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Trebue se mărturisimâ, că ne-a 
surprinsă resultatulu votului asu
pra legii militare în dieta din 
Peșta, deși nu ne-amu așteptată 
la o învingere a oposiției ma
ghiare. Ne-a surprinsă maioritatea 
cea mare, cu care s’a primită pro- 
iectulă de lege, modificată.

După atâta gălăgiă ce s’a fă
cută în Țera ungurescă din pricina 
nouei legi militare, după ce opi- 
niunea publică maghiară s’a pro
nunțată în contra ei, mai alesă 
în ce privea §-ii 14 și 25, și după 
ce au combătut’o și magnații, totă 
nu ne-amă așteptată la atâta servi- 
lismă din partea partidei tiszaiste, 
încâtu se voteze legea cu o ma- 
ioritate de peste o sută de voturi.

Vorba nostră de altă dată: de 
domnii domnu se fi, der de frică 
totă se sci!

Și ’n adeveră că Ungurii do- 
vedescă acum cu prisosă, că sciu 
de frica celoră din Viena, cari îi 
țină bine de chică, pentru-că și ei 
bine sciu unde-i dore și unde-i us
tură pe Unguri.

„V’ați stricată cu naționalită
țile? Jucați acum cum ve fluerămu 
noi, căci decă nu, dămă mâna cu 
ele și vai de supremația vostră!“

Așa-i vorbescu cei din Viena 
ministrului Tisza, când ceră se le 
facă câte-o trebă bună. Și Tisza 
prea bine îi înțelege și când se în- 
torce din Viena bmenii lui i se 
uită numai în față și gâcescă în
dată care-i porunca.

Nu s’a încumetată Tisza se mo
difice nici măcară ună paragrafă 
ală legei. Chiar și prietinii lui 
nemți din Viena s’au mirată de 
acesta, mai alesă după ce atâtă 
de mare a fostă agitațiunea în con
tra §-lui 14 și 25, care tracteză de 
serviciulă eventuală de doi ani ală 
voluntariloră.

Va sfi cjică n’a fostă lucru de 
glumă, Tisza a trebuită să se lege 
că va face se se primescă legea

neschimbată și că va lua mesurî, 
ca Ungurii de aci încolo se învețe 
temeinică limba nemțescă.

Tisza s’a ținută de cuventu.
Cum remâne înse cu vecjă și 

cu prestigiulă națiunei" ; cum ră
mâne cu îngâmfarea patrioțiloră, 
cari pretindă, că ei suntă elem en- 
tulă care face puterea monarchiei ; 
cum remâne cu limba statului, 
cu care mereu suntă chinuițl 
Nemagbiarii; cum remâne cu im
portanța elementului ungurescă 
în concertulă stateloră euro
pene, cu poftele șoviniste de a 
juca rolulă de mare putere ma
ghiară ; cum remâne în fine cu 
aspirațiunile de independență na
țională maghiară?

Tumulturile întâmplate în Peșta 
după primirea legii ne arată des
tulă de lămurită starea de impo
tență în care a ajunsă „națiunea1', 
în cjilele de gloria ale lui Tisza 
Kalman.

Ori doră nu este o dovadă de 
impotență, când „voința națiune?', 
blamată în dietă cu maioritate de 
peste o sută de voturi, se scoboră 
acum pe strade, ca se-șl resbune 
spărgendu-se de cătră plebea ațî- 
țată lampele și ferestrile cetățe- 
niloru nevinovați, cari pote în 
inima loră deplângă halulă în care 
a ajunsă „națiunea?"

Ore nu dă mărturia de starea 
de neputință, în care se găsesce 
ac|I „națiunea", când adunarea cea 
mare de Duminecă a tineriloru 
unguri, condusă de deputății opo- 
siției din dietă, după ce pretinde 
înființarea unei armate indepen
dente maghiare, după ce strigă: 
„Josă oficerii austriac!!“ „Josă 
ministrulă de lionvecji" ȘÎ după 
ce trimite o telegramă înfocată 
lui Kossuth, se mulțămesce în urmă 
cu o resoluțiune, în care tinerii 
maghiari se rogă să fiă lăsați a 
depune esamenulu de oficeră în 
limba maghiară?

Sărmană „națiune"!
A rămasă lucrulă să te mân-

găie oficiosele lui Tisza Kâlmân 
cu pretinsele lui isprăvi, cum face 
„Corresp. de Pesth" cjicendu, că 
d-lă Tisza a lucrată așa de multă 
pentru a „maghiarisa focarele om- 
ladiniste și panslaviste ale Unga
riei", fiind-că câți-va slușbași de 
prin Neoplanta și Panciova vor
bescă unguresce!

Așa este. Dușmană cu națio
nalitățile nemaghiare și cu nă- 
pastea politicei nemțesc! a lui Bis
marck în spinare, acesta e isprava 
lui Tisza Kalman, acesta e. sărmană 
„națiune", halulă în care ai ajunsă!

Demonstrația din Pesta.î 9
Pesta, 28 I anu ari u a. c,

Voiu se v6 raportezi ceva despre 
marea adunare a tinerimei „națiunei", 
ce s’a ținută erl în redutulă orășănescă.

Mișcarea tinerimei au condus’o de
putății din stânga estremă în frunte cu 
Polonyi, celă cu capulă mare și cu 
creerii înfierbântați. Mulțime de tineri 
sosiră din tote orașele ungureșcl ca re- 
presentanți ai instituteloră mai înalte. 
Privindă la grupurile ce le formau pe 
strade îți băteau la ochi tipurile ovre- 
escl, ce erau aprope preponderante.

Clădirea unde s’a ținută adunarea 
a fostă împodobită cu mulțime de ste- 
gurl și stegulețe, duputații și tinerii pur
tau cocarde tricolore așa că țl-s’ar fi pă
rută că te afli la o adunare a kultur- 
egyletului adeleană, dâcă făceai abstrac
țiune dela mulțimea cea mare a publi
cului din capitală.

Intre deputați, cari ocupară rându
rile dintâiu de scaune, se vedea și Lu- 
dovică Mocsary, Madarasz, Blasiu Orban, 
Pazmandy, ș. a er din stânga moderată 
Horvath, Ivor Kaas, Hollaky ș. a.

După ce s’a aclamată ca președinte 
deputatulă Geza Polonyi și s’au numită 
ca vice-președințl tinerii universitari Gon- 
da din Peșta, Lengyel din Clușiu, Garz- 
sully din Pojonă și Szokoly, ca repre- 
sentantă ală deputațiuniloră, Polonyi a 
deschisă adunarea la 10 ore a. m.

Dela 1875 încoce — dise Polonyi —

se dateză epoca putreziciunii și a ma
rasmului in Ungaria, der ea s’a sfârșită 
cu diua de aeji, căci junimea a venită 
ca să protesteze în contra stăriloră de 
pănă acuma (Aprobări). Proiectulă legii 
militare vrea se pedepsescă junimea ma
ghiară pentru maghiarismulă ei, elă vio- 
leză constituția și batjocoresce națiunea 
(Așa e!). Proiectulă pretinde că nu’i 
destulă a ne iubi patria și regele ci 
trebue să ne facemă Nemți (Strigări 
sgomotose de : „Abzug"!) înainte cu 
20 de ani s’a adusă legea actuală mili- 
litară. Atunci tinerii maghiari au aler
gată ca voluntari în armată, der au fostă 
primiți de cătră oficerii austriacl cu în
gâmfare și cu dispreță (Strigări: Josă 
cu ei !) De atunci armata șl-a pierdută 
simpatiile națiunei.

Acum se încercă din nou — continuă 
Polonyi — a întrebuința acele mijloce, 
cu care voră să sugrume consciința de 
sine națională a tinerimei maghiare (Stri
gări : asta’i cu neputință!) Le trebue 
doi ani spre a regularisi junimea ma
ghiară (Strigări: zădarnică încercare, j osă 
cu ei!) In afară, în Francia, Spania, 
Italia tinerii suntă conduși de idei revo
luționare, numai la noi nu, și ca mul- 
țămire pentru acesta suntă întâmpinați 
cu neîncredere și li-se cere să servescă 
doi ani (Strigări: rușine!) Națiunea ma
ghiară nu posede o armată independentă 
(Strigări: durere!) ea cunosce numai o 
armată comună, la a căreia gloriă nu par
ticipă, a căreia desastre însă trebue să 
le suporte ’și ea (Strigări: Așa e!)

O națiune, care n’are armată propriă, 
n’are nici viitoră. Poporele se pregătescu 
de resboiu. Ungaria nu vrea s’atace, nu
mai libertatea nostră voimă s’o apărămă, 
onorea și constituția nostră milenară. 
(Eljenurl sgomotose).

In fine esprimă speranța, că pasulă 
junimei maghiare va ave succesă.

Tinărulă Orban din Budapesta ple- 
deză apoi pentru cultura națională și 
propune ună proiectă de resoluțiă cu 
următărele șese puncte: 1) Tinerimea 
regretă, că cererile sale date în intere- 
sulă limbei maghiare nu s’au luată în 
considerare. 2) Serviciulă de doi ani 
ală voluntariloră e păgubitorii și ruși-

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS." ale Bucovinei câte o școlă poporală ro
mânescă. Ac}!, în anula 1885, nu are 
nici unulfi din ele o astfeliu de școlă. 
Românii de prin orașe au stătută prin 
urmare mai bine în .privința școliloră în 
secolulă trecuta, decum stau în anula 
1888. Numerulă Românilorâ de prin 
aceste orașe a fosta în anula 1880 după 
statistica oficială următorulă:

Cernăuțulă avea 6431 de Români, 
Siretiulă 660 de Români (Acesta număr 
este ori și cum falsă.) Rădăuțulă avea 
2985 de Români, Câmpulungulă 3630 
de Români, Suceva avea 2652 de 
Români. Copii acestora locuitori tre
bue să cerceteze școli neromânescl.

După lege însă orașele suntă 
îndatorite să susție pentru] locuitorii 
români școli românescl. Românii ară 
trebui să-și caute dreptulu. Ar fi inte
resantă de-a afla, când s’a substituită 
în școlile de prin orașe limba românescă 
prin cea nemțescă. Spleny și Enzen
berg n’au aflată în Bucovina lo
cuitori germani. Aceștia suntă venițl 
mai târdiu. Numârulă loră și astădl 
este în Bucovina întregă neînsemnată.

In anulă 1880 vorbeau nemțesce în Bu
covina 108.820 de suflete, dintre cari 
67,418 erau IsraelițI, prin urmare Germani 
a fostă41,402. Numărulă loră prin orașe 
a fostă în anulă 1880 următorulă:

Cernăuță: 8271, Siretu : 1311, Ră- 
dăuță : 3912, Câmpulung : 868, Sucâva: 
2112. Dela zero pănă la aceste numere 
au ajunsă Germanii numai pe încetulă. 
In Câmpulungă și Suceva este numărulă 
loră și astăcjl mai mică decâtă ală Ro- 
mâniloră. Limba loră a scos’o deci pe 
a Româniloră din școlile orașeloră abia 
târdiu, se înțelege, că cu ajutorulă gu
vernului, care nu’i trata pe toți fii sta
tului în același modă. Dreptă la cul
tivarea limbei loră nu aveau Românii în 
ochii multoră guverne trecute, care nu 
representa interesele statului întregă, ci 
ale unei singure partide naționale.

Partidulă politică însă, care este 
astădl la cârmă, șl-a dată multă silință 
de a spori școlile poporale din Bucovina. 
Ele au și sporită dela 1880 încoce forte 
multă. Acestă sporiu ară fi fostă și mai 
frumosă. decă guvernulă de adl n’ar fi 
moștenită unele organe din timpulă ne-

fastei domnii a centraliștiloră. Pentru 
ridicarea nivelului școliloră române po
porale este de mare însămnătate îmul- 
țirea inspectoriloră districtuali, de fie
care căpitănată ună inspectorii. Depu
tatulă Lupulă a și cerută acesta dăunăcjl 
și ministrulă Gautsch a promisă, că va 
căuta să’i împlinescă dorința, decă se 
voră afla omeni apțl pentru acesta. In 
Bucovina suntă însă optă căpitănate, și 
atâția omeni apțl de inspectori distric
tuali se potă afla în Bucovina prea lesne. 
Ună râu forte mare, care împiedecă pro- 
gresulă școliloră nostre poporale, este, 
că mulțl învățători nu cunoscă limba 
românescă. Aceștia trebuescă siliți s’o 
învețe și să dea examenă din ea, ori 
să fiă substituiri prin alții, cari cunoscă 
limba poporului. Să li-se pue acestoră 
învățători ună termină, pănă când să 
dee examenă din limba r2mânâscă, și la 
casă, că n’ar împlini condițiunea, să se 
escrie concursă asupra locului loră, 
vestindu-se acestă concursă în modă po
trivită și sub condițiunile cerute de lege 
și în Transilvania vecină.

Deră conditio sine qua non pentru

Mersulfl școlilorfl poporale românesc! 
din Bucovina dela anulă 1774 pănă acți- 

(Fine.)
In alțl 10 ani, adecă dela 1875— 

1885, au sporită școlile românescl dela 
13 la 60, er cele rutenescl s’au suită la 
85, întrecându-ne cu 25. Poporațiunea, 
pe care Spleny și Enzenberg nu o cu- 
noscea, în Bucovina, a devenită astăcjl, 
după statistica oficială, maioritate rela
tivă în țâră și este favorisată de urmașii 
aceloră doi generali. Dela nordostulă 
Europei bate ună ventă de panslavismă 
și valurile lui crescă și se întărescă din 
deceniu în deceniu, ba chiar din ană 
în ană. In Bucovina slavismulă era odi- 
nioră nulă, astădl pare a fi factorulă 
celă mai puternica. Elă se ridică pe 
dărâmăturile românescl cu ajutorulă 
Nemțiloră, cari în Bucovina, cu de
osebire în Cernăuță, facă politica or
bului.

In anulă 1780 aveau, precum amă 
vecjută mai susă, tote orașele mai mari
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nosfl 3 Esamenulă germana de oficeră 
nu ne une«<e cu demnitatea națională. 
4 Tinerimea apără patria ei, pe regele 
ei cu vieța ei. der se alipesce la nația 
ei maghiară, la cousfituția ei. 5) Pro
testezi in contra ori cărora Încercări de 
germanisare. 6) Limba esamennlui de 
oficera să fiă maghiară.

Vorbescd apoi mai mulțl universi
tari. Unuia strigă: pănă aici și mai 
departe nu ! Altuia vorbesce de rușinea 
și batjocura ce a suferit’o junimea [ma
ghiară, ala treilea de atentatulă în con
tra limbei și a junimei națiunei. Iuris- 
tula D. Egri din CincI-BisericI pledeză 
în contra ministrului Fejervary între stri
gări de „Abzug Fejervary" și propune 
să se adreseze lui Kossuth o telegramă 
salutătăre. (Se primesce cueljenurl sgo- 
motose).

Resoluțiunea de mai susă se pri
mesce apoi cu unanimitate și adunarea se 
încheiă cu doue vorbiri ale deputațiloră 
Iranyi și Ivor Kaas cătră junime.

Mocsary și legea militară.
Din discursulă lui Mocsary asupra 

legei militare estragemîi partea în care 
vorbesce despre influința acestei legi 
asupra raporturiloră dintre Maghiari și 
naționalități:

Domniloră, Binevoiți a da atențiune 
și altei considerațiunl. (S’audimă!) Tote 
naționalitățile nemaghiare ale Ungariei 
suntă avisate a-șl însuși câtîi mai multă 
limba maghiară. (Aprobări). Acesta o 
poftescă împrejurările, acesta o cere 
legea. Se află cari mergi! și mai de
parte și cari dorescă să fiă aici o cul
tură esclusivă maghiară; cari voescîi cu 
orice preță să propage maghiarisarea. 
Basându-ne pe punctulă de vedere aii! 
acestora, cugetați ce vorii dice adl-mâne 
celelalte naționalități, când față cu ele 
se accentueză astfeliu de aspirațiuni și 
astfeliu de tendințe. Ore nu voră dice 
și acestea cu drepți cuvântă: ce vreți 
voi, cum poftiți ca noi să ne schimbămi 
limba și naționalitatea nostră cu limba 
și naționalitatea vostră, pe cari și voi 
înși-vă le prețuițl atâtă de puțină, (Așa 
este! Așa este! în stânga estremă) în
oată le supuneți supremației unei limbi 
străine, (Așa este! în stânga estremă) 
pentru a părăsi acea situațiune a ei, ce 
după lege și după natura lucrului o 
are deja, și pe care dintre naționalități 
nimenea n’a tras’o la îndoielă.

Binevoiți a vă gândi: ore decă voră 
vede naționalitățile, ce rolă jocă limba 
germană și instituțiunea armatei comune, 
nu va urma de aci, că în modulă loră 
de cugetare conceptulă de stată nu se 
va mai alipi de țera acesta, în care și 
ele trebue să trăescă și să mdră, ci și se 
va lipi de acelu imperiu comună (Așa 
este! în stânga estremă), în care singură 
află adevărata putere reală, care se a- 

progresulă școliloră nostre poporale este 
reformarea consiliui școlară ală țării și 
a consilieloră școlare districtuale. Tote 
aceste consilie suntă astfelă întocmite, 
că locuitorii gr. or., cari formeză majo
ritatea țării,suntă pretutindenea în aceste 
consilie în maioritate. Faptulă acesta 
este una din căușele înapoiării nostre în 
cultură față de celelalte confesiuni din 
țeră. Celoralalte confesiuni li-s’a dată 
posibilitatea, de a griji mai bine pentru 
interesele loră culturale. Ceremă deci, 
ca locuitorii gr. or. să fiă representațl 
în tote consiliele școlare în proporțiune 
dreptă cu numărulă din țeră. Nu ne 
îndoimă, făcendu-se acesta, școlile năs- 
tre poporale voră păși repede înainte. 
Făcendu-ni-se nouă dreptate, nu i-se 
face nimărui nedreptate.

Ore ajunge numai unu pedagogiu 
pentru Bucovina ? Dalmația are urmă- 
torele pedagogii: 1. Borgo Erizzo,lângă 
Zara, înființată 1865 ; 2. Ragusa, înfiin
țata 1875/76 și 3. Ragusa, pedagogiu 
de învățătorițe ală călugărițeloră Ursuline. 
—Silesia următorele : 1. Bielitz,2. Teschen, 
3. Troppau. 

mestecă și în tote relațiile și afacerile 
interne ale acestei țări. (Așa este! în 
stânga estremă.) Ore împrejurarea acesta 
nu va face pe celelalte naționalități să 
cugete, că în urma urmeloră nici mân
tuirea loră n'au s’o aștepte dela reali- 
sarea buneloră raporturi cu Ungaria, ci 
dela alipirea loră la acelă imperiu co
mună, care deja de multă le amăgesce 
cu lozinca: „Gleichberechtigung aller 
Nationahtăten." (Viue aprobări în stânga 
estremă.)

La loculă acesta, onorată dietă, îmi 
este cu neputință a nu mă provoca la 
vorbirea colegului meu deputată A. 
Pulszky, care vorbire în cea mai mare 
parte e vrednică de atențiune (Mare sgo- 
motă. Strigări în stânga estremă: nu 
merită!) Da, aceea prea însemnată vor
bire, pe care a ținut'o elă în acestă 
dietă. (Mare sgomotă în stânga extremă). 
Scusați-ml, acesta este părerea mea. 
(S’audimă! S’aucjimă!) ....Eu cu plăcere 
am ascultată din vorbirea colegului 
Pulszky mai multe accentuări potrivite 
în ceea ce privesce naționalitățile, der 
când d-lă colegă a disă, că noi de aceea 
trebue să învățămă limba germană în 
măsură mai mare, pentru ca să avemă 
dreptulă de a pretinde dela naționalități 
învățarea limbei maghiare, mă rogă de 
iertare, der eu cu uimire vădă, că pe 
aceea anumită scară amă ajunsă multă 
mai departe, decum amă cugetată, pen
tru că sentimentală față cu maghiarimea 
este spre apunere. (Așa este! în stânga 
estremă).

In acestă conceptă ală d-lui depu
tată se cuprinde o adevărată negațiune 
a statului maghiară. Ce avemă noi cu 
ceea ce face Austria? Cestiunea de na
ționalitate este o afacere internă a Un
gariei. In acestă afacere nu ne pote 
regula pe noi raportulă ce-lă avemă cu 
celalaltă stată alu monarchiei. (Așa este ! 
în stânga extremă.)

Ori doră noi să facemă o cestiune 
comună și din cestiunea de naționalitate, 
care trebue să fiă resolvată pe basa dis- 
posițiuniloră și a proiecteloră emanate 
din principiile comune? Forte corectă a 
observată erl și d-lă deputată Jokai Mor, 
unde este analogia între raportulă, în 
care ne aflămă noi cu monarchia co
mună și între raportulă în care se află 
Maghiarimea cu celelalte naționalități? 
Ce se va întempla, decă noi vomă ri
dica limba și spiritulă armatei comune 
la nivelulă culturei comune? — Se va 
întempla aceea, că ne vomă supune su
premației unei astfeliu de limbi, la a 
căreia spate stă o putere străină. (Ade
vărată! Așa este! în stânga). Și ce se 
va întempla, decă celelalte naționalități 
voră învăța unguresce! Voră învăța 
limba acelei țerl, ai căreia cetățeni 
suntă ei împreună cu noi, în care și ei 
suntă membri ai națiunei politice egală

Decă ar trebui să existe ore-care 
proporțiune între Dalmația, Silesia și 
Bucovina, atunci negreșită,[că și Bucovina, 
ar trebui să aibăj trei pedagogii. Bucovi
nenii s’ar mulțumi, decă pe lângă peda- 
gorulă din Cernăuță s’ar mai înființa 
unulă în Suceva seu Rădăuță. Terito- 
riulă Bucovinei este mare și pote să 
cuprindă o poporațiune cu multă mai 
mare decâtă cea de adi. Crescândă nu
mărulă locuitoriloră, trebue să crescă și 
celu ală școliloră. Pedagogiulă din Cer
năuță nu ne pote da adi atâția învăță
tori, câți ne trebuescă; cu atâta mai 
puțină va satisface elă trebuințeloră 
țării, decă numărulă școliloră va fi mai 
mare. Să nu uitămă, că comunele mari 
au trebuință de 2—3 învățători; unulă va 
lucra și în viitoră fără nici ună succesă, 
precum lucră adi.

In cele dise pănă acuma amă luata 
în privire mai alesă, ba chiar exclusivă, 
școlile de băețl, și amă vădută, că aceste 
stau în Bucovina mai rău, decâtă ori
unde în Austria. Despre școlile de fete 
la poporațiunea românescă din Bucovina 
nu amă vorbita nimica, pentru-că ast

îndreptățiți (?—Red. Gaz.), voră învăța 
acea limbă, care aici este limba legis- 
lațiunei, a guvernului, a autoritățiloră 
superiore, a judecătoriloră, cu ună cu
vântă limba de stată a acestei țări. Der 
tocmai pentru-că acesta este așa, după 
ce naționalitățile îuveță unguresce în 
interesulă și de buna loră voiă (?—Red. G.) 
și încă în școlile loră proprii, după ce 
pre bine sciu, că acesta trebue s’o facă 
în interesulă loră propriu, pentru-că la 
casă contrară ca cetățeni ai statului 
nu-șl potă validita pe deplină dreptulă 
de a influința asupra afaceriloră țărei: 
în genere disă nu mai e lipsă de acele 
speciale disposițiunl, a cărora îndreptă
țire onoratulă meu colegă-deputată A. 
Pulszky o caută în germanisațiă.

Binevoiască onoratulă meu colegă de
putată a stărui caastfeliu de disposițiunl să 
se dea la o parte și atunci nu va mai fi 
lipsă de ună sfată atâtă de ciudata, cum 
e acela, că trebue să ne germanisămă 
pentru ca să putemă maghiarisa pe alții. 
(Viue aprobări în stânga estremă).

Să nu vorbimă despre cestiunea de 
naționalitate, pentru-că în legătura în 
care a adus’o d-lă deputată Pulszki, ea 
n’are locă; vorba e aici singură numai 
de naționalitatea maghiară, cu ea și prin 
ea despre supremația statului maghiară, 
vorba e despre aceea, ca să ne aperămă 
contra unui inimică, care față cu acestă 
naționalitate este mai pariculosă decâtă 
tote nisuințele naționalitățiloră aflătore 
în patriă, pentru-că decă se va realisa 
tendința acestui inimică, atunci statală 
maghiară devine amenințata de celă mai 
mare periculă, de pericululă descompu- 
nerei interne. Aici e vorba de a se da 
o grea lovitură naționalității ungurescl, 
formațiunii de stată a Ungariei. Acesta 
este una din căușele, acesta este prin
cipala causă pentru care nu primescă 
proiectulă. (Aprobări în stânga estremă).

Desbaterile asupra legii militare.
Dep. Detrick dice, că proiectulă face 

să scadă însuflețirea armatei, chiar decă 
ar fi, de aceea îlă respinge.

Barth. Hevessy voteză pentru moți
unea lui Ugron.

Br. Rosner constată, că în cursulă 
desbaterei s’a observată o conglăsuire 
generală în punctulă, că fiecare vorbi- 
toru e devotată ideii mareloră aspira
țiuni naționale, a căroră îndreptățire ni
menea n’a negat’o și părerile au diferita 
numai în privința esecutării loră și a 
oportunității. (Aplause’n drepta la ti- 
szaiștl.) Acum nici n’ar fi ună succesă 
practică, pentru-că nu e ună corpă ofi- 
cerescă ungurescă numărosă și îndestu- 
litoră. Classa cultă a Ungariei trebuie 
să ia în armata actuală acelă locă, care 
e demnă de țelulă celă mare, de armata 
ungurescă de sine stătătore. Speră că 

feliu de școli nu există. Fetele Româ- 
niloră cele mai multe nu umblă la școlă, 
puține cerceteză școlile de băețl, er cele 
de prin orașe cerceteză în numără ne
însemnată școlile de fete germane. Așa 
cresce tineretulă femeescă la Români 
din Bucovina. Profesorele crescute în 
pedagogiulă din Cernăuță nici nu suntă 
apte pentru comunele românescl, chiar 
decă și suntu Românce, pentru că le 
lipsesce sciința lucrului de mână a ță- 
ranceloru nostre, adecă cunoștința in
dustriei casnice a Româncei. Acum 
bărbații dela sate se plângă, că băe- 
ții loră nu înveță în școlă nimică fo- 
lositoru pentru vieța practică, cu atâtă 
mai multă suntă îndreptățite țărancele 
să dică acesta despre fe ițele loră. Fe
meii dela țeră îi folosesce industria de 
casă. Profesorele, care esă din peda
gogiulă din Cernăuță, trebue să corăs- 
pundă trebuințeloră țării și să aibă cu
noștința exactă a lucrului de mână ală 
țăranceloră nostre. Așa voră pută câș
tiga ele si iubirea femeiloră dela țeră. 
Și învățămentală dela pedagogiulă din 
Cernărță ar trebui să se conformeze aces- 
toră trebuințe.

disposițiunile privitore la voluntari voră 
da în acestă privință1 ună resultată fa
vorabilă, așa că pote mulțl îșl voră alege 
definitivă cariera militară. Elă nu crede 
că s’ar pute ivi timpuri, îu (care armata 
s ar folosi ca instrumentă pentru supri
marea bbertății și apăsarea națiunei nn- 
gurescl. Primesce proiectulă.

Br. Ivor. Kaas vorbesce contra pro
iectului. Arată periculele ce s’ar pute 
nasce, decă tote păturile poporațiunii 
suntă instruite milităresce, der cu totă 
răulă trebue se urmeze esemplului celor
lalte state europene. Elă e pentru o ar
mată națională cu oficerl ungurescl. De- 
legațiunea e de vină, cjice elă, că n’avemă 
o armată corăspundătore pretențiuniloră 
națiunii. Cabinetulă Tisza a trădată 
pretențiunile națiunei pentru ca sâ aibă 
protecțiunea cercuriloră militare. Din 
institutele militare suntă aprope eschișl 
Ungurii. Națiunea nu va renunța nici
odată la aceea, ca armata să fiă pătrunsă 
de spirită ungurescă și să se validiteze 
în ea limba ungurescă. E pentru mo
țiunea lui Appony.i

SCIR1LE
ț Michailu Stroescu. „Democrația" din 

BucurescI ne aduce trista și durerosa 
scire, că marele patriotă română Michailă 
Stroescu, care a făcută cele mai frumose 
donațiunl pentru luminarea neamului ro
mânescă in Româniă și Transilvania, 
după o scurtă bolă a încetată din vieță 
la Odessa, în dimineța de 15 Ianuarie. 
Toți Românii simtă și împărtășescă îm
preună cu nobila soțiă a neuitatului re- 
pausată Elisa Stroescu adânca durere 
pentru acestă grea perdere.

* * *
Esamenu preoțeștii. Presfinția Sa 

episcopulă Aradului a dată următorea 
înștiințare: In conformitate cu disposi
țiunile regulamentului votată de sinodulă 
nostru eparchială din anulă 1887, termi- 
nulă pentru depunerea esamenului de 
cualificațiune preoțescă se stabilesce pe 
(jiua de 7/19 Februariu a. c. și <|6ele 
următore; er cererile pentru admitere, 
instruite conformă §-lui 8 din regula- 
mentulă susă amintită, au a se înainta 
consistorului nostru eparchială pănă la 
1 Februariu căi. vechiu anulă curentă.

* 
¥ ¥

Eomânia jună. Societatea academică 
„România Jună" din Viena șl-a alesă 
pentru anulă administrativă 1888/89 ur- 
mătorulă comitetă:Ioan Papanicolă, Drd. 
med. presidentă ; George Stolojaniî, stud, 
fii. vice-presidentă; Nicolae Maximă, stud, 
techn. secretară I.; Vasiliu Tibinca, stud, 
med. secretară II.; I. Gr. Țărână, stud, 
med. cassară; Constantină Galină, stud, 
med. controloră; Ioană Scintilla, stud, 
forest, bibliotecară și economă.

* 
« *

Concerte date de plugari. Corulă de 
plugari din comuna Paulișă arangeză în 
sera de 3 Februariu st. n. ună concertă, 
ală cărui venită jumătate este destinată 
pe sema fondului corului, er jumătate 
pentru fondulă gimnasiului română din 
Aradă; er corulă de plugari, condusă 
de dnii învățători Iuliu Tioldană și Teo
doră Paulă din Șomoscheșă va arangia 
în sala edificiului școlară de acolo ună 
concertă împreunată cu danță. Venitulă 
este destinată pentru ajutorarea copiiloră 
orfani.

* * +
Faptă jidovescă. Duminecă noptea, 

în săptămâna trecută, în comuna Veren- 
dinu din comitatulă Carașă-Severină la 
o oră după metjulă n pții, neguțătorulă 
cu marfă măruntă din locă, ovreulă Moritz 
Schrottmann, fiindă singură acasă, a stropită 
tote obiectele din prăvălie cu petroleu, 
și cu o aprinjoră le-a dată focă jidovulă, 
apoi sări afară pe ferestră, începândă a 
striga: „arde casa". Omenii cu mică cu 
mare se pomeniră din somnă, și unii 
începură a trage clopotele bisericii. In 
o clipă zidirea fu prefăcută în cenușe 
și noroculă a fosta, că n’a bătută vântulă, 
că altfelă era mai totă comuna mistuită
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prin focă. A doua cji Moritz Schrottmann 
fu trasă la răspundere la comună despre 
întâmplarea focului; densulă respunse, 
că nu scie nimică, se trimise după gen- 
darmărie, care veni îndată; gendarmii 
ila întrebară a doua oră și elă răspunse 
eră, că nu scie nimică, der îld legară 
de mâni cam strînsă, și apoi spuse în
dată întâmplarea adevărată în modulă 
descrisa mai susa și în fine se mai afla, 
că densula a pachetata încă în diua 
premergătore unele lucruri mai prețiose 
din boltă în 2 lădl, pe care le-a îngro
pata afunda în pămentă. Er cu vre-o 
patru dile mai nainte îșl asigurase tote 
sdrențele și nimicurile lui din prăvăliă 
contra focului, voinda a se îmbogăți cu 
astfela de apucături mișelula. Făptui- 
torula este acum pusa la umbră. Pro- 
prietarula casei în care, se afla prăvălia 
jidovului, a rămasa acum în timpă de 
ernă pe druma. Să se ferescă poporulă 
dela sate de jidovi ca de ciumă.

Convenția cu C-nia Lemberg-Cernănțl-Iașl.j
In privința acestei convențiunl se 

dau următorele relațiunl oficiale:
Guvernula româna ia întrega es- 

j loatațiune a liniilora române ale compa
niei, fără nici una amesteca seu controla 
din partea acesteia; compania mai re
nunță la cele 5—6 părți a escedenteloră 
posibile de venituri asupra cheltueliloră.

Personalula se asimileză personalu
lui liniilora Statului cu dreptula pentru 
direcțiune de a licenția din serviciu 36 
de impiegațl, cari nu sciu limba țării, 
seu cari au serviciu militară în Austria, 
și de a nu primi în serviciulă ei alțl 63 
de streini stabiliți în România, decâtă după 
ce voră opta pentru cetățenia ro
mână.

Ca consecință legală, înceteză esis- 
tența comitetului dirigentă, a direcțiunei 
de controla, a unei direcțiuni de esploatare 
la Iași, etc.

Fondula de pensiuni ală impiegațiloră 
liniei Lembreg-CernăuțI-IașI se împarte 
între linia austriacă și linia română în 
proporțiune cu numărulă împiegațiloră 
și pensionarilora respectivi.

Guvernula română face încă pentru 
suma de 130,000 lei achisițiunea casar- 
meloră, care constitue la cite ouvriere de 
la Pașcani.

In schimbă, guvernula română nu ia 
decâtă unica sarcină de a plăti în două 
rate la BucurescI garanția de 3.800,000 
lei prevădută în actulă de concesiune.

Garanția acesta a fostă mai în toți 
anii absorbită de esploatațiunea liniei, cum 
se făcea de companie; tote economiile 
ce resultă din supresiunea organeloră 
companiei, din reducerea personalului, 
din unificarea administrațiuniloră cu a 
statului, din o mai puțină onerăsă esploa
tare, etc, voră veni în deducțiunea 
acestei garanții, astfelă că din primulă 
ană chiar se p<5te estima la 6 —700,000 
lei beneficiulă statului.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Betușiu, Ianuarie 1889.

Domnule Redactoră!
Intotdâuna am fostă de părerea, că 

dreptulă de a scrie să’lă reservă acelora, 
cari au desteritate mai mare în mânuarea 
condeiului.

O corespondență însă, datată din 
Beiușă și apărută în guvernamentalulă 
din Oradea mare „Szabadsâg“, ml-a dată 
impulsă de a scrie acestă corespondență' 
apoi și împrejurarea, că Beiușulă, focu- 
larulă de odinioră de cultură ală Ro- 
mâniloră din Ungaria propriu îQ
timpulă din urmă a devenită din ce în 
ce mai puțină cunoscută înaintea publi
cului românescă, fără a cunosce motivele 
și căușele, cari i-au creată o astfelă de 
stare isolată. Ei! multe și grave suntă 
acele cause.

Ce se cjice între altele în acea co
respondență? Că în Beiușă dela scan- 
dalulă (?) cu steagulă domnește linisce 
deplină, studenții s’au moderată și cu

mințită, numai unii sburdalnicl au datina 
rea de a sparge ferestrile noului edi
ficiu (gimnasiulă celă nou e de a se în
țelege), amă cuteza să afirmămă, — 
continuă oficiosulă — că făptuitorii suntă 
stud.nțl; mai departe: Românii începă 
a trăi în armoniă cu Ungurii, dreptă 
dovadă îșl esprimă bucuria, că inteligința 
română cerceteză, respective sprijinesce 
o trupă de actori (unguri), care dă re- 
presentațiunl aici de vre-o 8 săptămâni 
cu ună succesă splendidă, (? mai că 
umblă a cerși) acestora le fac» o critică 
forte favorabilă, er publicului româ
nescă complimente pentru-că sprijinesce 
„arta“ (???)

Acesta ar fi pe scurtă esența acelei 
corespondențe.

Când am ave de lucru cu ună or- 
gană de publicitate seriosă, ne-ar veni 
a suspiționa, că D-loră 11-a venită mintea 
a capă și credă ei că a sosită momen- 
tulă să ne înțelegemă, deși în ora a 
12-ea. Der pe noi nu ne voră amăgi, 
trecutulă ne dovedesce pe deplină de 
ce spirită suntă ei conduși.

Scopulă loră este să arate lumei, că 
succesele de maghiarisare ocupă totă 
mai multă terenă, cum Românii din acestă 
ținută suntă accesibili pentru o cultură 
„superioră* (???) ca a loră; er cuven- 
tulă acela suscitată de atâtea ori, ca și 
cum—Tzâszlosertes~ (vătămarea steagului) 
nu însemnă alta decâtă: „nici acuma 
n’ațl casată gimnasiulă acela valahă, în 
care s’au crescută ațâți agitatori și duș
mani patriei ?u Da, părintesculă (?) și li- 
beralulă (?) guvernă ar voi să pună mâna 
pe gimnasiu, de care dispună peste l’/2 
milionă de Români din Ungaria propriu 
disă. Pare-mi-se guvernulă ar voi să ne 
trimită pe grumazi vre-o 6 profesori de 
stată (din cei 500 cari trăescă prin B.- 
Pesta — făcendă serviții guvernului în 
speranță, că voră fi instituițl undeva, așa 
cugetă ei ?) limba de propunere să fiă 
ungurescă și apoi mai târdiu și bieții 
copii de națiă românescă, în locă de su
mane și ciorecl, să porte atile și nădragi 
cu șindre, âr pentru noi, cari amă con
tribuită cu sângele și averea nostră la 
susținerea lui, va fi destulă mângâiere 
să scimă, că e confesională gr. cat. ro
mânescă în aparență.

Am avut ocasiune a audi mult păreri 
„sublime1* după conceptulă loră — dela 
pretinșii cultivatori ai orientului, ca d. 
e. „vomă face casarmă din acestă edi
ficiu, pentru ce să suferimă, ca puturo- 
sulă de opincară să devină mai învățată 
decâtă noi, că apoi nu te lasă să tră- 
escl.“ Și tote acestea le dice ună func
ționară de stată în publică și fără genă.

Numai unoră intențiunl păcătdse ca 
cele arătate se potă atribui persecuțiu- 
nile pornite în contra corpului profeso
rală și amploiațiloră români. D-nii foști 
profesori: T. Roșiu, V. Leșianu și Dr. 
I. Ardeleană (ca și cari puțini se voră 
afla pe la gimnasiile de stată și ung. 
confesionale) au fostă destituițl totă din 
motivulă acela, că nu suntă destoinici 
de a propune în spirită „patriotică. * 
Servescă-le d-loră foști profesori dreptă 
mângăere, că noi, toți aceia cari amă ve
nită în atingere cu dânșii și cari le-amă 
fostă discipull scimă apreția meritele 
loră mai multă decâtă aceia, cari s’au 
servită de tote mij locele pentru ca, de
nunțați fiindă, se-i depărteze dela gim
nasiu, unde au muncită aprope */4 de se- 
culă, împlinindu’șl datoria cătră multă 
persecutata nostră națiă și patriă.

(Va urma.)

Din cameriie române.
D-lă A. Lahovary, ministru ală do- 

menieloră, arată că porturile france nu 
suntă un ce de principă politică, ci nu
mai cestiă pur financiară și economică. 
Tote partidele cai! s’au succedată la gu
vernă au condamnată porturile france 
și nu înțelege cum Lascar Catargiu să 
facă divergință pentru acesta.

D-lă L. Catargiu-, Ți-oiu spune și vei 
înțelege.

D-lă Al. Lahovary: D-lă Lascară 
Catargiu, care a fostă șefulă partidului 
nostru și care este și adl.

D-lă Catargiu: Nu mai sunt.
D-lă Lahovary arată apoi, că acestă 

cestiă nu e o cestiă de porto franc, ci 
de porto-foliu. (Aplause.) De două luni 
de dile de când sunt pe acestă bancă 
a durerei, suntemă mereu hărțuițl. Ni se 
împută, că suntemă cu junimiștii. Cum? 
După ce am intrată într’ună modu onest 
și leală în cabinetă, tot așa dorescă sg 
eșimă. Voiu să fiu cinstită în cabinetul^ 
d-lui Th. Rosetti, după cum am foștii 
și în celă ală d-lui Lascar Catargiu. D 
geaba ne învinovățesce d-sa și ai d-salee 
că nu am curățită funcțiunile de colec
tiviști. Sunt mulțl funcționari cinstiți 
și nu-i putemă să-i dămă afară. Suntă 
mulțl cu numărose familii. Nu trebue 
să esiste divergințe între noi și d. Las
cară Catargiu, căci d-sa pune mai pe 
susă interesele țărei decâtă ale d-sale 
personale.

D-lă Lascar Catargiu răspunde d-lui 
Vernescu, că amândoi împreună și cu 
d-lă D. Brătianu au promisă într’o mare 
întrunire ținută la Galați, că voră face 
porturile france. Adresându se cătră 
banca ministerială, acusă că dela Martie 
încoce densa n’a lucrată nimica, ci s’a 
schimbată numai ună ministru dela ună 
departamentă la altulă. Rogă apoi pe 
d. Lahovary a se uni cu d sa decă vo- 
iesce să reușescă și să începă cu mătura 
încependă dela ministeră chiară. Aci nu 
e vorba de nisce mici funcționari onescl. 
Conchidendă face apelă la d-nii deputațl 
ca să dea porturile france Galațiloru și 
Brăilei, căci deja de mult li s’a promisă.

HI. Cogâlniceanu vorbesce în cestie 
de regulamentă, dice că s’a făcută ces
tie ministerială, că s’au discutată alte 
cestiunl streine, der cestiă principală nu 
s’a atinsă de locă și anume despre franco- 
porturile nu s’a vorbită nimică. Dlă 
Lahovary mă acusă, că ași fi în contra- 
dicere cu cele ce am disă sub guvernul 
d-lui Ioană Brătianu, când am fostă nu
mită în comisiunea pentru suprimarea 
franco porturiloră. Și atunci am avută 
aceleași păreri ca acuma.

Dlă N. Blarembergv. cere cuventulă 
în cestie de regulamentă. Pe când d-sa 
vorbesce, se cere închiderea discuției. 
D-lă N. Blaremberg nu cedează cuven
tulă. Sgomotulă durează 20 minute. 
D-lă Pogor părăsesce biuroulă presi- 
dențială. In timpulă acesta ună grupă 
de deputațl se repedă la d-nulă Lascară 
Catargiu și’lă urcă la biuroulă de pre
ședinte. D-lă Lascară Catargiu consultă 
camera și acesta prin ridicarea de mâni 
acordă cuventulă d-lui Blarembergă. Se 
cere apoi contra probă cu bile, sgomo
tulă cresce mereu, daputații se apostro- 
feză reciprocă în mijloculă incintei. D-l 
Catargiu nu voesce sâ facă contraprobă 
și repetă din nou, că d-lă Blarembergă 
are cuventulă...

In mijloculă unui tumultă grozavă 
se audă cuvintele vehemente ale d-lui 
Blaremberg: „Nu m’am temută la Bossel 
și la Orfeu, nu m’am temută de primej
dii mai mari, nu mâ voiu teme nici de 
acesta! Nu voiu părăsi acestă tribună 
cu nici ună preță.u

După o jumătate de oră, sgomotulă 
înceteză. D. Blarembergă îșl înoepe cu
vântarea. Numai atunci d-lă Lascară 
Catargiu întră ’n bancă.

D-lă N. Blaremberg», începe să arate 
importanța franco-porturiloră, dovedesce 
cu cifre și cu date despre importulă și 
esportul României în trecută și în present. 
Și în alte țări esistă porto franco, d. e. 
în Germania. Face apelă la d-nii depu
tațl ca să voteze reînființarea franco- 
porturiloră Galați și Brăila e în întere- 
sulă întregei țări chiar. Eu nu sunt 
d-loră, urmeză oratorulă, ca unii din 
d-nii de pe banca ministerială, cari au 
făcută politică de pe saltea și de pe ca
tifea, eu sunt Română, sunt patriot și 
pe lângă acesta representantulă cole
giului de Braila. Incheindă face ună nou 
apelă la d-nii deputațl, ca să voteze re
înființarea franco-porturiloră Brăila și 
Galați. Voiimă o Româniă francă și 
scutită de călcâiulă germană.

D-lă Th. Rosetti, prim-ministru, răgă 
camera să nu voteze acestă proiectă, 
fiindcă interesele interne ale țărei suntă 
în jocă.

Proiectulă s’a respinsă.
Senatulu în ședința dela 13 Ianuarie 

a lucrată în secțiuni.

Telegrama Ini Kossuth cătră junimea maghiară.
„Mulțămită adunării regnicolare a 

tinerimei ungurescl pentru simpatica ei 
amintire. Binecuvântarea mea să cadă 
asupra decisiunei ei! Numai strînsa ți
nere la principiile unei epoce strălucite 
în istoria nostră esplică esistența de o 
miiă de ani a națiunei nostre, numai 
strânsa ținere la aceste principii promite ] 

națiunei o a doua esistență de o miiă de 
ani. Fără aceste principii, lipsită de ca- 
racterulă său națională, n’ar pute esista 
nici chiar ca naționalitate.

Este dreptulă și chemarea Unguru
lui de a forma ună stată din patria sa 
și unulă din cele mai neapărate atribute 
ale ființei de stată este armata națională 
maghiară, cu steagă maghiară, cu limbă 
de comandă maghiară și cu sentimentă 
maghiară. Nu este ungură, ci ună ne
vrednică acela, care voesce să abată na
țiunea maghiară de pe calea ei care ni- 
suesce spre acestă ideală. Spiritulă 
patriotică ală tinerimei este speranța 
viitorului patriei nostre, garanția sigu
ranței sale. Cătră ea se adreseză aver- 
tismentulă : Ungure veghiază! Cine va 
fi pavăza nostră, decă nu tu? Perseve- 
ranță! Sursum corda! Kossuth.

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

Budapesta, 30 Ianuarie. Resul- 
tatulu votului asupra legii militare 
a provocată însemnate tumulturi de 
Stradă. Deja dup’ameiți cutrierară 
demonstranții stradele, der în cu- 
rendă se retraseră elementele mai 
bune, așa că sera poporațiunea cea 
mai de josft a demonstrată în modă 
înfricoșată, a spartă lampele de pe 
strade, ferestrile galantareloră, se în- 
căeră mai adeseori cu poliția. Au fostă 
mai multe răniri și arestări. Ar
mata a ocupată t6te piețele și răs
pântiile stradeloru, mai adeseori 
a trebuită se respingă cu baioneta pe 
tumultanți. Numai cătră miecjulu 
nopții s’a restabilită liniștea.

Berlinu, 30 Ianuarie. Reichsta- 
gulu a primită proiectulă privitoră 
la Africa orientală.

Parisu, 30 Ianuarie. Consiliulă 
de miniștri a hotărîtu, ca mâne se 
dea camerei t6te lămuririle po
sibile despre intențiunile guver
nului și se comunice, că’i va pre- 
senta imediată proiectulă de lege 
privitoră la scrutinulă pe aron- 
dismente.

DIVERSE.
Planeta Venus, piarele francase scriu, 

că planeta „Venus“ este în «Șilele acestea 
visibilă fără ochiană, în timpulă dilei. 
La Parisă, spre direcțiunea sud-vest, 
„Venus“ e visibilă dela 12—3 ore după 
prâncjă, pe ună timpă senină. „Venus“ 
n’a mai fostă visibilă decâtă în 1858 
și în Octomvre 1790, în timpulă când 
armata francesă se reîntorcea din 
Egiptă. Francesii o numiră „Steua" lui 
Bonaparte.

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Ianuarie st. n. 1839.

Bancnote românescl Cump. 9.20 Vend. 9.22
Argintă românescă - „ 9.10 J1 9.15
Napoleon-d’orI - - - „ 9.52 W 9.55
Lire turcescl - - - „ 10.80 M 10.88
Imperiali - - - - „ . 9.80 R 9.88
GalbinI „ 5.60 M 5.69
Scris, fonc. „Albina** 6’/0 „ 101— n —.—

n n n ^°lo „ 98— n 98.50
R.iihlA riiBAQf.T - - - 127._ 19R —ItllUlv A 1X0001*1
Discontulă - - - - 6*/,-8*>/0 Pe

ii 
anti.

Curaulă la bursa de Viena
din 29 Ianuarie st. n. 1880.

Renta de aurii 4°/0 ------ 101.—
Renta de hârtia 5°/0 ------ 93.10
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 115.—
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu el. de sortare - - - - 105.— 
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.— 
Bonuri croato-slavone ----- 104.—
LosurI din 1860 ------- 142.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 890.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 310 — 
Acțiunile băncei de oredită austr. - 310.30
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.56*/,
Mărci 100 imp. germane - - - - 59.22*/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.80

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Or. Aurel Mureșianu.
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-Gazeta Transitvaniciu întră în anulă ală 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincldecea a esistenței sale suntă 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, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei dece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloră sei.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulu de pană atunci, 
ir dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care cji, erășl cu același prețu, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci înebee amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea ciurului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amu isbutitu ca cjiarulu să-șî aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăc}! dela unu cjiaru, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă dice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcjî când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea (Jiaristicei 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 tbte 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 se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai să corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se p6tă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimu se facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în tjiarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă acjl la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulu politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, alu afaceriloră 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 unu (jiaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui -— și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela annlu nou 1889 îna
inte să milrimu în modu des tu lu de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și se le întocmimu și să le 
redactămu astfelu, ca să intereseze pe ori și ce cetitoru și se se pdtă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe *nu și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cjiarulu, deschidemă abonamentă separată la numerele 

data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe ailU numai 2 fl. V. a.
Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în ccrculu domniilor# lorii pentru lățirea „Gazetei Trail- 

rdvamei precum și pentru răspândirea in poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se pot# abona și separate.
Redacțiunea.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statii r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

- H ~i ~ ii n ——■—
Budapesta — Predealu J Predeaiu—Budapesta ■ B.-Pesta-Ajradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-I’esta! Copșa-mieă—Sibiiu

Tren de 
per- 

j sine

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.- 3.10
Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladâny 2.02 5.47 5.39

Oradea-mare < 4.18 7.01 8.46
| 7.11 9.18

Vărad-Velencze 9.27
Fugyi-Vâsârheli 9.44
Mezo-Telegd 7.41 10.21
Rdv 8.10 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.04 1.57
Huiedin 9.34 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
GhirbGu 4.36
Nădășel 4.58

Cloșiu j 10.34 5.26

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cncerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințuld de susii 1.45
Aiud 2.07
Teiușâ 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micisasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaș <1 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișdra 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodd 7.32
Âgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

, | 9.45
Brașovd j 1.55

Timiștt 2.53
Predeal u 3.28

BucurescI 9.35

Trenu 
mixt

6.18
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
6.381
6.56
7.15
7.41
9.18

0.09
0.19
0.48
1.55
.2.34
2.52
1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per
sane

, Trenu 
accele
rată

| Trenă 
mixt

BucurescI | 7.30
iPredeala 1.14
Timiș il 1.45

Brașovu j 2 32
4.10 7.10

Feldiora 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Âgostonfalva 6.07 8.36
Homorodn 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sighlșâra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
MediașA 10.37 11.47
„ X 1 10.59 12.02
Copșa mică :| 11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
CrăciunelU 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
'AiudU 2.18 2.08
VințulU de susti 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cncerdea 3.14 2.53
Ghirișu 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

5.56 5 -
6.37 5.32

Nădășolil 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghirești 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43 1

Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
R<Șv 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V Asârheli 10.47
Vâțad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8 42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.15 10.08 1.33
'Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1.55 7 451 Viena

2.50 7.15 6.05

Trenă 
omni
bus

Trenu 
] mixt

I Trenu
1 de
' pers.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii

GlogovațU
Gyorok
'Paulișa 
iRadna-Lipi 
Conop 
Berzava
Soborșinft
Zamu
Gutasad..
Iha
Branh'ica
Deva
Simeria (.Piski)
Orăștia 

iȘibotQ
Vințuld de joșii
Uba-Iulia
Telușd_________

iova

Trenu 
omni
bus

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

11.10 2.- Tcinșă
8.20 9.05 Alba-Iulia

11.20 12.41 Vințuld de josh1
4.10 5.45 Șibottl

2.17 4.30 6 _ 'iOrăștia
2.37 4.43 6.13 Simeria (Piski)
3.19 5.07 6 3° Deva
3.43 6.19 6 51 Branîclca

4.05 5.41 7.10 Ilia
6.09 7.37 Gurasada
6.2S 7.55 Zamu
7.25 8.42 Soborșind
8.01 9.12 Berzava
8.34 9.411 Conopti
8.55 9.5^ Radna-Lipova
9 19 10.17 Paulișu

1.47 9.61 10.42 Gyorok

2.08 10.35 11.07 Glogovaț
11.09 11.37 Aradii
11 39 12.- I
12.12 12.29 Szolnok

8.55 12.29 12.46 Budapesta
9.54 1.16 1.26 Viena

Nimeri» Plski)-I*et-roșenI

(Simeria8.-
8.36 Btreiu
9.02'tUațog<l
9.32| Pui 

lO.irCrivadia 
10.51 banița 
12.16b>etroHi'iil 
12.501------- :—

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47

Aradii
Aradulh nou 
Neineth-Sâgh 
Vinga 

—7 30i|0rczifalva
-g-jgljMerczifalva 
——— Timisdra 
10.—b

Murășu-Tudoșu-Bistrița

4.40[ Bistrița
g 021! Țagu-Budatelecil 
____ , Mureșil-Ludoșu

II
Notă: Numeru încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Murășil-Ludoșil 
Țagtl-BudatelecCi 
Bistrița

Bistrița-.YIuresu-Ludostî
5 5 5

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.62
3.23
3.55
4.08'
4.441
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.36
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53 

10.27' 
10.42' 
10.58 
11.35
11.39
12.31
5.12 

~)20
6.05

Trenă 
mixt

11.-
11.21

142
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
tomnesii 1
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sihiiu-Copșa-inieă

Sibiin
Ocna 
Eomneșh
Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
,10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cueerdea - Oșorheiu ■ 
___ ’ 
5.50 Reghinulu săseseu

Petroșeui-Simeria (Piski)

4.26,
5.12|
5.55
6.41
7.26
8.14
8.60

6.47 2.42'I’etroșeni 9.36
7.40 3.25 JBanița 10.17
8.61 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11|Pui 11.42
11.02 5,59Hateirti 12.23
11.60] 6.40|Streiu 1.12
12.30 7.12|simeria 1.51

6.13.
t>.38Î
7.19
7.38
6.20

Cncerdea
1

3.05 10.20 3.25
'Cheța 3.35 10.50 3.68
Ludoșu 3.56 11.11 4.20
i,M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
[iemutil 4.43 111.67 5.11
Sânpaulîl 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu '
5.40 iz.bbi b.13
6.— 4.0»

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Reghiiiulii săseseâ' 
Osorheiu-Cueerdea 

5

Aradii—Timișora
=ț=
6.06
6.33"
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

Timișora Aradii

F
0.48 Timișdra
6.19 Merczifalva 

Orczifalva 
Vinga

6.44
7.16
7.47 Neinoth-Sâgh
8.08 Araduld nou 
9’02 Aradi

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul-săs.

I
Ij Oșorheiu

Mirașteu 
Sânpaulil 
Iernutil
M. Bogata 
Ludoșii 
Cheța 
Cncerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.36 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-lJuied,

Odorheiu—Sigliișora

1
Ghirisu—Turda Turda—Ghirișu

1 1
Ghirișu 9.26: 4.19Ț
Turda 9.47| 4.40

Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

6.05 5.38
1^16

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

| Sighișora 
Odorheiu

Odorheiu
9.45||Sighișâră

Sighișora—Odorheiu

2.18
2.39
3.08

In ied.-Simeria (Piski)
9.41
1.11 Unieddra

Cerna
Simeria

9.36
9.50

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


