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Chiuituri și doine.
Cucuie cu penă sură
Ce totă cânți la noi pe șură,
Au ți-e fome, au ți-e sete
Au ți-e doră de codrulă verde? 
Nu mi-e fome, nu mi-e sete, 
Nu mi-e doră de codrulă verde, 
Der mi-e doră de sătulă meu 
C’am lăsată trei mândre ’n elă : 
Una’n deală și alta ’n vale, 
Una 'n ulița cea mare, 
Una ’n capulă satului.
Cea din deală ca ună pahară
Cea din vale ca o flore,
Cea din capulă satului
Pune’ml m6rte capului.

*
U-iu-iu găină grasă, 
Erl erai pe după casă, 
Astăcjl ești friptă pe mesă. 
U-iu-iu găină sură 
Erl erai pa după șură 
Astăcfl ești la mine ’n gură.

*
Pus’am gândă Dumnetjeescă 
Ca să mă călugăreecQ, 
M’oiu călugări pe draculă 
Că fetele îmi pună capulă.

♦

Ațâță abonamentele câtă ți 
inserțiunile gnntă a se plăti 

înainte.

Nr. 43. Brașovt, Joi 23 Februarie (7 Martie)

Propunerea lui Gajary și naționalitățile.
ii.

BrașovO, 22 Februarie v.

Amil amintită în articululă pre
mergătorii vorbirea de Joi a mi- 
nistrului-președinte Tisza. Ea con
ține ună pasagiu caracteristică, 
care face lumină asupra tendințe- 
loră ce se urmărescă cu propu
nerea lui Gajaiy.

Tisza a vorbită de drepturile 
corânei stabilite în art. de lege 
XII din 1867 cjicendă, că aceste 
drepturi, între cari e și dreptulă 
de a stabili limba în armată, nu 
se potă schimba seu mărgini. Acesta 
înse s’ar întempla decă s’ar stabili 
în lege limba armatei, după cum 
cere oposițiunea maghiară.

„S’a adusă" — continuă Tisza — 
„ca argumenta, că în anulă 1868 erau 
alte raporturi, din punctulă acesta de 
vedere însă susțină că erau totă acele 
raporturi ce sunta și astăc}!. S’a cjisti 
că p’atuncl (adecă la 1868) esistau în 
țeră anumite veleități ale naționalitățiloră 
in urma cărora a fostă o politică corectă, 
de a nu atinge cestiunea limbei in legea 
militară. Adevărata, că mulțămită tim
pului ce a trecuta dela 1868 raporturile 
s’au schimbata în privința acesta, der 
creda, că trebue să recundscețî că vis
colele luptelora naționalitățilord au pier
duta multa diu vehemența lora și s’au 
așezată în cei din urmă patru-spre-^ece 
ani, de când conduce afacerile țării a- 
cesta guverna, despre care se c|ice acum 
că n’a făcuta nimica în interesulă țării. 
Tocmai de aceea, pe câtă de corectă și de 
necesară a fostă, de a introduce sub acestă 
guvernă limba maghiară ca studiu obliga- 
toră in scolele poporale, și de a asigura 
învățarea limbei maghiare prin disposițiunl 
legale (Așa e! în drepta), pe, atâtă de ne
corectă ar fi acuma, decă prin stabilirea 
limbei armatei in lege amă aprinde din 
nou schinteia, ce încă nu s’a stinsă de toiă. 
(adevărata! așa e! în drepta. Mișcare 
în stînga.)

înainte de tote resultă din a- 
ceste cuvinte ale ministrului-pre- 

ședinte Tisza, că densulă se gân- 
desce încă la naționalități, bine 
semțind și sciindiî, că tăcerea ce 
domnesce at]i în tabera loră nu 
vine nicidecum de acolo, că na
ționalitățile nemaghiare ară fi mul
țumite cu starea lucruriloră, ci 
numai de acolo, că ele prin unel
tirile regimului tiszaistă, care a 
făcută ilosoriu pentru Nemaghiari 
dreptulă electorală, au fostă scose 
de faptă din cadrulă constituțiunei, 
așa că nu mai suntă acji nicăiri 
representate.

Ală doilea resultă din vorbele 
lui Tisza, că acesta se teme ca 
nu cumva schînteia încă nestinsă 
se prindă din nou flacără prin 
aceea, că s’ar atinge în legea mi
litară cestiunea limbei.

Mărturisirea d-lui Tisza mai 
dovedesce încă, că densulă este 
convinsă despre aceea, că la ren- 
dulă loră și naționalitățile nema
ghiare au îndreptățirea de a pre
tinde concesiuni în privința limbei 
loră materne în măsura în care le 
pretindă Ungurii pentru limba ma
ghiară.

Ba mai multă. Punendă în le
gătură cu cestiunea limbei în ar
mată și măsurile privitore la in
troducerea forțată a limbei ma
ghiare în scălele poporale precum 
și disposițiunile „legale" pentru 
învățarea limbei maghiare, minis- 
trulă-președinte Tisza mai recu- 
nosce indirectă, că acele măsuri 
pe cari le numesce „corecte" și 
„necesare" au fostă luate în pre- 
judițiulă și în detrimentulă drep
tului de limbă ală naționalitățiloră, 
cu scopă de a pregăti teremulă 
și pentru Introducerea succesivă 
a limbei maghiare în armată.

De aceea susține Tisza că 
n’ar fi corectă a aprinde din nou 
certa pentru limbă ; de aceea pre
feră elă de a se introduce pe fu
rișă prin propunerea lui Gajary 
și în armată praxa nenorocită, ce 
a urmărit’o guvernulă său timpu 
de 14 ani.

Se nu se atingă în lege ces
tiunea limbei, ijice d-lă Tisza, der 
cu atâtă mai multă să se submi
neze pe dedesuptă dreptulă de 
limbă ală naționalitățiloră nema
ghiare și în armata comună, sin
gura instituțiune, unde pănă a- 
cuma nu au străbătută certele fa
tale de rassă.

Nu este 6re vorba aici de a- 
ceeașl metodă, ce s’a practicată și 
față cu legea de naționalitate din 
1868, care a rămasă în vigore pe 
hârtiă, er în realitate a fostă și 
este cu desăvârșire ignorată, căl
cată în piciâre și subminată de 
guvernă și de organele sale ?

In fața uneltiriloră pentru pri- 
vilegiarea limbei maghiare și în 
armată, e lucru firescă prin ur
mare că popârele nemaghiare, și 
în specială Românii, nu potă re
mand nepăsători, mai alesă după 
ce îndreptățirea loră de a pretinde 
aceleași concesiuni pentru limba 
loră maternă, ce le pretinde pro
punerea lui Gajary pentru Unguri, 
este mai pre susu de ori ce îndo
ială, ba suntă în dreptă naționa
litățile nemaghiare a pretinde a- 
nalogă întrebuințarea limbei loră 
materne și la esainenele de ofi- 
ceră în armata honveițiloră. A 
le nega acestă dreptă naționali
tățiloră ar însemna a le nega po
sibilitatea, ca tinerii din sînulă 
loră se îmbrățișeze cariera de o- 
ficeră, ceea ce nu pote fi nici în 
interesulă armatei, nici în acela 
ală tronului, cu atâtă mai puțină 
în interesulă statului.

Niciodată nu s’a impusă mai 
multă ca acuma necesitatea de a 
se respecta în armată principiulu: 
dreptă egală pentru toți! Prin re- 
alisarea propunerei lui Gajary însă 
s’ar introduce și în șirurile arma
tei virusulă descompunătoră ală 
inegalității, dându-se o lovitură 
de morte dreptului de limbă ală 
naționalitățiloră nemaghiare.

Unu complot» contra regelui Milan.
O depeșă din Viena adresată daru

lui „Times" dă următorele amănunte a- 
supra unui complota contra regelui Mi
lano, — complota care se urdea de re- 
fugiații șerbi și muntenegreni din Ro
mânia. Hârtiile prinse la BucurescI de 
poliția română ar fi acuma la Belgrade 
și ministeriulO de interne ar fi adresata 
o copie representanțiloră marilora pu
teri. Din scrisori resultă, că Tasanno- 
vicl, șefulă radicaliloră, e compromisă în 
acestă complota. Elă n’a fostă arestată 
pănă acuma din causă că e forte bol
navă. Planulă conspirațiunei era urmă- 
torula: Ună orecare Seci, fostă oficeră 
serbă, trebuia să trecă granița aprope 
de Cladova. cu o bandă de muntene
greni, cari trăiescă refugiațl în Bulgaria 
și România, se traverseze valea Timok 
unde radicalii suntă mai tari și se-șl 
mărească rîndurile cu nemulțămițl ce vor 
întâlni în drumă. Scopulă definitivă al 
acestui complota era detronarea regelui 
Milană și aducerea dinastiei Caragheor- 
ghevicl, detronată de Scupcină în anulă 
1848. Fondurile pentru acestă complotu 
ar fi din isvoră panslavistă.

Afacerea ligei patriotice.
Foile guvernului francesă aprobă 

procederea guvernului și spună, că cei 
mai mulțl deputațl ar fi disă: Iu fine 
s’a îndeplinită ună actă de autoritate. 
Organele contrare guvernului dică, că 
guvernulă a făcută o prostiă. In cercu
rile boulangiste se susțiue, că desființa
rea ligei va folosi repede causei lui Bou
langer. Decă conducătorii ligei ar fi 
fostă arestați, ar fi isbucnită sera o re- 
voluțiune. Dealtmintrelea acesta va is- 
bucni fără veste, decă se voră comite 
acte de violență. Deroulede a istorisită 
că a refusată a răspunde la interogato
riu. Nu s’a confiscată mai nimică, ci 
numai câteva registre și liste de con
simțire. Elă așteptă de multă per- 
chisiția domiciliară, de aceea a pusă la 
locă sigură hârtiile. Numai câteva do
cumente s’au confiscată, care erau ne
cesare pentru lucrările nemijlocite. Târ- 
diu vre să oprăscă guvernulă adună-

FOILETONULU „GAZ. TRANS." Astă seră-i săptămână 
Eram cu mândra de mână 
Și-i totă (jiceamă sera bună, 
Sera bună mondro dulce 
Sera bună și m’oiu duce, 
Nu te duce bade duce 
Că te țiu cu turtă dulce. 
De m’ai ținea cu zachară 
Că mi-am pusă hainele ’n cară, 
Și mi-am pusă picioru ’n scară 
Să mă ducă la Sibiiu eră.

*
Mândra mea cu ochii mici 
Mă face să viu pe-aicl,
Mândra mea cu ochii verdl 
EșI afară de mă vedl,
EșI afară păn’ la pdrtă 
De vedl dorulă cum mă portă.

*
Etă Domnu intră ’n satu 
Și-ar trebui ospetată
C’ună dărabă de lemnă uscată.

*
Insura-m’așu însura 
Urîtă nu mi-așă lua,
Nici frumosă nu’ml prea place 
Că prea mulțl pretinl îmi face.

*
Fost’am ficioră nu prea fdrte 
Și-am iubită fetele tdte,

Câte fete ’n brațe-am strînsă 
După mine tote-au plânsă 
Și pe câte-am sărutată
De mine nu s’au lăsată.
De te-oiu strînge și pe tine
Și tu ’i plânge după mine
Și de te voiu săruta
De mine nu te ’i lăsa

*
Mândro, dragostile nostre 
Ne-au rămasă pustii pe coste, 
Și am fostă Vineri la el 
Și au răsărită viorele,
Viorele flori adencl
Câud le vec|I mândro să plângi.

Sărută-me mândro ’n gură 
C’aseră-am mâncată friptură, 
Friptură de turturea
Și mi-e gura ca mierea.

*
Tu Mărie, gura ta,
Pentr ună galbenă nu o-așă da, 
Pentr'ună galbină pentru doi, 
Pentru doisprezece boi.

Poesii poporale.
i.

înălțate împărate

Nu mă’nstrăina departe, 
Că n’am părinți să mă cate 
Și mândruța nu mă pote, 
Surorile’să tinerele
Nu sciu cărările mele.
Așa-mi vine câte-odată,
Să mă suiu la munți ou petră 
Se vădă pe mândra odată.
Pădurice dragă-mi ești 
Țera mea departe ești.
Străinu’să ca cucu ’n codru, 
Năcăjitu'să fără modru.
Străinu’să ca pasărea 
N’am milă nicăirea.
Străină ca puiulă de cucu 
N’am milă unde mă ducă.
Nu bate Domne pe nime 
Cu ce m'ai bătută pe mine, 
Dela gură voiă’ml facăj 
La inimă plângă și tacă.

II.
Trandafirii brașovenescă, 
Vai de mine multă dorescă 
Cu badiu să mă ’ntelnescă, 
Două vorbe să-i vorbescă 
Apoi să mă despărțescă.

III.
Leliță cu ochii mici, 
Ce mă faci să vină pe-aicl?
Leliță cu ochii vercjl,

esempla.ru
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rile ligei. De șâpte ani esistă liga și a 
fosta încuragiată de omeni, cari suntă 
la guverna, a avuta totdeuna una locă 
oficiala la ocasiunl sărbătorescl. Intre 
aderenții ei cei dintâi u se află foști mi
niștri, ca Raynal și Waldeck-Rousseau.

O convorbire cu Crispi.
Corespondentula din Roma ala dia- 

rului „Newyork Herald" a avuta o con
vorbire cu ministrula-președinte italiana 
Crispi, care a 4isă, între altele, că puterea 
lumescă a Papei aparține trecutului. Din 
acestă parte Italia n’are să se temă. 
Papa e amenințata nude guvernula ita
liana, ci de intrigile Vaticanului și de 
încuragiarea și ațîțarea unei poporațiunl 
escitate peste măsură. Acestea trebuesca 
evitate, ori cu asprime înăbușite; sunta 
nutrite de elemente din afară, instigatorii 
sunta cunoscuțl Guvernului și suprave- 
ghiațl. Ce privesce posițiunea Guver
nului față cu Francia, Crispi dice că 
ela personala nu nutresce față cu ea 
nici untt simțământă neamicalâ. Din 
contră țînta lui e să lege cele două na
țiuni prin strînsă amicițiă, care să nu se 
p6tă spulbera așa curendă.

Sporirea artileriei germane.
In conslliula federala germana s’a 

depusa bugetula suplimentara în sumă 
de peste 21 milione. Din acestea, vr’o 
19 milidne sunta destinate pentru sco
puri militare și */ 2 miliona pentru ma
rină, restula pentru măsurile contra co- 
merciului de sclavi în Africa orientală. 
Cererea celora 19 milidne pentru armată 
e motivată cu aceea, că artileria fran- 
cesă și rusă e superioră celei germane 
și deci Germania trebue să ia măsuri 
corăspuncjătore. E necesara deci unâ 
număra forte mare de baterii cu una nu
mără mai mare de tunuri provă^endu-se 
și cu carăle de munițiune cu cai cu totă. 
Pentru acesta voră fi necesari încă 3476 
cai și vr’o 3000 da omeni mai multă.

Bin dieta wurescă.
In ședința dela 1 Martie, Akusiu 

BeOthy rectifică unele vorbe ale sale, di- 
cendă, că elă n’are tendința d’a se îm
părți armata în două, ci doresce numai, 
ca să se respecte în armată întocmirile 
legale.

Edm. Ionas are încredere în asigu
rările guvernului; primesce amândoi pa- 
ragrafii cu propunerea lui Gajary.

In șecjința dela 2 Martie, Albert 
Kiss vorbi din punctă de vedere ală in- 
strucțiunei ungurescl în contra §. 25, 
(jicendă că guvernulă vrea, ca și contele 
Thun să germaniBeze.

Ministrulăde instrucțiune Csaky 4ice, 
că ordinațiunea sa în privința limbei ger
mane ar fi trebuită să o dea și decă 
n’ar fi fostă de locă în tractare proiec-

EșI afară de mă vedl, 
EșI afară păn’ la portă 
De vecjl dorulă cum mă pdrtă. 
Cine mă vede prin sată 
Pice că-să câne turbată, 
Der eu nu-să câne turbată 
Că sunt băiată fermecată 
Cu aschiuță din portiță 
Cu baerl dela cretință 
Cu farmecile mândrii 
Cu baera cretinții.

IV.
Cine n’are doră în lume 
Pote trăi multă și bine, 
Să nu trăiască ca mine, 
Că eu cu atâta doră 
Nu trăescă și nici nu moră, 
Ci într’una totă dorescă 
Cât trăescă numai oftescă, 
Nu sciu făcut’am eu rău 
Ori m’a bătută Dumue4eu, 
Nu sciu n’am mai făcută bine 
Ori dor’ m’a nrsită pe mine 
De par’că c|Gele mele 
Mi-lea ursită tote rele 
Și par’că viâța mea 
Mi-a ursit’o tota rea. 

tulă de lege militară. Cundscerea lim
bei germane e nu numai de dorită, ci și 
necesară, mai alesă pentru cariera mili
tară. Șl-apoi mai importantă e siguranța 
statului și pregătirea lui de luptă, de 
câtă cultura națională ; căci mai întâiu 
trebue asigurată statulă și patria, și nu
mai dup’aceea se pote vorbi despre des- 
voltarea unui interesă de cultură națio
nală. Situațiunea esternă a Europei ^e 
astfelă încâtă li-se impune tuturora sta- 
teloră — acum chiar și Angliei! — să 
se pregătescă de luptă. Acesta să nu o 
pâr4ă din vedere mai alesă statulă un
gară, în a cărui nemijlocită vecinătate se 
află o mină politică umplută cu materii es- 
plosive. (Cei din stânga îi strigă în bat
jocură „Hochu, la care cei din drepta 
răspundă cu „eljen".) Prin ordinațiune 
nu se sacrifică nici ună interesă de cul
tură. Instrucțiunea germană se face în 
limba germană numai în clasa 7 și 8. 
(Protestări în stânga : Asta-i nelegală !); 
de altmintrelea ordinațiunea încă nici 
nu s’a trimisă școleloră confesionale.

Iuliu Horvath dise, că ar fi mai cu 
scopă să se resolve cestiunea limbei 
ungurescl prin lege. Nemțesce să se 
învețe numai câtă e necondiționată ne
cesară ; obiectele teoretice însă să se 
pătă esamina în limba ungurescă. Na
țiunea lui Gajary oferă garanțiă destulă. 
Oposiția are datorința să lucreze pentru 
răsturnarea cabinetului, der cei cari se 
gereză ca apărăt ori ai libertății și ai 
constituțiunei, să nu-șl ia refugiulă la 
mijloce care pretutindenea au dusă la 
răsturnarea constituției și a parlamenta
rismului. Persăna ministrului nu trebue 
sub nici o împrejurare insultată. Decă 
opinia publică cere răsturnarea cabine
tului, de ce nu așteptă oposiția pănă ce 
opinia publică îi dă în modă constitu
țională sprijinulă său? Numai 500 de 
bărbați inteligențl suntă cari aprobă ca 
parlamentulă să urmeze o politică de ob- 
strucțiune? Decă vada camerei, a pre
ședintelui și autoritatea guvernului....

Aci se nasce ună tumultă groznicăj 
se audă strigăte, președintele chiamă la 
ordine și declară că în casă de repețire 
pe astfelă de deputațl fca Csatar de esem- 
plu) îi va preda comisiei de imunitate 
ca să decidă asupra eschiderei loră pe 
ună timpă.

Horvath nu aprobă purtarea opo- 
siției și o provocă să rămână pe lângă 
felulă de luptă parlamentară, altfelă va 
uni împrejurulă guvernului îutrega „na
țiune.11

Polony i ”re să respingă în numele 
oposiției imputarea făcută oposiției, că 
urmăresce politică de obstrucțiune, drep
ta nu-lă lasă 'să vorbescă, președintele 
dice că Polonyi n’a fostă atacată perso
nală, oposiția cere cuventulă pentru Po
lonyi, tumultulă e atâtă de mare, încâtă 
vorbele președintelui nu se mai audă. 
Camera hotăresce să nu vorbescă Polo
nyi, cu tote astea președintele intervine 
ca să-10 lase să vorbescă, Polonyi îi 
mulțămesce, însă renunță la cuvântă.

Contele Apponyi 4ice, că desbatea 
n’ar fi fostă atâtă de înverșunată, decă 
legea ar urmări scopuri curată militare. 
Cu moțiunea lui Gajary nu e mulțămită, 
deorece ea e o traducere a instrucțiunei 
esistente a4l în putere (Strigări în stân
ga : O rușine !) Disposițiunea de a servi 
ală doilea ană voluntarii va generalisa 
frecările periculose în monarchiă. Ce 
privesce cestiunea limbei, garanțiile să se 
ia în lege. Nici cestiunea instrucțiunei 
militare și a instruirei recruțiloră, nici 
cestiunea folosirei limbei ungurescl în 
armată n’au fostă reservate drepturiloră 
cordnei, fci factorii Jjlegislațiunei decidă 
în astă privință. Guvernulă să fi venită 
cu legea fără §§ 14 și 25. Acum să porte 
consecințele.

Din parlamentul austriacii.
In ședința dela 28 Febcuarie, după 

vorbirea deputatului Vaschaty, s’a pe
trecută următdrea scenă furtunosă:

Dep. Dr. Vitezich ridică gravamine, 

că poporațiunei croate a Istriei nu i-se 
publică legile țării și ordinațiunile în 
limba croată. Guvernatorulă nuscie nici 
limba croată, nici cea slavonă și nici 
funcționarii săi nu sciu deplină croatesce. 
Autoritățile italieniseză Istria. Funcțio
narii nu se potă înțelege cu poporulă. 
Unii mergă mână ’n mână cu irreden- 
tiștii.

Dr. Vergotini (italiană): Aceste sus- 
picionărl suntă forte nobile. — Dr. Vi
tezich : Ține’țl flenca! (întreruperi furtu- 
ndse și strigăte de indignațiune în stân- 
Loculă lui nu’i e în parlamentă! (Tu
multă continuu și strigări din amândouă 
părțile: Pfui! Afară ! Asta-i cultură slavă! 
ga). — Dr. Weitlof: Asta-i scandală! 
— Dr. Vaschati : Să nu întrerupă! 
Vitezich și Vergotini se insultă, der nu 
s’audă în sgomotulă celă mare). — Dr. 
Menger: Să nu mai vorbescă! A ofen
sată camera!

Președintele sună mereu și chiamă la 
ordine pe amândoi.

Dr. Vitezich: ’Ml apără naționalitatea 
mea! — Dr. Nergotini: ApărățI-o, der 
fără a ofensa pe a mea. (Strigări în 
drepta: Nu te amesteca în vorbă! Stri
gări în stânga: Asta nu-i purtare ! Să 
nu mai vorbescă! Neliniște continuă în 
întrega cameră).

Președintele chiamă la ordine spu- 
nendă că închide ședința.

Dr. Vergotini: Ceră scuse d-lui pre
ședinte. Eu ml-apără naționalitatea. — 
Contele Lazansky: N’ai cuventulă ! Să 
taci! (Mare larmă și ferbere, Vitezich 
și Vergotini gesticuleză unu contra al
tuia i.

Președintele încheia ședința. (Depu
tății se adună în grupe în mijloculă sălii 
apoi se despartă forte iritați).

SCIRILE DILEI.
Pușca cu repetițiă In România. Pre

cum află „Rum. Lloyd11 din cercuri mi
litare, d-lă G. Pinos a propusă ministe
rului română de răsboiu să transforme 
pușca armatei române Martini Henry și 
Peabody Henry în pușcă cu repetiția. 
Transformarea ar fi să se facă prin a- 
nexarea unui aparată la pușcă, se pote 
așe4a de ori ce soldată și costă numai 
câțiva franci; pușca transformată astfelă 
dă vr’o 70 împușcături pe minută. Cu 
acesta s’arfi resolvatu o mare problemă 
căutată de ani de 4>1® de cătră fabrioa 
de arme austriacă Werndl. Delegatulă 
inventatorului englesă va sosi peste 8—10 
4ile în BucurescI și se așteptă a se face 
interesante esperimente.

* * *
Comitetulii societății „Seda română11 

din Suceva a decisă în ultima sa ședință, 
ca în toți anii, în cari va veni d-lă Mo- 
ianO în Bucovina cu scopulă ca să des- 
chi4ă ună cursă de împletită, să con- 
tribue câte 15 fi. Fărte bine ar fi, 4ic® 
„Revista Polit.,u decă ar lua parte la acest 
cursă și câte ună învățătoră din fiecare 
districtă românescă, căci acești învăță
tori ar putea apoi să instrueze și pe 
alții în acestă ramă forte folositoră de 
industria.

*I * *
Balti în institutului de nebuni din 

Sibiiu. La 2 Martie n. s’a întocmită o 
petrecere cu danță în institutulă de ne
buni din Sibiiu pentru înveselirea bol- 
navilora. S’a jucată de minune în sala 
de mâncare a despărțământului femeiloră, 
care era frumosă împodobită. La masă 
s’a băută bere și s’au ținută toaste pen- 

'tru guvernă (n’au lipsita nici abzugurile), 
pentru direcțiune, pentru medici ș. a. 
In fine se făcu o adevărată demonstra- 
țiune politică. Ună vorbitoră spre mare 
mirare stărui pentru noulă proiectă de 
lege, der fu întâmpinată cu o furtună 
„de abzugurl11. Oposiția a obținută — 
maioritatea voturiloră. — Minunată ase
mănare mai face „Herm. Ztg.“, foia de
votată de altmintrelea intereseloră ma
ghiare.

*• *

Sporirea cavaleriei române. Regimen 
tele de călărași Nr. 6, 7, 8 și 11 se voră 
spori cu 4iua de 1/15 Aprilie cu câte 
două escadrone permanente.

* **
Locotenentului Sabinii Hodoșfr din reg. 

50 de infanteria i-s’a primită cererea 
de a fi ștersă din controlele armatei.

** *
Msdiculti 'militară Dr. Albină Popă 

e transferată dela spitalula garnisonei 
Nr. 14 din Lembergă la reg. 2 de in
fanteria.

** *
Medicului de honvezi in reservă Dr. 

Emilii Pușcării i-s’a primită cererea d’a 
fi ștersă din controlele honve4imei cu 
4iua de 28 Februarie.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Făgărașă, în 2 Martie 1889.

Domnule Redactoră! Sub impre- 
siunea unei bucuriii de care avuiu plă
cuta ocasiune a mă împărtăși la o șe
dință a representanței bisericesci și 
senatului școlastică tinută la 24 Faură 
a. c. sub presidiulă Reverendissimului 
Domnă Vicariu Basiliu Rațiu pentru cen- 
surarea socoteliloră bisericescl și a sc6- 
lei pe anii 1886—1888, m’am decisă a 
a vă raporta despre o faptă nobilă și 
demnă de imitată, ce merită a o cunosce 
și onoratulă publica cetitoră.

Deci dâră îmi permită a |vă ruga 
să binevoiți a da locă în colonele pre
țuitei „Gazete" următoreloră rânduri:

După cum este cunoscută, școla con
fesională gr. cat. stă tare rău, căci edi- 
ficiulă școlei e vechiu, mică și umedă 
încâtă nu corăspunde de locă prescrise- 
loră legei și din acestă causă pâte fi în
chisă în totă momentulă.

Lipsindă mijlocele, fiă-care tată de 
familiă trebue să fiă îngrijată de sortea 
și viitorulă copiiloră săi, pe cari e silită 
a'i da la școle străine chiar din frageda 
loră etate.

Era timpulă supremă să se facă ceva, 
— și etă că furămă fericiți a căpăta ca 
vicară ună bărbată zelosă și consciă de 
chiămarea sa, care după ună intervală 
forte scurtă dela instalarea sa aici, prin 
instructivele sale predice Dumineca și în 
sărbători atâta a influințată și animată 
pre credincioșii săi, încâtă în împrejură
rile acestea grele s’au adunata prin co
lecte benevole preste 500 florini v. a. 
spre scopulă zidirei unei șcdle corăspun- 
4ătore.

Fiind-că la zidirea șcdlei după ună 
preliminariu de spese se reoeră circa 
2900 fi., Reverenția sa încă a oferită spre 
scopulă din cestiune capitalulă său de
pusa la Furnica de 500 fl. v. a. ceea ce 
a mișcata pe toți cei de față.

Decă va succede să fimă ajutorați 
și din alte părți, unde s’a făoută apela, 
și cu deosebire decă pre venerabilulă 
consistoriu metropolitană se va îndura 
a da ună ajutoră de 1000 fl. v. a. din 
vre-o fundațiune, celă puțină pe lângă 
replătire în 10 ani, atunci edificarea 
scolei este asigurată în celă mai scurtă 
timpă și copiii voră fi scutiți de a fi 
maltratați de micuți cu limbi streine.

Așa dâr fiindă că meritulă în acestă 
afacere de mare însemnătate este numai 
ală Reverenței sale d-lui Vicariu, fiă a- 
sigurată, că prin actulă acesta de bine
facere i-se va eternisa memoria și i-se 
va ridica ună monumentă care va arăta 
următoriloră pe binefăcătoriulă său.

Incheiu dorindă ca Dumne4eu să’i 
dea sănătate, putere și vieță lungă ca 
să se potă bucura de fructele ostenele- 
loră sale.

Ună membru din representanța 
bisericiscă.

llva mică, 26 Februarie 1889.
Domnule Redactoră! In Nr. 32 ală 

organului ce binevoiți a-lă redacta, am 
cetită în corespondența publicată de 
„bărgăuanulău unele amintiri despre sed- 
lele comunale din Rebra-mare și Ilva- 
mică. Voiesoă a face unele rectificări 
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în cele publicate de domnulti corespon
denții „bărgâuanulilu referitore la sc61a 
comunală din llva mică.

In susil numita corespondență se a- 
mintesce cumcă d-liî preota locală sâ fia 
trasă în cercetare pentru scdla comunală. 
Nu potă să dau dreptă acestei aserțiuni 
— ca uuulă ce sciu cum s’au petrecută 
tote lucrurile referitdre la scâla comu
nală — deorece d. preotă în totă afacerea 
scolei comunale nu s'a amestecată (și a 
lăsată ca cei cu scola comunală să’șl 
joce mendrele în contra scolei confe
sionale ? Red.), ba din contră, s’a ferită 
de a veni în conflict!! cu mai marii sco
lei comunale. (De ce nu ne spuneți cum 
stă lucrulă cu acestă afacere? Red.)

Este adevără însă cumcă notarulă 
și primarulă suntă suspendați, în urma 
unoră incuse false făcute din partea în
vățătorului comunală Traiană Moldovană. 
Că incusele făcute au fostă false, au do
vedită chiar martorii, la cari s’a provo
cată d-lă Moldovană, prin fasiunile date 
în decursulă cercetărei, carea deja a tre
cută și se așteptă numai sentința.

Se dice mai departe de d. cores
pondentă, că învățătorulă comunală fu- 
gindă în Bistrița sub pretextă, că e a- 
lungată, 2 săptămâni a șecjută acolo pe 
spesele comunei cu diurnă de 5 fl. pe 
(ți, când în fine a fostă trimisă acasă cu 
4 gendarml, cari totă în sarcina co- 
muuei, deocamdată, au să-lă apere — 
contra nu sciu cui ?

Nu sciu dela cine s’a informată d-lă 
corespondentă de așa ceva! Trăescă în 
susă cțisa comună și nu am audită des
pre acesta, decâtă acum dela d. cores 
pondentă. E dreptă cumcă învățătorulă 
a absentată din comună, dâr nu înainte 
de 16 Faură, când scrie d. corespondentă, 
ci în 18 Faură, căpătândă concediu dela 
presidiulă senat, scol, comunală din locă, 
pănă în 22 Faură, cu scopă de a’șl stră
muta familia dela Gherla în locă. De 
gendarml ca să-lă apere nu a avută 
lipsă. Trei ani — decă nu mă înșelă — 
au trecută în 6 Faură a. c. de când a- 
vemă nenorocirea a susține învățătoră 
comunală, der Ilvauii nu l’au silită să 
fugă la Bistrița și să-și țină postă de 
gendarml, voindă Ilvanii a încuragia prin 
acesta ori și ce altă genă din partea pu- 
terniciloră (țilei și îndestulindu-se cu ceea 
ce s’a începută prin suspendarea nota
rului și primarului, — deși aceștia nu 
au purtată nici o vină, ba din contră 
au fostă patroni scdlei comunale.

Ilvanulu d. n.

Cum se respecteză la noi limba românescă.
Cetimă în „Revista Politică11 

din Suceava sub titlulă de mai 
susu următorele:

Etă o ddvadă nouă, cum se respectă 
în patria lui Ștefană celă Mare limba 
românescă: Tămna trecută s’a deschisă și 
în Suceava, ca în tote celelalte orașe din 
Bucovina, o scolă pentru înaintarea și 
întărirea culturei meseriașiloră (gewerb- 
liche Fortbildungsschule). După obiec
tele de învățămentă, care se predau în 
acestă scolă, ar crede cineva, că’n Su
ceava o poporațiune românescă nu există 
de drece limba românescă între aceste 
obiecte nu se află. Pe strănepoții lui 
Ștefană celă mare nu i-au înghițită pă- 
mentulă, nu i-au mâncată nici guzanii, 
nici nemții, nici polonii, nici jidanii, ci 
ei mai trăescă încă în vechia capitală a 
vechii Moldove în numără de mai multe 
mii pănă adl chiar. Ei toți suntă me
seriași, și anume : pietrari, dulghierl, sto
leri, croitori, cojocari, ciobotarl, bărbieri, 
curelari, bacall ș. m. d. Ore toți aceștia 
nu au dreptulă de a se cultiva și de a-șl 
cultiva limba lorii maternă ? Românii suce
veni să aibă numai datorința, de a plăti 
biruri, din cari să se înființeze institute 
pentru cultivarea celorlalte naționalități și 
pentru germanisarea copiilor Românilor ? 
Ticălosă mai este starea lucrurilor, în care 
trăimă! In Sucâva nu există pentru po- 
porațiunea românescă nici o scdlă popo
rală românescă. Copii Româniloră suntă 

siliți să cerceteze cele două scoli ger
mane, ale căroră conducători nu suntă 
nici măcară examinați din limba româ
nescă. Și astădl se înfiiuțeză o scolă 
pentru meseriași, în care se trece la 
ordinea dilei peste limba română! Nu 
este acesta a’șl bate jocă de popora- 
tiunea românescă? Legile fundamentale 
ale statului nu suntă ele făcute și pentru 
Români ?

In Suceava are orice meseriașă, fie 
elă Română seu nu, trebuință neapărată 
de cunoscința limbei românescl: 1) pen
tru că orașuld se află în mijloculă unei 
poporațiunl românescl, și 2) la hotarulă 
unui stată românescă. Meseriașii vină 
prin urmare necontenită în atingere cu 
Români. Acestă atingere este isvorulă 
din care ei trăescă. Din causa acesta 
au învățată pănă acuma toți meseriașii 
germani și poloni din Suceava limba ro
mânescă, și toți suntă siliți prin referin
țele, în care trăescă, s’o cunoscă și s’o 
vorbâscă, ei au de ea trebuință ca de o 
bucățică de pâne. Scola, care s’a des
chisă tomna trecută pentru dânșii, tre
buia să considere acestă trebuință. Decă 
meseriașii ar fi avută votă la alegerea 
obiecteloră din acâstă scdlă, ei ar fi 
alesă de sigură și limba românescă. Dâră 
aicea n’au avută ei să hotărască, ci nisce 
factori orbiți de ură în contra limbei 
române, cărora le place de-a întrebuința 
ori ce ocasiune, spre a isbi în autori
tatea limbei românescl. Acești omeni 
declară necontenită, că’n Bucovina este 
de prisosă să învețe cineva românesce; 
ei stăpânescă și în era lui Taaffe totă 
vieța publică. Deplorabilă și tristă este 
adevărulă, că’n unele corporațiunl, care 
au votă la hotărîrea obiecteloră de în
vățămentă la scdla meseriașiloră din Su
ceava, se află și unii Români, și tocmai 
acesta este rușinea nostră națională. Intre 
aceste corporațiunl este în prima liniă 
comitetulă țării, expresiunea dietei buco- 
vinene, care este, precum nl-o spună 
străinii, în presentă în maioritate națio
nală, ună lucru pe care noi Românii 
nu-lă simțimă. Noi credemă, că, decă 
maioritatea dietei ar fi națională, lucruri, 
ca cele discutate de noi aicea, nu s’ar 
pute întâmpla.

A doua corporațiune este comitetulă 
comunală ală orașului Sucevi. Și aicea 
ședă câțl-va representanțl vrednici ai 
poporațiunei românescl din Sucevă, aleși 
toți, afară de unulă, din voința căpita
nului c. r. districtuală. De ce ore acești 
bravi și consciențioșl representanțl ai Ro
mâniloră nu ceră respectarea limbei ro
mânescl în șcdla cea nouă înființată pen
tru meseriași?

Deorece presupunemă, cumcă ei tacă 
nu din intențiune rea, ci din nebăgare 
de semă, dorimă prin articolulă acesta 
să atragemă atențiunea loră la acestă 
obiectă durerosă, ba 'chiar [rușinosă, căci 
altă popotă din Austria nu l’ar suferi 
in tăcere, precum facă representanții 
noștri din diferitele corporațiunl ale 
țării....

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 14 Februarie.
D-lă Th. Rosetti citesce proiectulă de 

lege pentru votarea de 30,000 lei acor
dați pentru stingerea datoriiloră Ateneu
lui Română. Citesce apoi decretulă re
gală, prin care sesiunea corpuriloră le- 
giuitdre se prelungescă pănă la 15 Martie.

D-lă Ciuflea îșl reînoesce cererea sa 
pentru a se restaura Mitropolia de Târ- 
goviște.

D-lă P. Grădișteanu îșl desvoltă in
terpelarea sa făcută în privința târgului 
dela Strehaia. Spune, că se vede silită 
să transmită subiectulă interpelării sale 
și în scrisă, ca s’o p6tă citi și d. mi
nistru de interne, care nu e presentă 
Arată cum Strehaia, din documente, se vede 
că are dreptă d’a ave tergă de săptă
mână încă de pe vremea lui Constantină 
Basarabă. Consiliulă județiană a oprită 
însă acestă tergă, ba îșl pierdă aprope 
tdtă săptămâna aici. Arată și alte nere- 
gularitățl ce se petrecă acolo. Cere ca 
guvernulă să intervină, în sensulă d’a se 
pune capătă neregularitățiloră.

D-lă T. Rosetti, ministru, recunosce 

că în adevără suntă neregularitățl. Pro
mite, că ordinea se va stabili.

Se procede la alegerea unei comi- 
misiunl, care să studieze proiectulă d-lui 
V. A. Urechiă în privința monumenteloră 
naționale.

Camera. Ședința dela 14 Februarie.
Se procede la alegerea a 8 membrii 

pentru complectarea comisiunei de 20 
membri cerută de ministerulă de resbelă, 
pentru a'i face comunicări relative la 
fortificațiunile capitalei și la lucrările din 
ministerulă de resbelă.

Au fostă aleși d-nii: Ionă Lahovary, 
Iacobă Negruzzi, Tache Ionescu, P.Ene, 
Ionă Lecca, D. A. Sturdza și C. Ră- 
ceanu.

D-lă ministru de finance rogă a se 
lua imediată în desbatere proiectulă de 
lege prin care se deschide ună credită de 
136 mii franci pe seina ministerului său, 
pentru restituirea de nisce taxe ilegală 
percepute. — S’a votată.

Vine apoi la ordinea cjilei creditulă 
pentru dărîmarea turnului Goliei diu 
Iași.

D-lă Netolae Ionescu vorbesce în 
contra dărîmărei,' pe motivă, că e ună 
monumentă istorică. Iașulă este orașulă 
turnuriloră. Bisericele cu clopotele și 
clopotnițele suntă ună semnă de păstrare 
a independenței nostre la Dunăre. D-sa 
arată, că d. primară ală Iașiloră e în 
contra tuturoră turnuriloră, a pusă să 
se dărîme și turnulă dela biserica Trei 
ErarchI, din Iași. Eu, dice d. Ionescu, 
am telegrafiată imediată d-lui P. P. 
Cârpă despre acesta, der d-sa nu ml-a 
răspunsă nimicu. D-sa protestâză în po
triva sumei ce se cere și în potriva obi
ceiului de a se dărîma fără a se repara. 
Cere a nu se vota acestă credită.

D-lă T. Maiorescu, ministru ală cul- 
teloră, susține proiectulă pe motivă, că 
turnulă Goliei e periculosă pentru tre
cători. Dâcă nu va fi dărîmată se va 
întâmpla într’o cji o mare nenorocire, 
căci elă amenință a se surpa.

D-lă Mihailu CogăhiicănH îșl esprimă 
regretele sale pentru că se dărîmă mo
numentele naționale și rogă pe d-lă mi
nistru ca să vie mai de grabă cu ună 
proectă de lege prin care să se pre
vadă restaurarea monumenteloră națio
nale.

D-lă Toni dice, că turnulă Goliei e 
imposibilă de reparată, căci e f6rte 
ruinată.

După nisce esplicații date de d. Ma
iorescu, discuția se închide. Se punejl a 
votă luarea în considerațiune și se pri- 
mesce.

D-lă Th. Rosetti citesce decretulă 
prin care se prelungesce sesiunea came
rei pănă la 15 Martie viitoră.

Concertulu D. PopovicT.
După cum amă amintită, concertulă 

dată de distinsulă baritonistă română de 
dincolo de CarpațI, d-lă D. PopovicI, a 
succesă pe deplină în tote privințele.

Cu plăcere amă constatată marile 
progrese, ce le-a făcută d-lă D. PopovicI 
în patru ani, de când l'amă aucjită pen
tru ultima oră într’ună concertă totă 
aici. D-sa a devenită în acestă râstiinpă 
ună cântăreță de primulă rangă, care te 
farmecă cu vocea lui frumosă și puter- 
ternică ș cu predarea lui în adevâră ar
tistică.

Deja cu primole două piese din bo- 
gatulă și alesulă său programă, d-lă D. 
PopovicI a sciută sâ câștige pentru sine 
pe ascultători, secerândă aplausele loră, 
cari la piesele următore se repetau totă 
mai viu pănă ce după esecutarea baladei 
din Africana de Meyerbeer, în care câu- 
tărețulă îșl desfășură totă puterea vocii 
sale, deveniră atâtă de sgomotose și în
delungate, încâtă d-lă PopovicI a tre
buită se repeteze balada.

Dulceța și flecsibilitatea vocei sale, 
mai alesă în predarea pianissimului, a 
desvoltat’o cântărețulă pe deplină în 
„Vorrei morireu de Tosti, cântată cu 
multă efectă și cu-o intonare forte cu
rată. Mai lipsea spre a completa esce- 
lentulă ensamblu numai o pronunțare 
ceva mai deslușită a unoră cuvinte.

Piesele române „S’o vecjl mamă“ de 
Schipek și „Mândruliță“ de Stefănescu au 
încheiată de totă bine concertulă acesta 
care ne-a servită nouă Româniloră spre 
mândriă, er concertistului spre îndoită 
ondre, căci pe lângă succesulă morală 

ce l’a dobândită a săvârșită și ună 
actă nobilă de binefacere, oferindă în 
modă generosă venitulă concertului pen
tru fondulă studențiloră săraci. Prin 
acesta d-lă D. PopovicI și-a câștigată 
ună titlu mai multă la recunoscința 
nostră.

D-șora V. de Brennerberg, care a 
dată concursulă ei binevoitoră la acestă 
concertă, a esecutată ună solo pe vio- 
loncelă, „Andante11 de Goltermann, cu 
mare desteritate și acuratețăj și cu 
multă sentimentă fiindă viu aplaudată de 
publică. Totă așa de multă plăcu și d-lă 
Krause cunoscută ca eminentă violinistă- 
Acompaniamentulă d-lui L. Frank a fostă 
ca totdeuna escelentă. —

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

Viena, 6 Martie. Oficibsa „Frem- 
denblatt11 vestesce: Regele Milan 
vrea se renunțe la tronO. Sănăta
tea îi e sdruncinată. Regele s’a 
îngrijită pentru regență. Ukasulu 
ce apare acți învestesce pe RisticT, 
capulu partidei liberale, cu puterile 
de regentu.

Viena, 6 Martie. „Tagblatt" 
vestesce : Ukasulu, cu care Regele 
Milanu predă regența, e deja făcută 
și intră acJT în putere. Regele nu 
abdică formală, dâr e lucru ho- 
tărîtă că nu se mai întbrce în 
Serbia. Regența va dura pănă la 
declararea maiorenitățiiprințului de 
corbnă.

Berlinu, 6 Martie. „Nordd. Allg. 
Ztg.“, foia cancelarului Bismarck, 
constată în privința schimbăriloră 
decisive în certele constituționale 
serbescl, că dela chemarea lui 
RisticI în fruntea afaceriloră gu- 
vernărei se așteptă și înăuntru și 
în afară cele mai bune urmări, 
E de admisă, că era lui Ristici 
nu va aduce nici o jignire în ra
porturile cătră Austro-Ungaria. Cei 
din Viena și Budapesta voră arăta 
țerei vecine totdeuna bunăvoința 
dovedită.

C ursul ti pieței IBrașovu
din 5 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.30 Vend. 9.33
Argintă românescă - „ 9.36 n 9.38
Napoleon-d’orI - - - „ 9.56 n 9.59
Lire turcescl - - - „ 10.80 n 10.86
Imperiali .... „ 9.80 ti 9.86
GalbinI . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 101.— n —.—

,, „ „ 5°/0 „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 128.— t» 129.—
Discontulă - - - - 6'/2—8% pe ană.

Cursnlâ la bursa de Viena
din 5 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0................................. 108.10
Renta de hârtiă 5°/0................................... 94.55
Împrumutului căiloră terate ungare - 145.50 
Ainortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - 119.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) - - 114.75 
Bonuri rurale ungare............................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
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

ungurescă ................................. - 99.83
Imprumutulil cu premiulă ungurescă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................ 126.____
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.70
Renta de argintă austriacă - - . - 84.10
Renta de aură austriacă.......................111.60
LosurI din I860 ...................................141.60
Acțiunile băncei austro-ungare - - 886.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 812.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304,50
Galbeni împărătoscl............................ - 5.68
Napoloon-d’orl........................................ 9.58
Mărci 100 imp. germane ... - 59.271/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.35

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum- 
pâra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Aiculae Ciurcu și Adolf

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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(ăătză ono tctlii catikti !
„Gazeta Transilvaniei1* întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjl de simpatia și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

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

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

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei orî pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care (ți, erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încbce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțieirului câtă și în 
întocmirea sa esteridră, pentru care scopă amă isbutită ca (jiarulă se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăc|i dela ună cfiară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sârte. Prin urmare nu putemu cțice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăc|I 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 tdte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai să corespundă mai multă chiămării sale, ci să se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pdtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

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

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

voră colabora regulată la f6ia nbstră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună diară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulu 11011 18S9 încdce amă mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și se le întocinimu și s6 le redactămu astfelă, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoră și s6 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 întregă 4iarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe tlllă numai 2 fl. V. a.

Rugămii pe abonații noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloră lorii pentru lățirea „GazeteiTr an- 
ilvaniei" 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 stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealii
Tren de 

per- 
s6ne

Trenă 
accele

rată

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

Oradea-mare < 4.18 7.01
| 7.11

Vărad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Râv 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Clușlu | 10.34
11.15

Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințulă de susă 1.45
Aiud 2.07
Teiuști 2.26
Crăciuneltl 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaș ti 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișdra 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodti 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

, 1 9.45Brajovu < 1.55
Ti miști 2.53
Predealâ 3.28

BucurescI 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenă 
mixt

Predealu—Budapesta
Tren de 

per- 
adne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenfi 
omni
bus

B.-Pesta-Aratlu-TeiiișTeiuș-Aratltî-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

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 
gjg Predealu

Timișu9.38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18 

10.- 
10.09 
10.19 
10.48 
11.55 
12.34 
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32 

”6^53
7.21
8.23
9.02
9.52

Brașovd

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
HomorodQ 
Hașfalău
Sighișora 
Elisabetopole
Mediaștl

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltl
TelușA
Aiudti
VințulU de 
Uiora 
Cncerdea
Ghirișfl
Apahida

Clușlu

susQ

Nădășelti 
Gîhrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze|
Oradea-mare j

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

7.30
1.14
1.45
2.32

TÎ0
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
Budapesta
Szoluok

Aradu

Glogovațh 
Gyorok 
Pauliștl 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
SoborșinU 
Zamu 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotu
Vințuhl de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușu

>ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Trenu I Trenu 
de de

pers. | pers.

r
2.— Teinștl

Alba-Iulia
11.10
S.2< J‘

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

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

9.05
12.41 Vințula de
5.45 Șibotti

Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamu 

g 42 Soborșinti
Berzava
Conopil
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

6.-!
6.13,
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55

9.12'
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Aradu

jostl

Szolnok
Budapesta

Viena

Siuieria(Piski)-Petroșeni

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

Simeria
Streiu 
Hațegtl
Pui 
Crivadia 
Banița 
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

Trend 
mixt

Trenă 
de 

pers.

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.271
10.42—,Î3.
10.5S
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

Copșa-mlcă
1 Șeica mare

1 42
2.32 Ocna

Sibiiu

11.-
11.21

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-uiică

Sibiiu 8.50 10.—
jOcna 9.17 10.24
Ldmneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mieă 10.49 11.45

5.5o

Cucerdea - Oșorheiu 
Reghinulu săsescu

6.38
7.19!
7.38
6.20

Petroșeni-Sinieria(Piski)

NPetroșeni
Banița 
Crivadia
1ui
[aț.egă
Itreiu

2.42!i
3.25
4.16
S.llpt

6.40|s
7.12|Simeria

Aradu—Timișora

Aradu
Aradulti nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva

—bTH Merczifalvao.l5i ,, . —.— Tnnlșdra

Ttlureșu-Iaidoșu-Bistrița i| Bistrița-fllureșfl-Iaidoșft

MurășQ-LudoșQ
Țagtl-Budatelectl
Bistrița

4.40
8.02

Bistrița
Țagtl-Budatelecti
Murăști-Ludoști

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

9.41
1.11

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

Tinilsora—Aradu

6.05
li

5.48Timișdra 6.25
6.33 ^.15 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.4F Nemeth-Săgh 8.36
8.14 8.08 Aradulti nou 9.11
9.12 9.02 Aradă 9.27

Ghirișii—Turda Turda—Gliirisu

Ghlrlșd 
Turda

I I fl
9.261 4.19' Turda

1 9.47| 4.40il Ghirlși

Sigliișora—Odorlieiu

Sighișora
Odorheiu

6.05
9.45

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Odorheiu—Sigliișora
Odorheiu
Sighișoră

Simeria (Piski)-Unled.

Cucerdea 10.20 3.253.05
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoști 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutil 4.43 |11.57 5.11
Sânpauhi 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu J 5.40 12.55
4.58

6.13
6.—

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Regliiuulu săseșeii-
Oșorheiu-Cucertlea

Reghlnul-săs. 8.35 8.-
1Oșorheiu < 10.20 9.49

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulii 7.40 12.58 11.02
Iernutii 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

Simeria (Piski)
Cerna
Dnieddra

2.18
2.39
3.08

Unied.-Siineria (Piski)

5.38
9.16

Unieddra
Cerna
Simeria

9.36
9.50

10.15

J 
)

t Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


