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Brașovu, 20 Ianuarie v.

Guvernulă ungurescă șl-a pusă 
cu totă hotărîrea în gându, să 
aducă la sapă de lemnu pe gră
nicerii din Bistrița-Năseudu și se-i 
iacă se ia lumea-n capu, pentru ca 
se rămână stăpâne pe vatra gră
nițeriloră și pe averile loră adu
năturile străine.

Nu era mulțumită guvernulă 
cu numirea unui comisarii în per
sona fișpanului Banffy, celă mai 
mare vrășmașă ală Româniloră 
și ună felă de Potemkin ungurescă, 
care administreză fondurile pe un- 
guresce ca cum ară fi secvestrate, 
ci a mai pornită și procesă în 
contra celoră 44 de comune gră
nițeresci și a fonduriloru loră, 
precum procesă s’a pornită co- 
muneloră și din partea familiei 
baronului Kemeny pentru ave
rile loru.

Guvernulă, sub pretextă de a 
regula raporturile de posesiune a 
grănițeriloră din Bistrița-Năseudu, 
are intențiunea se presenteze ca
merei ună proiectă de lege, care 
nu ține semă nici de diplomele 
domnitoriloră, nici de actele de 
fundațiune, ci pe temeiulă că gră- 
nițerii au fostă odată iobagi, er 
comunele ca corporațiunl au fostă 
domni pământeni, voesce se le ia 
grănițeriloră o parte din pădurile 
și pășunile comunale și se-le pună 
spre folosire la disposiția tuturoră 
veneticiloră, cari s’au așeejată și 
se voră așecța în părțile bistrițene 
și năsăudene, partea cea mai mare 
Jidovi rătăcitori de prin Rusia și 
Galiția, elemente de întărire a 
rassei ungurescl.

Acesta ar fi ună diavolescu 
pasă, prin care grănițerii s’ar des- 
poia de o parte din averi, er res- 
tulă ce le-ar rămâne înscriindu-se, 
cum voiesce regimulă, pe numele 
familiiloră grănițeresci, îlă espune 
periculului de a fi oricând vân
dută, esecutatu, cu ună cuvântă 
trecută în mânile veneticiloră pbte 
și numai pe rachiu și pe tutună, 
er acele familii grănițeresci ară fi 
espuse a ajunge cerșitbre ori slu 
gile adunăturiloră streine. Unde 
mai pui apoi, că acestă despoiare, 
numită de guvernă segregare, ar 
trebui se se facă prin processe, că 
ară fi necesare comisiuni judecă- 
torescl, ingineri, esperți, advocațl 
ș. a., și că tote acestea ară costa 
sume enorme ce ară trebui se le 
plătescă familiile grănițăresci.

Ba mai pretinde erariulă, ca 
din fondurile grănițăresci se se 
susțină biserica și școla ungurescă 
din Rodna, costândă întreținerea 
loră 13—18 sute fiorini; apoi se 
i-se cedeze ca proprietate și nisce 
munți, precum și edificiulă unde 
e judecătoria din Năseudu și edi
ficiulă din Rodna unde e șcbla 
de stată, luată ec’ așa fără a 
plăti chiriă. Și tote acestea se 
le fa grănițerii decă, voiescă ca 
erariulă se renunțe la alte preten- 
țiunl și să nu mai folesescă și 
celelalte edificii grănițăresci, ce 
le folosesce acți, de cancelarii pen
tru dregetoriile administrative și

judecătoreșcl, pentru temnițe, pen
tru poștă, pentru finanți și altele, 

Cum vedemă, regimulă s’a în
cleștată în averile grănițăresci ca 
ună polipă și comunele grăniță
resci, ca se scape de pericululă 
ce le amenință, au cedată în multe. 
Astfelă au cedată în cestiunea 
bisericei și școlei unguresc! din 
Rodna, în cestiunea terenului mon
tană cuprinsă ac|i de dregetoria 
montană, precum și în cestiunea 
edificiului din Rodna, ba au ce
dată și în cestiunea veneticiloră 
streini, ca aceștia să se ’mpărtă- 
șescă de folosele averiloră grăni
țăresci avendă a plăti o taxă 
odată pentru totdeuna ori o taxă 
anuală.

Der t<5te acestea au fostă za
darnice, căci intențiunea guver
nului nu e a regula afacerea, ci a 
o încurca.

Alăturea cu guvernulă. ună altă 
periculă amenință averile grăniță
resci din partea familiei Kemeny 
care, pentru-că grănițerii îșl folo- 
sescă averile loră, pretinde o des
păgubire de peste o jumătate mi- 
lionă florini, sub pretextă că fa
milia n’a fostă despăgubită când 
s’a ștersu iobăgia. Și aci grăni
țerii prin representanții loră au ce
dată a da o despăgubire de 150 
de mii florini.

Der și acestă încercare de îm
păciuire, ca și cea cu erariulă, n’a 
avută nici unu resultată, pentru 
că intențiunea guvernului și a duș- 
maniloră neamului românescă e 
sărăcirea și isgonirea acestuia dela 
vatra sa.

Guvernulă a și tăcută ună pasă 
spre a resolva cestiunea în favo- 
rea adunăturiloră străine și în pa
guba grănițeriloră. Acesta, spre 
durerea nostră, trebue se o aflămu 
din foi streine, căci nici ună Ro
mână năsăudenă n’a găsită cu cale 
a ne vesti nedreptatea ce li s’a 
făcută grănițeriloră.

Și anume în ședința din Ianua
rie a comitetului administrativă 
din Bistrița s'a comunicată o de- 
cisiune ministerială, în înțelesulă 
propunerei comitetului administra
tivă, că atâtu pădurile câtă și pă
șunile nu suntă proprietate a fos- 
teloră familii grănițăresci, ci a 
comuneloră politice și că de aceea 
tote acele taxe „ nelegale “, ce au 
îostă luate dela locuitorii coloni- 
sați mai târejiu pentru folosirea 
păduriloru comunale și a pășuni- 
loră, se li-se restitue acestora ime
diată și ei de aci încolo se folo- 
sescă împreună nejigniți acele pro
prietăți comunale.

Etă’i pe grănițeri despoiați de 
ună dreptă ală loră de proprie
tate, despoiați și de sumele încas- 
sate ca taxe, ce după dreptă suntă 
averea loră.

Decă va merge lucrulă totă așa, 
li se va lua grănițeriloră ună dreptă 
după altulă, proprietate după pro
prietate, avere după avere, pănă 
ce voră rămâne pe drumuri, în 
mizeriă ori voră fi nevoițl a lua 
lumea în capă.

Și e în stare să ll-o facă gu
vernulă. care a trebuită se se simță

încurajată vecjendă cum bieții gră
nițeri au fostă sfătuiți și puși la 
cale pănă acum se cedeze când 
într’o cestiune când într’alta, se 
nu facă oposițiune energică.

Oare aci ar fi ajunsă lucrulă, 
decă grănițerii dela celă dintâiu 
pasă ală guveruului, ală organeloru 
lui și alu celorlalți dușmani indi
geni și venetici de a știrbi drep
turile loră, ară fi înfruntată cu 
bărbățiă aceste uneltiri și le-ară 
fi dată cuvenita lecțiune ?

Suntemu siguri și deplină con
vinși că, decă dela începută s’ar 
fi dată alarma, decă nu s’ar fi tre
cută cu tăcerea uneltirile dușma
ni loră și decă s’ar fi făcută puter
nică oposițiune, astăcji grănițerii 
ară stăpâni în linisce proprietățile 
și averile loră. AZI nu s’ar lăuda 
fișpanulă Banffy, că în comitatulu 
Bistrița-Năsendă e pașă, că păte 
tăia și spenejura, ci ar da bună 
Ziua românesce grănițerului ro
mână și s’ar purta cu elă ome- 
nesce.

Deră, și-au dată grănițerii de- 
getulă, li-s’a cerută mâna ; și-au 
dată mâna, li-se cere acuma și 
capulă.

Da’lă voră grănițerii și pe a- 
cesta?

E timpulă supremă, ca Românii 
grănițeri se se reculegă odată, 
se-și strîngă rândurile și să-și a- 
pere cu energiă averea loră câș
tigată cu șirbie de sânge versată 
pe câmpurile de bătaie spre apă
rarea monarchiei. Să se reculegă 
și să înceteze de a mai totă ceda 
din drepturile loră, decă nu vo
iescă să ajungă cerșetori și slugi 
ori iobagi ai veneticiloră !

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*. 
(ServiciulU biuroului de coresp. din Post»)

M6rtea principelui de cordnă.
Viena. 1 Februarie. Dela curte nu 

s’a făcut nici o în sciințare cu privire 
la înmormântare. Probabil că în
mormântarea se va face Marți. Ma
iestatea Sa este cu totulă desolată 
și sdrobitu de durere. împărătesei 
i-au săcată lacrimele și privesce 
înaintea sa mătă și resignată. Ste
fania plânge ne’ncetată. Audiența 
ministrului Tisza la împăratulu a 
fostă mișcătbre. Maiestatea Sa i-a 
întinsă mâna și i-a strîns’o fără a 
dice ună cuvântă. Dela tbte cur
țile sosescu întrebări, când se va 
face înmormântarea.

Împăratulu Germaniei a tele- 
grafată, că va veni însuși la 
înmormântate. S’a refusată însă 
cu mulțumire ori ce participare 
a curțiloru străine, debre-ce Ma
iestății Sale i-ar fi cu neputință 
de a primi pe principii străini. 
Unu ordină de <|i Pe armată va 
ordona, ca regimentulu de infan- 
teriă Nr. 19 să pbrte totdeuna 
numele prințului de corbnă. Erî 
după amec|u era să se facă ob- 
ducțiunea cadavrului. Despre acesta 
nu este însă încă nimică cunoscută. 
Se vorbesce, că archiducele Ca- 
rolă Ludovicii va primi titlulă de 
archiduce succesoră al tronului. La 

tote curțile din Germania s’a or
donată purtarea de doliu. De pre
tutindeni sosescă imposante ma
nifestări de condolență.

Bruxela, 1 Februarie. Părechia re
gală a plecată aeji-dimineță la Vi
ena.

Londra, 1 Februarie. Prințulă 
de Walles va pleca la Viena.

Budapesta, 1 Februarie. Totă 
orașulu este îmbrăcată în doliu.

Budapesta, 1 Februarie. „Bu- 
dapesti Kozlony“ publică unu co
municată după care este falsă pă
rerea, că mortea prințului de 
coronă ar fi a se ascrie unui atacă 
de apoplexiă. Doctorulă Wieder- 
hofer, care a fostă chiămatu fără 
întârziere la Meyerling, « constatată 
la capulă prințului dc coronă o rană 
destulă de mare, causată de împușcă
tură. Păreții craniului și bsele cra
niului au fostă despicate în mă
sură mai mare, așa că mbrtea a 
trebuită să urmeze momentană. 
Lângă pată, în imediată apropiare 
de mâna dreptă, s’a găsită unu 
revolveră descărcată, a căruia po- 
sițiune nu mai lasă nici o îndoelă 
despre aceea, că mortea a fostă cau
sată de. propria mână. împrejurarea, 
că personalulă servitoriloru se afla 
în clădirea de alături și că servi- 
torulă de lângă persbna răposa
tului a fostă trimisă de prințulu 
de coronă, ca să ia disposițiuni 
pentru vânătore, esplică pentru ce 
n’a aucjitu nimenea împușcătura. 
O comisiune trimisă neîntârziată 
la Meyerling a constatată faptulu.

Comunicatulă constată, că în 
timpulă din urmă s’a observată 
la prințulu de coronă o bolnăvi- 
ciosă iritațiune a nerviloru, de
clară giozniculu evenimentu ca 
ună resultată alu unei turburărl 
momentane a minții, amintesce, 
că prințulă de coronă de câtva 
timpă a suferită de mari dureri 
de capă, ceea ce se ascrie acelei 
împrejurări, că prințulă de corbnă 
în tomna trecută a căZutu de pe 
cală, care împrejurare însă atunci 
s’a ținută secretă în urma or
dinului espresă ală prințului de 
coronă.

Berlinu, 1 Februarie. Secretarulă 
de stată Schelling a fostă numită 
ministru de justițiă.

Parisu, 1 Februarie. într’o șe
dință sgomotbsă a camerei a pre- 
sentatu ministrulă-președinte Flo- 
quet proiectulă de lege asupra 
restituirei scrutiniului pe arondis- 
mente,

BucurescT, 1 Februarie. Camera 
a alesă ca președinte pe d. Grădiș- 
teanu, liberală-conservatoră.

ZDIZST
Proiectata coloniala germana.

Reichstagul!! germanii a luatti în 
desbatere proiectulă colonială. Contele 
de Bismark Zice, >?A asasinarea misiona- 
riloră a făcută situațiunea încă și mai 
gravă. Marina nu pote singură să atingă 
ținta dorită, îi trebue cooperarea trupe- 
loră coloniale. Prin numirea ca comi- 
sară ală Imperiului a d-lui Wissmann, 
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caro este un! om! încercata, este si
gura c-ă scopula se va atinge.

D-l! Wissmann luanda cuvântul! 
declară, că lucrula capitala pentru a 
combate sclavagiula este recucerirea 
costelor! orientale. După suprimarea 
insurecțiunii, va trebui să se oprescă și 
să se supravegheze intrarea armelor!. 
Oratorula este convinsa, că cheltuielile 
făcute de Germania îi vora fi folositore, 
pentru că litoralii sunta forte productivi. 
Insurecțiunea n’a fosta provocată, ci nu
mai iuțită de Germani. (Aplause).

Caucelarula a felicitata pe orator!. 
D-la Bamberger demonstrând! neisbânda 
politicei coloniale germane, consideră că 
motivele pe cari se baseză proiectuld 
nu sunta suficiente. Arată de asemenea 
experiențele neplăcute făcute de Francia 
și Italia, și se teme de complicațiunl cu 
alte popore.

D-la Wissmann respinge argumen
tele d-lui Bamberger.

D-ld Windhorst Z*00, că punctul! 
esențiala este suprimarea sclavagiului. 
Guvernul! rămâne răspundător! de chel- 
tuelile ce se vor! face.

D-l! de Bismark declară, că pro
iectul! răspunde numai trebuințelor! ce
lor! mai urgente ale momentului. El! 
constată în privința Zanzibarului și a 
Samoei, că Germania e în deplin! a- 
cord! cu Englitera, și că este 6rm! ho- 
tărîtă să mențină acest! acordă. (Aplause). 
El! probeză, că nu și-a schimbată pur
tarea în cestiunile coloniale dela 1885 
încoce; der nu pote să se pună în opo- 
sițiă în contra țărei întregi. Elă trebue 
să cedeze cererei generale a națiunei 
care voesce ca costele dobândite de so
cietatea germană să rămână în mânile 
Germaniloră. Nu pote să provoce în 
timpulă viitoră la adresa sa acestă mus
trare, că n’a apărată pe Gerjnanl și po
sesiunile loră. E vorba de civilisațiune, 
de suprimarea sclavagiului și de utili- 
sarea costei pentru comerț!.

După câteva discursuri, proiectul! 
a fostă trimes! unei comisiunl de 21 
membrii.

SCIRILE DILEI.
Petreceri oprite. Din causa încetării 

din vieță a Alteței Sale c. r. Principelui 
de coronă Rudolf!, direcțiunea poliției 
din Brașov! a oprit! balurile și alte 
petreceri pănă la o altă disposițiune.

* * #
Conversiunea. Ministrul! unguresc! 

de interne face municipiile atente la 
avantagiele conversiunei și le provocă 
să ia neîntârdiată disposițiunl în pri
vința schimbărei obligațiunilor! rurale 
administrate în cassele comitatense ori 
aflătore în proprietatea fondurilor! ce 
stau sub supravegherea lor! și pănă la 
9 Februarie să le depună, obligațiunile, 
spre acestă scop! la cassa orășenescă 
ori la oficiul! de dare.

* * *
Academia de drepții din Aglia. Ora

șul! Agria (Raab) a adresat! ministrului 
Csaky o representațiune în afacerea or- 
dinațiunei, prin care se desființez! aca
demia de drept! de acolo. Ministrul! 
a răspuns!, că îșl susține măsura luată, 
desființarea stând! în legătură și cu 
reforma necesară a instrucțiunei juris
tice.

* * *
0 disposițiă bună. Spre a împlini 

dorința mai multora, oficiul! polițienesc! 
al! Brașovului din loc! a dispus!, ca 
medicul! veterinar! al! orașului să se 
afle în fiecare di dela 9—10 ore înainte 
de amecjl la oficiul! polițienesc!.

* * *
Fabrică de zachară in Aiudă. Se 

anunță din Aiud!, că contelui Koloman 
Kemeny i-a succes! a face, ca fabrica 
de zachară să se ridice în Aiudă. In 
luna viitore producătorii de sfecle vor! 
primi semințe.

* * *
Tergulă de ernă in Râșnovu. De 

rândul! acesta tergul! Râșnovului a 

fost! de mijloc!, cel! de vite. Din 1550 
s’au vândut! 609 vite comute și 92 
cai. Cei mai scumpi boi s’au vândut! 
cu 285 fl. părechia. Târgul! de mărfuri 
a fostă mai slabă, der în asemănare cu 
cele trecute mulțămitoră.

** *
Uneltiri ungurescl. La comitetul! 

administrativă din Bistrița sosise o peti- 
țiune prin care se pretindea, că locuitorii 
din Iadă cer! să li-se ’nființeze școlă 
comunală. Acum s’a dovedită, spune 
„Bistritzer Wochenschrif“, căpetenții au 
fostă amăgiți de fostul! învățător! sas! 
Heitmann, care a și făcută petițiunea și 
i-a pusă se o subscrie tăinuindu-le ade
văratul! cuprinsă al! petițiunei. Lo
cuitorii să se ferescă de uneltele ungu
rescl. i

* ¥ *
Dările in Bistrița. In 1888 se înscri

seseră în Bistrița 77,275 fl. 27 cr. dări. 
Din aceștia s’au plătită 66,341 fl. 03 cr. 
Ca neputându-se încassa s’au șters! 
8310 fl. 21 cr. La finele anului au fost! 
2724 fl. restanțe.

* ¥ ¥
Sinodu protcpopescu. La 13 Febru

arie v. se va întruni în Timișora sino
dul! protopopesc! al! acelui tract!.

** *
De-ale Eulturegyletului. „Pester Lloyd“ 

anunță din S. Ujhely: „Din raportul! 
inspectorului școlar! r. Nemes accen
tuez!, că din pedepsele în bani ce s’au 
impus! învățătorilor! jidovi neautorisațl 
și prinși în flagrantă delict!, s’au încas- 
sată în anul! trecută 1766 fl. Banii 
curgă în cassa reuniunei pentru lățirea 
limbei ungurescl, ce esistă aci". Tot! 
nelățită va rămâne de s’ară face ferîme 
,,patrioțiiu.

* ¥ *
Focii in Fenlacii. Preotul! Moise 

Bobescu a suferită însemnată perdere de 
peste 1300 fl. prin focă. I-a arsă partea 
cea mai mare din avere. Se dice că 
foculă a fostă pusă de o ființă stricată.

* ¥ ¥
Sinucidere. Bătrânul! de 70 de ani 

Gyorgy Ferencz din Oșdolea s’a spân
zurată. Uni infanterist! din reg. 51 
de inf. din Clușiu și soția paznicului 
căii ferate Samuel Sallai tot! din orașul! 
Kulturegyletului s’au împușcată. Acestea 
s’au întâmplată în Ianuarie n.

* ¥ ¥
Copii asfixiați. Muncitorea Boer Fe

rencz din Bardoță puse în pată pe cei 
trei copii ai săi, unul! de 7, altul! de 
4, al! treilea de 1 '/2 ani, închise odaia 
și se duse la ședătore de unde se’ntdrse 
târdiu, găsind! pe cei trei copii morțl. 
In absența ei se , aprinseră lemnele de 
pe vatră și fumul! înecă pe sermanii 
copii.

¥ ¥ ¥
Congres! de medici. După cum spune 

„Românul!11, congresul! tuturor! medi
cilor! români se va întruni în BucurescI 
pentru a se lua măsurile necesare în 
contra concurenței nedrepte a medicilor! 
străini, cari practică medicina în țeră 
nesupuși la tote sarcinele medicilor! ro
mâni.

** *
împrumuți! bulgarii, piarele streine 

aducă scirea, că în curând! va. sosi în 
BucurescI un! delegat! din partea gu
vernului Bulgar!, pentru a negocia acolo 
un! împrumută de câte-va milione.

** *
Celă din urmă rege. Intr’ună foile

ton! din tomna anului trecută al! „Ga- 
zetei“ am! dată unele amănunte istorice 
despre celă din urmă rege al! Bosniei, 
Stefan Tomasevici, ală cărui mormânt! 
a fostă deschisă cu ocasiunea călătoriei 
ce ’ntreprinsese prințul! de coronă Ru
dolf! în Bosnia și Erțegovina în jumă
tatea ântâiu a anului trecută. Acum se 
scrie că sarcofagul u, în care se vor! 
așe<ja rămășițele corpului regelui, a so
sită în Serajevo și de acolo a fostă tri
misă mai departe la Jaice, unde e mor
mântul!. Sarcofagul! constă din păreți 
de sticlă tare în cadru de bronz! și e 

așe<jată pe un! postament! de lemn! cu 
inscripțiune în limba bosniacă.Scheletul! 
lui Tomasevici e însghebat! aprope com
plet! și acesta s’a putut! face cumaregre- 
utate, deorece osele simt! putrede. Sar
cofagul! va fi aședată în laice.

Tnrbnrarile âin Budapesta.
In 29 Ianuarie, când pentru ultima 

oră sa discutată în dietă asupra nou
lui proiectă de lege militară, Budapesta 
fu teatrul! unor! mari turburărl, des
pre cari etă ce se telegrafiază:

In dimineța dilei se lăți prin oraș! 
surprindătorea scire, că vechiul! și inti
mul! amică ală ministrulă-presedinte, a- 
nume Iuliu Horvath, care era unul! 
dintre cei mai înflăcărați sprijinitori ai 
actualului guvernă, a eșitu din partida 
liberală ; după elă eșiră din acestă par
tidă și alțl mai mulțl deputațl, între 
cari contele Dominic! Teleki jun., Iub’u 
Miklos și alții.

Intr’aceea mulțime de popor! se 
aduna în jurul! parlamentului, unde aș
tepta deschiderea dietei, cântând! cân
tece naționale ungurescl.

La orele 10 sosesc! miniștri Tisza și 
Fejervâri. Mulțimea observându’i începe 
să facă un! sgomot! asurditoră și demon
strez! contra loră prin înjurături și stri
găte de „abzug“. Deputății oposițio- 
nall sunt! primiți cu „eljen“-url fre
netice .

In dietă Iuliu Horvâth îșl dă dimi- 
sia și din postul! de vice-prdședinte ală 
dietei.

Gavrilă Ugron ia cuvântul!. „Na
țiunea — disa elă — de sute de ani 
cere și imploră dreptul! de a ave ar
mată independentă ungurescă, der nu 
capătă nimici. Și în nisce împrejurări 
ca acestea se ridică d-lă ministru de 
honvedl, baronul! Fejervâri, și Zice: „Slu- 
jesce Ungure !“ Acesta este o batjo
cură, o insultă a întregei națiuni.*

La auZuli acestor! vorbe,publicul de 
prin galerii isbucnesce în aplause și fre
netice strigăte de „eljen“, cari dureză câ
teva minrte.

In urmă președintele, luând! cu
vântul!, cere să se scotă afară publi
cul!. Oposiția însă se opune și preșe
dintele codeză, der declară, că decă de
monstrațiile se vor! repeta, va da afară 
din sală pe toți ascultătorii. Ugron îșl 
termina vorbirea între ovațiunile mul- 
țimei.

In ultimul! moment! se lățesce 
printre mulțime scirea, că proiectul! nu 
va fi primit!.

Alegătorii deputatului liberal! Visi 
Imre, redactor! la oficiosul! „Nemzet“, 
îl! provocă pe acesta ca se voteze contra 
proiectului. Pe deputatul! partidei in- 
depeneente, Vadnai Andor, îl! provocă 
alegătorii săi ca să-și depună mandatul! 
la ces! decă va vota pentru proiectul! 
militar!. Din cercul! electoral! Ver- 
besz sosesce o deputațiâne, ca să 
provoce pe deputatul! Augustin! Pul- 
szky ca să-și dea dimisia la cas! decă 
va vota pentru proiect!. Din partida 
liberală se ridică din nou mai mulțl 
deputațl și-și dau dimisia. Intre aceștia 
numără și Hamos Laszlo.

La 12 ore urma votarea. Proiectul! 
tu primit!, precum seim!, cu majoritate 
de 126 voturi. Oposiția începe a înjura, 
înaintea dietei mulțimea, al! căreia nu
măr! crescea tot! mai tare, aștepta cu 
amenințări pe Coloman! Tisza. Tisza 
se ascunse în sală și numai pe furiș! 
scăpa de amenințările mulțimei. întregă 
miliția se puse în mișcare. După aces
tea urmară turburările, despre cari ni-s’a 
telegrafiat! și care s’au petrecut! ast
fel! :

Mulțimea aflătâre înainte dietei, ce 
consta mai vârtos! din tineri universi
tari, cari cântau „Szozat“-ul! și cari pe 
ministrul! Tisza, pe Fejervâri și pe toți 
deputății guvernamentali îi primiră cu 
strigăte de „Abzug“,în scurt! timp! crescu 
așa de tare, încât! deputății, cari atunci 

se adunau, nu mai puteuu străbate spre 
a intra în dietă. Poliția ce era de față 
nu mai putea răsbi cu facerea ordinei. 
Numai după ce sosi într’ajutor încă ună 
despărțământ! de polițiști pedestri și 6 
călărățl, se putu; face loc! pentru a pute 
merge deputății la dietă. Intr’aceea însă 
mulțimea nu slăbi de loc! din cântecele 
naționale și strigătele de „eljenu și „ab- 
zug“ la adresa diferiților! deputațl.

După ce s’a deschis! dieta,un! grup! 
constătător! din vre-o 200 studențl în
cepu să cutriere stradele principale ale 
orașului cântând! imnul! lui Kossuth, 
înaintea localuli i clubului partidei in
dependente și dela 48, aceștia scoseră 
puternice strigăte de „eljenu.

Mulțimea, al! căreia număr! se spori 
grozav!, trecu mai departe cântând! 
de-alungul! stradeloru, se opri înaintea 
palatului conților! Karoly, pe cari îi 
aclamară cu nesfîrșite strigăte de „eljen“ 
la adresa lor! și a oposițiunei. In fine 
ajungând! în strada „Eszterhazi“, făcură 
nouă demonstrații în favorul! lui Ka- 
rolyi Sandor și Karolyi Istvan.

De aci mulțimea îșl lua calea spre 
dietă. Polițiști călăreți îi întâmpină în 
cale și-i opresc! a-șl continua calea spre 
dietă pe strada pe care ei voiră. De
monstranții se întorseră îndărăt! și per- 
curgându mai multe strade cu strigăte 
continue de „Elien Kossuth Lajos“, se 
întârseră la dietă pe altă parte. In per- 
cursulă acesta, mare număr! de munci
tori și industriași se adauseră la ceta 
demonstranților!.

încă pe strada așa numită „Sandor- 
utzau, mulțimea erupse în continue stri
găte de „abzug Tisza, abzug Fejervary" 
și cu aceste strigăte se postară înaintea 
dietei. O parte dintre tineri, eșind! 
afară din dietă, luară pe brațe pe con
tele Zichy Jeno și-l! duseră pănă pe 
strada „Hatvan“ între continue strigăte 
de „eljen“, în timp! ce alții strigau 
„abzug“ la adresa guvernamentalilor!.

Intr’aceea Ugron Gabor începu să 
vorbescă, provocând! tinerimea să se 
liniștesc!. Sgomotul! însă crescea mereu. 
Atunci un! polițist! călăreț! scose sabia 
și începu a da. In momentul! acesta 
apăru contele Karoly Gabor ; tinerimea îl! 
aclameză cu „eljen“-urî. Contele pro
vocă pe demonstranți la ordine, der sgo
motul! se mări încă și mai tare. Nu- 
mărulu demonstranților! se spori așa de 
tare, încât! deputății nu puteau să iasă 
din dietă. Ministrul!-președinte nici nu 
eși, er deputății înzadar! se încercau să 
liniștescă mulțimea, căci sgomotul! era 
așa de asurZitor!, încât! cuvintele lor! 
nu se puteu auZi.

încă un! despărțământ! de polițiști 
călăreți sosesc! într’ajutor!, ca să facă 
posibilă ministrului-președinte eșirea din 
dietă, dâr nici acesta nu put! ajuta 
nimic!.

La orele 2'/2 secretarul! de stat! 
Beniczky, care se presentâ din oficiu, 
văZând! periculul! dede ordin! ca să 
se deșerte stradele. Polițiștii călăreți, 
divisațl în 2 secțiuni, încep! să împraștiă 
mulțimea. Pe mai mulțl inși i-au ares
tat!. Polițiștii pedeștri au tras! un! 
cordon! înaintea dietei, pentru ca să 
facă posibilă depărtarea ministrului pre
ședinte. Miniștrii Tisza și Fejervary au 
putut! în urmă să scape, luându-șl calea 
pe stradele „Sandor11 și „Eszterhazy“.

Mulțimea să împrăștia în trei părți: 
0 parte se duse spre universitate, altă 
parte — și aceștia erau cei mai mulțl 
— se luă după trăsura lui Tisza, care 
deja înaintase departe, er partea a treia 
din mulțime alergă după contele Karolyi 
Tibor, strigând! „abzugu, fiind! că a 
votat! cu guvernul!.

Poliția a avut! mult! de lucru; mai 
mulțl inși au rămas! răniți și mulțl au 
fost! arestați.

Mulțimea începu în fine a se grupa 
erășl, adunându-se înaintea porții pala
tului ministrului-președinte. Poliția se 
văZu silită să ceră întrevenirea miliției, 
cu ajutorul! căreia trase un! cordon! 
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puternica înaintea palatului lui Tisza și 
a clubului liberala, făcendă prin acesta 
să încete comediile.

Desbaterlle asupra legii militare.
Karola Liptay nu primesce o lege, 

care lovesce în dreptula „națiunei“ și 
e în contra limbei naționale. E pentru 
moțiunea lui Ugron.

Ministrulă Tisza, polemisânda cu 
Desider Szilanyi, dice că noua lege nu 
e î . contra legii din 1867, unde sunta 
arătate afacerile comune, de care se ține 
și apărarea comună. Ce privasce ces- 
tiunea limbei, acesta n’a venita în des- 
batere la 1868. Organisarea internă a 
armatei este una dropta inviolabila ala 
Maiestății Sale. Limba ei oficială e cea 
germană. Ce privesce pe voluntari, decă 
depună esamenula de oficeră la finele anu
lui ântâiu, nu mai servescă ala doilea ana. 
§ 14 dice și ela, că în timpa de 10 ani 
numai atunci se pote modifica legea, 
decă guvernele la ordinula Maiestății 
Sale facă propuneri în acestă privință. 
De asemenea esprimă dreptulă de a în
cuviința dieta contingentulă anuala de 
recruți. Decă espiră cei 10 ani și gu
vernele n’au ajunsă la o învoială, ceră 
dietelora să prelungescă legea pe ună 
ana, pănă ce se învoiesctt. Stăruesce 
pentru primirea proiectului.

Căile ferate bulgare.
Prima și cea mai vechia cale ferată 

a Bulgariei este care s’a făcuta dela 
Rusciucă pănă la Vama. Acestă liniă 
este legată, prin comunicațiunea pe Du
năre, cu Giurgiulă României și pe Ma
rea Neagră cu Constantinopolula.

Apoi prin rețeaua căilora ferate oc
cidentale, cari deja suntu legate cu Con
stantinopolula, precum se pote vede din 
comunicatula apăruta în n-rii 147 —148 
din an. tr. a „Gaz. Trans“, Bulgaria 
în anula trecutu a câștigată o liniă 
lungă pe teritoriulă său ostică, începând 
dela Czaribrod spre Sofia (capitala Bul
gariei), și de aci spre Vacarelă, Ichti- 
man, Sarembei, Filipopolă (capitala Ru- 
meliei), de aci spre Hermanli, cătră Mus- 
afat-pașa-Adrianopolă pe teritoriulă tur- 
cescă.

Linia dela Czaribrodă pănă la Va
carelă este pe pămentulă propriei Bul
garii, eră dela Vacarelă] pănă la Mus- 
tafa-pașa pe teritorulă Rumeliei orientale, 
cari deși nu de jure, der de facto sunt 
unite.

Afară de aceste linii mai esistăîncă 
una (în Rumelia) dela Iamboli prin Ieni- 
Zagra trecendă spre linia mai susu in- 
digetată la Hermanli, cu care se împre
ună la Comuna Ibrahim.

In timpula de față aceste linii le 
are în esploatare principatulă Bulgariei. 
O țâră însă, care voiesce să-și desvolte 
industria, comerciula și comunicațiunile 
materiale și intelectuale, trebue să pro
greseze cu căile sale ferate amăsurată 
timpului, recerințeloră țârei, si în mă
sura înaintării altoră state, amăsurată 
puterei națiunei.

Sobrania Bulgariei în ultimulă său 
periodă voindă a corespunde obligamen- 
tului său patriotică și în vederea bine
lui publică, a decisă să se mai zidescă 
și alte linii și ramuri recerute de lipsele 
țărei. Și anume ca dela Iamboli (în Ru
melia) să se facă ună ramă pănă la Bur
gas (portă de mare), a cărui spesesuntă 
proiectate la unsprezece milione franci; 
er din liuia;Rusciuk-Varna, și anume dela 
Caspiceanu să se zidescă o liniă spre 
Șumla, Tirnova, Sevlievo, Lofcea (Lovaz) 
la Plevna, adecă cam paralelă cu Du
nărea, care desparte Bulgaria de Ro
mânia.

Dela Plevna îșl va lua acestă liniă 
o direcțiune spre ostă cătră Etropolă 
la Sofia (capitală) întrândă aci în artera 
principală (Czaribrod—Adrianopolă), eră 
dela Sofia se va estindepănă la Kostendli, 
adecă la marginea țărei spre Rumelia 
Turcesca de unde cu timpula se pote 

lega prin Uskiib' (Skoplje) cu Salonichi. 
Acestă arteră lungă, carea desparte Bul
garia (propriă) în două, va costa 75 mi- 
liOne franci.

A mai decis Sobrania (parlamentulu 
țărei, ca să se zidescă porturi de mare 
la Varna și Burgas, a cărora spese sunta 
proiectate la 6'/2 milione franci.

Prin urmare cu totulă 92'/2 milione 
de franci suntă provedute ca spese 
trebuinciose pentru căile ferate Jși portu
rile marine mai susă arătate; eră gu- 
vernula țărei este autorisata ca acestă 
sumă să o împrumute ca detoriă națio
nală.

Lărgimea șinelora (fereloru) va fi 
cea normală, de 1 m. 43r’/10 cmtri.-

Luândă charta în mână, se vede, că 
din aceste finii și ramuri nouă nici una 
nu va ave atingere cu alte țări seu 
(peste Dunăre) cu vecina Româniă, — 
punctula cela mai aprope fiindă Plevna, 
nu departe de Nicopoli lângă Dunăre, 
de s’ar estinde una rama ,în acestă di
recțiune,js’ar pute lega/m linia dela Turnu- 
Măgurele a României.

Când vora fi terminate căile aci pro
iectate, Bulgaria va ave următorea re- 
țeuă ferată:

I. Rusciuk-Varna (existentă)
II. Varna- Plevna- Sofia-Kostendil; 

linia cea mai lungă.
III. Czaribrodu-Hermanfi (existentă).
IV. Burgas-Jambofi-Ibrahim.
Și două porturi mărețe pe malurile 

Mărei Negre: la Varna și Burgas, cari 
vora fi curendu terminate, ca portula 
Constanța din Dobrogea.

I. Romann.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 16 Ianuarie.
D-lă P. S. Aurelianu îșl desvoltă 

interpelarea relativă la politica econo
mica și navigațiunea națională a Dună
rei. După ce arată importanța acestei 
cești uni și neapărata trebuință de a 1 se 
da o grabnică soluțiune, oratorula dice, 
că momentula propice i se pare venita 
adi, când ministrula lucrărilora publice a 
înmânata consiliului una referata asupra 
stărei economice a regatului cu privire la 
căile sale de comunicațiune.

D. Aureliana critică expunerea prin
țului A. Știrbei pentru pesimismula său 
asupra industriei naționale române; crede 
din potrivă, că nisuințele țărei de a 
forma o industrie proprie suntu pe de
plina îndreptățite, er argumentula pusa 
înainte, despre lipsa combustibilului și a 
materiilora prime, nu e întemeiata.

Oratorula apără cu căldură sistemulu 
protecționista și crede, că nu trebuia 
într una acta oficiala se se spuie, că apli
carea lui ar pute se provoce nemulțămirl 
în Europa; din contră, statele europene 
trebue să scie, că suntemu hotărâțl a ne 
apăra interesele economice. Apoi se miră 
cum referatula ministerului lucrărilora 
publice prin nouăle combinațiunl în po
litica de comunicațiune a căilora nostre 
ferate, ce propune, se lapădă cu atâta 
ușurință de Dunăre, când ar trebui să 
se atingă cu multa respecta și băgare 
de semă acestă cestiune națională de cea 
mai mare însemnătate pentru România. 
Pe când tote silințele nostre ara trebui 
neîncetata îndreptate ca cela puțina 
pentru trebuințele române navigațiunea 
pe Dunăre se încapă cu totula pe ma
nile nostre-

Se ridică cu putere în potriva ori
cărei idei de desinteresare din parte-ne 
asupra Dunărei și crede, că acesta ar fi 
cu neputință să se admită, căci ar fi o 
adevărată nenorocire. Speră, terminânda, 
că guvernula nu împărtășesce părerile, 
pe care le-a citata, și e convinsă, că ’șl 
va da tote silințele pentru ca să ajun- 
gemh a realisa navigațiunea națională pe 
Dunăre.

D-lă Ministru ală lucrărilor u publice 
împărtășesce simțămintele patriotice ale 
d-lui Aureliana, fără însă a admite cri
ticele ce a făcută unui proiectă de stu
diu ună simplu documentă privată, cum 
e referatulă prințului A. Știrbeiu, care n’a 
solicitată, nici a angajată întru ceva pă
rerile ori răspunderea cabinetului.

D’altminterl prințulă Știrbeiu, venindă 
la lucrările publice, a găsită acestă de- 
partamentă, precum o scie pre bine d. 
Aureliana, într’o stare de încurcătură 
desăvârșită, a căuta a’șl face o idee de 
starea lucrăriloră și prin proiectulă de 
referată a constatată, că s’au comisă mai 
multe greșeli în direcțiunea dată căiloră 

nostre ferate, din care causă tocmai Du
nărea, întru câtă n’avemă pe densa o 
flotilă națională, devine ilusorie. In pri
vința navigației naționale pe Dunăre, 
deci, este de părere, că statulă ar putâ 
mai lesne să facă ceva subvenționândă 
o societate, decâtă să ia asupră’șl între
prinderea.

Prințulă Gr. Sturza dice, că este de 
datoria guvernului a spune, că țera nu 
se pote ună momenta desinteresa de 
Dunăre. Oratorulu critică apoi sistemulu 
protecționistă preconisată de d-lă Au- 
reliauă, ceea ce e o mare erore pentru 
țera nostră și nu e de câtă resultatulă 
unei manii de imitație întru cât acestă sis
temă a fostă adoptata de Germania.

După cererea ministrului de finance, 
proiectulă prin care soldulă de 114,388, 
lei ală împrumutului de 31 milione din 
1880 pentru conversiunea obligațiuniloră 
rurale emise în 1864, se va trece între 
veniturile budgetare ale exercițiului co- 
renta.

D-la P. Grădișteanu face ună amen
damente, după care soldulă în cestiune 
să se capitaliseze și să se depue la casa 
de consemnațiunl spre a servi la stipendii 
pentru scolele reale.

D-lă M. Ghermani, ministru de fi
nance, dă lămuririle cele mai precise și 
limped! asupra cestiunei și dice, că solu- 
țiunea d-lui Grădișteanu nu e nimerită, 
mai logică ar fi fostă ca acesta cifră să 
fie destinată la amortisarea împrumutului 
din care derivă. Der considerândă, că 
paragrafulă crediteloră extraordinare a 
fostă sleită pentru trebuințe forte nea
părate, cum a fostă ajutorulă dată unoră 
județe de peste Milcov anulă trecută 
pentru cumpărătdre de bucate și alte 
nevoi neapărate ce s’au ivită în cursulă 
anului, pentru aceea cere înscrierea acestei 
cifre la venituri pentru deschidere de 
credite, ca să nu fie nevoită a cere alte 
resurse, pentru acoperirea cheltueleloră 
făcute.

Legea pusă la votă se primesce cu 
mare majoritate.

Proiectulă de lege prin care comuna 
Iași este autorisată să cedeze fără plată 
terenulă ce va fi necesară la construirea 
călei ferate IașI-Văsluiu și care ar căde 
pe imașulă orașului, proprietate a comu
nei, să ia în considerație și se voteze 
fără discuție.

Camera. Ședința dela 16 Ianuarie.
Fiindăla ordinea dilei alegerea pre

ședintelui camerei, înțelegerea asupra per- 
sonei și votarea se face în liniște. D-lă 
Lascaru Catargiu e alesă de președinte.

Se procede la votarea unui vicepre
ședinte în loculă d-lui Blarembergă. S’a 
alesă d. Poke Protopopescu.

Se valideză alegerea d-lui I. C. Bră- 
tianu la Muscelă.

Alegerea dela Romanii. Se dă cetire 
raportului comitetului delegațiloră, care 
în majoritate de 5 contra doi conchide 
pentru invalidare.

D-lă Radu Pătărlăgeanu combate 
invalidarea susținândă alegerea d-lui Las- 
cară Veniamină și afirmânda, că bătă
ile dela alegeri și turburările nu suntă 
suficiente ca să o anuleze.

D-lă Constantinescu, (Mehedinți) ra- 
portoră, arată că alegerea deputatului 
Veniamină e vițiată, că au făcută bătăi 
socialiștii și fiind stăpâni pe sala de votă 
n’au putută pătrunde alegătorii adverșl 
să voteze.

D-lă Mortzun susține pe Lascară 
Veniamină explicândă ună articolă de 
cjiară scrisă de acestă onorabilă, și în 
care articolă Veniamină dicea nici mai 
multă nici mai puțină, că la vâră să se 
rescole țăranii din Moldova și să oruore 
pe proprietari și arendași cu ajutoru Ru
siei.

D-lă Sandu Rășcanu vorbesce pentru 
invalidare răspundândă amenințăriloră 
d-loră Nădejde și comp, și dicendu-le 
că mai lesne 'i spândură d-sa pe socialiști, 
decâtă aceștia pe d-sa.

D-lă Voinovă declinândă orl-ce în
frățire cu socialiștii susține validarea pe 
motive de dreptă, er nu să se invalideze 
pe motive politice. D-sa deplânge pe ță
ranii cari au fostă nenorociți și s’au 
luată după promisiunile socialiștiloră. 
Apoi cere urmărirea acelora cari profită 
de dreptulă dată de lege de a’șl propaga 
opiniunea și propagă disordiuea. D-sa se 
teme de socialiștii de afară din cameră 
de acei ce pescuescă în apă turbure. 
Apoi continuă combătendă raportulă, 
întrebândă pe d. Morțună, decă dorescă 
proprietatea în comună și voră să aducă 
în aceea stare țărănimea de ce nu începe 
cu moșiai’i părintescă și o ține de a face 
împrumuturi, ca să cheltuescă pe la ale
geri pentru d-sa.

D-lă N. Ionescu aratăcă, nu socia- 
listulă se gonesce din parlamentă, ci prin 

depărtarea lui Veniamină se va practica 
adevărata libertate în alegeri (Aplause). 
Alegerea col. ală II-lea de Romană a 
fostă nu perfectă, ci infectă (Aplause).

D-lă Ionescu spune că socialiștii 
strigă, că s’a dusă școla veche a libera
lismului care era cu convingerea, și vină 
ei, liberalii noui (socialiști ce propagă 
libertatea cu incendiu ! (Aplause).

D-lă Mortzunu întrerupe.
D-lă Ionescu ’lă răgă să practice 

măcar aci caritatea creștină, decă afară 
din parlamentai njură pe Christosă. D-sa 
arată cums ocialiștii reușescăîn colegiulă 
in-lea de Română în urma nefericitului 
sistemă cu care au reuțită să bage in- 
trigaîntre țăranii români de acolo șiînt-re 
ungurii catolici. D-lă Ionescu termină ce- 
rendă o anchetă parlamentară.

S’a admisă ancheta parlamentară 
prin votare.

DIVERSE.
13 persons otrăvite. In Reichenau 

s’au bolnăvită greu 13 persone, care 
mâncaseră varcjă acră; 8 au murită în 
dureri cumplite de pântece, 5 se luptă 
încă cu mortea. Nu se scie, cum a a- 
junsă otrava în putina cu vardă.

întunecime de sore. In diua de 1 Ia
nuarie 1889 (stilu nou), adecă în 4>ua de 
anulă nou, s’a vădută în America o în
tunecime de sore. Americanii au făcută 
mari pregătiri pentru observațiunea a- 
cestei întunecimi. După datele unui în
vățată ffancesă, este rară ca anulă să 
se începă cu o întunecime de sore. A- 
cestă faptă nu s’a întâmplată dela anulă 
1682, și nu se va mai repeta pănă la 
anulă 2161. Asemenea au mai începută 
anii 1162, 660, 661 cu întunecimi de sore.

țiare oprite în Austria. Numărulă 
diareloră oprite a intra în Austria cresce 
ană de ană. Noulă indice ce l’au pri
mită oficiile poștale pentru anulă 1889, 
cuprinde deja 230 de diare oprite și 
anume: 3 croate, 24 cehe (cele mai 
multe socialiste care apară în America), 
48 germane, 11 francese, 67 italiene, 14 
polone, 22 române, 3 ruse, 1 rutenă, 
29 serbescl și 1 turcescă.

Cursulu la bursa de Viena
din 30 Ianuarie st. n. 1888.

Cursulu pieței
din 31 Ianuarie st

Brașovâ
n. 1889*.

Bancnote românescl Cump, 9.22 Vănd. 9.24
Arginta românescă - n 9.10 J! 9.15
Napoleon-d’ori - - - n 9.55 9.57
Lire turcescl - - - n 10.80 n 10.88
Imperiali - - - - n 9.80 H 9.88
GalbinI 5.60 5.69
Scris, fonc. „Albinau6ll/o n 10L— H —

„ „ „ 5°/„ 98.— fi 98.50
Ruble rusescl - - - 127.— 128.-
Discontula - - - - 6’/,--8’/o pe ana.

Renta de aură 4’/0 ...... 100.50
Renta de harti4 5°/0 ------ 92.50
Lmprumutula căilora ferate ungare - 145.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

osta ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilora tarate de

osta ungare (3-a emisiune) - - 115.—
Bonuri rurale ungare ----- 1Q5,— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 105.—
Bonuri rurale Banata-Timișa - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresca ....... 99.70
Imprumutula cu premiula unguresca 132.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 125._
Renta de hârtiă austriacă . . . . 82.35 
Renta de arginta austriacă - - - - 83  
Renta de aura austriacă ----- 111.10 
LosurI din 1860 ------- 142._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 309 50 
Acțiunile băncei de aredită austr. - —.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’ori - -- -- -- - 9.57
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.25
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.90

QW*Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, In li
brăria Niculae Ciureu ji Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactoră responsabilă: 
Or. Aurel Mureșianu.
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cnczații cctitczi!
„Gazeta Transilvaniei* întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecțl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloru de pretu

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

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloru cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei'1 a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
4r dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care c|i, erăși cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încdce amu făcută totu ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cj.iaru.lui câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amu isbutitu ca cjiarulu să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcți dela unu cjiară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sdrte. Plin urmare nu putemu cjice că amă ajunsă la capetulu îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcjl 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 închisore 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 nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai să corespundă mai multă chiămării sale, ci să se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în cjiarultî nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amu observată pănă acți 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 numeru însemnata de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la făia nostră, așa ca materialulă ce’lu va conține se 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, 
«ducațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru unu cțiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui -— și astfeliu sciind că să 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-amă decisu ca dela anulă nou 1889 îna
inte se mărimu în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele uostre cu data de Duminecă și se le întocmimu și se le 
redactămu astfelu, ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoru și se se pdtă abona și separată.

Deschideam der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei*, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a. 
pe «mu 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 ană numai 2 fl. V. a.

Rugămii pe abonații noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe cătu le va sta în putință în cerculu domniilor» lor» pentru lățirea „Gazetei Trcm- 
siltafriei* precum și pentru răspândirea în popcrfi a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separat».

Redacțiunea.

Mersulu trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
6dne

Trenu 
accele
rată

Trenă 
mixt

Trenu 
omni- fi 
bus U

B.-Pesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
L I --------------

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu i 
de

pers.

' Trenu
! mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sone

Trenu 
accele

rații

Viena 11.10 8.-
Budapesta 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare < 4.18 7.01
1 7.11

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratea
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu
10.34

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulu de susu 1.45
Aiud 2.07
Teinșă 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaș ti 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfaleu 6.12
Homoroda 7.32
Agostonfaiva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

. | 9.45
Brașovu 1.55

Ti miști 2.53
Predealu 3.28

BucurescI 9.36

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
~g-JgîtPredealn

9.38 T’ 
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

'imisu

Brașovd

Feldidra
Apața 
Agostonfaiva 
HomorodU 
Hașfaleu
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
' 6.24 ’Blașiu
i 6.38

6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48,
11.55
12.34
12.52

1.34 Aghiresu
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32,
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

CrăciunelU
Teiușu
Aiudu
Vințulu de susu 
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

N ădăselă 
Gîhrbău

Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsărheli 
Vărad-Velencze

I
Oradea-mare j

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

Viena

6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.65
7.15

Muresu-Eudosu-Bistrita, , •

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

| Viena
IBudapesta
Szolnok

Aradu

iGlogovațu 
[iGyorok 
Paulișu 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
Soborșinu 
Zamtl 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotQ 
Vințulii de josu 
Alba-Iulia 
;Teiușu_________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20'

11.20
4.10»
4.3O,-
4.43 6 13
&•< '< 6 381
6-19 6.51
6 41 7,ioi
G.oi» 7 37
6.28 7.55
7.25 8 42
8.01 9.12,
8.34 9.41
8.56 9 58
9.19 10.17'
9.61 IO.42!

10.36 11 07
11.09 11.37
11.39 12.-
12.12 12.29
12.29 12.46

1.16 1.26

2.— Teiușu
Alba-Iulia
Vințulu de josu 
Șibotu 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica

I Ilia
Gurasada 
iZamu 
Soborșinu 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lipova

i Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.05
12.41
5.45

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
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

Copșa-mică
Șeica mare 

1 ^^Ldiuneșu 

2.32 Ocna
■Sibiiu

11.—
11.21

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
TTÎ7
6.40

Sibiiu-Copșa-uiică
r—
Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomnești 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică ;10.49 11.45

5.50

6.38
7.19.
7.38.
6.20

Cucerdea - Oșorheiu •
Beghinulu săsescib

Simeria (Piski)-Pet roșenij
. .

6.471 2.42|Petroșeni
7.40 3.25Banițâ
8.51 4.16''Crivadia

10.02] 5-llijPui
11.02 5.58frfltegu
11.601 6.40 Streiu 
12.30| 7.12 Siuieria

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16ljpetroseni
12.50------- :—

1.19
2.-
3.04,
3.36ij'
3.521 Aradulu nou
4.03i|Nemeth-Sâgh
4.47 ringa

~7 3Qj|0rczifalva 
Merczifalva
Timișora

Simeria 
Strein 
Hațegu 
IP ui 
Crivadia 
Banița

Petroșeni-Simeria  (Piski)

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Cucerdea
Cheța 
iLudoșu 
.M,-Bogata
IernutU
Sânpaulu
Mirașteu

J
I

Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 111.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58

7.56 7.—

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Regliinulu s&sescu' 
Osorlieiu-C'ueerdea

—
Aradu — Timișora j] Timișora- .Aradu

■Ar add
■. . .

3.15
10.—

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 N^meth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradul!! nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27 Simeria (Piski)-Tuied.

Reghinul-săs. 8.35 8.-
nu) 10.20 9.49Oșorheiu j

6.561 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulu 7.40 12.58 11.02
Iernutil 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoști 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Bistrița->Iuresu~Ijii dosiif ,
i—’
I 4.40
:~8ĂH ■ -
|____ Mureșu-Ludoșu

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

Mureșh-Ludoșil
Țagu-Budatelecu
Bistrița

Bistrița
Țagti-Budatelecu

Turda—<■ hirisuGhirișu—Turda

9.41
1.11

| 1
Ghirișă | 9.26| 4.19
Turda 9 47 4.40

Turda
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Sigliișora—Odorlieiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora 6.05
Odorheiu 9.45

Odorheiu
Sighișoră

5.38
~EÎ6

Uniedora
Cerna
Simeria

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Knied.-Simeria (Piski)

9.36
9.50

10.15

A I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


