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BRAȘOVU, plaja mare Hr 22.
Scrisori netran'are nu ae pri 
meacil. Manascrip o nu ee rc- 

tr.mi u !
Birourile <e aDoncinri. 

Brațovu, piața mare ir. 22.
In serate mai primesen în Vie na 
Hudolf Jfajat, A Foykr
(Oio Maas), Hetnnth Schalek, Alcus 
Hernii, Jf.Dut^x, A.OppeUk.J. lian- 
mbtrg • 1n Budapesta: ' V Gold- 
berger, AutcnMeiei, Eckstein Bemol; 
In Frankfurt: G. L, Daube: tn Hqhj- 

burg : A. Steiner.
Prețul inserțiuniloru : o seriă 
garmondu pe o oolinS. 6 or. 
și 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarilA si învoieli.
Reclame pe pagina III-a o 
seria 10 cr. v. a. sdu 30 bani.

LII.

„Raze ta “ iese în fie-care (ți.
Mnuni pentru Anstro-Uisbri. 
Pe uno anti 12 fl., pe șâse Iun*  

6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Pentru România și străinătate 

Pe unu ann 40 franci, pe șĂse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se enumera la t6te ofi- 
aiele poștale din întru și dm 

afară și la dd. colectori.
Abonamentul! țentru Brașov!: 

Iaadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulU I.: pe unii anii 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusuțu în 
oasă: Pe unu anu 12 fl., p& 
șâse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl 
Unu esemplaru 5 cr. v. t*.  s6u 

15 bani.
Atâtii abonamentele «&tu și 

inserțiunile sun tu a se plăti 
înainte.

Nr. 14. Brașovii, Mercur! 18 (30) Ianuarie
Brașov!, 17 Ianuarie v.

Și-au puști în gândfi Ungurii 
din oposițiune se agiteze din răs
puteri în contra cabinetului Tisza 
în speranță, că în fața unui pro
iectă de lege, care a produsă a- 
tâta nemulțămire în țeră, cum este 
proiectulu de lege privitorii la 
noua lege militară, dâră doră le 
va succede a’10 răsturna.

Strigat’au oposiționalii din 
stânga moderată și estremă prin 
pressă, în întruniri și în dietă ne
încetată, că cabinetulă Tisza vinde 
interesele țării Neamțului, că se 
face complicele celoră din Viena 
spre a viola constituția și a ame
nința desvoltarea culturală a „na
țiune?1. Pus-au în mișcare pe a- 
legători, pe femei și;pe studenți 
ca să protesteze în contra aten
tatului, ce voru să’lă comită cei 
dela putere în contra constituției, 
a limbei și a junimei maghiare.

Cinci-spre c|ece cjile a durată 
desbaterea generală asupra legei 
militare în dietă și în acestă in
tervale au vorbită peste optă-ițecî 
de deputațl dintre cari cea mai 
mare parte în contra legei. S’a 
discutată cu mare pasiune așa că 
de multă nu s’au mai pomenită 
în dietă scene atâtă de turbulente 
ca cele petrecute cțilele aceste.

Cei din stânga, mai alesă es- 
tremii KossuthiștI, au îndreptată 
neîncetată acusațiunile și înjură
turile cele mai grave în contra 
guvernamentaliloru și a șefului 
loră, ministru-președinte Tisza.

Unulu din vorbitorii stângei 
estreme deputatulu Meszlenyi, care 
se laudă a ii o rudă a lui Kossuth, 
a numită între rîsetele colegiloră 
săi pe cei din maioritate : „partida 
c. r. liberală, a căreia generală 
este Tisza și care se întorce la 
drepta și la stânga după comandău ; 
er despre ministrul u honvezilor ă 
br. Fejervary a Z*su,  că „cugetă 
negru și vorbesce în parlamentă 
galbenă “.

Der nu numai estremii, ci chiar 
magnați ca conții Karolyi—dintre 
cari unulă, Ștefană Karolyi, pre
ședintele casinei naționale din Peșta 
stă în relațiunl amicale cu prin- 
țulă de coronă — acusă pe Tisza, 
că vrea „să sfcrtice constituția și 
se depună sdrențele ei la picibrele 
tronului. “

Se înțelege că în totă decur- 
sulă desbateriloru a jucată unu 
mare rolă faimbsa ordonanță a 
ministrului de instrucțiune Csaky, 
prin care se impune școleloră se
cundare studiulu mai aprofundată 
ală limbei germane.

De geaba și-a dată silința Tisza 
a-lă lua în apărare pe colegulă 
său mergendă chiară pănă a le 
spune patrioțiloru, că precum nu 
măre tenărulă română și serbă 
învățându unguresce, ca se capete 
vr’ună postă, așa nu va muri nici 
tenărulă unguru învățându nem- 
țesce, ca se potă fi oficeră în ar
mata comună. De geaba le-a 
spusă Pulszky, că Ungurii trebue 
se le facă pe voiă celoră din 
Viena și se învețe nemțesce ca 
se potă maghiarisa acasă în linisce, 
căci la din contră ușoră ară pute 
fi ațițate naționalitățile nema
ghiare în contra loră.

Oposiționalii nu vreau să scie 
de nici ună argumentă de acestea 
ci susțină necurmată că ordonanța 
lui Csaky este o rușine pentru 
„națiune11, o trădare a intereseloru 
ei de cultură.

Ca să potă influința și mai 
multă asupra maiorității din par
lamentă, oposițiunalii au pusă în 
scenă o „mare demonstrațiune11 a 
junimei maghiare tocmai în aju- 
nulă votării asupra proiectului legii 
militare.

ErI s’a ținută în Pesta aduna
rea junimei maghiare, care avea 
să representeze voința estra-parla- 
mentară a „națiunei“. La adunare 
au luată parte corifeii stângei es
treme, între cari se vedea și Mo- 

csary, apoi mai mulțî matadori ai 
stângei moderate.

S’a vorbită în acesta întrunire 
de răii sfătuitori ai regelui, de vio
larea constituției, de suprimarea 
consciinței naționale a junimei 
maghiare, de jugulă limbei stră
ine germane, care trebue scuturat, 
de armata propriă națională, fără 
de care Ungurii nu potă ave vii- 
toră. S’a strigată „Abzug Tisza, 
Fejervary, .Tokay*  etc. s’a adresat 
o telegramă salutătore lui Ludo- 
vică Kossuth și în fine s’a’primit 
o resoluțiune, în care să cere ca 
esamenulu de oficeră să se facă 
în limba maghiară.

La banchetă s’a cetită respun- 
sulă lui Kossuth. Toți s’au scu
lată în piciore. „Națiunea“, Zice 
Kossuth, ,,are lipsă de armată na
țională, cu steaguri naționale, cu 
comandă maghiară și cu senti
mente maghiare u.

Celă dinteiu toastu s’a redicată 
pentru regele Franciscu Iosifă, alu 
doilea pentru Ludovicu Kossuth, 
„bărbatulă căruia Ungaria are se-i 
mulțămescă libertatea ei.“

Sub impresiunea acestei de
monstration! s’a ținută eri ședința 
dietei, în care avea se se facă 
votarea. Se lățise sgomotulu în
ainte de a se deschide ședința, că 
mai mulțî deputațl guvernamen
tali au eșită din partida lui Tisza. 
Telegrama de aZî ne vorbesce de 
patru inși: Horvath, Miklos, Teleki, 
Hamos.

Au mai rămasă destui cu Ti
sza, ca să voteze legea militară. 
Votarea încă nu ne este cunos
cută. Pote că s’a amânată pe Ziua 
de aZî- Tisza va învinge și de 
astă-dată, der popularitatea lui a 
suferită o lovitură de morte. Atâta 
totuși au dobândită oposiționalii 
cu agitația loru și acesta este ceva, 
Zeși nu pote echivala disgustulu 
„națiuneD de a învăța nemțesce.

Fortificațiile Belgiei.

După o scire din Bruxela, fabrica 
Gruson din Magdeburg a primită defini
tivă comanda de a furnisa 93 turnuri 
cuirasate, care suntă destinate pentru 
fortificațiunile liniei Moselei.

Misiunea rusă în Abisinia.

Despre misiunea rusă de sub con
ducerea cazacului Așinov. „Sojet“ publică 
o scrisore a archimandrituluiPaissie, care 
e capulă misiunei. Acesta constă din 
aprope 200 persone, afară de cazaci, dintre 
cari cazacii de Caucasă formeză singuri 
o sotniă (100 omeni). Toți suntă omeni 
destoinici și chiar cântăreții bisericescl 
suntă astfelă aleși, că cunoscă și câte-o 
meseriă. Au luată cu ei tote cele ne
cesare pentru colonisare. Așinov susține 
pe socotela sa pe toți cazacii, cari suntă 
disciplinați milităresce. Paissie Zice în 
scrisore, că „sfânta Rusiă ortodoxă nu 
nu va lăsa părăsită acestă măreță între
prindere a fiiloră ei, cari pentru interesele 
ei suntă gata a'șl jertfi vieța.“ Așinov 
s’a plânsă printr’o telegramă cătră mi- 
nistrulă de esterne rusă Giers, că o co- 
rabiă de răsboiu italiană îlă urmăresce 
mereu.

Sitnaținnea în Africa ostilă.

O telegramă din Zanzibară cătră 
„Times11 spune, căsuccesele din urmă ale 
răsculațiloră contra coloniilor! germane 
anume distrugerea stațiunei missionare 
Pagu și crudimile comise cu missionarii 
au încurajată întrega poporațiune arabică 
litorală. Acesta se vede și de acolo, că 
pentruliberarea misionarilor! prinși Ara
bii cer! preț! mare de răscumpărare și 
deșertarea litoraliloru de cătră Ger
mani. In Bagamoyo au fostă nouă 
lupte. Se ijice căîncrucișătorulăitaliană 
„Dogaliu s’a retrasă dela blocadă, fiind! 
că folosul! ei practic! ar fi îndoiosă. 
In săptămânile din urmă, din vr’o sută 
de vase numai trei au fost! găsite, că 
au sclavi.

FOILETONULU „GAZ. TRANS/'

Mersulu școliloru poporale românesc!
din Bucovina dela anul! 1774 pănă a$i.

(Urmare/

In anulă 1830 are Bucovina 42 de 
școli poporale, care suntă cercetate de 
2914 de copii. Se înțelege, că dintre 
acești copii erau cei mai puțini gr. or. 
învățătorii catolici sciură să înstrăineze 
de școlă poporațiunea gr. or. Chiar 
copii multoră preoți nu eșiră la școli, 
ci remaseră gospodari prin sate, de tră- 
escă ca atari pănă astădl. Dece ani 
mai târcliu, adecă 1840, aflăm! 46 de 
școli. Va să dică: în 10 ani se înfiin
țară (numai 4 școli. Cum au lucrat! 
străinii atuncia în Bucovina, așa au lu
crată ei la tote poporele și în tote tim
purile, încependu din cea mai adencă 
anticitate pănă adl. Adevărul! acesta 
ni-1! arată istoria universală, ea ne în- 
veță, că în străini totu de-a-una și în 
tote timpurile se încredeau numai cei 
proști si trădători ai poporului loră. 
Deci nu ne mirăm!, că străinii au gri- 

jită în restimpulă acesta forte rău de 
cultura română, ci mai multă ne mirăm!, 
că guvernul! centrală din Viena a dată 
Românii pe mâna acestor! străini. Elă a 
și înțeles! greșela, ce a făcut-o, și a 
căutată să repareze răul! acesta prin 
emisul! din 18 Main 1844, în urma că
ruia veniră școlile gr. orientale sub pri- 
vighiarea consistoriului gr. or. din Cer- 
năuță, și prin care comunele fură îndă- 
torite să contribuiască la înființarea de 
școli. Adevărată putere câștigă acestă 
emisă abia în 1849, când se despărți 
Bucovina de Galiția făcăndu-se provință 
deosebită și de sine stătătore.

Spre a întimpina lipsa de învățători 
pentru școlile poporale, se înființa în 
anulă 1848 preparandia gr. or. din Cer- 
năuță. Acesta a fostă o faptă înțeleptă 
și dictată de unu patriotism! adevărată. 
Abia egoismul! națională ală centraliș- 
tiloră de adl cassâ acestă institut!. Tre
buințele țării însă nu cereau cassarea lui, 
ci mutarea la Suceavă seu Rădăuțu. Elă 
se activă în Cernăuț! cu trei ani după 
1848, adecă în anulă 1851. La începută, 
precum și în totă decursul! existenței 

sale, a fostă elă slabă cercetată, cu multă 
mai slabă, decumă cereau trebuințele po
porului. Tineretulă nu afla nici o încu- 
ragiare, ca să între în acestă preparandia, 
pentru-că învățătorulă poporală era rău 
plătită și puțină considerată de inteli
gența nostră de pe la țeră, cu care trăia 
și se întelnia, eră inteligența de prin 
orașe nu avea pricepere despre însăm- 
nătatea școlii poporale. Nu s’a aflată 
în trecută vr’o societate românesc!, care 
să fi întemeiată stipendii pentru prepa- 
randiștl, abia „Școla-Românăe a începută 
să reparezfe greșelele trecutului. Descu- 
răgiătoriu a fostă pentru tineretă și mo
mentul!, că învățătoriulă funcționa pe la 
sate și ca cantoră bisericescă. Adese
ori trebuia elă să închidă școla și să-lă 
însoțesc! pe preot! la vr’o funeșiune în 
sată. Elă aterna dela parochă. Parochii 
îi tractau rău pe dăscălii de odinioră. 
De aici se născeau o mulțime de gâlcael, 
care numai spre folosulă școlii nu puteau 
fi. Posiția învățătorilor! nu era deci 
ademenitore, ci ea respingea tineretulă 
dela intrarea în pedagogi!.

Lipsa de învățători gr. or. a fostă 

deci dela începută forte mare, și ea 
n’a încetată nici ac}I. Prin urmare și 
după anulă 1850, după ce au scapată 
școlile bucovinene de sub fatala privi- 
ghiare a consistorului r. c. din Liovă și 
după ce s’a înființată preparandia gr. 
or. din Cernăuță, școlile române poporale 
au făcut! mii progresă neînsemnată. 
Poporațiunea o pățise rău cu învățătorii 
străini, venițl din Galiția, și nu simpa- 
tisa cu nisce institute, în care fii bajo- 
curită prin mai multe decenii.

Aceste bajocurl nu puteau să câștige 
simpatia poporului pentru scolă, din 
contră: ele erau piedecă mare pentrn 
progresulă școlii poporale. La acesta 
se mai adăogea și altă piedecă forte 
mare: sărăcia locuitorilor!. Chiar de 
ară fi voită, ei nu ară fi putută în timpă 
scurtă aduna paralele trebuinciose pentru 
zidirea localului de școlă, pentru plata 
învățătorului, cumpărarea requisiteloră 
de școlă etc. Statulă nu a subvențio
nată șcălele poporale din Bucovina, nici 
nu s’a aflată vre-ună amică ală poporului, 
care să ceră o astfeliu de subveuțiune.

Din causa acestor! greutăți au eres-
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SCIRILE pîLiil.
3obo*.ezi  in Petruvaradinu. Sfințirea 

apei în Jiua Botezului Domnului s'a să- 
verșită <le preotulă militarii d-ltl Ale- 
sandru Afunteană. Liturgia s’a celebrați! 
sub ceriultl liberii, asistândt! totă garni- 
sdna atâtil Românii reg. 64 de inf.), 
câtă și Serbii, împreună cu oficerii și 
generalii, apoi cătră ora 12 au mersă 
în procesiune la malulă Dunării unde 
s’a tăcută sfințirea apei între salve și 
bubuituri de tunuri. Ostașii români și 
șerbi au cântatu, eră preotulă a rostită 
și o cuvântare în limba română, care a 
surprinsă în mare măsură pe ascultători 
și a făcută o impresiune estraordinară 
chiar și asupra oficeriloră și a numero
sului poporă sărbescă, carele nu este 
îndatinată a audi predici și învățături 
dela preoții săi. Mulțl dintre inteligenții 
șerbi s’ară fi esprimată : „fericită e popo- 
rulă carele cresce și are astfeliu de preoți 
ce-i dau astfeliu de învățături....“ Zelo- 
sulă nostru preotu, i-se scrie „Lumină
torului, a urcată forte nimbulu și veda 
preoțiloră români în ochii Neromâ- 
niloră.

*

Michailu Stroescu, multă cunoscutulă 
filantropă din Basarabia, după câtă află 
„Românulău, se află puțină mai bine în 
urma îngrijiriloră medicale ce i-s’au 
datu. Dea Dumnedeu să se însănătoșeze 
deplină câtă mai curendă.

* * *
Dr. V. Babeșu a publicată în „Ro- 

mânulău o declarațiune, că a demisio
nată din postulă de profesoră și de di- 
rectoră ală institutului de bactereologiă 
și istologiă patologică dela universitatea 
din Budapesta și că a întreprinsă pașii 
necesari spre a se libera de cetățenia 
ungară. * * *

Ajutorarea săracilor! De sărbătorile 
Crăciunului s’au împărțită ajutore și îm
brăcăminte și la săracii și orfanii din Ca- 
ransebeșă. *

* *

Pașaportele pentru vite. Ministrulă 
ungurescă de finanțe, d-lă Tisza, a adre
sată o ordinațiune municipiiloră, în care 
se face cunoscută, că pașaportele și cer
tificatele de vite cele vechi, făcute în 
anulă espirată, mai valoreză încă pănă 
la espirarea termenului de ună ană pen
tru câtă suntă valabile. <

A 1
Emigrări. Alexandru Drăgălina, lo- 1

cotenentă în reg. ces. reg. de infanteria i 
Nr. 85, de nascere din Caransebeșă, apoi i
Iosifă Munteanu, ingineră ajutătoră în 
BucurescI, împreună cu fiulă său mino- 
renă Adriană, de nascere din comuna i 
Părulă, comitatulă Carașă-Severină, au f 
fostă liberați din legătura de cetățeni ai (

statului ungară, pentru a pute emigra 
definitivă în România.

i ** *
Sentința de destituire a fostului pro- 

• tonotară ală orașului Caransebeșă, Carol 
1 Erdos, aprobată fiindă și din partea mi-
■ nisteriului, loculă de notară orășenescă 
> a devenită vacantă și se va ocupa la 
1 cea mai apropiată ocasiune.
i *

Stipendii. Pentru studențl la gim- 
nasii și la scolele reale născuți în fosta

■ graniță militară bănățenă și lipsiți de
■ mijloce materiale, ministrulă de culte
■ a publicată concursă la patru stipendii 

â 150 fl. și unulă fia gimnasiulă de statu
■ din Panciova) cu 100 fl. Petițiunile 

suută a se preda pănă în 15 Februarie 
n. a. c. la direcțiunea gimnasiului seu 
scolei reale, la care studieză concuren- 
tulă și ele au a fi adjustate cu testi
moniu de paupertate, cu testimoniu sco
lastică din urmă despre progresulă emi
nentă în studii.

V A is
Adunarea generală a învețătoriloră 

din despărțementulă Bocșei a fostă cer
cetată de membrii ordinari: Martină 
Țapucomisaru constituitoră, loan Marcu, 
Romulă Ancușa, Trifonă PopovicI, Ște
fană Albu, Antoniu Sabină, Serafimă 
Jurca, Daniilă Popoviciu, Damaschină 
Gruescu, Demetriu Pruneșă, Nicolae Po- 
povicl și Ioană Chevereșană; apoi de 
ospeții: Rev. d. Ioană Velovană adm. 
par. în Bocșa-montană și Iuliu Bum- 
bescu învățătoră subst. în Binișă. De pre
ședinte s’a alesă : Ioană Marcu, de no- 
tariu Romulă Ancușa, de casariu Deme
triu Pruneșă și bibliotecară Ștefană 
Albu. Cestiunea „ Abecedariului“ a fostă 
predată unei comisiunl spre studiere și 
propunere în una din proximele ședințe, 
eră împărțirea materiei din geometria 
poporală între membri s’a concredută 
presidiului. Se esprlmă mulțămită rev. 
domnă Vasiliu Nemoiană, membru fun- 
datoră și parochă în Vașova pentru 
donarea unui opă istorică pe sema bi- 
bliotecei despărțământului. Epistola mem
brului ordinară Sava Molinu din Mo- 
niomu, prin care insinuă reeșirea sa din 
reuniune, i-se restitue pentru de a o sti- 
lisa potrivită cu demnitatea sa de învă- 
țătoră și a solvi tacsele restante.

* * *
Lugoșulu ca orașă cu magistrată re

gulată șl-a constituită representanța în 
23 Ianuarie n., er alegerea funcționari- 
loră magistratuall s’a întâmplată Sâm
bătă, spune „Foia Diecesană“. Ar fi bine 
să se scie și resultatulă constituirei și 
alegerei.

* 
* r

De-ale armatei române. Deși corpu
rile legiuitore au votată ca contingen- 
tulă din anulă acesta să fie de 14,000 
de omeni, totuși numărulă celoră recru

tați întrece cu multă mai multă acestă 
sumă. Unu transportă de 174 cai a sosită 
din Rusia, necesari artileriei. Ministe- 
rulă de răsboiu va trimite în streinătate 
și mui cu semă în Francia, vr'o 5 ofi- 
cerl. cari să se pue în relațiă cu diferiți 
fabricanți de materială de răsboiu pen
tru a face apoi o comandă.

* * *
Erbariu. scumpii. Cardinalulă Hay- 

nald a dăruită museului națională din 
Budapesta erbariulă său, care prețuesce 
peste 100,000 fl.

* ♦

Reuniunea femeiloru române din Aradă 
și provincia va da Joi la 9/21 Februarie 
1889, în sala hotelului „Crucea albău 
ună bală în favorea fondului său propriu 
destinată pentru înființarea și susținerea 
unei scole române de fete din Aradă. 
Comitetulă reuniunei constă din d-nele : 
Rhea S. Ceontea, cassieră, Aurelia Be- 
leșă, Ecaterina Pagubă, Ana Truța, Her
mina P. Desseană, președintă, Barbara 
Antonescu, Maria Purcariu, Silvia Plopă, 
Sofia Popoviciu, Iuliaua Dogariu, Rozalia 
Moldovană, Maria PopovicI. Biletă de 
intrare: de familiă 4 fl., de persona 2 
fl. Inceputulă la 8 ore sera. Bilete de 
intrare se potu căpăta : în Aradă la casiera 
reuniunei d-na Rhea S. Ceontea, strada 
Kertesz, er sera la casă. Oferte marini- 
mose suntă a se trimite cassierei reu
niunei. Damele suntă rugate a se pre- 
senta pe câtă se pote în costumă na
țională română.

* * *
Invitare la balulă ce se va arangia 

de pompierii voluntari din Dobra la 2 
Februarie 1889 st. n. în „Hotelulă la 
Husară“. Veni tul ă curată este destinată 
pentru fondulă reuniunei. Comanda. — 
Intrarea: de personă 1 fl., de familiă 
2 fl. v. a. Inceputulă la 8 6re sera. Con- 
tribuirl mariuimose se primescă cu mul
țumire și se voră chita pe cale dia- 
ristică.

Desbaterile asupra legii militare.
Colomană Turzs arată împrejurările 

care au înstreinată națiunea maghiară 
de serviciulă militară. Intre acestea e 
împrejurarea, că prin limba germană a 
armatei serviciulă militară a devenită ună 
monopolă pentru elementulă germană. 
Rice că în Austria s'ar fi respinsă pro- 
iectulă, decă acolo ar ave însemnătatea, 
că voluntarii austriacl trebue să servescă 
încă unu ană, decă nu depună esame- 
nulă de oficeră în limba ungurescă. Pri- 
mesce moțiunea lui Ugronă.

Emerică Uray e pentru moțiunea 
lui Ugron. Elă n’a așteptată dela mi
nistru președinte să facă din primirea 
proiectului cestiune de cabinetă, der 
aștepta, ca să declare la locurile com
petente, că nu pote presenta camerei 
ună astfelă de proiectă.

Karol Eotvos vre armată națională. 
Tote celelalte state ale Europei au ar
mate naționale. O astfeliu de armată 
trebue să respecte constituțiunea și in
dependența națională a națiunei, „trebue 
să se simță una cu trecutulă și cu vii- 
torulă nostru, altfelă nu vomă ave eroi, 
armata nu se va pute considera ca sus- 
țiitorea esisteuții nostre naționale. Un
garia trebue să rămână Unguriloră. A- 
cestă țeră va fi de sine stătătore și va 
pute esista numai câtă timpu e ungu
rescă și liberă. Națiunea îșl jertfesce 
tote bunurile, fiind-că e convinsă că 
ține independența și libertatea Ungariei, 
sprijinesce dinastia, pe domnulă și re
gele nostru și întrega sa familie pănă la 
secarea tuturoră puteriloră, fiind-că e con
vinsă, că acesta așa trebue să fie pentru 
ca Ungaria să rămână de sine stătătore 
și ungurescă' -'. Primesce moțiunea lui 
Ugron.

Desideriu Szilagyi vorbesce contra 
proiectului. „Datoria guvernului e 
se’ngrijescă nu numai pentru înarmare 
și sporire a efectivului, ci și pentru 
aceea, că în ce modu s’ar pute deș
tepta simpatiile națiunii pentru ar
mata comună și deci în sensulă cous- 
tituțiunii și pentru armata nostră. Prin 
măsura d’a servi voluntarii, cari nu de
pună esamenă, doi ani, cetățenii statului 
se subordineză în chemarea loră cetățe- 
nescă scopuriloră militare peste măsura 
necesității. Ce privesce cestiunea limbei 
unguresci la esamenulă teoretică de o- 
ficeră, elă nu pote vede în acesta vali- 
ditarea culturei unguresci; căci nu se 
pote cugeta, că tineri, cari au gustată 
o cultură mai înaltă în limba ungurescă, 
printr’o in«trucțiune de trei luni într’o 
limbă ori alta să fie alterați ore-cum 
într’o direcțiune ori alta; elă nu pote 
vede în acesta nici o atingere a institu- 
țiunii armatei comune, a unității și lim
bei ei oficiale, ci mai multă vede numai 
două lucruri: ânteiu că cestiunea arma
tei pote să câștige simpatii șisăprovoce 
zelă pentru ea chiar și la astfelă de 
elemente, care pănă acum erau învino
vățite, că suntă reservate; ală doilea se 
ușureză prin acesta depunerea esamenu- 
lui. Ală doilea ană de serviciu e o exa
gerare. Folosirea limbei unguresci la 
esamenele teoretice ar fi cuviinciosă și 
forte princiiosă pentru armată în resul- 
tatele ei finale. In § 14 vede elă o căl
care a art. de lege 2 din 1867, căci nu 
se stabilesce contingentulă recruțiloră 
pentru ună timpă hotărîtă, ci se’ncercă 
a-lă stabili odată pentru totdeuna. Se 
creedă deci o nouă afacere comună. Der 
la o organisare duelistică acestă dispo- 
sițiune trebue să fiă neechivocă. Sacri
ficarea acestui dreptă pote aduce nați
unea într’o situațiune critică. Influința 
națiunei și deplina esercit?.re a dreptului 
de a’ncuviința dieta contingentulă recru-

cută numărulă șc liloră în Bucovina dela 
cele 46 d n anulă 1840 pănă la anulă 
1850 la numărulă de 50, va să dică: 
erășl în alțl 10 ani s’au înființată numai 
4 școli, tocmai ca în restimpulă dela 
1830—1840. Deci în 20 de ani, dela 
1830 — 1850, s’a înmulțită numărulă 
școliloră poporale cu 8. Numai 8 școli 
în 20 de ani este acusarea cea mai aspră 
contra omeniloră, cari conduceau atuncia 
distinele Bucovinei. Altă provință mai 
neglijată nu era în Austria. Dalmația, 
pe care Dr. Grunberg o compară în 
privința culturei poporului său cu Buco
vina, avea în anulă 1850 de trei ori 
mai multe școli decâtă Bucovina, și a 
nume: 156. Se înțelege, că 156 de școli 
potă răspândi mai multă lumină, decâtă 
50. Si de aceste 50 de școli se puteau 
folosi numai forte puțini Români din 
causa limbei de învățămentă, care nu 
era limba poporului, ci a imigrațiloră, 
cu privire la cari se înființaseră acele 
școli, tocmai precum se înființeză astădl 
școlile de meserii, agronomie, școlile se
cundare și universitatea din Cernăuță.

După ce au scăpată școlile bucovi- 

nene de sub nefiresca privighiere a con- 
sistorului r. c. din Lemberg, au mersă 
ele, dela anulă 1850 încependă, repede 
înainte, așa că în anulă 1855 erau ele 
în numără de 78; în anulă 1860 în nu
mără de 107.; în anulă 1871 în numără 
de 167,; în anulă 1880 în numără de 
206 și în anulă 1885 în numără de 252. 
Numărulă de 252 ar fi fostă în anulă 
1885 și mai mare, decă ar fi fostă în
vățători mai mulțl, ca să potă ocupa 
școlile întemeiate. Pănă astăijl însă nu
mărulă învățătoriloră români nu ajunge 
spre ocuparea locuriloru deșarte, și adese 
se ocupă ici colo câte ună locă prin ună 
candidată nepotrivită spre dauna popo
rului. Merita însemnate pentru înmul
țirea numărului învățătoriloră poporali 
îșl câștigă în presentă societatea„Școla- 
Română" din Suceavă, care cu mari 
jertfe trimite în fiă care ană ună numără 
însemnată de elevi la pedagogiulă din 
Cernăuță. Bucovinei îi lipsiau în anulă 
1885 două sute de școli, pentru ca să 
aibă în asemănare cu numărulă locuito- 
riloră săi și cu întinderea sa teroterială 
relativă totă atâtea școli ca Austria în- 

tregă. O lipsă de 200 de școli pentru 
o țeră mică ca Bucovina este ună nu
mără forte mare. Decă în anulă 1885 
Bucovina ar fi stătută în privința școlii 
poporale egală cu celelalte provințe 
austriaco, ar fi trebuită să aibă nu 252, 
ci 452 de școli. Și trebue să scimu, că 
în celelalte provințe austriaco neconte
nită se totă întemeiază școli nouă, așa 
că Bucovinenii trebue să lucrede cu pu
teri îndoite, ca să le ajungă.

In anulă 1880 eraa în Bucovina încă 
149 de comune fără școle. Unele din 
aceste comune suntă așa de mari. încâtă 
le trebuescă câte două seu mai 
multe școli. Erășl în alte comune mari 
există acuma de mai mulțl ani câte o 
școlă cu 1 învățătoră, pe când mărimea 
comunei cere o școlă cu 2 seu 3 învă
țători, ori 2 școli în deosebite părți ale 
comunei.

Dintre naționalitățile de acjl ale Bu
covinei suntă Românii cei mai înapoiațl 
și mai neglijați în privința școlei. In 
anulă 1780 se aflau în Bucovina 6 școli 
românescl; după 85 de ani, adecă în a- 
nulă mântuirii 1865, nu se afla în țâra 

acesta nici o școlă curată românescă, 
dâră se aflau 12 școli nemțescl, 13 ru- 
tenescl și 108 mestecate. De aici ve- 
demă, ce îngrijire vitregă a aflată pe 
timpulă acela elementulă românescă din 
Bucovina. Cine este în stare să scuse 
procedura guvernului de atuncia față 
de Români, care a aflată de bine să în
ființeze pentru Ruteni măcară 13 școli, 
eră pentru Români nici una? Românii 
nu numai că nu făcură nici ună pro
gresă, ci pierdură chiar școlile, pe care 
le avură în secolulă trecută.

In cei 10 ani următori, adecă dela 
1865—1875, se urcară școlile românescl 
dela zero la 13, er cele rutenescl dela 
13 la 59. Timpulă acesta este era cen- 
tralistiloră, cari în anulă 1875 germani- 
sară chiar facultatea teologică din Cernăuță 
și nu voiră să înființeze o catedră pentru 
limba românescă la universitatea cea 
nou creată. Acestă partidă persecută în 
alte provințe cu ură înverșunată pe Slavi, 
în Bucovina din contră îi favoriseză pe 
Slavi contra Româniloră.

(Va urma).
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țilorrl se încalcă. Da ce să fiă acum 
altfclil, ib '-um a foștii până acum? Pen
tru națiune pote așaderă să se ivescă 
sitiuțiunea, eă trebue să română sub 
apăsarea unei sarcine militare, ce după 
matură chibzuire n ard ti luat’o asupră’șl 
iu casa când libertatea nu i’ar ti fosta 
legată prin lege. Nu primesce proiectula 
nici in generala.

Deva,') 23 Ianuarie 1889.
(£>gsmin{irr., In Nr7. dela 11 (23) Ianua

rie 1889 a cj’ărului „Tribuna11 a apăruta 
o corespondență din Deva, sub titlulă: 
rI(i uniunea femeiloră române din comita- 
lulă Hunedorci’’1 și Crăciunulu din Deva, 
subscrisă de Augustă A. Nicoră, secretară 
atu reuniunei fini.

Acestă corespondență înțoțonată cu 
frase sarbede și scrisă cu tendința de a 
amăgi publiculă cela mare, conține o 
mulțime de neadevăvurl și inesactitățl.—

Drepta aceea, în interesată adevă
rului și a Reuniunei femeilora române 
din comitatula Huuedăroi , trasă ca de 
păril în arena publicității, îmi țin! de 
datoriă a declara următorele:

1. Nu este adevărata, că Reuniu
nea femeilora române din comitatulă Hu- 
nedorei, prin adunarea sa generală seu 
prin comitetulă său, ca atare, anula tre
cuta, seu și anula acesta, să fie aran- 
giată „pomă de crăciun ă- în Deva, de- 
orece amintitula pomă, seu darulU de 
Crăciuna, data scolariloru și fetițelor!! 
dela scola gr. or. din Deva, și anula tre
cuta, precum și în anula acesta, s’a co
lectata de cătră „Damele române din 
Deva11 și nici decum „de cătră Reuniunea 
femeiloră române11.

Reuniunea femeiloră rom. a avută 
parte la acela dara, și anula trecută și 
în ăstă ană, numai întru atâta, încâtă 
președinta Reuniunei, D-na Ana Petco 
n. Șandoră, în speranța ulteridrei a- 
probărl a adunării generale, a avisată 
pe cassiera Reuniunei, ca să solvescă la 
damele colectante anulă trecută 10 fi, 
er anulă acesta 5 fi., ceea-ce s’a și fă
cută. —

Abuseză și procedă cu scopu dău- 
nosă cei ce atribue reuniunei lucruri 
și fapte ce nu vină dela ea.

Der abstrageudă dela acesta, este 
neadevărată, că Reuniunea fem. rom. 
seu comitetulă reuniunei să fi arangiată 
„pomă de crăciună11, pentru-că, după cum 
sciu eu din actele reuniunei, nici anulă 
trecuta, nici anulă acesta, — nici în vre-o 
adunare generală, nici în vre-o ședință 
a comitetului, ba nici de cătră presidenta 
actuală nu s’a adusă vr’unu condusă, nu 
s’a dată vre-o îndrumare în acestă pri
vință.—

Faptă este, că anulă trecută au 
colectată damele române din Deva și 
totă ele au distribuită și nu reuniunea. 
Asemenea faptă este, că si în anulă 
acesta erășl așa s’a colectată, când însă 
au fostă deschise listele, atunci s’a des
chisă, așa diceudă pe la spate și pe sub 
ascunsă, o altă listă sub firma reuniunei, 
colectândă pe la străini spunendu-se, că 
colectarea se face in numele și sub firma 
reuniunei femeiloră române din comita
tula Huniadorei.

Aflându-se de acestă abusă și afrontă 
necualificabilă, damele cari au colectată 
acum ună auă și în ăstă ană, precum și 
majoritatea absolută a inteligenței ro
mâne din Deva, pentru a încungiura ori 
ce neplăceri, de care unii, așa se vede, 
nu se sfiescă, au trimisă obiectele colec
tate la directorulă scolei, ca să le dis- 
tribue D-sa, — apoi s’au retrasă dela 
ori ce activitate publică în astă pri
vință. —

Declară deci de neadevără fapta ce 
’i se atribue Reuniunei fem. rom. și de 
abusO totă ce s’a făcută și s’a scrisă, 

ca emanândă din sînulă reuniunei feme
iloră române din comitatula Huniadorei.

2. Nu credemă, că cu ocasiunea dis- 
tribuirei darului de Crăciuna, D-la Ioană 
Papiu. protopopa, ca directorulă scolei, 
să fi cjisă cuvintele atribuite D-sale, pentru 
că presupunemă despre D-sa, că a avută 
cunoscință, ca membru de încredere în 
comitetulă reuniunei femeiloră române, 
că reuniunea a fostă numai o simplă 
contribuitore și nu arangiatore, și încâtă 
totuși D-sa ar fi disă așa ceva, atunci 
a dis’o rău informată.

3. Nu este adevărată că „Augustă A. 
Nicoară" ar fi secretarulă reuniunei fem. 
de orece este lucru cunoscută de obsce, 
că numitulă, după ce pentru purtare 
necuviinciosă și necualificabilă, dovedită 
chiar și în sinulă comitetului reuniunei 
femeiloră române, a fosta scosă din ca- 
sina română și dela însoțirea Huniadora, 
a fostă demisionată din postulă de se
cretara, de cătră actuala președintă.

Este deci o cutezanță nădescripti- 
bilă, că după tote câte a făcută numitulu 
pseudo-secretară să mai esă și la publi- 
culu celă mare și să ia îndeșertu numele 
unei reuniuni, care a fostă silită să-lă 
demisioneze.

Celă ce a abusată de atâtea ori de 
numele reuniunei femeiloră rom. ca sus- 
numitulă, și care a făcută atâta rău reu
niunei nostre, n’are titlu a se gera ca 
secretar, când totă lumea scie, că nu este.

Trebue să accentuămU aici și o 
altă împregiurare forte întristătore.

Este incontestabilă, că pănă când 
Reuniunea nostră are președinta sa, pănă 
când adunarea generală, seu comitetulă 
reuniunei nu se întrunesce și nu decide, 
amăsurată disposițiuniloră din statute, 
nimeni, der nimeni nu are dreptulă a 
face nici ună pasă și nici ună actă în 
numele ei.

Durere, la noi s’au făcută și lucruri 
de acele, ce nici nu se potă aduce în 
consonanță cu conclusele luate și dispo- 
sițiuuile din statute, nici nu se potă 
numi seriose, ba suntă formală îndrep
tate contra reuniunei din ambițiuni vane 
și ridicule pentru a împedoca mersulă 
regulată ală ei.

Protestămă deci cu totă solemnita
tea în contra unora ast-feliu de apucă
turi, declarândă susă și tare, că intrigile 
și uneltirile nu ne voră descuraja și la 
timpulă său vomă sci să apărămu 
Reuniunea de cei ce pe după culise 
lucră la ruinarea ei. Intriganții și rău 
voitorii reuniunei ne voră găsi uniți și 
sperăm0 că dreptatea va învinge.

Atâta acuma, «r de nu va fi de 
ajunsă, atunci — josă cu masca!

F. H. Longinfi,
membru de încredere ală Reuniunei fem. rom. 

din corn. Huniadorei 

Din camerile române.
Camera: Ședința dela 12 Ianuarie. 
D-lă I. Marghilomană depune o pe

tiție semnată de 340 locuitori din Bara- 
gană care, cerO se formeze ei singuri o 

| comună.
D-lă Burghelea cere să i-se dea ac

tele de lucrările comisiunei însărcinate cu 
delimitarea fruntariiloră, spre a adresa 
o interpelare pentru călcarea hotarului 
la comuna Adâncată din județulă Doro 
hoiu.

D-lă P. Carpii momentană răspunde, 
că nu le va pute comunica imediată, 
de ore-ce acestă lucrare cere o minuțidsă 
cercetare.

D-lă C. Popovid interpeleză pe mi- 
nistrulă instrucției, decă nu e bine, cașcb- 
lele sătescl sd aibă și câte ună profesoră 
de meserii.

D-lă Ernestu Sturdza adreseză o in
terpelare în privința propagandei socia
liste, care se face în țeră.

D-lă Generală Mânu depune proiec- 
tulă pentru modificarea legei pensiunilor 
ofițerilora.

D-lă I. M. K. Epureanu are cuven- 
tulă spre a vorbi pentru reînființarea 
porturiloră-france Galați și Brăila. D-sa 
arată, că acestă cestiuue este de cea 
mai mare importanță, că a studiat’o la 
Galați și șl-a făcută convicția, că reînfiin
țarea porturiloră-france se impune. ț)ice 
apoi, că o mulțime de casse, care făceau 
afaceri de 90,000,000 lei, pe timpulă

porturilor-france. astădi nici nu mai există. 
D-sa susține că desființarea porturiloră- 
france este și una din căușele crescerei 
agiului. Intr’unO lungă discursă d-sa sus
ține reînființarea.

D-lă Duca vorbesce contra reînfiin- 
țărei. D-sa face istoriculă cestiunei în 
Europa și fasele prin care ea a trecută. 
Arată, că nu desființarea porto-francu- 
riloră a făcută să decadă comerțulă Ga- 
lațiloră și că reînființarea ar însemna 
ruina comerțului nostru, ci convențiunile 
încheiate cu statele vecine. D-sa susține, 
că convenția cu Austria a mărita impor- 
tulă țârei !... După ce examineză apoi 
cum stau țiffele, d-sa termina susținendă 
neînființarea.

D-lă Lascară Catargiu spune, că 
densulă, avendă solemne angajamente 
luate cu alegătorii săi pentru a susține 
înființarea porturiloră france, e datoră a 
lupta pentru acesta chiar contra guver
nului, când acesta nu va împărtăși ve
derile sale, declarândă în aeelașă timpu, 
în chipă categorică, că în casulă din 
urmă e nevoită a se retrage în oposi- 
țiune, cu orl-câțl voră voi să’lă urmeze, 
decisă fundă a rămâne și singură.

D-la Carpii, ministru de afaceri stră
ine, respunde arătândă regretele sale 
pentru scisiunea nemotivată ce d. Catar
giu voesce a provoca cu acestă ocasiune. 
Demonstreză, că nu se pote înființa por
turile france și încheie a ruga pe d. Ca
targiu să’șl amint«scă de cestiunea por
turiloră france cum chiar de d-sa a fostă 
pusă altă dată, și crede, că hotărîrea 
d-lui Catargiu, în acestă privință, nu e 
destula de întemeiată pentru a da locă 
la deosebire de vederi în partidă.

Ședința dela 13 Ianuarie. Mai multe 
cereri de pămentă se trimită la secțiu
nea petițiuniloră- Cererile de indigenată 
se trimită la comisiunea cu acestă nume. 
Mai multe cereri financiare se trimită 
la secțiunea cu acest nume.

D-lă C. Popovici interpeleză pe gu
vernă în privința pământului ce este 
dată din partea statului școleloră și bi- 
sericeloră rurale.

D-lă Miliailă Cogălniceanu înterpe- 
leză guvernulă în privința proiectului 
de lege .asupra tocmeleloră agricole. 
Rogă în același timpă să i se dea nisce 
lămuriri și anume din resortulu cărui 
ministeră a eșită acestă proectă de lege.

D-lă Al. Lahovary, ministru de do
menii, arată că deși proiectulă a fostă 
mai înteiu depusă de d-sa, dâr pe urmă 
vedendă cum s’a procedată în trecută, 
ministerulă de interne ’șl ia însuși a- 
cestă proiectă. Dă apoi esplicații în 
privința anchetei proprietariloră relativă 
la legea tocmeleloră agricole, arată că 
ea este folositore și decă camera va 
crede de cuviință să înlătureze acele 
comunicări, să le înlătureze. D-sa cJLe 
a făcută ună lucru practică.

Dlă Ioană Nucșoreanu interpeleză 
pe d. ministru de esterne întrebându-lă 
de adevăratele motive, pentru care Ger
mania a închisă porciloră din România 
intrarea în Germania.

D-lă Lascară Catargiu întrebă pe 
dnii miniștri, decă în cuvântarea sa de 
erl ia atacată pe vr’unul din d-loră, în 
casă afirmativă pote să le dea esplica- 
țiunl.

D-lă George Vernescu, ministru de 
justiție, dice, că nici unulă din cabinetă 
nu se simte de locă ofensată. Arată că 
în privința franco-porturiloră d. Catar
giu încă era în contra, în urmă cu ună 
timpă ore-care. Intrândă în discuțiuue 
mai amărunțită arată, că franco-porturile 
nu suntă de nici ună folosa. Arată că 
nici ună angrosistă nu va avea încredere 
ca să-și aducă mărfurile sale la Galați și 
Brăila. Respundândă la cele dise de d. 
Catargiu în ședința de erl, cu privire 
la membrii cabinetului actuală, 4ice 
și între colectiviști erau omeni onescl și 
modești, cărora le puteai întinde mâna. 
Cu aceștia guvernulă actuală vrea să 
guverneze.

D-lă Nucșorcanu: Der prefectulă Per- 
siceanu, care a arestată vre-o 300 de 
femei ?

Dlă C. C. Dobrescu: Der cu ceilalți 
colectiviști ce veți face ?

D-lă Vernescu: Toți cari au comisă 
delicte comune în acestă țeră voră fi 
pedepsiți. Arătă apoi că ceea ce a pro
misă când era în oposiție, aceea o va 
aduce la îndeplinire acum, când este la 
putere. (Va urma).

Cununia. Domnulă C. C. Datcu- 
lescu și domnișora Virginia Ciuflea facă 
cunoscută căsătoria d-loră. Ceremonia 
religiosă se va săvârși Joi, 19 Ianuarie, 
1889 în Sânta Biserică Domnița Balașa 
din Bucurescl. Le adresămă felicitările 
nostre !

TELEGR AMELE „GAZ. TRANS“.
Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta))

Budapesta, 29 Ianuarie. Depu
tății Iuliu Horvath, Miklos, Teleki, 
Hamos au eșită din partidulu li
berală.

Parisu, 29 Ianuarie. In cercu
rile parlamentare e mare mișcare. 
Președintele republicei Carnot con- 
fereză nentreruptă cu personalită
țile cele mai distinse. Ministru- 
președinte Floquet e aplecată se 
demisioneze, decă camera consi
deră acesta folositoră pentru Re
publică. Cabinetulă e în favbrea 
disolvărei. Alegerile generale suntă 
fixate a se face în Aprile. 
Mai ’nainte are se se schimbe or
dinea de alegere. Camera a amâ
nată pe Joi tratarea interpelărei 
privitore la măsurile de luatfi în 
contra boulangismului.

Bucurescl, 29 Ianuarie. Camera 
a alesă din nou pe Lascaru Ca
targiu ca președinte, er vice-pre- 
ședinte în loculu lui Blaremberg 
a alesă pe Protopopescu Pache.

Budapesta, 29 Ianuarie. Camera 
deputațiloră a primită proiectulă de 
lege în generală cu 267 contra 141 
voturi.

DIVERSE.
Din călindariu. Anulă curentă 1889 

are 53 de Dumineci; din numărulă totală 
de 32 ală sărbătoriloră fixe și mobile, 
6 cadă pe dilele de Dumineci, er cele
lalte 26 se împartă astfeliu: Luni 4, 
Marți 6, MercurI 3, Joi 6, Vineri 3, 
Sâmbătă 4; Duminecile cu sărbătorile 
într’una facă 79 de dile ; română deci 
dile de lucru 286. țtilele de sărbători 
afară de Dumineci are Ianuariu 3, Fe- 
bruariu 1, Martiu 1, Aprile 3, Maiu 3, 
Iuniu 2, Iuliu 1, Augustă 2, Septemvre 
2, Octomvre 2, Noemvre 2, Decemvre 4.

Necrologu. George Procreană, paro- 
chulă Reșiței, a repausată în vârstă de 
71 ani. A fostă modelă de dela, cre
dință și abnegațiune, prin studiu 
propriu îșl câștiga frumose cunoscințe 
istorice, teologice și filosofice, și avea 
în acelu ținută cea mai frumosă și mai 
bogată bibliotecă. A păstorită 50 de 
ani. —Fiă’i amintirea veclnică

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.19 Vend. 9.20
Argintă românescă - n 9.10 R 9.15
Napoleon-d’orI - - - n 9.52 M 9.55
Lire turcescl - - - n 10.80 M 10.88
Imperiali - - - - n 9.80 M 9.88
GalbinI M 5.60 W 5.69
Scris, fonc. „Albina*) ** 6’/0 H 101.— n —.—

„ „ n 57. 98.— M 98.50
Ruble rusescl - - - 127.— „ 128.-
Discontulă - - - - 6’/,--8% pe anii.

*) Dămă locă acestei corespondențe 
la repețita cerere ce ni-s’a făcută, lă- 
sândă răspunderea pentru cele cuprinse 
într’însa în sarcina scriitorului. — Red.
„Gaz“.

Cursulu la bursa de Viena
din 29 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4’/0 ------ 101.25
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 93.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 115.30 
Bonuri rurale ungare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresett ....... 99.80
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125.25 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 82.80
Renta de argintă austriacă - - - - 83 40
Renta de aură austriacă ----- 110.84 
LosurI din 1860 ------- 142.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313 25 
Acțiunile băncei de «redită austr. - 312.40 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.55
Mărci 100 împ. germane ... - 59.17'/t
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.75

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Qătză cnozatii editezi!
,Gazeta Transilvaniei*  întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u

Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acesta organă de publicitate din partea Româniloră de pretu
tindeni cu ocasiunea aniversării a cincltjecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă 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, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece anî din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei*  a începută să apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pană atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care c]b erășl cu același prețu, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cjiarului câtă și în 
întocmirea sa esteridră, pentru care scopă amă isbutită ca c|iariilu să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcji dela unu cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sdrte. Prin urmare nu putemă c|ice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloru.

Din contră, astăcfl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cjiaristicei ndstre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la încliisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă none reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei*  nu numai se corespundă mai multă cliiămării sale, ci să se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pdtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în cția-mlă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă acjl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

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

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfel iu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisu ca dela anulu nou 1889 îna
inte se mărimu în modu destnlu de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și s6 le întocmimu și se le
redactămu astfclu, ca s6 intereseze pe ori și ce cctitoru și se se pdtă abona și separată.

Deschidemă der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei*,  care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a.
pe emu și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cjiarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele
tu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*,  cari voră costa pe ailă numai 2 fl. V. a.

Ruqămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se siăruiască pe câtu le va sta în putință in cerculu domniilor» lorii pentru lățirea „ Gazetei Tran- 
silvatniei*  precum și pentru respândirea in poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separ alic.

Redacțiunea.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate (le stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealu — Budapesta
Tren de 

per- 
s6ne

Trent! 
accele

rații

Trenă 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trend 
accele
rată

„ Trona
Trenu omni- 
mixt I bag

I

'B.-Pesta-Aradii-TeiușiTeiuș-Aradft-B.-Pesta Copșa-micft—Sibiiu
_ 1 ____
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de |

pers. '

Trenă 
omni
bus
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de 
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| Trenu 
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Trenu I 
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Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

VArad-Velencze 
Fugyi-V ăsărheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Brațe a
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Ghîriș 
Cucerdea
Ulora
Vințulu de susil
Aiud
Teiușn
Crăciun elu
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașiî 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu
Homorodil
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovii

Timișil
Predealu

BucurescI

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

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
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28

3.10
~7i38

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

Timișil

Brașovd

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
MediașU

Copșa mici

Micăfasa

| BucurescI 

g Ig'Predralu

9.38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38 
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24 'Blașiu
g 3gi Crăciunelii 
esg.Teiușu 
ț Ig. Aiudti
7 41 Ifvințulil de
9 18|Uibra 

1Q_ iCncerdea
10.09 iGhirișă 

10 19 ^pak'da 
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11.55 
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12.52
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3.31
3.59

Clușiu
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Gîhrbău
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0.35
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Bucia
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Viena

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

4.10
4.56
5.37
6.071
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.69
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

7.30
1.14
1.46.
2.32

7.31
8.14
8.36
9 12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.26
12.63

1.05
1.47
2.08
2.30
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2.53
3.26
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Ilia 
Branicica 
iDeva 
"Siineria (Piski) 
I Orăștia 
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11.51
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4.30| y _ 'Orăștia
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5.07
5.19
6.41
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
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'V-' Copșa-mică
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2.32 Ocna

Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
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5.46
6.17
6.40

g 13 Sinieria iPiski)
6.38'lDeva 
6.51'lBrani<:Ica
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Sibiiu-Copșa-uiiră

Sibiiu*
i Ocna 
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Sânpaulu 

____ Mirașteu
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11.11 4.20
11.20; 4.30
11 57 5.11
12.12 6.28
12.36 6.53

I
I

. Reghinul-săs.
; 2' • - --

|Simeria(Piski>-Petroșeiiî Petroșeni-Sinieria(Piski)i oșorheiu

r I
8.— Sinieria 6.47 2.42 ‘Petroșeni 9.36
8.36'Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
9.02 Hațegti 8.51 4.16 Crivadia 10.58
9.32 |Pui 10.02 5.11 Pui 114?

10.11 Crivadia 11.02 5.58 Hateuti 12.23
lO.Sliganița 11.60|‘"6?40 Streiu 1.12
12.16'lpețrosenj
1 9 --------------------------------------------

12.3O| 7.12 Siincria 1.51

6.—
7.66

10.50
1.33
3.29

"T45

6.05
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I 4.4o|f Bistrița

802J Țagu-Budatelecu 
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Xotâ: Numerii incuadrați cu linii grd.se însemnezi orele de nopte.

Aradu—Timișora

Aradu 6.05 5.48 TlmiHăra 6.25 5.—
Aradulii nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
^^meth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.16 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgli 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 AradulA nou 9.11 8.01
Timlșdra 9.12 9.02 Aradti 9.27 8.17
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1
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ț
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7.26
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8.50
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•Sânpaulil 7.40 12.58 11.02
lernutii 8.03 1.19 11.23
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Ludoșu 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50
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