniștri la prândă, nimică nu indica sce
nele furtunose de mai nainte, părea că i 
s’a reîutorsă erășl plăcerea pentru esis- 
tența pămentescă. Obicinuita ordine de 
di îșl luă loculă. Mâncară, beură, con
versară, ca și când deodată s’ar fi reîn- 
torsă speranța în timpuri mai bune. Trei 
ani mai târdiu Milană îșl reluă planulă 
de abdicare; idea se copse în frumosa 
țeră a grădiniloră, cari încunjură loculă 
de cură Gleichenberg, de astădată Ga
rașanin nu mai era lângă elă; regele 
Serbiei se schimbă într’ună simplu omă 
privată, în contele de Takova.

(După „N. fr. Presse".)

„gatului, sub cuvântă de escitare a po- 
„porațiunei rurale în contra ocârmuirei, 
„pe mai mulțl supuși ruși. Să sperămă, 
„că guvernulă română va satisface re- 
„clamațiunea întemeiată, care s’a făcută 
„cu ocasiunea acestui incidență și va lua 
„măsuri pentru ca asemenea lucruri 
„să nu se mai întâmple în viitoră, mul- 
„țumită unui zelă prea mare a agenți- 
„loră săi."

Nu cumva Muscalii ar fi avendă 
pretențiă, ca în locă se dămă afară din 
țâră pe iconarii și jugănarii, cari pro
pagă răscoli prin sate să’i împământe- 
nimă și să’i întempiuămă cu cânteculă:

Zdrovstvui ruski serebro, serebro.
Atâtă ar mai trebui.

și slobodi mai multe împușcături asupra 
șefului reuni unei, anume Czemez, care 
a fostă numai atinsă de ună glonță. 
Restulă de două împușcături le descărca 
Emmer asupră’șl rănindu-se ușoră. Se 
dice că Emmer a comisă acestă faptă 
de temere să nu fiă descoperită o de- 
fraudare mai mare ce a săvârșit’o elă.

** *
Romanii confiscate. Oficiulă vamală 

din Pojună, în urma unei ordinațiunl 
ministeriale, a confiscata tote exempla
rele din romanulă ce apare în fasci
cule în Mannheim, cu titula „Das Drama 
in Mayerling". Romanulă se ocupă cu 
căușele sinuciderei archiducelui Rudolfă.

«* *
0 babă de 129 ani. „Epoca" scrie: 

In diua de 22 Februarie 1. tr. a încetat 
din vieță femeia Macrina Bendarenco 
din comuna Sf. George, județulă Tulcea, 
în etate de 129 ani aprope. Pănă în 
ultimulă momenta ală vieții sale, ea nu 
numai că șl-a păstrată întregimea facul- 
tățiloră mintale, der nici odată în vieța 
ei nu s’a servită de ochelari; în comună 
ea trecea de cea mai bună lucrătore în 
torsuri de lână și șl-a profesată meseria 
acesta pănă în momentulă decodării; ea 
are ună fiu mai mare în vieță, în etate 
de 80 ani.

Munetățirea sortai țeraniloru îd România.
(Urmare).

1). M. Kogălniceanu: Din discuțiu- 
nile urmate în acea adunare, din me- 
moriele și propunerile diferite, din scrie
rile numărase publicate de pressă din 
tote colorile a eșită în fine proiectulă 
legei rurale pe care l’am înfățișată Par
lamentului în diua de 2 Aprilie 1864.

In diua acesta, când proiectulă s’a 
presentată Camerei, elă s’a publicată și 
prin „Monitorulă Oficială", nu spre a 
agita, ci spre a liniști, nu spre a pro
duce răscălă, ci spre a o preveni.

V’am spusă, d-loră, că însăși li
niștea era amenințată din diua răspân- 
direi proiectului nedreptă și nechibzuită 
elaborata de comisiunea centrală.

Proiectulă presentată de mine Ca
merei, pâte că a întărîtată pe stăpânii 
de moșii, der negreșită că a liniștita pe 
țărani.

Ei bine, pentru acestă simplă pu
blicare, pe care în posițiunea în care ne 
aflamă in 1864 ar fi făcut’o și ună mi- 
nisteră liberală conservatoră, ml am a- 
trasă ună teribilă votu de blamă, o de
clarare din partea maiorității conserva- 
tore, că nu voia a lucra cu mine! Acestă 
actă era preludiulă lovirei de stată din 
2 Maiu 1864.

Onor. D. Cârpă bucură-se, că astădl, 
după 25 de aul, i se face aceeași impu
tare : A cutezată d-sa să publice îna
intea alegătorilor^ proiectulă de lege 
care voia să-lă propue Cam3riloră ; a cu
tezată să publice în programulu ministe
rială reformele ce le credea necesare 
menite de a preveni o nouă răsculare a 
țăraniloră.

înțelegeți forte bine, că eu , Stană 
pățitulă, eu suferitulă, condusă cu suve- 
nirile de anulă 1864, nu potu decâtă să 
compătimescă onorabilului d. Cârpă, și 
să vădă în publicarea proiecteloră d sale 
ună curagiu care îi face onore. Bine a 
făcută că le-a publicată. Glasurile cari 
în 1864 blamau proiectulă legei rurale 
suntă astădl răgușite și puține.

D. Cârpă n’are der a se teme de a 
dobândi ună votă de blamă, și câtă pen
tru mine îi dică : înainte și înainte ! lusă 
acolo unde mă despărțescă de d-sa este, 
că după ce a publicată programulă său 
care’i face onore d-sale și d-lui preșe
dinte ală consiliului, d. Rosetti, d-sa a 
făcută concesiuni, a permisă ca colegii 
săi să’i denatureze proiectele, încâtă as
tădl ne aflămă îu față cu patru pro
iecte, deosebindu-se unulă de altulă în 
mai multe puncte esențiale.

Onor, d-nă Aslauă, în cuventulă său, 
ni-a disă ună cuvântă fărte înțeleptă și 
pe care cu toții nu trebue să-lă scăpămă 
din vedere: La 1866 t6te partidele au 
contribuitu la facerea constituțiunei noa
stre politice, totă așa noi acum trebue 
să ne ridicămă cu sufletulă, și conserva
tori și liberali, să ne ințelegemă ca să 
dămă țărei nostre și o singură constitu- 
țiune socială, votată de tote partidele ce 
se află în parlamentă, ii

Numai atunci țâra nostră va putea 
da pieptă la tote greutățile și la tăte 
pericolele, și în timpă de pace și în 
timpă de resbelă. Der a<jl ce avemă
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înaintea nostră? Avemă patru proiecte; 
fie-care partida trage pânza la sine, spe- 
rândă că dor va câștiga ceva, îutr'ună 
interesa exclusiva, pe când tote parti
dele împreună înțelese am face ca prin- 
tr’o lege unanima votată sâ câștige tbtă 
populațiunea rurală, fără ca proprietarii 
mari să pierdă ceva.

Am vâcjută, d-lora, cu acestă oca- 
siune lucruri cari m’au durută; am vâdută 
că pasiunile cele rele, pe cari le credeamă 
stinse, se desfășură din nou. Am vâdută 
cum fie-care din noi, în locă să îndemne 
pe ceilalți de alte credințe la împreună 
înțelegere, ca să dea o lege bună, vina 
de lovesca în credințele altora, vina cu 
nedreptate de a-șl atribui exclusiva tote 
reformele câtes’au făcută în acestă țâră 
de 30 de ani și tăgăduescă adversarilora 
lora orl-ce participare, orl-ce merita 
în opera regenerării nostre politice și 
sociale.

Așa, cu mirare am vâdută pe d-la 
Emila Mavrocordată strigânda in acestă 
cameră: Numai noi conservatorii ama 
făcută ceva pentru țărani în trecuta, și 
mă bucura, că și adl noi presentăma o 
lege democratică. Vă bucurați, d-lora 
conservatori, că presentațl o lege demo
cratică? Der care este acestă lege de
mocratică? Pote legea a cărui raportora 
este d-la Popescu. N’avețI de ce vă 
făli de acestă lege, căci numai democra
tică ea nu este. On. d-nă Popescu în 
raportula său reproduce o frasă din ex
punerea de motive a legei presentate de 
actualula ministru ala domeniiloră, și ne 
îndemnă să ne felicitămă cu toții de 
dărnicia prevădătore a străbunilora noș
tri, a cărora piose legături au consti
tuita întinsulă domeniu ala Statului, care 
ne permite adl a resolva o cestiuue 
grea fără a lovi nici una interesa legi
tima și a atinge nici una drepta. Așa 
este, însă numai în parte; căci trebue 
să ne aducema aminte, că din strămoșii 
D-vostre numai cei vechi, numai adevă- 
rații boieri români, cela puținu în cea 
mai mare parte, făceau monastirl mari 
și frumose, luau din averile loră moșii 
și le închinau locașurilora sânte, zidite 
de dânșii, puindu-le ca condiție între
țineri de spitale, de școli, și alte așe- 
dăminte de folosa publica; er ceilalți 
strămoși ai D vostre mai recențl, mai a- 
mestecațl cu sânge străina, luau moșiile și 
vechile monastirl cjidite de părinții lora 
și le subjugau călugăriloră greci. Și tre
buia cineva să fiă cu totula nesciutoră 
ala lucrurilora acestei țări spre a ignora 
abusurile, jafurile și scandalurile ce cu ve
niturile moșiilor dise închinate făceau până 
în dilele nostre acei harmăsarl grecescl, 
cari purtau numele de egumeni în mo- 
nastirile închinate. (Ilaritate).

In tinerețile mele am veijută cu 
ochii mei pe unuia din acești pioșl că
lugări, și era unulu din cei mai buni, 
percurgândă sătulă PapăuțI și alte ma
halale ale orașului Botoșani, și execu- 
tânda personala pe bieții locuitori să 
răspundă bezrnanula datorita monastirei 
închinate din PapăuțI. Rogă pe D. 
priinaru de Botoșani, onor, nostru colega 
EnacovicI, să declare, decă cele spuse nu 
sunta adevărate; faptele sunta expuse 
în acte și sute de petițiunl aflate în ar- 
chivele primăriei. Prea cuviosula pă
rinte, cu cârja pastorală în mână, . . . . 
(întreruperi, ilaritate) intra din casă în 
casă, din cârciumă în cârciumă, și spăr
gea ferestrile, ridica ușile și strica cara
fele cu rachiu. Bieții Români, cu feme
ile și copiii lora, rămâneau tremurândă 
în inijlocula iemei în case fără uși și 
ferestre, și tote acestea le făcea pentru 
că nu li-se plătise doi-trei sfanți datorițl 
din bezrnanula monastirei. D’apoi scan
dalosul traiu ala sânților părinți! Ei aveau 
caretele cele mai luxuose, cei mai frumoși 
cai, mobilele cele mai resfățate și pe 
densele accesorii încă și mai frumose I 
(Ilaritate, aplause.)

Acestoru scandaluri demoralisatore, 
spectatori ama fosta cu totă generațiunea 
mea de pe atunci, și conservatori și li
berali? Toți ne-amă jurata ca să lu- 
crămh spre a ajunge la putința de a’i 
retrimite la Ierusalim, la sântula Munte; 
la Sinaia din Egipta pe acești eânțl pă
rinți, ce făceau atâtea păcate în numele 
Domnului ! D-vost.ră D-lora ați men
ționata cu laudă pe acei strămoși, 
cari au data călugăriloră pământeni și 
străini atâtea nenumărate moșii, der ați 
trecuta sub tăcere reua întrebuințare ce 
ei făceau de veniturile moșiilora și n'ațl 
rjisă ună cuvânta pentru acela, care șl-a 
pusa în pericolă Domnia spre a întorce 
Statului româna a patra parte din teri- 
toriuln româna. N’ațl 4lsCi ună cuvânta 
despre acei patrioțl conservatori și libe
rali, cari în 1862 și 1864 au ajutata în 
săvîrșirea marelui acta ala seculerisărei.

In acestă mare cestiune Europa’șl 
păstrase dreptulă de a’șl <j’ce ultimulă 

său cuvânta. Rusia mai alesă sprijinea 
prin o politică monastirile grecescl. Vo- 
dă-Cuza dorea din inimă secularisarea; 
însă se temea să nu aducă asupra țârei 
greutăți și pericole.

Noi. miniștri, ’i propuserămă ca ac- 
tulă naționala să se facă din inițiativa 
națiunei, adecă a Parlamentului. Noi, 
cjicea elă, nu voiescă a compromite țera, 
preferă a mă compromite pe mine. Eu 
der voiu lua inițiativa. Proiectulă desecula- 
risare să viă der din inițiativa guvernului, și 
eu voiu lua răspunderea. N’am pentru ce 
a mă teme. Când m'ațl alesă Domnă 
aveamă 8 galbini în busunară. Moșia 
mea părintescă era ipotecată. Prăvă
liile mele din Galați erau vândute.

Ei bine, astădl ml-am liberată mo
șia, am mai cumpărată Ruginosa, am 
dar cu ce trăi și retrasă diu domniă; și 
der n’am pentru ce a nu mă espune, 
mai alesă într’o causă unde toți Românii 
suntem uniți.

Ei bine, nici d. raportoră, nici unul 
dintre d-nii miniștri, dintre d-nii depu- 
tațl nu a amintită măcară numele ace
luia, care a constituită domeniulă statu
lui română, acestă domeniu, care pentru 
sute de ani este chemată a feri Româ
nia de proletariatulă câmpenescu.

Viu acum, D-loră, la cestiunea ce 
este la ordinea dilei, la împroprietărirea, 
seu mai bine dicendă, la vândarea de 
pământă muncitoriloră agricoli.

Și fiind-că espunerea de motive și 
raportulă d-lui Popescu se referă la le
gea rurală din 1864, unii criticândă a- 
cestu articolu și alții lăudându-lă, dați-ml 
voe, D-loru deputațl, să vă expună în 
scurtă în ce simtă, în ce împrejurări 
s’a făcută legea rurală din 1864, și cari 
erau condițiunile legale, în cari se afla 
proprietatea, stăpânii de moșii și țăranii 
înainte de 1864.

Legea rurală a emancipată brațele 
țăraniloră supuse clăcei, boerescului; și 
totodată a emancipată și proprietatea cu 
mare deosebire de a da pământă gene- 
rațiuniloră de țărani, aședațl pe moșiă, 
pănă la două treimi a pământului de 
cultură.

Acestă lege nu era der o lege de 
împroprietărire, ci o lege de emancipare, 
de o desființare a relațiuniloră feudali 
ce lega pe țărani eu moșia, și pe moșiă 
cu țăranii; o lege care fonda proprieta
tea mare și proprietatea mică absolută, 
întregă, proprietatea individuală, liberă, 
proprietatea occidentală. Astfelă nu era 
la noi proprietate teritorială înainte de 
1864, cu tote stăruințele dela regulamen- 
tulă organică și pănă ia 1864 de a fonda 
o asemenea proprietate.

I adevără, noi vedemă în tote ac
tele, cari constitue titlurile de proprie
tate particulară, că la fiăcare domniă 
nouă, stăpânii de moșii se adresau oătră 
stăpânire cerândă hrisove pentru a li-se 
recunosce stăpânirea pe acele moșii.

Și socotiți, D-loră mei, că stăpânii, 
odată recunoscendu-li-se din partea 
Domniei dreptulă de stăpânire, erau a- 
devărațl proprietari în sensulă de astădl, 
că puteau dispune de moșia loră fără 
împedecare; că puteau regula relațiunile 
loră cum ar fi voită cu sătenii stator
niciți pe moșiă? Erore; Statulă avea 
dreptu a interveni în tote cestiunile a- 
tingâtore de acele moșii și de acei ce 
locuiau pe ele.

(Va urma.)

Academia Română.
Sesiunea generală din anulă 1889.

RaportM secretarului generalii asupra lu- 
crăriloru făcute m anulă 1888—89.

(Urmare).

2. Reposatulă lacob de Neuschotz 
baucheră din Iași, a lăsată Academiei 
prin testamentă suma^de 20,000 lei în 
bilete de bancă. Donatorulă a dispusă 
în testamentulă său că:

„Acestă capitală va face parte din 
„fondurile Academiei. Veniturile lui voră 
„fi prevăzute în bugetulă anuală ală A- 
„cademiei și se voră afecta pentru premii 
„autoriloră de opere ce, după aprețiarea 
„Academiei, se voră admite ca bune și 
„folositore“.

3. D-lu Alexandru Constantină Bo
descu, consilieră ală Curței Imperiale, 
curatoră onorifică ală gimnasiului din 
Chișinău și comandoră ală mai multoră 
ordine, locuindă în orașulă Bălți în Ba
sarabia, a făcută Academiei o dona- 
țiune de 2,000 ruble în hârtie, pentru 
cari s’a realisată suma de lei 5,345, bani 
60. D-lă Bodescu, făcândă Academiei 
acestă donațiune, i-a lăsată deplină 

libertate pentru a hotărî întrebuința
rea ei.

Delegațiunea, în conformitate cu Art. 
85 al. 3 din Regulamentulă Academiei, 
a decisă a primi donațiunea Princesei 
Alina Știrbeiu, legatulă Neuschotz și 
donațiunea Bodescu. In urma acestoră 
decisiuni s’a obținută autorisarea regală 
cerută de lege, s’au primită sumele dă
ruite și s’au capitalisată în efecte publi
ce. Râmâne acum ca Academia, con
formă disposițiunei din Art. 7, lit. n. 
din Statute, sâ dea aprobarea sa defini
tivă asupra primirei legatului și donațiu- 
niloră, cari i s’au făcută și sâ regulamen- 
teze întrebuințarea legatului Neuschotz 
și a donațiunei Bodescu.

4. Succesiunea loanu Fitu a fostă 
pe deplină regulată în urma decisiuni- 
loră luate de Academiă în sesiunea tre
cută. Legatele speciale, a căroră exe
cutare cădea în sarcina Academiei ca 
legatară universală, au fostă date la des- 
tinațiunile indicate prin testamentă. De
legațiunea a luată cuvenitele mâsurl 
spre a se vinde seu a se închiria mora 
cu vaporă care represintă o însemnată 
parte din valorea totală a legatului Fâtu 
și care de mai mulțl ani stă în ne- 
lucrare.

5. S’a regulată asemenea definitivă 
succesiunea reposatului Dr. Obedenaru. 
Acțiunea judecătorescă, care se intentase 
pentru anularea testamentului, n’a ajunsă 
la nici ună resultată. înalta Curte de 
Casație a recunoscută validitatea testa
mentului și astfelă succesiunea a rămasă 
așa cum râposatulă nostru colegă a vo- 
it’o prin testamentulă său. Validitatea 
testamentului, și prin urmare drepturile 
Academiei, au fostă apărate înaintea 
înaltei Curți de cătră d-lă avocată Vas. 
Brătianu, care a binevoită a lua gratis 
asupră-șl acestă sarcine. [(Va urma.)

Literatură.
Foia bisericescă și școlastică, organă 

ală provinciei metropolitane gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgărașă ; apare în Blașiu 
de 2 ori pe lună și costă pe ană 6 fl. 
Redactori: Dr. loanu Rață și Al. Uilâ- 
cană. — Nr. 13 dela 1 Aprilă conține 
în partea bisericescă: Căsătoria preoți- 
loră (urmare); Purcederea Spiritului sânt 
și dela Fiiulă, de Petru Birta ; Preotulă 
și căsătoriții litiganțl (urmare); Despre 
iubirea creștinescă (urmare), de G. Mun- 
teană; Indreptariu pentru predicatori; 
Testamentulă vechiu; Varietăți. — In 
partea școlastică : Grădinele școlastice ; 
Varietăți; Puntea lui Traiană peste Du
năre (urmare), de N. Popescu ; Originea 
(jiaristicei, de I. Mărculetă ; Cunoscințe 
din istoria educațiunei și instrucțiunei, 
de Maximă Popăj Corespondență, de Dio- 
nisiu Brană.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS“
(Serviciul^ biuroulai de coresp. din Pesta)

PariSU, 3 Aprilie. Camera a res
pinsă propunerea senatului, de a 
se trimite înaintea judecătoriei de 
polițiă corecțională vătămările pres- 
sei în contra funcționariloru sta
tului. — Procesulu în contra ligei 
patrioțilorfi a începută erl. S’au 
ascultată martorii. Joi se voră ține 
vorbirea de acusațiune și pledoa
riile. Nu s’a întâmplată nici unu 
incidență. — S’a răspândită sgo- 
motulă, că Boulanger s’a refugiată 
în ascunsă la Bruxela. Sgomotulu 
se desminte, cu tote astea Boulan
ger se ține ascunsă. 

DIVERSE.
Centenarulu lui Gabelsberger. Socie

tatea stenografiloră austriacl a serbată 
Sâmbăta trecută în Viena centenarulă 
măiestrului loră Gabelsberger. In decur- 
sulă dilei s’au primită din diverse orașe 
o mulțime de felicitări.

FiiulB celui de 104 ani. Din Parisă 
se scrie, că uniculă fiiu ală bătrânului

chemistă de 104 ani Chevreuil a murită. 
Râposatulă fiiu ajunsese vârsta de 70 
de ani. Bătrânului tată i-se ține ascunsă 
mortea fiu-sâu.

Fomete în Apulia. Crisa economică 
a produsă cumplită miseriă în Apulia, 
precum află din Andria „N. fr. Presse“. 
Fometea seceră jertfe întocmai ca o pes- 
tilență. Familii întregi, care înainte a- 
veau asigurată o bucățică de pane și 
care, deși flâmândiau, de rușine sufereau 
în tăcere, acum cutrieră stradele cerșindă. 
Cu obrajii palicjl și scofâlcițl și cu ochii 
aprinși ca de friguri imploră trecătoriloră 
pâne „ca să nu moră de fdme“. Și ce 
să dicl de țărani ? Peste 20,000 de ță
rani îșl bată capulă și nu sciu cu ce să 
îșl hrănescă familiile. Ună țărână, anu
me Ruberti, cădu deodată josă, pe când 
se tîra pe stradă. Ii veni ajutoră, fu 
întrebată ce are, der nu putu răspunde, 
ochii erau ca la ună mortă. „Sufere 
de fomeu, dise mediculă, și sărmanulă 
mai avu putere să dea din capă, că așa 
este. Țăranulă Monteriti muri de fome. 
O femeiă bătrână cădii fără consciință 
josă în pieță, nu mâncase de două rjile- 
Bucătăriile poporale împartă, nu-i vorbă, 
îu totă diua 200 porțiuni, der cei cart 
flămândescă suntă 20,000.

100 studenți arși. O scrisore din Ja
ponia vestesce, că o mare nenorocire s’a 
întâmplată în Tokio. Universitatea din 
acelă orașă, care era și internată, s’a a- 
prinsă în miedulă nopții, când dormiau 
toți, și peste 100 de studenți muriră arși 
de vii. Numai trei studenți putură scăpa 
rău stâlcițl, sărindă pe o ferestră.

Omorirea unui ministru laponezu. 
Serbarea ce s’a dată în Tokis cu ocasi- 
unea publicării nouei constițiunl japoneze 
a fostă întreruptă prin omorîrea minis
trului de instrucțiune, vicontele Mori. 
„Munch. Allg. Ztg“ află din Tokio cu 
data de 15 Februarie următorele: Mi- 
nistrulă tocmai se îmbrăca ca să se ducă 
la vestirea cea sârbătorescă a constitu
ției în palatulă împăratului, când ună 
tînără bărbată voi să i-se anunțe dicendă 
că are să ’i facă ministrului o impor
tantă împărtășire. Secretarulă privată 
nu voi să-lă anunțe insistăndă să i-se 
comunice lui. După multă codire, îi îm
părtăși că a venită să facă atentă pe 
ministrulă, că ună numără de studenți 
nemulțămițl și oțârîțl pe ministru ar fi 
plănuită pentru acestă di ună atentată la 
vieța lui. Secretarulă raporta ministrului, 
care dise că nu pune greutate pe nisce date 
atâtă de nehotărâte, așa că secretarulă 
se duse erășl josu să mai puuă întrebări. 
In curendă veni ministrulă în plină uni
formă pe trepte in josă și trecândă pe 
lângă odaia unde ședeau cei doi, secre
tarulă dise: Âsta-i tînărulă!“ Acesta se 
apropiă de ministru -și începe a’i is
torisi. Deodată apucă pe ministrulă cu 
mâna stângă, er cu drepta îi împlântă 
ună cuțită în pântece. La momentă sări 
polițistulă, care însoția totdeuna trăsura 
ministrului și cu o singură lovitură de 
sabiă îi despică ucigașului capulă, așa că 
acesta imediată cădu mortă la pământă, 
er ministrulă mai trăi 24 de ore. Uci- 
gașulă era de 25 ani și funcționară in- 
ferioră în ministerulă de agricultură. 
După cum s’a constatată din hârtiile gă
site la elă, omorîtorulă îșl propusese să 
răsbune tocmai în acestă di o hulă a- 
dusă deului Ise prin aceea, că ministrulă 
a intrată în templu încălțată cu cisme.

Cutremură de pămentuîn Japonia. Din 
Tokio se scrie, că în partea de sud-est 
a Japoniei s’a simțită la 18 Febr. ună cu
tremură de pământă din cele mai meri, cu
tremură care a avută dreptu urmare că 
în mai multe orașe olanele de pe case 
au căcțută josă, er clădirile de o cons
trucția mai slabă s’au dărîmată și ele. 
Cutremurulă a durată vr’o 4ece minute 
și s’a făcută cu mai multe întreruperi. 
Mai multe stricăciuni s’au făcută în Ya- 
cotran, er la Tokio numai părțile mai de 
josă ale orașului au suferită pagube.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursul fi pieței Brașovu
din 3 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.50 Vend. 9.53
Argintă românescă - n 9.44 9.48
Napoleon-d’orI- - - n 9.5G 9.59
Lire turcescl - - - „ 10.84 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 9.88
Galbinl „ 5.62 H 5.65
Scris, fonc. „AIbinau6°/0 „ 101.— n —

n n n 5°/0 „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 127.— 128.—
Discontulă - - - - 6’/,—8% pe anii.

Car suin la bursa de Viena
din 2 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0 -.........................103.10
Renta de hârtiă5°/0...............................94.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 120 —

Amortisarea datoriei căiloră terate de
ostil ungare (3-a emisiune) - - 115.50

Despăgubirea pentru dijma de vinii
ungureș cil ------- 99.85 

Imprumutulil cu premialii ungurescii 145.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.............................    131.50
Bonuri rurale ungare ----- 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale Ban at ii-Ti mi ști - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.95
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.95
Renta de argintii austriacă - - - - 84.90
Renta de aurii austriacă ----- 111.50
L o suri din 1860  - 142.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 892.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 304.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 300 50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d’orI.................... - - - 9.56’/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.10
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.85

Sosirea si plecarea trennrilorn si poslelori îs Brasove.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulti de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera. 
Trenulti mixtii Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

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

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjl. 
Trenulti mixtti Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulti mixtti Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela Brașovă la jRepiovă-Zernescl-Tîranu : 12 ore 30 m. după amedl
b) , 11 ,, Zizinll: 4 ore după amedl.
C) „ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute nOptea.
V a n la Făgăraști: 4 ore dimineța.
<9 n n la Săcele: 4 ore dimineța.

| Aejiilâ
institutului de creditii și economii

| „TIMIȘIANÂ“
împreună cu cuponulu plătibilu în 1 Maiu a, c. le cumperă

$ 60 florinii "bucata
8 CANCELARIA NEGRUȚU
M 48,3—1 în Gherla — Szamos-ljvâr.

Avisii cL-loru abonați!♦
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postaid și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Mersulu trenuriloru

pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu

3.K

Tren de 
per
sane

Trenu 
accele

rată

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.1 Mi 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare J 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușiu j 10.34
11.15

Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulu de susil 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelă 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

1 9.45Brașovu 1.55
Ti miști 2.53
Predealu 3.28

Bucuresci 9.35
■ "

Trenu 
omni
bus

Trenă 
mixt I

B’redealii—Budapesta B.-Pesta-A■•adi'i-Teius'reius-Ai-adu-B.-Pesta Copsa-ntică—Sibiiu
’ a ’

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu Trenu Trenu Trenu
omni- de do Trenu de
bus pers. pers. mixt pers.

Bucuresci
6 18 Pi'eileivlu

T38I 9.38
5.39 12.02

Tiniișu

Brașovu
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

”1x24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18i

10.
10.09
10.19

Clușiu
11.00
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Feldidra 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodtl 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică
; Micăsasa
’Blașiu
Crăciunelti
Teiușu
Aiudu
Vințulu de susQ 
Ui ora
Cucerdea
Ghirișu
Apaliida

Nădășelii
Gîhrbău
Aghireșiî
Stana
B. Huiedin
Ciucia
IBucia
Bratca

j Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny 
szolnok 
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

jtlui’fșft-îaidoșfi-Bistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Viena
llBuclapesta
Szolnok

Aradd

[Glogovațti 
IGyorok 
Pauliștl 
Radna-Lip, 
Conop 
Berzava 
Soborșinil 
Zamtl 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
jDeva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotti
Vințulu de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2,08

8.55
9.54

2.— Teiușfl
Alba-Iulia
Vințulti de iostl 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamu 
Soborșinil 
Berzava 
Conopiă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț.

9.05
12.41
5.45
6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37,
12.-
12.29 Szolnok
I - I1 ‘HtiihipcHta

I Viena

Aradu

1.42
2.32

11.—
11.21

Cucerdea -Osorheiu-

Copșa-mică I 2.29 4.35
:Seica mare 3.02 5.05
.Lomneșă 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sibiiu 4.42 6.40

Sibiin-Copșa - BBBică

Sibiiti 8.50 10.—
Ocna ■ 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 110.49 11.45

1 5.50| Be^liinulii săsescu
“6.Î3.-------- _

6.3
7.1
7.3
6.2

§îiBieria(Piski)-H®etrw!M*BBi tPeliroseiii-SiiBBeria Piski), 
' k ’

Timisora—Aradiî

Simeria 6.47 2.42^Petroșeni 9.36 4 26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
HațegU 8.51 4.16- Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 B'B8Hateirti 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40jstreiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.301 7.12|Simerin 1.51 8.50

Aradu—Tîibbbsob*»

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.191
2.-
3.04
3.36iAradă
3.52 AradulU nou 
4.03 jNemeth-Sâgh
4.47 Vinga 
7.30l|Orczifalva

~§"Î5 Merczifalva
Timișăra

BiMrița-VIuresu-Iaidosu’ ' •> Ghirișu 
Turda

4.40| Bistrița
8.02 ȚagH-Budatelectl 
____ Murășil-LudoșU

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

'J

6.05 5.48 Tiinișora 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Nemeth-Săgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Ariulu 9.27 8.17

I 9.26 4.19.1 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

9 41 Sighiș6ra—Odorheiii
1’11

Sighișora
Odorheiu

Simeria 'Piski)
Cerna
Unlcdăra

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
■Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
lernută 4.43 111.57 5.11
Sânpaulă 4.58 12.12 5.28
ÎMirasten 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu j 5.40 12.55 6.13
6.— 4.58

fleghinul-săs. 7.56 *-

Begliiiiiilu sâscscu-
Bșoi'lieiii-Cneertlea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
Oșorheiu ! 10.20 9.49

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulă 7.40 12.58 11.02
lernutU 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdca 9.40 2.46 12.50

8.29 3.19
8.50 3.40

2.
2.
3.0

Gdorlieiii—Sighișora
I uied.-Sinieria (Pisk

6.05) lO dorii eiu
9.45‘|Sighiș6ră

lUnieddrn
5.3H'Cerna

| 9.16;^inieria

9.36
9.50

10.15

) 
I

I
1

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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