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*) § 17. După ce succesulă instruc
țiune! publice, din punctă de vedere ală 
culturei generale și alu binelui obștescă 
este celă mai înaltă scopu alu statului, 
ministrulă de instrucțiune e datoră, de 
a îngriji câtă se pote mai multă pentru 
aceea, ca cetățenii fiecărei naționalități 
din țeră, decă trăiescă la olaltă în masse 
mai mari, sâ se pbtă cultiva în apropie
rea ținutului ce’lă loeuescă în limba  Joră 
maternă, pănă acolo, unde se începe cul
tura mai înaltă academică.*1
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Propunerea Ini Gajary și naționalitățile. 
i.

Brașovu, 21 Februarie v.
Unu amica alu fâiei nâstre în

trebă în articululii, ce 1'ainQ pu
blicată erl, că ore naționalitățile 
nemagliiare n’au și ele ună cu
vântă de <|isu în cestiunea limbei 
în armata comună?

Mai încape âre îndoielă, că in- 
tr’o cestiune atâta de importantă, 
noi Nemaghiarii nu puteinu se finiți 
nepăsători față cu cele ce se pe
trecu în dieta uugurescă și afară 
din dietă în adunările unguresc!?

Nu este âre tocmai desprețuirea 
și încălcarea dreptului de limbă 
ală poporeloru nemagliiare puuc- 
tulă cardinală ală gravamineloră 
loră? Și iertată ar ii a admite, 
că Nemaghiarii ară pute trece cu 
nepăsare peste acestu punctă toc
mai acum, când contrarii loră po
litic! și naționali s’au pusă în lup
tele loră pentru dreptulu limbei 
maghiare pe același teremu princi
pială, pe care stau și ei, Nema
ghiarii, în lupta pentru dreptulă 
limbei loră naționale.

O deosebire de formă între 
lupta de limbă ce-o portă acți Un
gurii și între lupta de limbă a 
naționalitățiloru nemagliiare s’ar 
pute alia numai în împrejurarea, 
că cei dintâi se razimă și pe 
faptulu, că limba maghiară este 
decretată prin lege ca limbă a 
statului. Der nici chiar din punctă 
de vedere ală legiloră unguresc! 
nu se pote susține acesta deose
bire îutr'ună modă, care ar es- 
chide îndreptățirea naționalități
loru nemagliiare de a pretinde la 
rendulă loră aceleași concesiuni 
pentru limba loră maternă, ce le 
pretindă și Ungurii relativă la 
esamenulă de oficeră, a le pre
tinde nu numai față cu esainenele 
de oficeră în armata comună, ci 

și față cu esainenele de oficeră în 
armata honvecțiloră.

Aceeași lege prin care s’a de
cretată limba maghiară ca „limbă 
a statului“ (art. de lege 44 din 
1868 „despre egala îndreptățire 
a naționalitățiloru,11) normeză în 
§ 17, ca instrucțiunea secundară 
până la universitate se se facă în 
limba maternă a poporeloru res
pective.*)

De ce se tracteză înse în con
troversa asupra esameiieloră de 
oficeră, decă nu de aceea ca tine- 
riloră, car! în sculele medii în
vață în limba loră maternă, se li 
se facă posibilă și depunerea esa
menului de oficeră în limba loră 
maternă ?

Amu vecțutu proiectulu de re- 
soluțiune ală deputatului Gajary, 
pe care l’a primită și ministrulă 
br. Fejervary, și care prin urmare 
va fi fără îndoială primită și de 
maioritatea dietei. Acestă pro
iectă de resoluțiune pretinde în 
punctulu 1 ca voluntariloră pe ună 
anu din țările coronei ungare „să 
le fiă permisă a se folosi în de- 
cursulă esamenului de oficeră de 
limba statului.“

Tinerii ungur! se voră pute 
der ajuta cu limba, loră maghiară 
la esainenele de oficeră. Ce se 
va întâmpla înse de pildă cu ti
nerii români, cari au absolvată o 
scula secundară cu limba de pro
punere română și nu se voru pute 
esprima cum se cade nici în limba 
germană, nici în limba maghiară? 

De ce se nu se pută folosi și a- 
ceștia în decursulă esamenului de 
limba lorn maternă, după ce ace
eași lege, pe care se întemeiază 
postulatulu lui Gajary în privința 
„limbei statului11 recunosce apriatu 
îndreptățirea limbeloru nemaghiare 
și prin urmare și a limbei române 
în scâlele secundare?

Armata comună a fostă pănă 
acuma singura instituțiune, în sî- 
nulu căreia s’a respectată egala 
îndreptățire a limbiloră, pe câtă 
numai au concesă interesele ser
viciului, care se face în limba ger
mană, ca limbă oficială a ei. Decă 
se va realisa înse propunerea lui 
Gajary se va Introduce și în sî- 
nulă armatei privilegiulii limbei ma
ghiare și astfelă se va cresce și ’a- 

Icolo germenele certeloru și ală 
desbinăriloră, ce esistă pe tâte ce
lelalte teremuri.

Gr! cum ară voi s6 sucescă și 
se resucescă Gajary cu ai sei sen- 
sulă și litera art. de lege 44 din 
1868, este și remâne necontesta
bilă, că prin propunerea sa se des
chidă și în armata comună porțile 
nedreptățiriloră și a părtiniriloră, 
concedându-se întrebuințarea unei 
singure limbi pe lângă cea ger
mană la esainenele de oficeră, în 
defavorea tuturoru celorlalte limb! 
negermane și nemagliiare.

Domnii Gajary, Fejervary ș. a. 
dâră nu voră voi se susțină, că 
interesele conducerei și ale orga- 
nisației armatei comune ară pre
tinde ca numai Maghiarilor^ se 
li-se facă concesiuni in privința 
limbei materne, er celorlalți nu. 
Asemenea nu credeină se aibă 
dumnealoră curagiulă a susține, 
că pentru calificațiunea de volun
tară pe ună ană s’ar cere studii 
mai înalte academice, cari con
formă memoratei leg! suntu a se 
tace în limba maghiară, și cumcă 
n’ar fi de ajunsă cunoscințele 
câștigate în școlele secundare, în

car! după aceeași lege tâte lim- 
bele suntă egală-îndreptățite !

Nu-i destulă, că după pracsa un- 
gurescă de a<|I, care respecteză 
numai acele disposițiun! ale legi
loră, ce suntă favorabile Maghia
riloră, er pe celelalte le calcă și 
violeză mereu, Nemaghiarii suntu 
sistematică respinși din funcțiuni 
în tâte ramurele administrației pu
blice ? Nu-i destulă că tâte pos
turile civile suntă ocupate m ai nu
mai de Maghiari? Se se mai in
troducă acum acesta praesă și în 
armată, unde, ușurându.se esame
nulă de oficeră numai pentru Ma
ghiari, posturile de oficeră sâ pâtă 
fi ocupate cu timpulu erăși numai 
de ei, remâind pentru Nemaghiari 
capentru „cetățenii de a doua mână11 
deschisă numai cariera de gregară 
ori celă multă de suboficeră, bu- 
năâră cum se întâmplă de faptă 
în armata honvecjiloră ?

Câtă de monstruosă se pare 
lucrulă, totuși pregătirile ce le 
Iacă guvernamentalii unguri pen
tru pretinsa domolire a spiriteloră 
în cestiunea Șț-lui 25 ală legei mi
litare, nisuescu a introduce acea 
nenorocită praesă și în armată.

însuși ministru-președinte Tisza 
a mărturisită tendința acesta în 
vorbirea sa ținută Joia trecută 
în dictă.

ZDinsr
O declnrațiă a regelui Milano.

„Times1* publică discursulă ce regele 
Milană l'a ținută cu ocasia deschiderei 
exposiției vinicole la Nișă și atrage aten
ția asupra pasagiului diu discursă, în 
care Milană insistă asupra legăturilor^ 
de prietenia ce există între Serbia, Au
stria și Germania. Regele Milană a de
clarată între altele,'că pote pune 200,000 
omeni la disposiția întreitei alianțe.

0 alocuțiune a l’apei.
Alaltăerl la amedu Papa a primită

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Nume vechi (istorice)
Suntă o mulțime de nume pro

prii folosite de Românii de astăcjl, 
care-șl au originea loră dela nume 
vechi (istorice) romane. Cu tote acestea 
mulțl și dintre ai noștri, pote neinițiațl 
în istoria strămoșiloră noștri, a Romani- 
loră, seu pote molipsiți de presiunea ne- 
milosă a sistemului predominantă po
litică de astădl, se înoercă a le căuta o- 
riginea loră în limba poporului mai de 
aprdpe, adl stăpânitoră, seu în oricare 
altă străină, numai în cea romană nu. 
Ei nu suntă cu considerațiune la des- 
voltarea limbei și a numeloră proprii în 
limba nostră. Ei voescă fiesce-care nume 
propriu a-lă deriva, și îi caută dre-șl care
va însemnătate, deși adeseori înzadară. 
Mai departe scapă din vedere adminis- 
trațiunea politică și justiția, care numai 
romană nu a fostă, și apoi în di
verse epoce au schimosită numirile cu
rate românesci, prefăcendu-le în străine, 
e destulă să le vedă astădl așa după 
cum ni-se arată și să deducă la originea 
loră maghiară, ori alta străină.

Nici să nu mai amintimă mania șo- 

vinistică de maghiarisare a lui S. 0. et 
tutti quanti, care face din NimoescI 
nVajdafalva“, din Hollodă „Hidasteleku, 
din Zavoeni „Zugany", și din PetrelenI 
„Kanyarosd" etc. Mai avemu să ținemă 
contă și de feudalismulă ruginită ală 
evului mediu, care se impunea cu totă 
forța poporeloru de pe atunci. Adeseori 
ună domnuță, ex (Ills ntinorum gentium, îșl 
impunea numele său propriu unoră co
mune, orașe seu locuitori, cu scopă să’i 
rămână numele pentru eternitate. Cu- 
noscă comună, în care mai toți locui
torii se numescă cu numele Rakoczi — 
locuitorii suntă toți români, — nu este 
aci vorba de Rakoczy de Rakolczfalva, 
seu de Rakoczy de Felsdvadâsz, ci pro
babilă că vre-ună domnă de pămentă 
numită Rakoczy șl-a impusă numele seu 
propriu iobagiloră săi, dându-se cu to- 
tulă uitărei numele românesci curate.

Fiesce care omă de onore trebue să 
țină strînsu la numele curată și origi
nară ală lui, doorece în aeelă nume se 
reoglindeză părinții, moșii și strămoșii 
lui; acela este firma familiei lui, care’i 
dă dreptă la moștenirea părintescă și la 
drepturile națiunei sale avitice, și să se 
ferescă de natura Cameleonului și de reu

niunile, ce și-au luatu în programă schim
barea și diformarea numeloră ce nu con
vină sistemului șovinistică de astădl.

In alte state nici că se permite 
usulă schimbărei numeloră, ca să nu se 
conturbe ordinea și să nu se pro
ducă confusiune în familiile cele vechi, 
prin ce ușoră s’ar pute forma unele pre- 
tensiunl închipuite față de posesiuni și 
avere.

Acele nume vechi, după câte am 
aflată, suntă următorele, cari le aducă 
quasi de specimine, deorece voră fi ne
numărată de multe, a căroră producere 
ar; întrece cadrulă acestei foi e destulă 
să amintimă numai câteva dintre ele, 
mai vertosă nume luate din istoria Ro- 
maniloră vechi și puține din istoria 
Greciloră.

Aemi/ius Papus a trăită pe la 280 
a. chr., a fostă unulă din comisiunea 
trimisă la regele Pirrhus să trateze de eli
berarea prinșiloră în lupta dela Heraclea. 
Acestă nume îlă portă și astădl mulțl 
Români, der puțini credă a fi nume cu
rată românescă, ci mai mulțl țină a fi 
nume propriu formată din numele co
mună preoții, unguresce pa}) (lelkesz), 
dreptă ce îlă și scriu acuși cu doi p a- 

cușl cu unulă, în hne=Papp—Pap, Pop 
și Popii, apoi Papfi (papfiu), Popfiu (fiu 
de popă! și alte multe variațiunl, ca și 
cum predecesorii acestora ară fi fostă 
toți preoți (popi), deși nu ară fi avută 
atâte parochii, și de aci numele.

Aemitius Paulus, consulă romană că 
dută în lupta dela Cana, ună bărbată 
de spirită și cu inimă nobilă la Romani, 
acestă nume ocure adeseori la Românii 
de astădl, numele de Paulă, Pavelă este 
numele unoră familii întregi, streinii au 
făcută din elă Pal—Pali. Avemă comune 
românesci Paulisiu— Paulescl etc.

Alexander Balas, ună nume din lumea 
vecliiă, pretendentă la tronulă Syriei, 
pentru care s’a luptată cu ună orecare 
Demetriu pe timpulă luptei Machabeiloră 
pentru independența Palestinei dela Syria 
a. 161 a. chr. Acesta asemenea se află 
în usă la Români, unii îlă scriu Balașiu 
cu terminațiune românescă, er alții Ba
lazs cu terminațiune ungurescă, ca și cum 
s’ar deriva dela Uilagyar-Balăzs, ună co- 
mandante ală lui Mathia I, pe când a- 
devărata lui origine este vechiă.

Annius Lucanus, nepotă ală lui Se
neca și poetă, ună ageră critică ală fa
cultății poetice închipuite a lui Nero 
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pe cardinalii și pe prelații, cari au venit 
să’i gratuleze la aniversarea îucoronărei 
și la <jiua nascerei sale. La adresa cetită 
de cardinalulă Monacco Lavalletta, răs
punse Papa:

„La intrarea în anulă ală 80-lea ală 
etății mele și în aid 12-lea ană ală pon
tificatului meu, simțăjîn aceste grele tim
puri pentru guvernarea bisericei trebuința 
de acere ajutorulă lui Dumnedeu. Car
dinalii cunoscă tote greutățile faptice în 
Europa, și situațiunea nesigură, amenin- 
țătore, prin care sufere și biserica; căci 
lipsită de suveranitatea și independența 
în lucrare și supusă unei țări străine, bi
serica sufere la t6te pericolele, cărora 
este espusă Italia înăuntru șiînafară."

Papa face apoi amintire d6 turbu- 
rările cele mai nouă din Roma, de în
curcăturile din afară, prin cari s’au năs
cută între catolici îngrijiri pentru Papa 
și situațiunea seriosă, ce ’i-se pregătesce 
religiunei în Italia,

Secjice,că bisericas’ar bucura în Italia 
de o mai mare libertate ca în alte țări. 
Acesta nu e adevărată, cjice Papa, căci 
singură faptulă răpirei puterei lumescl 
invdlvă o acțiune gravă îndreptată în 
contra independenței Papei. Vătămarea 
bisericei prin greutățile, ce se facă epis- 
copiloră, refusarea seu trăgănarea exe- 
quatorului. nouăle pretensiunl de patro
nată, greutățile în privința recrutărei 
preoțiloră, desființarea ordineloră reli
giose, eschiderea bisericei dela instruc
țiune, noulă codă penală, confiscarea 
aprope desăvîrșită a bunuriloră preoțescl, 
atacurile îndreptate în contra pieloră 
fundațiunl și altoră instituțiunl și scu- 
tulă dată inimiciloră ^bisericei și secte- 
loră: suntă dovedi de ajunsă, că biseri
cei în Italia 'i lipsesce libertatea. Acesta 
este cu atâtă mai stricăciosă pentru Ita
lia, cu Icâtă biserica i-a adusă aminte, 
că este în interesulă poporăloră de a ră
mâne fidele principiiloră religiunei, spre a 
satisface datorințeloră loră.

Italia va simți acesta din causa in- 
gratitudinei sale mai multă, ca alte țări. 
E o nebuniă a crede, adaiise Papa, că 
Italia va prospera, decă va continua răs- 
boiulă uriciosă în contra bisericei. Gân- 
descă-se poporulă italiană bine despre 
acesta și întorcă-se la o atitudine mai 
bună și la bunele tradițiunl ale părinți- 
loră. Papa încheia cerendă'ajutorulă lui 
Dumnezeu și rugându-se de sprijinulă 
cardinaliloră în aceste grele timpuri.

Incidentală Âcinov.
piarulă cancelariei rusescl „Nord“ 

din Bruxella vorbesce despre incidentulă 
dela Sagallo în tonă moderată, deși cu 
părere de rău. Manifestația de simpatiă 
a camerei francese pentru Rusia, dice 
„Nordu, va șterge reua impresiune, ce a 
produs’o în opiniunea publică a Rusiei 

procederea pripită sângerosă a autorită- 
țiloră francese și a admiratului Orly. In 
totă casulă este regretabilă, că nouăle 
proiectele francese au fostă probate mai 
ânteiu în contra unoră Ruși.

Representanții ruși la Balcani.
O depeșă din Petersburgil spune, că 

guvernulă rusescă are de gândă a’șl mări 
representanțele diplomatice în două țări 
slave : în Serbia și în Muntenegru. Ministrul- 
președinte din Belgradă va fi ridicată la 
rangulă de ambasadoră, er ministrulă- 
președinte în Cettinge va fi înlocuită 
c’ună trimisă estraordinară și ministru 
plenipotențiară.

Steagulă constituțională bulgară.
Scimă că s’a făcută obiecțiunea, că 

prințulii Bulgariei nefiindă recunoscută 
de puteri nu pote folosi la ocasiunl so
lemnele drapelulă princiară. Gestiunea 
acâsta a drapelului s’a resolvată acum, 
după cum spune „Coresp. de l’Est“, în 
modulă următoră: Consiliulă de miniș
tri a proiectată ună nou steagă consti
tuțională. Noulă drapelă este ună tri
coloră bulgară, tivită cu negru și cu 
galbenă, în mijlocă e zugrăvită leulă 
bulgară în câmpă roșu. Acestă nou 
drapelă va fi arborată la reîntdrcerea 
prințului de Coburgă în Sofia.

Mounnsen despre Boulauger.
„Figaro*  raporteză, că ună colabo- 

ratoră ală său a avută o convorbire cu 
Mommsen (istoriculă germană), care lu- 
creză acum în biblioteca națională din 
Parisă. Mommsen să fi disă: „Mă în- 
doiescă că Boulanger are însușirea unui 
Cesară. Se observă la elă mai multă 
însușiri negative, de pildă lipsă mare de 
semță pentru morală. Ven rea lui la 
putere este dealtmintrelea singurulă pe- 
riculă ce amenință republica. Preten- 
denții rni-se pară cu totulă nepopulari. 
Pote că pentru acesta s’a putută sus
ținea republica pănă acjl. In realitate 
se află în Francia prea puțini republi
cani. Fiecare primesce republica numai, 
pentru că nu esistă ceva mai bună pen
tru momentă. Cu Thiers mergeau odi- 
nioră buni republicani. Germania nu 
se teme, că prin venirea la putere a lui 
Boulanger s’ar pute încorda și mai tare 
relațiunile ei cu Francia. La noi în 
Germania, nu se crede că Boulanger va 
ajunge la cârmă, pentru că armata nu 
e pe partea lui. Pote că posede simpa
tii la soldații de rendă, der maioritatea 
oficeriloră îlă desprețuescă. Admițendu 
că-i va succede lui Boulanger a se face 
consulii ori implratu, guvernulă său n'ar 
pute fi decâtă de-o scurtă durată ; pro
babilă că atunci ună altă generală va 
voi să-i ocupe loculă și era pronuncia- 
menteloră ar fi deschisă.11

imp., pentru ce și trebui să se sin
ucidă ca să scape de persecuțiunl, nume 
curată românescă în usă la mulțl Ro
mâni Lucanu, Luca etc.

Annins Papianus Milo, ună tribună 
care a propusă revocarea din esiliu a lui 
M. T. Cicero. Acestă nume Românii îlă 
folosescă acuși Papianu, acuși Popianu.

Brunius Papius ună Samnită neferi
cită, care a frântă pacea cu Romanii, 
dreptă ce s’a sinucisă, și fu estradată 
Romaniloră. Acestă nume Papiu este 
fărte desă la Românii noștri și nu este 
formațiune nouă, după cum credă unii.

Calvisius Sabinus, ună admirală-co- 
mandante ală lui Octaviu. Numele Sa
bin este forte frecuentă în istoria Ro
maniloră. Acestă nume propriu dedusă 
dela numele poporului — Sabinu , îșl 
are originea sa dela protopărintele Sabi- 
niloră —întemeiătorulă poporului Sabină 
— cu numele Sabo, conditor gentis sabi- 
nianae; probabilă că și numele de Szabd 
scrisă pe unguriă, ce ocure la mulțl Ro
mâni, nu este alta decâtă făcută din 
Sabo , deorece Româniloră nefiindu-le 
permisă mai’nainte a se ocupa de meserii 
și industria, n’au putută fi toți croitori 

DemonstrațiunT unguresc!
Sâmbătă s’a ținută o conferință de 

cetățeni oposiționall în Pesta, în care 
s’a făcută propunerea de a se arangia 
ună conductă de torțe în onorea orato- 
riloră de frunte ai oposițiunei din par
lamentă. Se crede, că acestă proiectă 
se va esecutn.

Iutre studenții unguri e erășl mare 
miș'-are. Ei au intențiunea de a serba 
în anulă acesta diua de 15 Martie, ani
versarea revoluțiunei din 1848, în modă 
mai festivă, ținendă în sala Redutului o 
adunare, în care onorabilulă Daniel 
Iranyi (odiniără Halbschuh) va rosti o 
cuvântare festivă. Se mai vorbesce, că 
s’au plănuită diferite alte demonstrațiunl, 
dintre cari una se va face în teatrulă 
națională. Cu acesta ocasiune studenții 
unguri voră purta căciuli deosebite, cu 
inscripțiunea: „libertate, egalitate, frăție
tate11. Se dice, că studenții voră coo
pera de astă-dată împreună cu lucrătorii 
In înscenarea demonstrațiuniloră.

Din parlamentulu austriacă.
Ședința dela 28 Februarie a parla

mentului austriacă, în care se desbate 
acum asupra bugetului, a fostă de totă 
furtundsă.

Deput. Dr. Vaschaty disc, că pentru 
a dispăre deficitulă, e necesară să se re
ducă bugetulă armatei. Sporirea sarci- 
neloră pentru armată are să ducă la fa- 
limentă, și pentru acesta portă vina ra- 
portulă nostru cu Berlinulă. Se va vede 
prea târdiu, că alianța austro-germană nu 
se pote suporta de noi și trebue desfă
cută. Vecinulă nostru dela nordu, casa 
Hohenzollern, a fostă de secuii celă mai 
înverșunată contrară, inimiculă de morto 
ală acestui imperiu și ală dinastiei sale. 
Elă ne-a slăbită imperiulă luându-ne țări 
întregi. Alianța Austriei cu Germania 
e nenaturală. Asta e dovediți! de istoriă. 
In 1864 Austria a luptată în alianță cu 
Prusia contra micei Danemarce pentru 
ca în 1866 cancelarulă să lupte contra 
Austriei în unire cu celalaltă aliată alu 
nostru de adl, cu Italia, și după lupta 
dela Sadova, Austria a perdută suprema
ția în Germania și a perdută și Veneția, 
și decă Napoleonă III n’ar fi pusă sta
vilă armeloră prusiane, pote că Austria 
ar fi ajunsă deja atunci sortea Bavariei 
și a Saxoniei.

Cancelarulă germană a purtată de 
nașă pe diplomații din Viena, er răpo- 
satulă împărată Friderică III, ea principe 
de coronă, în 1864 a cjisă, că numai îm
prejurările au unită pe Prusia cu Aus
tria în contra Danemarcei, er nu simpa
tiile. In 1887, când cancelarulă a vorbit 
pentru septenată, a disă: „E adevărată, 
că împăratulă s’a vădută silită să porte 
două mari răsboie (1866 și 1870/1), der 

acestea au fostă ună resultată istorică 
ală vecuriloră trecute, ce ni-s’a impusă11. 
Etă der că și după istoriă, alianța nos- 
tră e nenaturală, o spune însuși viclă- 
nulă diplomată, cancelarulă, care scia în 
1864, că trebue să porte răsboiulă celă 
mare, și cu tote astea nu s’a genată în 
ajuuulă marelui răsboiu să împrăștia ca 
aliată bani și sânge austriacă înaintea 
șanțuriloră dela Dîîppel.

Necesitatea desfacerei alianței cu 
Germania e întemeiată și prin idea na
țională, care predomnesce timpulă nostru 
Desfacerea e posibilă. Francia caută adl 
amiciția Austriei și între aceste două 
puteri nu esistă nici ună interesă ce 
colidăză. Mergendă Francia cu Austria, 
trebue să le urmeze și Italia, care e așa 
de închisă de ele, încâtă în casă de 
răsboiu Germania nu’i pote da ajutoră. 
Urmarea ar fi, că Rusia, care dela con- 
gresulă din Berlină nu mai pote merge 
cu Germania și e avisată la Francia, ar 
trebui de asemenea să mergă cu Austria 
și așa Germania ar fi isolată. Rusia a 
esperiată, că germanica fides nulla fides.

Bismark numai de nevoiă a căutată 
alianța Austriei, când a văijută că nu 
mai pote dispune pe Rusia pentru Ger
mania. Alianța triplă nu e creată pentru 
pace, ci pentru a declara în permanență 
pericululă de răsboiu și a aduce pop6- 
rele la sapă de lemnă. In momentulă 
în care cancelarulă germană ar pută 
atrage pe Rusia în partea sa, ar renunța 
la alianța cu Austria și ar lăsa Rusiei 
mână liberă la Balcani și la Bosforă. 
Austria e numai ună rău necesară, pen
tru ca în casă de răsboiu cu Francia, 
care trebue să vie, să acopere spatele 
Germaniei contra Rusiei, căci la ună 
atacă ală Rusiei contra Austriei nu se 
pote cugeta, nici nu e esemplu în isto
riă, că Rusia a atacată pe Austria, din 
contră a încheiată alianțe cu ea și i-a 
venită în ajutoră.

Bugetulă îlă respinge vorbitorulă și 
din motivulă, că nu s’au împlinită pro
misiunile din discursulă tronului făcute 
poporului boemă. Cere reactivarea drep
tului publică boemă.

SC1K1LE DULEL
Călătoriile de esercițiu ale statului 

majorii generalii voră fi forte interesante 
în anulă acesta. „Reichswehr11 spune, că 
aceste călătorii se voră face în luna 
Mai în Galiția sub conducerea inspecto
rului generală ală armatei Archiducele 
Albrecht. La începutulă lui Mai va pleca 
Archiducele cu întregă statulă său mili
tară în Galiția. Pe lângă șefulă statului 
majoră generală fzm. br. de Beca și 
locțiitorulă său fml. Galgotzy voră mai 
lua parte numeroși oficerl de stată ma
joră și vr’o douădecl de generali ai

de haine (szaboj, câți astăcjl portă acestă 
nume.

C. Cornelius Gallus, ună comandante 
ală lui Octaviană în lupta cu Cleopatra 
cea frumosă — regina Egiptului. Acestă 
nume încă îlu portă mai mulțl Ro
mâni, scriitorii străiul au făcută din elă 
Găâl.

P. Dedus Mus. ună comandante ală 
republicei române în lupta cu Latinii, 
de aci se devină numele românescă Di- 
(iu, pe unguriă Diez, pe germânesce 
Diez.

Dragus-Pompeius istoriografă, pe tim- 
pulă lui Augustă, a descrisă istoria Ga- 
liloră. De aici numele românescă Dragu, 
Drăganu, Dragăn, Dragâny.Dragoșiu, Dra
gos. Credă, că nu este lipsă să amin- 
tescă, că aceste nume se găsescă pe 
totă loculă între Românii noștri, s’au 
alesă din ei bărbați mari, principi în 
Marmația și Moldova, Dragoșiu deputată 
dietală de tristă memoriă, ucisă în 1848, 
în munții apuseni la Abrudă, cu acesta 
nume este plină comuna Verendă în 
Satmare Marmația. Familia Baleu înru
dită cu familia Dragu, din care s’a făcut 
mai târejiu Dragfi (fiulă lui Dragu), — 

Bartolomeiu Dragfi vodă Transilvaniei — 
stegarul Q țărei — a cădută în lupta dela 
MohacI, 1526, 29 Augustă.

Q. Fabius Maximus, cunctator-dicta- 
torulă republicei romane în resbelulă II. 
punică în contra lui Hanibală. Gens Fa
bia a sângerată la Cremera contra Ve- 
iențiloră. Acestă familiă a fostă forte 
ilustră în istoria strămoșiloră noștri. Dela 
acestă nume se derivă numele de Fa- 
bianu întrebuințată de mulțl Români (Ca- 
reii-Marl).

Gratianus, împărată romană, din 
acestă numejs’afăcută numele românescă 
Crăfiunu, Crăciună, întrebuințată forte 
desă de Români, totă dela acestă nume 
se numesce și sărbătorea nascerei Dom
nului n. Is. Christosă, deorece numele 
sfântului GrațianA cade pe aceea 
Apoi Românii de comună pruncii născuțl 
pe timpulă Crăciunului îi numescă cu 
acestă nume Crăciună, eră pruncii născuțl 
pe timpulă Pasciloră (învierea Domnu
lui) îi numescă Pasicu = Pașcu.

Lutatius Catulus, consulă romană în 
răsbelulă I. punică, învingătorulă dela in
sulele egatice. Din acestă nume se pare 
a se deriva numele Lucaciu, schimbându- 

se t în c.
Marius Egnatius, ună beliduce ală 

Sociloră (confederați) în lupta cu repu
blica, învinsă la Aufidus. De aci cre- 
demă a se deriva numele de Ignațiu, 
Ignatu, acestă din urmă în usă la mulțl 
Români (Simielăușă.)

Marcus Antonius-Marcus Aurelius: tdte 
nume ilustre romane; nu sufere îndoială, 
că numele de Marcus — Marcu — este 
și pănă astădl numele a nenumărate fa
milii românescl.

Papia Poppea, numele unei legi aduse 
sub împăratulă Augustă în interesulă da- 
meloră romane, pote dela numele pro- 
punătcrului; numită așa. Apoi Popea 
Sabina nume femeescă. Numele de Popea 
este și pănă astăijl lățită între Români, 
și bine văijută în cercurile românescl.

Piso : ună nume ilustru la Romanii 
cei vechi (Cicero ad Pisonem). Acestă 
nume se mai află și astăcjl la unele fa
milii române, precum în fostulă comitată 
Zarandă și pote și aiurea.

Marcus Portias Cato, censorulă se
veră: „Censeo Cartaginem esse delendam“ 
pe timpulă resbelului III punică, omă 
care a luptată contra filosofiei și limbei 
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armatei comune și milițiilorti, cu totulO 
vr'o 120 persone. Pentru serviciulă de 
scir! și ordonanță se va pune conducă
torului despărțământului de recunoscerl 
la disposițiune o jumătate escadronti de 
cavaleria. Drumulti călătoriei de eser- 
ciții va face dealungulă fostei căi ferate 
Albrecht din Ungaria de susti peste 
CarpațI la Lagocz și de acolo în valea 
A islocului prin Sanok, Rymanov, Kros- 
no cătră Rzeszov. O parte din acesta 
drumh e identică cu calea ferată stra
tegică ce e a se construi în anulă acesta 
în Galiția în valea Vislocului dela Krosno 
la Rzeszov, care e destinată a lega căile 
ferate austriaca ale statului cu calea fe
rată galițiană Karol-Ludovic.

* * *

grecescl și contra corupțiunei în Roma. 
Numele Catone adl se află la mulțl Ro
mâni icottulă Bihoră), diformată în Că- 
tană și Kutona. Er numele Portias este 
cunoscută între Români, ună membru 
ală academiei din BucurescI în secțiunea 
naturală, suntă și comiți și principi cu 
numele Porcii. în Ungaria și Italia și pănă 
astăcjl.

Rutilius Rufus, tribună militară în 
resbelulă numantină, care a descrisă gre- 
cesce istoria Romei. Numele Rufu este 
lățită între Românii mai alesă din Bi- 
harea și pănă acjl-

Achaemenes, comand ante grecă în res
belulă cu Perșii, acestă nume semănă 
multă cu numele de familiă Achimu, A- 
chimescu, prin locurile mestecate Atyim, 
pe unguriă.

Andronicus Cyrrhestes, architectoră 
grecă în Athena. Acestă nume Andro- 
nică l’au avută unii împărați bisantinl, 
se află și astăcjl în unele colonii mace- 
do-române, Andronicu-Androniea.

Choerilus-Cyrilus, scriitoră grecă pe 
timpulă lui Aeschylos, semănă multă cu 
numele Chirilă, din care Serbii au făcută 
Kirilovits, er Ungurii Tyirila. |

Adunarea generală a „Timișanei" s’a 
ținută în 26 Februarie a. c. Din rapor- 
tulă generală ală direcțiunei se constată, 
că „Timișana" a realisată în decursulă 
anului trecută ună profită curată de 17% 
după capitalulă de acțiuni îu sumă de 
50,000. Din acestă câștigă adunarea 
generală a decisă a se împărți la acțio
nari ca dividende 6%, 50 de florini s’au 
dată alumneului română din TimișOra, 
er 11% din venitulă curată, și respective 
5881 florini 17 cr. s’a decisă a-se adaoge 
fondului de reservă, — urmărindu-se sco- 
pulă, ca fondulă de reservă să se ridice 
la 50,000 fl. și apoi acela să se adaogă 
la capitalulă de fundare.

* A *
Reuniunea femeiloru veduve, pentru 

aj utorarea văduveloră sărace din Brașovă 
și Săcele aduce sincerele sale mulțămite, 
și pe acestă cale, D-uei Lucreția Zăn- 
culescu, născută I. Fericeanu, care s’a 
făcută membră fundatore a acestei Reu
niuni, contribuindu suma de fl. 2o.

* * *
Trenă de plăcere la Parisă. Biuroulă 

de bilete de drumă de feră din Brașovă 
întocmesce, cu ocasiunea esposiției uni
versale din Parisă, în luna Mai. ună trenă 
de plăcere dela Brașovă la Parisă, pentru 
care se dau bilete de dusă și întorsă cu 
prețuri neobicinuită de reduse. Trenulă 
acesta separată plecă din Brașovă pe 
la Oradea-mare, Budapesta, Bruck 1. L., 
Viena, Salzburg, Lend-Gastein, Worgl, 
Innsbruck, Landeck, Feldkirch, Buchs, 
Sarens, Wesen, Zurich, Brugg, Basel, 
Delle, Belle, Jorton la Parisă. Intor- 
cerea nu se mai face cu trenă separată, 
ci cu orl-ce trenă accelerată ori de per
sone, după placă, pe drumulă susă nu
mită, der cu deosebirea, că dela Bischofs- 
hofen se pote folosi și linia ce duce pela 
Selzthal, Hieflau, Klein-Reifling, Ams
tetten. Prețurile bileteloră de dusă și 
întorsă suntă împreună cu mâncarea și 
cuartirulă în timpă de 8 cjile de ședere 
în Parisă: Classa I 269 fl., classa II 
190 fl. 80 cr., classa III 147 fl. Biletele 

suntă valabile 45 de dile. întreținerea 
în Parisă se dă îu hoteluri escelente. 
Ca locuință primescă călătorii de cl. I 
câte unulă o odaiă, cei de cl. II câte 
doi o odaiă, cei de cl. III câte 3 —4 o 
odaiă. PrenotărI se facă în uumitulă 
biurou, unde se dau și deslușirile ce se 
ceră.

** *
Reuniunea germană de cântări din 

locă va da mâne seră, Mercurl,și Joi 
sera (6 și 7 Martie n.) la Redută con
certă împreunată cu ună ’ocă de scenă 
comică. Programulă e variată.

* **
Fortificațiile României. Comisiunea 

de 20 membri a Camerei, spune Epoca 
s’a adunată în biblioteca Senatului pen
tru a asculta explicațiunea d-lui Ministru 
de resbelă relativă la fortificarea țării. 
S’a cetită ună memoriu ală consiliului 
de apărare ală țerii relativă la necesi
tatea fortificațiuniloră, memoriu asupra 
căruia ne credemă datori a păstra tăcerea. 
D-lă generală Mânu, asistată de dd. ge
nerali Arionă și Beredeiu, de d-lă colonelă 
Poenară și de dd. majori Culceră și 
Boteanu, a dată tdte explicațiunile ce
rute de dd. deputațl. Intru câtă privesce 
cestiunea financiară ea stă astfelă : S’au 
cheltuită pănă acuma vre-o 30 de milione 
și va fi nevoie încă de vre-o 70 de mi- 
liăne pentru a se complecta totă sis- 
temulă de apărare a țării, cuprindendă 
întărirea următoreloră puncte: BucurescI, 
Galați, Nămolosa, Focșani. Decă ca- 
merile ară aproba aceste planuri de for
tificare, guvernulă ar cere anulă acesta 
ună credită de 12 milione și în anii ur
mători asemenea câte 12 milione anuală 
pănă la complectarea sumei de 70 mi- 
liorie îu termină de 5 ani. D-lă gen. 
Mânu a hotătîtă, în înțelegere cu mem
brii comisiunei Camerii, d'a convoca 
camera întregă în ședință secretă, și 
d’a da unele explicațiunl înainte d’a 
cere îu ședință publică creditele nece
sare.

* * *
Asilulft pentrusărăcl, din Brăila. „Ro- 

mânulă“ primesce următorele detalii a- 
supra fundării și asupra progresului ce 
s’a făcută de acestă asilă. „Cam pe la 
începutulă lunei Septemvre trecută, ană 
grupă de tineri din elita societății brăi- 
lene a luată inițiativa pentru înființarea 
unei societăți anume pentru acestă scopă. 
Acestă societate, mulțămită activității 
membriloră administratori, numără astădl 
peste 370 de membri dispunendă și de 
ună capitală de aprope 3000 lei. Plata 
lunară e de 1 fr. Pentru arangiarea a- 
silului s’a cheltuită 2000 lei. Asilulă e 
compusă din 4 odăi spațiose, avendă 
câte patru paturi de fieră complectă a- 
rangiate. Curățenia e esemplară. In- 
tregulă apartamentă se află în o caăs

Nestor, principele din Pytos (simbo- 
lulă -bătrânețeloră), celă mai bătrână 
între ducii contra Troiei. Acestă nume 
se află și astăcjl la mulțl Români, ca 
Nistoru, er la unii diformată în Nyistor.

Paches și Pachos, comandante athe- 
niană, esecutorulă sentinței adunărei po
porului din Athena contra locuitorilor^ 
din Mitilene în resbelulă peloponesiacă. 
Acestă nume Pachu încă se află la unii 
Români mărginași. Unii credă în ori
ginea lui rutenă.

Pan (pe slavoniă „domnă“), fiiulă 
lui Hermes, 4eulă fluerului și ală păsto- 
riloră, nume cunoscută și pănă astăcjl 
între Românii din România liberă.

Philipos, regele Macedoniei, astăcjl 
încă mulțl Români au acestă nume Filipu, 
pe unguriă Fiiliip și Fiilep.

De bună semă voră fi și mai multe 
nume, cari se voră fi putendă deduce 
cu originea loră la istoria poporeloră 
vechi, der să fie destulă deocamdată a- 
cestea din care se pote vede apriată, 
câtă de rău facă aceia, cari se lasă a’șl 
diforma seu schimosi numele loră, cău- 
tându-le dreșl-care-va înțelesă palpabilă 
seu adnectându-le câte-o terminațiune 
străină. V. Leșianu. 1 

nouă din strada Unirei și îndeplinesce 
tote condițiunile cerute de higienă. Pri
mirea în asilă e astfelă arangiată: în 
fie-care seră se presintă în biroulă asi- 
L.lui o comisiune care găsduesce pe 
sărmani. Deosebire de naționalitate și 
religiă nu se face, căci nici nevoia nu 
cunosce o asemene piedecă. Sărmanii 
din alte orașe ca și cei localnici suntă 
adăpostiți, primindă în totă timpulă șe- 
derei loră, dimineța și sera, câte ună 
ceaiu cu pâne și de trei ori pe săptă
mână mâncare. Dela 1 Novembre 1888, 
data deschidere! asilului, și pănă adl s’au 
încuartiratO peste 242 persone, dându-li-se 
484 porții ceaiu și 426 porțiuni mân
care".

* **
Unii pictorii nebunii. Cu ocasiunea 

morții archiducelui Rudolfă, împăratulă 
a dăruită unui tinără pictoră, David 
Moser, în etate de 18 ani, 20 de napo
leoni, pentru-că a desemnată minunată 
de bine pe principele pe patulă seu 
mortuală. Tînărulă pictoră însă, fie că 
a lucrată cu multă pasiune, fie că l’a 
emoționată adencfi tragedia moștenito
rului de tronă, d’atuncl a căcjută în me
lancolia, er acum de câte-va dile a ne
bunită. ** *

Studenții români din Zurich ’și-au 
constituită comitetulă societății loră pe 
1889'90 astfelă: președinte G. Dunca, 
vice-președinte C. Balșă, cassaru I. T. 
Angelescu, secretară M. Mateescu, actu- 
ară G. Ventură și bibliotecară I. D. 
Luizescu, toți studențl la politechniculă 
din Ziirich.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 13 Februarie.
Suntă 2 indigenate de votată, ră

mase de Sâmbătă : D-nii Corutz și Ioseph 
Smeltz, suntă votați ambii.

La ordinea dilei convenția dintre 
guvernulă română și compania Lem- 
berg-Cernăuțl-IașI. D-lă Triandafilu, ra- 
portoră, dă cetire raportului comisiunii 
delegațiloră. Luarea în considerația se 
voteză fără discuțiă.

D-lă Olănescu combate clausa din 
proiectă, aceea care privesce despăgu
birea de 130,000 lei, care trebue să-i 
plătescă statulă societății austriaco, pen
tru mai multe construcții făcute de acea 
societate, și spune că nu-i dreptă să se 
plătescă acestă sumă, de orece statulă 
nu răscumpără linia ferată, ci se sub- 
stitue societății ca administratoră alu 
liniei. Oratorulă spune, că cantitatea de 
materială rulantă nu e suficientă pentru 
exploatarea liniei.

D-lă Al. Marghilomană răspunde, că 
în ce privesce construcțiunile de care 
vorbesce d. Olănescu, suntă mai multe 
case făcute cu scopă de a servi de lo
cuință uvrieriloră din atelierele dela Păș- 
canl și care li-se închirieză pe preță de 
20,000 lei. Aceste construcții au costată 
circa 200,000 lei prin amortisărl, căci dau 
ună venită mare ; s'a plătită 70,000 lei, 
căci se pote da 130,OO0 lei pe ună imo
bilă, care dă ună venită de 20,000 lei 
și care ne e forte trebuinciosă pentru 
locuința uvrieriloră din PășcanI.

In ce privesce cantitatea de mate
rială rulantă pentru exploatare, d. mi
nistru adaogă, că astădl nu se pote cere 
societății să dea atâta și atâta materială, 
pentru că ac]l nu se răscumpără linia ca 
să ne dea numărulă cutare de vagone 
seu altele. Ne dă oâtă se cuvine ca în 
mediu să putemă exploata linia. D. Mi
nistru adaogă, că astădl avemă linia în 
mâna nostră, datorită norocului, să dicem, 
decă nu inteligenții ndstre și acesta ne 
e de mare folosă, căci avemă ună mă- 
nunchiu din acestă rețea, ce ne servă și 
la exploatare și la apărare (aplause.)

Se procede la votare; convenția s’a 
votată cu 102 voturi.

D-nulă Primă-ministru cere ca să 
se ia câtă mai în grabă în discuțiă pro- 
iectulă de lege pentru vencjarea bunu- 
riloră Statului. — Se fixeză discuția pe 
Mercurl.

Senatulu. Ședința dela 13 Februarie. 
D-lă V. A. Ureche dă cetire a treia 

oră propunerei sale în privința conser- 
vărei monumenteloră naționale.

Să ia în cercetare și se voteză fără 
discuțiă proiectulă de lege relativă la 
scutirea de taxele vamale a cailoră im
portați din străinătate pentru trebuințele 
armatei.

Literatură.
Din „Istoria limbei și literaturei 

române" a apărută partea I sub titlulă: 
Istoria limbei române, de lonu 1. Bum- 
lacii, profesoră c. r. de limba și litera*  
tura română la liceulă c. r. din Cernăuți. 
Prețulă 1 fl. Opulă cuprinde 128 pag. 
formată mare octavă și este lucrată pe 
basa unui însămnată numără de docu
mente istorioe, pe care autorulă le ci- 
teză în note.

Nașa Trina, operetă comică într’ună 
actă, de Dr. G. Vuia, (musica de Alex. 
Dorn.j — O ariă, ună coră bărbătescă 
și ună coră mixtă de composit. români. 
- (S’a jucată de 2 ori în 1888 de „Re

uniunea română de cântări și musică din 
Oravița", er odată s’a jucată la „Băile 
Herculane". Acțiunea se petrece într’un 
sată de lângă Oravița. Cărticica cu
prinde 38 pag. form. micu.

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

Roma, 5 Martie. Formarea ca
binetului a progresată. Crisa mi
nisterială va înceta în curendu. 
Seismitdoda (?) a primitu porto- 
foliulu finanțelor^, generalulă Der- 
zis pe celu de rfisboiu, Saintbon 
pe celu de marină.

Bucurase!, 5 Martie. Miniștrii 
de interne, de rSsboiu și de jus
tiția au adresatu funcționariloru 
loru subalterni cerculare în con
tra crescerei propagandei socia
liste. Ministrulu de interne re
comandă cea mai mare suprave- 
ghiare a uneltiriloru și imediata 
arestare a uneltitoriloru. Minis
trulu de justițiă provocă tribuna
lele și pe procurorii statului se 
procedă cu cea mai mare asprime. 
Ministrulu de resboiu dă ordinu 
comandanțiloru de corpuri și de 
garnisbne ca se țină trupe pregă
tite, spre a pute sta la disposiți- 
unea autorităților!) când voru in
terveni contra uneltiriloru.

Cursul t't pielei Kirașovti
din 4 Martie st. n. It>s9.

Bancnote românesci Cump. 9.36 Vend. 9.38
Argintti român eseu - n 9.30 n 9.35
Napoleon-d’orl - - - r 9.5G H 9.58
Lire turcescl - - - 10.80 n 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 H 9.86
GalbinI n 5.60 H 5.65
Scris, fonc. „Albina“6% n 101— n _

K0/ n ♦ n 0 o n 98.50 H 99—
Ruble rusescl - - îi 128— .. 129—
Discontulu - - - - 6‘/2--8% pe anii.

Cursulii la bursa de Viena
din -1 Martie st. n. 1889.

Renta de aurii 4° „........................  101.95
Renta de liârtiă 5n/0............................... 94.30
Imprumutulu căiloră ferate ungare - 145.50
Arnortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1 -ma emisiune) - - 99.50
Arnortisarea datoriei cailoră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 119._
Arnortisarea datoriei căilorti terate de

ostil ungare f3-a emisiune) - - 114,75
Bonuri rurale ungare . ... . 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 101.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane - - . - 104.75
Bonuri croato-slavone.........................105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

uugurescă ............................... 99.85
Imprumutulă cu premială ungurescă 138.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului........................................126.25
Renta de hârtiă austriacă . . . . 83.70
Renta de argintă austriacă .... 84.05
Renta de aură austriacă........................ 111.45
Losurl din 18G0  141.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 88G— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.25 
Galbeni împărătesei.............................. 5.62
Napoleon-d’orl................................... 9.53
Mărci 100 împ. germane .... 59.22‘/2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.30

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross. Î11 li
brăria Niciiiae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr Aurel Mureșianu.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 42—1889.

Qătză onozații cetitczi!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală osistenței sale.
Nenumăratele dovecR <le simpatia și de încredere ce le-a primită acesta organu de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinciQecea a esistenței sale suntu cea mai vină și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu 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 cjece am din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta, Transilvaniei" a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care cji, erăși cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci încbce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtu în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutitu ca cRarulă se-și aibă tipografia propria.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăcR dela ună cjiară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă (Rce că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

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

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în cjiarulă nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amă observată pănă acțl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

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

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru unu cțiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciiud 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, dela anulu 110U 18S9 îlicăce amil mărită ÎI1 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și să le întocmimu și să le redactăniă astfelu, 
ca să intereseze pe ori și ce cetitoru și să se potă abona și separată.

Amă deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a., 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona îutregă (Jiarulă, amă deschisă abonamentă separată la, numerele 
eu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe IUI 11 numai 2 fl. V. a.

Rugămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe câtă le va sta în putință în cereală domniiloră loră pentru lățirea „GazeteiTr an- 
silvaniei" precum și pentru răspândirea în poporu a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

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

Budapesta Predeal A PreilealA — SBiiilapesla Teitiș-Aradfa-IS.-PeMa Cojișa-mică- Sibiiu
Tren de Trenu 

per- 
fidne

accele
rată

TrenA 
omni
bus

Tren ii 
mixt

Tren de! Trenu 
per- accelc- 
sdne ratn

Trenu
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers. |

Trenu 
de 

pers.
i ■ ■ '
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș 
Ghirbeu
Nădășel

11.1<|| 8.—
7.40 a.—

11.06| 4.05
2.02

3.10 6.18

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
VințulH de 
Aiud
Teinșfi 
Crăciuneli
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediașfi 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaltu 
Homorodtl 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susti

Brașovii

Timiștl
Preilealu

BucurescI

4.18

5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

7.38
5.39
8.46
9 18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

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

BucurescI 
Pred ca Itl 
Timiștl

Viena
Budapesta
Szolnok

11.10 2.— Telușfl

Brașovii

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu
Sigliișâra 
Elisabetopole
Mediațu

Copșa mică

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
ti 12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micilsasa 
g 24 Blașiu 
6 38i!Clăciu"elb 
6.56 |Tciușu 
ț Aiudu
Ț 4| !Vințulil de susti
9.18 ui6ra

ț() __  Cucerdea
10.09 «liiriștî 
lO.igiApahida 
1‘,'S •....... |

12.34 Nădășelti 
12.52 Gîlirbău 

1.34|iAghireșiî
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 [Bratca 

j Rev
Mezo-Telegd

, Fugyi-Vasârheli 
i Vârad-Velencze 
' Oradea-mare j 

P. Ladâny
‘ Szolnok
Budapesta

i Viena

Aradu

iGlogovațU
'Gyorok 
jPaulișu 
Railna-Lip, 
IConop 
jBorzava 
Soborșinu 
•Zamii
Gurasad . 
jlia 
Branicica
Deva 
Simeria ijPiski) 
Orăștia 

| Șibotil
Vințulâ de josu
Alba-Iulia
Tcinșâ________

•ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

6.11

6.43
7.12

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17!

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

10.50,
1.33
3.29
7.45
6.05j

5.45JȘibotâ 
țj iOrâștia
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37’
7 55'Zamu
8 42 Boborșinil 

Berzava 
ConopU

joșii,

Simeria Piski)
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada

9.12
9.41,
g -,g Radna-Lipova

1047
10.42
11.07,
11.37]
Î2.-
12.29'
12.46

1.26,

Paulisu
Gyoiok
Glogovaț.

Aradil

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenii 
mixt

1.42
2.32

Copșa-micâ 2.29 4.35
i.Șeica mare 3.02 5.05
Domnești 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sibilu 4.42 6.40

11.-
11.21

Sibilu
Ocna 
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-inieft

Sibiiu-Copșa-mirti

1
8.50 10.—
9.17 10.24
9.45 10.50

10.20 11.20
10.49 11.45

l’iarerdea -Osorheiu
| RegliinulA săseseft

6.13,
6.38- . u 1 ucerdea 
yJSjCheța 
fi^EudoȘu

M.-Bogat a
IernutQ
SânpaulU 

____ Mirașteu

Simeria i Piski)-Fetroșeni.Petroșeui-Simeria (Piski d oșorheiu

8.-
8.36
9.021
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-|
3.04
3.36
3.5a
4.03
4.47 „
Ț gpiOrczifalva 
—Merczifalva

Timișâra

Simeria
Streiu 
IHategh 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

10.-,

Mureșu-Ijudoșu-Ristrița Ri^rița-MureșA-TudoșA
Z.T ~
4.40| Bistrița
8.02" Tag°-Budateleca
_  I Mureșu-Ludoșil

Murâștl-Ludoșii 
Țagfl-Budateleca 
Bistrița

Notă: Numerii încuadrațr cu linii grose însemnezi orele de nopte.

9.41
1.11

[I
2.42Petroșeni
3.25 Banița 
4.16! Crivadia
5.11 ?ui 
Jîi^Hațegti

11.50 6.40 Streiu
12.30 7.12 Simeria

Aradii—Timișora 
•f

Ar n dfl
Aradulft nou
Nemeth-Sâgh
Vin ga

9.36 4.26,
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

I
1

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 |11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 ^■oo| 6.13
6.— 4.b«

7.56 7-. Reghinul-săs.

5 lQi
5 55 Regliiuulii siisescA,

Osorlieiu-Cucerdea6.41

Timișora -AradA

Turda—GliirisA

6.05 5.48 Timișâra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vin ga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 AradulU nou 9.11
9.12 9.02 Aradâ 9.27

GliirisA—Turda

Ghiriși] 
Turda

I fl
9.26| 4.19' Turda
9.47 4.40 Ghiriși

Sigliișoi*a —Odorlieiu
l
IjSighișdra 
Odorlieiu

Odorlieiu — Sigliișora

6.05
9.45

Odorhciu
Sighișoră

7.26
8.14
8.50

5.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Tnied.-Simeria (Piski)

--------------------- î---------.J

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

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulii 7.40 12.58 11.02
lernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșil 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.401 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l'nieil.,

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedorn 3.08

Unleddra 
Cerna 
,Siineria

5.38
9.16

i

I

I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.


