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BrașovO, 13 Ianuarie v.
Mare bucuria a produsă în Ga- 

liția autografulu împerătescu, ce 
s’a publicată rjilele aceste în foia 
oficială din Viena și prin care se 
conferă episcopiei de Cracovia ran- 
gulă princiară.

In acestă autografă, care este 
adresată ministrului de culte, se 
<]ice că diecesei de Cracovia i se 
conferă rangulu princiară, după ce 
s'a severșită reorganisarea ei și 
„in aprețiarea posițiunei bisericesc! 
a acestei episcopii “.

Foile polone înse privescă lu- 
crulă cu alți ochi. Ele susținu, 
că i s’a făcută națiunei polone 
prin înălțarea la rangulu de prin
cip! a episcopiloră de Cracovia 
unu „dară politică“ de cea mai 
mare însemnătate, „prin care s’a 
făcută unu pasă înainte spre a se 
crea, ceea ce se înființase prin 
evenimente seculare și se pierduse 
la finea secuiului ală optă-spre-fie- 
celea în mijloculă celei mai mari 
anarchii.11

piarulu polonă „Przeglond“, 
care a scrisă aceste rendurî, face 
alusiune la restabilirea vechiului 
regată ală Poloniei, ce formeză 
idealul u tuturoră Poloniloră.

Președintele dietei galițiane anun- 
r.ândă autografulă împerătescu fiice 
între altele: „față cu ignorarea 
•și cu suspiționările, cărora sun- 
temă espuși (noi Polonii) din 
multe părți, este o asemenea 
dovedă de prea înaltă stimă a 
tradițiuniloru nostre o mare mân
gâiere. Titlulă în sine va apare 
multora numai ca podobă es- 
teribră fără cuprinsă, der resta
bilirea titlului vecliiu a episcopu
lui de Craiova, acesta considerare 
și aprețiare ce se face sentimen- 
teloră nostre din partea celui mai 
vechiu și mai vefiută tronă ală 
lumei este ună lucru esențială, ce

nimeni nu’lă pote nega și penare 
trebue se’lă prețuimă cum se cu
vine.“

Nu e de mirată, că Polonii 
își esplică memoratulă autografă 
împerătescă în favorea aspirațiu- 
niloru loră dându’i o importanță 
deosebită politică, care cum fiice 
altă foia polonă — s'ar estinde 
chiar peste granița Galiției pănă 
la țermurii Dniprului.

Pressa germană oposițională 
din Austria vine înse și le impută 
acum Poloniloră, că prin asemeni 
alusiun! la restabilirea vechiului 
loră regată compromită interesele 
monarchiei în întru și în afară. 
A presupune că împeratulă Aus
triei a voită se facă o concesiune 
nisuințeloră loră polone pentru 
restabilirea regatului loră fantas
tică, — fiice „N. fr. Presse“ — 
nu se unesce nici cu fundamentele 
constituției imperiului austriacă, 
nici cu politica esteridră ce-o ur- 
măresce monarchia, este prin ur
mare condamnabilă din amendoue 
punctele de vedere.

Decă înălțarea episcopiei de 
Cracovia la rangulă princiară ară 
ave importanța politică ce i-o a- 
tribue pressa polonă, atunci—fiice 
foia vienesă — ea ar fi o provo
care a Prusiei și a Rusiei, cari 
mai posedă incă afară de Austria 
teritorii din vechiulu regată po
lonă ; er politica austriacă nu pote 
să voiască a se îndușmăni cu a- 
ceste state. Cu deosebire Rusia 
s’ar pute semți ofensată decă gu- 
vernulă austriacă ar sprijini seu 
numai ar încuraja nisuințele po
lone pentru restabilirea regatului 
loră.

„Germanii din Austriau — fiice 
„N. fr. Presse“ — trebue se re
fuse ori-ce solidaritate cu politica 
separatistă polonă și orî-ce răs
pundere pentru neaufiitele conse-

cințe, ce și-au luatu voiă a le trage 
din autografulu împerătescu. Ger
manii Austriei nu numai că ținti 
cu credință la alianța cu Germa
nia, ci mai voiescu se trăiască în 
pace cu toți vecinii și de aceea 
aru trebui se regrete îndoită, decă 
din posițiunea ce-o ocupă de pre
sents Polonii în Austria, s’ar 
trage în afară conclusiun! false în 
ce privesce importanța, ce trebue 
se se dea enunțiațiuniloru polone 
asupra înălțării rangului diecesei 
de Cracovia. “

Nu mai trebue se spunemu, că 
Polonii jocă asțăfiî unu rolă forte 
însemnată în guvernulu Austriei 
și prin urmare îi este binevenită 
oposițiunei germane, că cu acestă 
prilegiu pote ațîța în contra loră 
și a nisuințeloru loru politice. Căci 
nu se p6te nega, că autonomia 
națională a Poloniloră în Galiția 
este privită cu ochi rei de pute
rile vecine și, precum amă mai 
arătată, raporturile esteriore ale 
monarchiei esercită o influință mare 
asupra politicei sale interiore.

Nemții austriacl n’ar ave ni
micii în contră decă prin vr’o 
presiune a raporturiloră din afară 
asupra politicei cabinetului Taaffe, 
aru pute reuși a’lu răsturna. In 
ori-ce casă înse este caracteristică 
pentru politica actuală a Austro- 
Ungariei că dintre tdte poporele 
ei astăfil Ungurii și Polonii se 
bucură de cele mai multe favo
ruri.

Uniunea balcanică.
„Telegrafulă română11 din Bu- 

curesci scrie sub acestă titlu:
„Corespondance de Pesth“ publică 

în ultimulfl său numără ună lungă arti
cula privitorii la cunoscutulă proiectă 
de alianță a tuturoră stateloră din pen
insula balcanică. Acestă proiectă, pre
cum îșl aducă aminte cetitorii noștri, a

apărută înainte de tote în diarulă ofi- 
ciosă muntenegrenă „Glas Țnagorța“ și 
apoi a fostă viu discutată atâtă de pressa 
europenă, câtă și în cercurile diplomatice. 
Organele oficiose din Austro-Ungaria, 
precum și cele germane, declarară că 
proiectulă ar fi căfiută din causa retu
șului de a consimți la o atare alianță 
România.

A esistată seu nu ună proiectă de 
acestă natură, este greu de a fiice în- 
tr’ună modă categorică. Ună lucru însă 
rămâne netăgăduită, și anume acela, că 
proiectulă în cestiune a apărută înainte 
de tote la Cetinje și apoi asemenea ră
mâne netăgăduită, că prințulă Nikita nu 
părăsesce nici în momentulă de față idea 
unei alianțe între tote statele creștine din 
peninsula balcanică.

Se fiice cumcă voivoda Boso Petro- 
vicl, care chiar fiilele acestea va conduce 
pe cele trei fiice ale lui Nikita la Pe
tersburg, este însărcinată din partea prin
țului de a supune Țarului ună memoriu 
privitoru la alcătuirea alianței stateloră 
creștine din peninsula balcanică. Sta
tele despre care este vorba în memoriu 
suntu: România, Serbia, Bulgaria, Gre
cia și Muntenegru. După spiritulă ini
țiatorului acestei idei politice, aceste 
state suntă datore a se uni într’o alianță 
de pace, obligându-se de a nu face res- 
belă unulă altuia, ci din contră în ca
șuri chiar de vr’o diferență seu certă se 
voră resolva acestea în fața unui areopagă 
constituită din cinci delegați ai stateloră 
aliate și preșefiută de cătră delegatulă 
Greciei. Hotărîrile acestui areopagă să 
fie fără apelă și obligătore pentru am
bele părți. Aliații, după memoriulă în 
cestiune, se obligă de a nu face resbelă 
vre-unui stată creștină, der odată ata
cați de vre-o putere fiecare din statele 
aliate pote compta asupra ajutorului tu
turoră membriloră alianței...

Der este dre acestă alianță compa
tibilă ou interesele stateloră din penin
sula balcanică? Garanta-va ea neatâr
narea loră din afară, precum și neatâr
narea loră din lăuntru ? Părerea nostră

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS." In câteva minute sălbaticulă animală Șese frumoși zăvofil erau cari au să
rită asupra lui, — der cine n’a văfiută 
încă câni sburândă, — acum i s’ar fi datu 
prilej ă spre acesta.

Pănă la îndrăcire turbatulu animală 
i-a svârlită în aeră unii după alții ca pe 
nisce mâțe netrebnice, care cu o ureche 
ruptă, care cu nasulă sfârticată.

Apoi mai vârtosă înfuriată, elă în
cepe a alerga ocolulă înjură. Inzadară 
s’a încercată de nou sumuțarea câniloră 
asupra lui, loră le trecuse pofta dela 
încercarea cea dintâiu!

In ambițiosa s’a mâniă, taurulă stă 
puțină pe gânduri, apoi se aruncă asupra 
locului de unde a fostă atacată : asupra 
țidulăriei, și încă de-adreptulă spre pri
vitorii cei cu paraplee, cari credeau, că 
acestă feră de pe pustă va sci totuși 
atâta omeniă, ca să facă deosebire între 
omenii proști și întră cei nobili.

Ună pică de frică, câtă de grosă, au 
gustată cinsti ții privitori! Fiecare grăbea 
să între în casă, susă în podă ori josă 
în pivniță, ba și în palasca golă s’ar fi 
vârâtă bucurosă cărui îi era strâmtă 
lumea!

Fără multă gândire, taurulă în fugă 
bună întră prin ușa găsîtă deschisă, și 
spre norocirea celoră din lăuntru, ușa

a doua o găsi încuiată și bine prop
tită cu proptele vii; acesteia însă îi dă o 
lovitură cu fruntea-i de oțelă, câtă în
dată sărindă tabla de-asupra, rămâne o 
largă ferestră în ea, prin care elă întro- 
ducându’șl capulă cu cornele crunte de 
sânge, lungă vreme le cântă în urechi 
celoră din lăuntru, er cânteculă lui strîn- 
ge inima ascultătoriloră și o face mică 
câtă ună purece, — în sfârșită se 
trage cu încetulă înapoi pănă ese er 
dintre păreți.

Lângă ună părete ală casei lucra ceva 
ună fecioră de bărdașă, care în vieța 
s’a nu’i greșise taurului nici câtă e ne
gru sub unghie. Cum însă selbatioa feră 
îlă fiăresce, îșl îndreptă cruntele corne 
înainte și se aruncă asupra nenoroci
tului.

Câtă ai bate în palme, fiecare plină 
de spaimă vede pe tinără pironită 
la părete, cum școlarii pironescă cu bum- 
bușce fluturii în cutii.

Flăcăulă însă văfiândă, că fera șl-a 
împlântată cornele în părete, îsl ridică 
cu istețime mânile deasupra corneloră 
lui, și desnădăjduită se încleștă de come 
pe capulă taurului

Stândă puțină pe cugete, taurulă 
începe a-șl suci grumazii și a scutura

<2>
Petreceri de pe Câmpia.

—Traducere.—
II. Lupta cu taurulii.

In a doua fii a Rusaliiloră, nu mai 
puțină ca două din trei părți de omeni 
.se află în țintirimă, nu pentru-ca să în- 
grdpe pe cineva, ci ca să se urce pe 
cruci și pe acații de printre morminte; 
căci pentru a pute privi cu 'destulă cu- 
ragiu joculă groznică ce are se se des- 
fășure în șesulă de lângă morminte, 
acesta e loculă celă mai potrivită de 
șefiută.

Numai familiile fruntașe, domnii și 
domnele, îșl alegă dreptă locă de adă- 
postu țidulăria din mijloculă șesului 
(căci aici se ține și tergulă de vite.)

După o lungă așteptare de câteva 
ciasurl, colea după amiafil, când toți se 
sîmță asudați de pripela sorelui, începe 
în sfîrșită a se vede norulă de prafă ce se 
ridică în lungulu drumului pe de-asupra 
movileloră de nisipă, er lătratulă câ- 
niloră din depărtare, precum și ună lungă 
și adâncă durduitoră mugetă, aducă 
vestea, că se apropie cu doru așteptatulă 
ospe.

adusă între biciurl de călăreți de pe 
câmpiă, e pe loculă de luptă cu roșia 
lui limbă slobodită peste dinți și cu cor
nele țîntă înainte, câtă pare că nu vede 
nimică în jură de sine.

„Ha, ha! aici e taurnlă!" răcnescă 
de-odată din tote părțile. Er trefiită de 
acestă strigătă, neîmblânditulă bou oprin- 
du-se în locă îșl înțepenesce înainte pi- 
cidrele, îșl ridică capulă cu înderătni- 
ciă și mândreță și privindă în jură de 
sine îșl începe rolulă printriună îndelun
gată răcnetă plină de furiă, ce trezesce 
floră în inimi, — par că cunoscându-’șl 
mărimea sa ar rîde de micimea celoră 
din jură.

„Dată drumulă câniloră!“ se aude 
de odată o voce nu mai puțină blândă 
și subțire ca cea a taurului, — er în 
acea clipită deschidendu-se ușa țidulăriei 
șese zăvofil puternici se vădă alergândă 
cu lacomiă spre sălbaticulă taură ce stă 
ca pironită în locă.

Văfiându-se atacată, grozniculă ani
mală se învârte odată, îșl încrete încor- 
nurata frunte și cu furiă începe a bate 
din piciore, și a isbi cu comele în laturi 
ca și cum i-ar fi multă pănă se se apro- 
piă de elă neîmpăcații lui vrășmași.
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este <â nu, ei din contnl, o atare alianța 
ar fi in moruentulă de față cea mai pe
rl uiusâ pentru statele mici din peninsula 
balcanică.

E frumoși prin esența sa ideia unei 
alianțe îutre statele din peninsula bal
canică, este atragătdre ideia unei repu
blice federative, unora state unite din 
peninsula balcanică, der pentru a lucra 
spre realisarea temeinică a unei ase
menea organisațiunl politice, inițiatorii 
mai pre susă de tote suntU datori să se 
desbrace de orice idei preconcepute și 
mai cu semă trebue se lucreze pentru 
consolidarea statului, în capulă căruia 
suntă puși, precum și pentru grabnica și 
definitiva emancipare a sa de sub ju
gulă unei suzeranități umilitore și prin 
urmare nedemne de o națiune, care as
piră la ună viitoră prin sine stătători.

In ceea ce ne privesce pe noi, apoi 
părerea ndstră este că u'a sunați încă 
ora când1 România ar putea cu încredere, 
ca egală cătră egală, să negocieze o 
alianță cu nisce state mici din peninsula 
balcanică, pendinte moralicesce și mate- 
rialicesce de uni suverani de rassă și 
capi aii bisericei.

România liberă și independentă pote 
si se alieze numai și numai cu statele 
libere ca ea și independente ca ea, și 
care si aibă a apira interese și aspira- 
țiunl comune cu iuteresele și aspirațiu- 
nile națiunei române.

Mesuri militare pentru alegerea din 
Parisu.

Din Parisd a primită „Rfisbo- 
iulQ“ o scriadre, în care i se co
munică, că pentru cjiua alegerei 
de deputată, la 15 (27) Ianuarie, 
șese regimente de infanteriă, doue 
regimente de cavaleriă și unu re
gi tnentu de artileria au fostu ce
rute de cătră Guvernorulu militară 
alu Parisului—și voru veni, luate 
din trei diferite divisiuni din pro
vincia,—pentru a asigura ordinea 
în casu de necesitate.

Generalulu Boulanger e liotă- 
rîtu, a se îmbrăca chiar în uni
formă în acea cji—-ca generală în 
reservă — după cererea stăruitore 
a partisaniloru sei.

Așader seu alegere forte liniș
tită, seu mari evenimente pentru 
acea (}i.

Scirl militare.
România. Bugetulă celă nou ală 

ministerului de răsboiu prevede modifi
cări însemnate în arsenalulă flotilei. Ate
lierele voră fi mărite și numărulă lucră- 
toriloră sporită, scrie „Epoca". — D-lă 
generală Mânu, ministrulă de răsboiu, a 
decisă, ca să se lucreze ună proiectă de 
lege relativă la bacalaureații (maturi- 
sanții) ce suntă ținuți să facă volunta- 
riatulă. Etă basele principale, pe cari va 

, fi elaborată acestă proiectă: 1) Termenulă 
de șese luni va fi mărită la ună ană. 2) 
In cele din urmă trei luni, voluntarii 
voră fi ținuți a urma nisce cursuri spe
ciale la școla militară. 3) Examenulăg de 
oficerl în reservă nu se va face decâtă 
în ultima lună a termenului de ună ană. 
4) La casă cândă candidatulu ce se pre- 
sintă la acestă esamenă ar căde, densulă 
va fi silită să mai facă trei luni. 5) La 
casă când și după ună ală 2-lea examenă 
voluntarulă ar căde, densulă va fi tre
cută d’a dreptulă în cadrele reservei cu 
gradulă de sergentă.

Italia. „Courier du Soir" e infor
mată din Pesta, că mai mulți agențl ai 
guvernului italiană cutrieră Ungaria ca 
să cumpere 3000 cai și 500 măgari | 
pentru artileria italiană.

Germania. După cum spune „Pol. 
Nachr". din Berlină, în proiectulă de re- 
organisare a artileriei de câmpă nu e 
vorba de sporirea bateriiloră, ci de a ave 
ucu mare numără de baterii, caii trebuin- 
cioșl pentru tăte șese tunurile fiecărei 
baterii încă în timpă de pace, și de a 
provede artileria de câmpă dela granița 
francesă cu cară de munițiune, cu cai cu 
totă, întocmai cum e artileria francăsă. 
Aceste cereri suntă minimulă ce trebue 
să se obțină în fața preponderanței nume
rice a artileriei francese de câmpă, care 
numără cu 576 tunuri mai multă decâtă 
cea germană. — Ună fotografă germană 
anume Ehrlich a vendută Franciei pentru 
o mare sumă de bani planurile fortăre- 
țeloră Frankfurt și Strassburg. Guvernulă 
germană a dispusă arestarea lui în Bru- 
xela, unde locuia de ună ană, der Ehr
lich dispăruse. Cercetările făcute în lo
cuința lui n’au avută nici ună resultatu.

ZDTZsT
Rușii îu Africa.

Despre misiunea rusescă în Abisinia 
au sosiți scirl telegrafice aminunțite 
din Suakim. Corespondentuli diarului 
„Independence Beige" spune, că îndată 
ce a sosită vaporuli austriaci „Amphi
trite'4, aducendi pe cunoscutuli volun
tari cazacă Acinow cu vr’o sută de fa
milii căzăcescl menite spre colonisare, a 
a venită la Suakim și canoniera italiană 
„Barberigo", aii cărei comandanți atri- 
misă vorbă căpitanului vaporului au
striacă, că e însărcinată să împedece de
barcarea cazaciloră în vre-ună punctă 
aii litoralului situată în interioruli sfe
rei italiene de acțiune.

Corespondentuli diarului„Standard11 
relateză, că misiunea ar ave uni carac- 
teri religioși și stă sub direcțiunea ar- 
chiepiscopului Paisiei, în realitate însă 
este patronată de însuși Țaruli și con
dusă de generaluli Nicolaew, care a vi- 
sitati Abisinia. In misiune sunti uni 
episcopu, șese preoți, două-decl de 
ofițeri și uni numiri mai mare de me
seriași, cari au însă uni aspectă militari, 
peste toti 146 omeni.

Exploratorulă Franzoi a rostită în 
Milauă uni discursu, în care a spusă, că 
Acinov e trimisă în Abisinia de cătră 
Rusia în interesuli Franciei.

Sltuațiunea iu Samoa.

Scirile din Samoa anunță, că Ame
ricanii arestați de Germani au fostă li
berați imediată. Liniștea e restabilită 
în Samoa.

Frnncesii în Tonkin.

Scirile din Tonkin anunță, că Fran- 
cesii, după o luptă înfocată, au ocupată 
Chomai, care era uni refugiu ală pira- 
țiloră (hoți de mare). Francesii au a- 
vută 13 morțl. Trupele continuă a ur
mări pe pirați.

SCIRILE BILEI.•
Boboteza in Caransebeșu. Botezulă 

Domnului s’a serbată și de astădată cu 
solemnitatea îndatinată. Sânțirea cea 
mare a apei o-a îndeplinită Prea Sânți- 
tulă Episcopă diecesană, fiindă timpulă 
frigurosă și venturosă, în biserică cu 
asistința clerului locală. O companie 
din regimentulă de infauterie Nr. 43 
contele Griînne a rădicată festivitatea 
prin salvele date la momentele principali 
ale oficiului divină și ale actului sânți- 
rei apei.

*.* * *

din corne ca să-lă lapede, văcjendă însă 
că pe acesta nu’li pote scutura așa ușori, 
ca pe dușmanii săi de mai ’nainte, începe 
a se isbi, a sări și a fugi. Pe feciori 
n--l’a putută însă arunca, era crescută 
acolo .

O ia acum a încungiura cămpulă 
goli cu neînvinsulă dușmani în capi, 
și nimeni nu mai avea nădejde ca acela 
s6 scape tefără din acești joci.

In sfîrșită fera se opresce pe o cli
pită, parcă ar vrea să odihnescă să mai 
prindă putere.

In acea clipită însă toți putură lua 
semă, cum feciorulă îșl bagă mâna pe 
tureaculu cizmei și ceva străluce în mâna 
lui și fără întârcțiere tauruli cade de pe 
tote patru picidrele de-odată, ea și cum 
s’ar fi surpată pămentuli sub elu, apoi 
mugindi a dată din picidre și a fostă 
gata .

*
♦ *

Flăcăulă scosese cuțitulă de pe tu- 
reacă și făcendu o înpunsătură în punc- 
tulă unde măduva spinării se împreună 
cu creerii, a omorîti pe acela, care îlă 
omora elă pe densulă.

Astfelă de petreceri erau odinidră 
în veseluli Checlchemetă.

Din Vațu. Cetimă în „Tribuna" : 
D-lă Ioana Slavici, care precum se scie 
petrece în temnița dela Vață, are să 
înregistreze în familia sa ună eveniment 
îmbucurătoră. In diua s-tului Ioană, 
diua sa onomastică, i-s’a născută înVață 
o fică. Mama și nou născuta se află bine. 
Cu ocasiunea acesta ministrulă de justi
ția i-a acordată d-lui Slavici o sistare a 
pedepsii pentru 14 dile, pe care va ave 
să le petrecă pe cauțiune în orașulă 
Vață.

* * *
Comasarea in Ungra. In comuna 

Ungra de lângă Cohalmă s’a ținută cea 
dinteiu pertractare, ordonată de judecă
toria, în afacerea comasării de acolo, 
precum se scrie cătră „Sieb. Deutsch. Tag- 
bltt“. Contrarii comasării și-au adusă 
la acestă pertractare ună advocată din 
Clușiu, care a și dictată la protocolă 
unele obiecțiuni, așa de esemplu, că pă
durea ca terenă ce nu e de comasată și 
loculă de pășune, ce e închisă, ca apar- 
țineudu la grădini, trebuescă eschise din 
sfertulă suprafeții hotarului cerată de 
lege, și altele. Dealtmintrelea tractările 
au decursă în liniște.

* * *
Administratorii patriarchalu. Maiesta

tea Sa, la propunerea ministrului preșe
dinte, a numită pe episcopulă Baciului, 
Basiliană Petrovics, administratoră ală 
patriarchies serbescî din Carloveță. Ria- 
rulă „Srbski Narod“ dice, că alegerea a 
cădută pe ună prelată serbescă, carele 
nu e numai demnă de încredere, der 
care se va sci afla mai bine între îm- 
pregiurările actuale. Administrațiunea 
lui Petrovicl însemneză pacea și con
cordia; elă e ună scută și ună credin- 
ciosă ală ordinei și ală legiloră, totdeo- 
nată și unu adevărată bărbată pătrunsă 
de spiritulă religiunei gr. or.

* * *
Sursa Carolu de România. Peste câ

teva dile. dice „Epoca", se va face la 
Graeffenberg ceremonia punerei primei 
petre a fântânei ce Regele României a 
decisă să se construescă pe spesele sale. 
Acestă fântână lucrată totă în marmoră 
va fi pusă de-asupra isvorului ce portă 
numele „Sursa Carolă de România".

* * *
Cultură ungurescă. In Bekes-Gyarmat 

studentulă Mezey dela școla de agricul
tură din Altenburg a lovită în capă cu 
ună băță cu plumbă pe asesorulă orfa- 
nală Tolkel, pentru-că acesta n’a voită 
să se dueleze cu elă.

* * *
Descoperire archeologică. In costa 

dealului din Aiudă s’au desgropată mai 
multe obiecte de bronză bine păstrate, 
care s’au dăruită de proprietarulă loră 
Franz Czinege museului colegiului refor
mată din Aiudă.

* * *
Defraudare. Din Agram se anunță, 

că o mare defraudare s’a descoperită în 
seminariulu archidiecesană, er directorulă 
seminariului șl-a făcută sfârșita vieții.

**
Siguranța publică în comitatulă Zala 

e forte periclitată. Cetele de bandiți și 
jefuitori s’au sporită și umplu de groză 
lumea de pe acolo.

Desbaterile asupra legii militare.
Moriz Iokai ar lua mai bucurosă 

cuventulă, decă ar fi în desbatere ună 
proiectă de desarmare. „Cu tote acestea 

chiar decă nu s’ar înarma nimenea în 
Europa, noi amă fi obligațiune înarma> 
în puterea acelei missiunl, ce nt-a dat’o 
destinulă, ce amă căutat’o noi înșine și 
ce ni-s a încredințată de Europa. Care 
e acestă missiune ? Acea politică ajmo- 
narcbiei nostre, ală cărui sîmbure și 
aluată aoi în Orientală Europei suntemă 
mai alesă noi, Ungurii, și care e îndrep
tată într’acolo, ca libertatea și dreptulă 
de a dispune de sine ale acestoră po- 
pore să se desvolte paralelă cu civilisa- 
țiunea, cu bunăstarea, cu ordinea socială. 
Acesta-i politica ndstră, care ne pune 
în contrastă cu puterea rusă. Amă fi 
putută alege și cealaltă alternativă, care 
și Rușiloră 11-ar fi plăcută, anume să 
împărțimă cu ei peninsula balcanică, de 
unde ar resulta, că ll-amu lăsa loră cu 
totulă peninsula balcanică și amă privi 
cu recelă, cum ei ne’ncungiură acelă șerpe 
de oțelu, ce ne îndesuesce în centru. 
Der n’amă făcut’o și acum trebue să pur- 
tămu consecințele, să urmămă politica 
de a zădărnici tradițiunile Rușiloră. Pentru 
acesta să aducemă jertfe. Avemă ar
mată destulă de tare, der avemă pre 
puțini oficerl, lipsescă mai multe mii. 
Proiectulă țintesce ocuparea posturiloră 
vacante de oficerl." Reflectâudu la mo
țiunea lui Ugronă, întrebă vorbitorulă: 
„Decă nl-ar aduce adl cineva pe tavă 
armată ungurescă de sine stătătore, amă 
primi-o? (In stânga estremă: Negreșită, 
pentru ce nu!) V’ațI gândită la conse
cințe ? Decă amă ave adl armată inde
pendentă, ar trebui să o retragemă în 
Ungaria și să lăsămă să se apere Galiția 
cum va pute. (Larmă’n stânga estremă) 
Să judece d-lă Ugronă cu marea’i ca
pacitate militară, câte dile ar ține în 
locu Galiția cu mica ei armată polonă ar
mata rusă. Vomă ave armată ungurescă, 
decă vomă ave oficerl unguri destui; 
acum nu’i avemă. (In stânga estremă: 
Când voră voi în fine să ni’idea?) Pro
iectulă oferă ocasiunea d’a obține tine
rimea nostră rangulă de oficeră. Nece
sitatea cere cunoscința limbei germane, 
ca limbă mijlocitore, nu numai în armată, 
der chiar în lumea mare. Părerea mea 
în privința esamenului voluntariloră un
guri e, că să se depună în limba ungu
rescă, în care tinerii se potă esprima 
fluentă. S’au ridicată obiecțiuni în foile 
translaitane, că decă nouă ni-se permite 
acesta, voră cere și naționalitățile de 
dincolo acelașă lucru. (In stânga estremă : 
Da ce ne pasă nouă!) Eu dică, că în
tre aceste două cașuri nu e analogiă, 
pentrucă în Ungaria limba ungurescă e 
limba statului, a judecătoriiloră, a legis
lativei, a școleloră nostre, avemă ună 
dreptu constituțională pentru acesta. 
Cum să potă deci da esamenă în- 
tr’o altă limbă celă care a făcută studii 
în limba ungurescă? Ce privesce limba 
germană, pote să se’nvețe. In Ungaria 
nu esistă ură în contra germanismului. 
Națiunea germană e adl singurulă aliată 
sinceră și amică ală Ungariei și ală na
țiunei ungurescl. Numai cu sprijinulă 
națiunei germane putemă esecuta poli
tica ndstră în Orientă. înalta ndstră 
missiune ne obligă să nu ne lăsămă 
de ea.

Karol Reviczky e în contra proiec
tului. Combate disposițiunea, că volun
tarii să nu urmeze în anulă de serviciu 
și cursurile la universitate. Ministrulă 
Csâky mai bine să îngrijescă de limba 
ungurescă. Nu e nici o Rușine ddcă ti
nerii unguri nu sciu nemțesce. E ru
șine însă când se susține acesta în par- 
lamentulă ungurescă. Voteză pentru mo
țiunea lui Ugron.

Alex. Gosztonyi se provooă la tim
pulă Măriei Teresiei, când Ungaria avea 
armată independentă. Prin proiectă se 
amână și mai departe restabilirea arma
tei independente ungurescl. Voteză pen
tru moțiunea lui Ugron.

Kolom. SzecsOdy dice, că armata co
mună e a dinastiei, nu a țării. Acestei 
armate i-s’au jertfită cele mai vitale in
terese economice și acum să i-se jertfescă 
și cele mai cardinale drepturi constitu-
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ționale ! E timpulă să se dică veto. Să 
nu se întârdie cu înființarea armatei 
independente. Primesce moțiunea lui 
Ugron. (Va urma.)

îngrijirea sfiraciloru.
O nouă ordinațiune ministerială pre

scrie în privința săraciloră dela noi ur- 
mătorele:

1. Fiă-care comună este îndatorată 
a îngriji de susținerea săraciloră aflători pe 
teritoriulă său. — Acesta însă obligă pe 
corni ne numai față cu săracii născuțl pe 
teritoriulă lorii, er cheltuelile ce le au cu 
susținerea săraciloră născuțl pe terito
riulă altorQ comune suntti a se înapoia 
din partea comunelorii cărora aparțini! 
cei ajutați.

2. Săracii numai în acelă casă potii 
conta la acești! ajutorii din partea co- 
munelorti, decă prin documente deplinii 
autentice se dovesce, că suntii lipsiți de 
avere, precum și că suntii nedestoinici 
de a lucra și de a agonisi. Decă e 
vorba însă de educațiunea copiilorii, este 
a se constata asemenea prin dovedi au
tentice causa, pentru care crescerea a- 
cestora este neglesă din partea părinți- 
loră, respective este a se arăta, că pă
rinții nu suntii în stare a se îngriji de 
susținerea fiiloră lord.

3. îndată ce săraculă a cerutii aju- 
torulii orașului, ală satului, ori șî-a insi
nuată acestă cerere la solgăbirăulă, res
pectiva autoritate judecătorescă este în
datorată a lua despre acesta protocols 
în scrisă, în care suntă a se nota tote 
acele date, cari se referescă la împre- 
giurările în cari se află săraculă și din 
cari s’ar pute constata comuna unde e 
născută; asemenea este a se însemna la 
protocols și suma cu care săraculă s’ar 
pute ajutora din propria lui avere, pre
cum și rudele cari au obligamente mo
rali față cu săraculă.

4. După luarea protocolului numai 
decâtă suntă a se lua măsurile necesare 
pentru îngrijirea seu ajutorarea săracului, 
ținendu-se semă la împregiurărl și aven- 
du-se în vedere cruțarea. Măsurile luate 
în privința acesta suntă a se face cu
noscute numai decâtă comunei unde e 
născută respectivulă săracă, în casulă 
decă acesta este cunoscută, cerendu-i-se 
totodată înapoiarea speseloră avute cu 
săraculă, precum și cu mijlocirea trans- 
portărei acestuia acasă.

5. Decă loculă nascerei nu e cunos
cută, imediată suntă a se lua măsurile 
prescrise prin lege pentru a scruta lo
culă nascerei respectivului săracă, și 
acestă scrutare este a se continua pănă 
atunci, pănă când se va afla loculă cău
tată. Pănă se va afla loculă nascerei 
comuna în care se află săraculă este da
tore a suporta spesele susținerei seu ale 
educațiunei respectivului săracă.

6. După ce s’a constatată comuna 
unde e născută, în casulă decă acesta 
nu este în stare a’șl aduce imediată să
raculă acasă, este îndatorată a întră în 
înțelegere cu comuna în care actual- 
minte p trece săraculă în ceea ce pri- 
vesce înapoiarea speseloră avute cu să
raculă.

7. Decă se denegă înapoiarea de 
bunăvoiă a speseloră, acesta este a se 
mijloci prin întrevenirea respectivei au
torități responsabile.

8. Procederea de mai susă fiindă a 
se observa și atunci, când este vorba de 
a se da odată pentru totdeuna ună aju
toră momentană, înapoiarea speseloră 
pentru astfeliu de ajutore este a se pre
tinde asemenea numai după ce s’a cons
tatată, că a fostă neapărată necesară a 
se da ună astfeliu de ajutoră.

9. înapoiarea speseloră făcute cu e- 
ducațiunea copiiloră din partea privați- 
loră, se pote pretinde numai dela ter- 
minulă în care s’a făcută insinuarea la 
respectiva primăria seu autoritate ju
decătorescă.

Irxterxxplări diferite.
Mâncată de lupi. Din Orăștiă se 

scrie, că acum câteva dile cinci lupi au 
intrată pe loculă de dare la semnă, au 
înhățată cânele îngrijitorului, l’au tîrîtă 
lu banca de lângă rosari și l’au mâncată. 
Ingrijitorulă, care a audită chilălăitulă 
cânelui, n’a îndrăsnită să iasă afară, ne- 
avendă nici o pușcă. Dimineța i-a gă
sită capulă și coda cânelui.

Danții sângeroșii. In Cetea o petre
cere cu jocă a avută ună sfârșită sân- 
gerosă. Mai mulțl flăcăi îșl petreceau, 
când spre nenorocirea lui se duse acjlo 
păzitorulă câmpului, pe care ei îlă urau. 
Flăcăii năvăliră asupra lui și-lă uciseră.

Literatură.
Icona Sufletului. Carte de rugăciuni 

și cântări bisericescl. Prelucrată și «- 
dată, cu permisiunea Ordinariatului diece- 
sană gr. eath. de Gherla, de Vasiliu 
Pătcașiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Edi- 
țiunea a 2-a coresă și amplificată. Ti
părită în Gherla la Imprimeria „Aurora11 
1888. — Acestă carte, care conține: ru
găciuni pentru tote ocasiunile de obsce, 
cântările după cele 8 viersuri la mâne
cată, s. liturgie, înserată, la înmormân
tare, cununiă etc., îndrumări din tipică, 
10 ilustrațiunl frumose, — se pote pre
număra dela autorulă în Br-Hatvan, p. 
u. Tasndd-Szănto (Selagiu). Câte~ ună 
esemplară cu 50, 75 cr. cu 1 fl. 25 cr. 
și 3 fl 20 cr. Dela 10 esemplare pre
numărate deodată se dă unulă rabată.

Mulțămită publică.
Subsemnatulă comitetă, pătrunsă de 

adâncă recunoscință, îșl împlinesce cea 
mai plăcută a sa datorință esprimândă 
pe calea acesta cordiala sa mulțămită 
Onoratului publică brașovenă fără deo
sebire de naționalitate, carele a contri
buită la resultatulă materială forte mul- 
țămitoră obținută în folosulă fondului 
reuni un ei pentru ajutorarea văduveioră 
sărace cu ocasiunea petrecerei arangiate 
de acestă comitetă în presăra anului nou 
căi. jul. Totă asemenea se esprimă re
cunoscință domniloră arangierl, domnișo- 
reloră controldre, precum și d-nei Kertsch 
pentru ajutorulă oferită cu multă bună
voință. In specială binevoiescă a primi 
profunda nostră mulțămită P. T. domne 
și domni, cari au remunerată biletele 
de intrare cu o munificență demnă de 
totă recunoscință. Au ferită :

D-na Vilma G. Popă pentru ună 
biletă de familiă 20 fl., d-lă Conte An- 
dreiu Bethlen pentru ună biletă de per- 
sonă 10 fl., d-na Zoe colonelă Conțescu 
pentru două bilete de personă 10 fl., 
d-lă Vasilie Sasu pentru ună biletă de 
familiă. 10 fl., d-lă Nicolau de Șustai 
preș, de trib. în pensiune pentru ună bi
letă de personă 5 fl., d-lă Diamandi Ma- 
nole pentru ună biletă de familiă 5 fl., 
d-na Maria Zănescu pentru două bilete 
de personă 5 fl.. d-lă Const. Triandafi- 
lides pentru două bilete de personă 5 fl , 
d-lă Ioană A. Safrano pentru ună biletă 
de familiă 5 fl., d-na Otilia Bidu pentru 
ună biletă de familiă 5 fl., d-lă Petru 
Nemeșă pentru ună biletă de familiă 5 
fl., d-lu Iordană Munteană pentru trei 
bilete de personă 5 fl., d-lă Andreiu 
Bârseană pentru două bilete de personă 
4 fl., d-lu Nicolau Ciurcu jun. din Bu- 
curescl pentru ună biletă de persOnă 
4 fl., d-na Maria Steriu pentru unu bi
letă de familiă 4fl., d-lă generală Pokay 
pentru ună biletă de persOnă 3 fl., d-na 
Elena Ioanides pentru ună biletă de 
personă 3 fl., d-lă Taflană pentru ună 
biletă de personă 3 fl., d-lă Dr. Steriu 
Ciurcu pentru ună biletă de personă 3 
fl., d-na Elena Săbădeanu pentru ună 
biletă de personă 3 fl., d-na Agnes Du- 
șoiu pentru două bilete de personă 3 fl., 
d-lă Nicolau Dușoiu pentru două bilete 
de personă 3 fl., d-na Maria Dr. Baiu- 
lescu pentru două bilete de personă 3 
fl., d-na Ecaterina Archimandrescu pen
tru ună biletă de familiă 3 fl., d-lă 
Emanoilă Safrano 2 fl., d-lă Alesandru 
Bolintineanu pentru ună biletă de per- 
sonă 2 fl., N. N. pentru ună biletă de 
personă 2 fl., d-na Maria L. Nastasi pen
tru ună biletă de personă 2 fl., d-lă 
Emanoilă MihalovicI pentru ună biletă 
de persdnă 2 fl., d-na Irina Trombitașă 
pentru ună biletă de personă 2 fl., d-lă 
Steliană MihalovicI pentru ună biletă 
de personă 2 fl., d-lă Valeriu Bologa 
dir. de bancă pentru un bilet de personă 
2 fl., d-na Efrosina G. Ionă pentru ună 
biletă de familiă 2 fl., d-lă Petru Onaciu 

jude reg. pentru ună biletă de personă 
2 fl., N. N. pentru ună biletă de per
sonă 2 fl., N. N. pentru ună biletă de 
personă 2 fl., d-na Gerasimu pentru ună 
biletă de personă 5 fl., d-lă Artură 
Platsco pentru ună biletă de personă 2 fl.

Brașov», 24 Ianuarie 1889.
Comitetnlu reunionei femeilorH române pentru 

ajutorarea veduyeloru serace.
Elena G. Ioană, Ștefană losifu,

v.-președintă. actuariu.
Spre orientarea Onoratului publică, 

care se intereseză de acestă instituțiune 
filantropică, se noteză, că reuniunea dis
pune pănă acum de ună capitală de 
preste 3000 fl. din ale cărui interese 
conformă statuteloră se împartă ajutore 
la văduve sărace în fiăcare ană. In anulă 
espirată s’au ajutorată 30 văduve cu 
câte 5 fl. i-e 150 fl. v. a.

Venitulă curată dela petrecerea din 
ăstă ană a fostă de 288 fl. 45 cr.

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

Viena, 25 Ianuarie. In audiența 
de plecare, Maiestatea Sa mulțămi 
ministrului plenipotențiarii serbesc 
Boghisevici pentru activitatea sa 
de a întreține bune raporturi.

Berlină, 25 Ianuarie. Bismarck 
a conferitu cu conducătorii parti- 
delorâ asupra cestiunei coloniale, 
care se desbate mâne.

Bucureștii, 25 Ianuarie. Minis- 
trulu Carpi combătu propunerea 
d’a se reînființa porturile france 
Galați și Brăila, deorece acestă 
reînființare e avantagibsă pentru 
puterile, care n’au încheiată nici 
ună tractată comercială cu Româ
nia. Desbaterea se continuă mâne. 
Se prevede că proiectulu va fi res
pinsă. Președintele camerei Catar- 
giu a declarată, că în casulă acesta 
va retușa de a mai sprijini cabi- 
netulu.

DIVERSE.
Bețivii îngropată de viu. Din Gre

noble, orașă în Franța, se scrie, că ună 
gendarmă numită Rimiet care locuia 
în sătulă Saint-Jeau-en-Royans (Isere), 
Vinerea trecută fu cuprinsă fără veste 
de ună somnă adâncă, după ce beuse 
multă rachiu. Dupâ două-decl de cesurl 
ne mai deșteptându-se și corpulă căpă- 
tândă răoela și colârea unui cadavru, 
toți îlă crezură mortă. Primarulă dădu 
rudeloră voia să’lă îngrOpe și Dumineca 
trecută a și fostă înnormântată. Der 
abia începuse groparulă să arunce câte
va lopețl de pământă în gropi, când de 
odată i se păru că aude nisce gemete și 
nisce lovituri surde date în scândurile 
sicriiului. Chema îndată pe câțl-va >nșl, 
scoseră cosciugulă si se grăbiausă gău- 
rescă mai ântâi capaculă cu ună sfredelă 
pentru a se pute introduce înviatului a- 
erulă mai repede. InBă când sicriulă fu 
deschisă, nu sa găsi decâtă ună cadavru 
ală cărui capă era grozavă de sfâșiată 
și ruptă din causa silințeloră ce Rimiet 
și le dase pentru a scăpa.

Luminări din seu de omfl. Patru ță- 
ranl din guvernământulă Kursk (Rusia) 
avândă în dilele trecute ciudata idee de 
a face luminări din grăsime de omă, se 
puseră să caute materia primă. Intr’o 
seră așteptară la drumulă mare pe ună 
flăoău, pe care îlă strînseră de gâtă. 
Erau gata să-lă spintece, când etă că 
sosiră omeni, și ei trebuiră să fugă fără 
să’i potă lua seulă. îșl reînoiră între
prinderea asupra unui bătrână anume 
Brenoff și a unui popă Olinski. In sfîr- 
șită, acum câte-va c^ile, isbutiră. Luke
ria Cherkarina fu victima loră atâtă de 
multă așteptată; nenorooita fu strînsă 
de gâtă, tăiată și mutilată. Cu grăsimea 
fetei făcură nisce luminări frumdse și 
într’o seră, după ce se aprinseră, se du
seră să prade o casă din Kursk, înohi- 
puindu’șl, că nu se vede lumina dela 
așa luminări. Din păcate însă ea 
s’a văcjută. Au fostă arestați și la 
închisore au mărturisită totă.

Necrologu.
AdI, Luni, la 21/9 Ianuarie, la orele 

11 a. m. s’a mutată la cele eterne 
Dumitru Popii din Reteagă, jelită de 
credinciosa sa consortă Mărina n. Saba- 
dușă, de fiulă său Ioană Popă Rete- 
ganulă, învățătoră în Rodna veche, de 
fica sa Elena, măritată Petru Anca, sub- 
notară în Reteagă, de nora sa Luisa n. 
Beșană, de nepoții Ioană și Alexandru 
Anca, de nepotă Eugenia Popă Rete- 
ganulă și de alte rude mai de aprope 
și mai de departe, precum și de mulțl 
amici și cunoscuțl. Repausatulă în Dom- 
nulă a fostă ună modelă de diligință; 
ca simplu plugariu, fostă iobagiu, s’a 
nisuită din tote puterile și a dată băia- 
țiloră sei o bună crescere, indeletnicin- 
du-i și cu cartea, câtă i-a stată în pu
tință. Săracă nemiluită n’a eșită din 
casa lui, er călătorii, Români și streini, 
de ori ce stare și condițiune, erau di și 
nopte bine primiți în ospitala lui casă 
țerănescă. In cei din urmă doi ani a 
fostă mai multă bolnavă, decâtă sănă- 
tosă, er adl, după mari chinuri și dureri, 
șl-a dată nobilulă sufletă în mânile Cre
atorului, în anulă ală 66-le ală etăței și 
ală 41-lea ală fericitei sale căsătorii.

Fiă-i țărâna ușoră!
Reteagă, 21/9 Ianuariu 1889.

Celă neconsolată.

linii mijlocii pe câtiiileef- 
tinii pe atâtiide folositorii spre 
ameliorarea suferințeloră de gâtă și de 
peptă suntă bombonele de cepă verita
bile ale lui Tietze și luate sub scutulă 
autorității. Efectulă binefăcetoră ală su
cului de cepă la tuse, răgușelă, flegmă 
etc. este de multă cunoscută. Gustulă 
iute și neplăcută ală acestui sucă îm
piedecă însă de obiceiu întrebuințarea 
lui. Prin amestecarea cu alte substanțe 
potrivite s’a delăturată acum acelă ob- 
stacolă, și suculă de cepă, în formă 
de bombone, din sucă de cepă ale lui 
^Tietze“ a devenită ca ună medicamentă 
de casă neapărată de lipsă tuturoră ce- 
loră cari suferă de gâtă și de peptă. 
Să se observe esactă numele „Tietze“, care 
pe fiă-care pachetă se repetă de mai multe 
ort. Tote celelalte suntă imitațiune fără 
valore. Veritabile se află în pachete â 
20 cr. și 40 cr. numai la următorele 
firme:

In Brașov» la Franz Kellemen, farm, 
la Biserica albă; — depositulă princi
pală în Kremsier la farm. F. Krizan.

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.24 Vând. 9.25
Arginti românescă - 
Napoleon-d’orI - - -
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - - 
GalbinI
Scris, fonc. nAlbina“60/0 

n n n 5%
Ruble rusescl - - -
Discontulă - - - -

n 9.10 N 9.15
n 9.53 n 9.55
n 10.80 n 10.88
n 9.80 r» 9.88
n 5.60 M 5.69
n 101.— n —.—
n 98.— n 98.50
n 127.— H 128.—
6’/,--8% pe anii.

Cnrsolu la bursa de Viena
din 24 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................... 101.15
Renta de hârtiă5°/0 ------ 93.55
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 98.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 115.50 
Bonuri rurale nngare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 106.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguroscă ------- 99.60
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.75
Renta de hârtia austriacă - - - - 82.60
Renta de argintă austriacă - - - - 83 25
Renta de aură austriacă ----- 111.— 
LosurI din 1860 ------- 141.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 883.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 813 13 
Acțiunile băncei de eredită austr. - 312.40 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI . . ...................................... 9.54
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.12’/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.65

Editorii și Redaotoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Gătză cnezatii cctitczl !
tGazeia Transilvaniei întră în anulă alu 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecțl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinclcțecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și-mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

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

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

De atunci încoce amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iarului câtă și în 
Întocmirea sa esteriără, pentru care scopu amu isbutitu ca cțiarulu se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astă4i dela ună cțiaru, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă c|ice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4i când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea <4ia.risticei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față to te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai să corespundă mai multă chiămării sale, ci se se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoru mai multe esențiale ameliorări în 4iarală nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amu observată pănă a4l la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma p6te nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numeră însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

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

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tdte păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, lie-amu deciSU Ca dela annlu BOU 1889 îna
inte s6 mărimă în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și se le întocmimă și s6 le
rcdactămă astfelă, ca se intereseze pe ori și ce cetitoră și se se potă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 13 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregu 4iarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
eu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe ailă numai 2 fl. V. a.

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

Redacihmea.

’ Mersulu trenuriloru.
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabil*  din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradâ-Teîușhreiuș-Aradu-B.-Pesta| Copșa-mic&—Sibiiu

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
NădSșel

|11.10
7.40

11.06
2.02

4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cncerdea
Uiora
VințulA de susti 
Aiud
Teiușu
Crăciunelft
Blașiu
Micăsasa
Copșa niică
Mediașu 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodii 
Âgostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovă

Timișd
Prrdealu

BucurescI

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17

I 8.37
I 9.06
I 9.45
| 1.55

: 2.53
3.28

Hl35

10.34

BucurescI
3.10 I g țșoll*redealu

7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

9.38 
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Ti mișu

Brașovd

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh

Copșa mică

Micăsasa
6.24Bla?iu 
g 38 [CrăciunelA
6.56 [Teioșu
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52 Gîhrbău
1.^4 Aghireșu
2.19' Stana
2.46 |B. Huiedin
3.31,|Ciucia
3.59 [Bucia

Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Vârad-Velencze

I
I

Aiudu
Vințula de susd 
Uiora
Cncerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelti

4.32 :
6.53 ;
7.21 
8.23|' 
9.02
9.521Oradea-mare

Trenu 
accele-

Tren de 
per
sona

6.11

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

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.61
1.55
7.15

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

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.-

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațâ
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova 
Conop

IBerzava
Soborșiniâ 
Zamu
Gurasad..
Hia
[Branicica
Deva

'Simeria (Piski)
[Orăștia
IȘiboth 
itVinț.ulil de joșii 
lAlba-Iulia 
l|Teiușu

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Trenul
de 

pers. . _______
------ «,----------------- ------ ■------ -—:----- ■—

11.10| 2.—||Teinșn
Alba-Iulia
Vințulu de joșii 
Șibotu 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamu 
Soborșinh 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Trenu 
de 

pers.

8.20
11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

9.05
12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51!
7.10'
7.37
7.55'
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17;
10.42
11.07 
11.37' 
12.- 
12.29 
12.46

1.261

Aradd

Szolnok
Budapesta

Viena

6.13;-------=====
!?". uCucerdea

llernuta 
[Sânpaulu 

____ Mirașteu

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
3.- “S.05

| ^g.fk°rnne?'1
2.32 [Ocna

Sibiiu|
.11.—[
11.21

Trenu , 
mixt I Copșa-mieă

Șeica mare
2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-niică

Sibiiu 8.50 10.-
lOcna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Seica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cncerdea - Oșorheiu ■
o.5i ij Begliinulu sftsescu

pSin>eria(Piski)-PetroșenB Petroșeni-Shneria(Piski) oșorheiu
L==

8.— Simeria
8.36 iStreiu
9.02 HațegA
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.0-
3.3(
3.5!
4.01
4.4'
7.3<
3.11

10.-

J
I

6.47 2.42 Petroșeni 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 6.58 HațegA 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58j
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.- 4.58

7.56 7.-

i 
I

i
4 9RiReflhinul-săs.

512i
g'gj Beghiuulu s&sescu-

Osorheiu-Cucerdea

Itlureșu-Ludoșu-Bistrița ISistrita-lBiiresu-l.iidoNu___ ' d____ ’ _____ ’___ ■>
Murășă-Ludoșii
Țagu-Budatelecu
Bistrița

| 4.40^ Bistrița

8.02,'' Țagu-Budatelecii 
| ____MurSșu-Ludoșă

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

9.41
1.111

Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.41
7.26
8.14
8.50

Aradu—Timișora ij Timișora—Aradu

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

'Aradu 6.05
|!

5.48Timișdra 6.25 5.-
lAradulti nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
>|lNemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
iVinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02

JjOrczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 AradulA nou 9.11 8.01
*Tiiniș6ra 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Ghirișu—Turda Turda—Ghirișu

Ghirișu
i —fl

9.26' 4.19f Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sighișora—Odorlieiu
---------------------------------------------------

Odorheiu—Sighișora

6.05'|Odorheiu
9.45||Sighiș6ră

Simeria (Piski)-Unied,

Reghinul-săs. 8.35 8.—
„ u- 1 10.20 9.491 Oșorheiu j

6.56 12.15 10.20
Mii-asteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulu 7.40 12.58 11.02
Iernutu 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
LudoșA 8.51 2.02 12.06
Cheța j 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

2.18
2.39
3.08

L nied.-Siuieria (Piski)

IjSighișora 
Odorheiu

5.38 Cerna 
Simeria

9.30
9.56

10.15

I 
I

I

I

i
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