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Brașovii, 24 Februarie v.

Sensaționala scire, că regele 
Milanu va renunța la tronu și va 
părăsi Serbia pentru durată s’a 
adeverită așa de grabnică, încâtă 
a produsă cea mai mare surprin
dere mai alesă în cercurile poli
tice austro-ungare, cari puneau 
cele mai mari speranțe într’en- 
sulă și în politica lui esteriără.

Certa îndelungată între Regele 
Milanu și Regina Natalia, care n’a 
avută numai caracteru personală, 
ci și eminamente politică, nu s’a 
terminată cu divorțulă pronun
țată de cătra metropolitulă Teo- 
dosie, ci ea s’a curmată numai 
acum cu renunțarea la tronă a 
lui Milană și cu plecarea lui din 
Serbia.

Milanu plâcă din Serbia, pe 
când Natalia se pregătesce a se 
reîntdrce în patria ei adoptivă, 
lângă fiiulă ei, care sub condu
cerea unei regențe ocupă acțl tro- 
nulu părăsită de tatălă său. Nu 
mai încape îndoielă, regina Nata
lia a câștigată partia dândă mată 
regelui.

Acesta este prima impresiune 
ce a trebuită să-o facă pretutindeni 
schimbarea la tronă în Serbia și 
ori și câtă s’ar ventila, întrebarea, 
că ore regența instituită după cons- 
tituțiă de regele Milană va con
tinua politica acestuia seu nu, ori 
și care ar fi respunsulă, im presi
unea aceea nu se va pute șterge.

Tocmai s’au împlinită 17 ani, 
de când Milanu s’a urcată pe tro- 
nulu Serbiei ca copilă de 14 ani. 
Proclamarea lui ca principe s’a fă
cută curendu după ce prințulă Mi- 
hailă Obrenovlcl a fostu omorîtu 
în parculă Topșideră în Belgradă. 
In capulu regenței, care a con
dusă afacerile țării până ce a de
venită maiorenă prințulă Milanu, 
se afla același RisticI, care stă și 
acjl în fruntea regenții. Fiindă 
declarată maiorenă în 1872 Mi

lanu a luată însuși frenele de re
gentă în mână. De atunci și 
pănă a<țl a trecută domnirea lui 
Milană prin multe fase.

Ună ană după ce s’a căsăto
rită, principele Milanu îndemnată 
de Rusia șl-a și încercată noro- 
culă într’ună răsboiu cu Turcii. 
Mii de voluntari ruși alergară în 
Serbia spre a lupta sub conduce
rea generalului Cernaiev împre
ună cu Serbii pentru liberarea 
Serbiei de sub suzeranitatea Sul
tanului. In tabera dela Alexinațu 
generalulu Cernaiev cu ai săi au 
proclamată pe Milan ca rege ală 
Serbiei. Semțindu-se însă pre slabi 
Serbii n’au atacată, der în cele 
din urmă au fostă atacați de oș
tirile turcescl din două părți și 
bătuți amară Serbia a scăpată 
la 1876 de nimicire numai în urma 
mijlocirei Angliei și a amenință- 
riloru Rusiei.

Pacea s’a încheiată numai în 
primavera anului 1877, der n’a 
durată nici ună ană, căci după 
luarea Plevnei, Serbii ocupară fără 
vărsare de sânge provinciile măr
ginașe turcescl, cari erau deșer
tate de trupele otomane. Dela 
congresulă din Berlină Serbia a 
primită o mărire a teritoriului său 
cu 15,000 chilomotri cuadrați și 
i s’a recunoscută suveranitatea.

La 6 Martie 1882 principele 
Milană a fostă proclamată ca rege 
ereditară ală Serbiei. De atunci 
elă s’a alipită strînsă de politica 
Austriei, cu care a încheiată trac
tate pentru construirea căiloru fe
rate orientale. Raporturile intime 
ale regelui Milană cu Austro-Un- 
garia i-au atrasă acestuia disgrația 
Rusiei.

In anulă 1885, pdte la îndem- 
nulu noiloru săi amici, regele Mi
lană în urma revoluției bulgare 
dela Filipopolă scăse din nou sa
bia din teca năvălindă cu oștirea 
lui asupra Bulgariei sub cuventu 
că voesce să apere tractatulă dela 

Berlină. Der nici în acestă răs
boiu n’avu norocu. Prințulă Ale- 
sandru ală Bulgariei îlă birul la 
Slivnița, urmărindă armata ser
bescă pănă dincolo de Pirot. A- 
tunci a intervenită în favdrea lui 
Milană Austro - Ungaria și după 
încheierea armistițiului a urmata 
pacea dela Bucurescl.

Din timpulă răsboiului cu Bul
garia se dateză neînțelegerea din
tre regele Milan și regina Natalia, 
care merse pănă la divorță. Re
gina Natalia era în prepusă, că 
simpatiseză cu partida rusescă, cu 
liberalii, a căroră șefă este Ris- 
ticl. Milană o considera ca pe o 
dușmană a lui neîmpăcată politică 
temendu-se că voiesce să-lă răs- 
tărne de pe tronă, ca să potă de
veni ea regentă pe lângă fiiulă său.

Același RisticI, de a căruia con- 
spirațiune cu regina Natalia se 
temea regele Milană fu numită 
acum de elă în fruntea regenții. 
Nu-i mirare că neașteptata schim
bare a lucruriloru în Serbia a pro
dusă atâta sensațiă și impresiă rea 
mai alesă în cercurile conducătore 
politice austro-ungare.

Deja se anunță din Belgradă 
că în cercurile diplomatice de a- 
colo se consideră abdicațiunea re
gelui Milană ca o învingere a di- 
plomațnei rusescl, și asigurările 
ce vină din Berlină, că noua re
gență serbescă va continua poli
tica amicabilă Austriei urmărită 
de regele Milană nu prea află 
crecțe mentă.

Piarele din Viena și Pesta a- 
centueză, că persbna regelui Mi
lan era cea mai puternică garan- 
țiă a raporturilor^ amicabile ale 
Serbiei cu monarchia nostră și 
recunoscu că prin abdicarea lui 
s’a perdută acestă garanțiă, îm- 
putându-i chiar cu amărăciune, 
că șl-a părăsită postulă, când era 
datoră a’lă păstra.

Câtă pentru căpetenia regenții, 
d-lă RisticI, noi scimă că este ună 

patriotă sinceră serbescă, care nu 
se va conduce decâtă de interesele 
țerii sale. Cu tăte aceste starea 
lucruriloru, creată prin abdicarea 
regelui Milană în Serbia, este de 
natură a deveni fărte amenințătâre 
pentru politica orientală a monar- 
chiei năstre.

ZDZUST
Turcia și Bulgaria.

Raporturile între Pbrta otomană și 
guvernulă bulgarii suntă, precum se asi
gură, pentru momenta forte încordate. 
Causa este Bulgaria, care tără autorisația 
prealabilă a puterei suzerane a începută 
să negocieze cu Serbia pentru încheierea 
unui tractata de comerciu. Bulgaria fiind 
stata vasala n’are după tractatele inter
naționale dreptula de a încheia tractate 
speciale de sine stătătore și Porta va 
protesta prin urmare în contra memora
tului tractata bulgaro-serba, decă se va 
încheia.

U11A cerculară ala lui Zankov.
Zankov a adresata amicilora săi po

litici din Bulgaria una cerculara, ale că
rui puncte principale sunta: 1) Zankov 
dice, că Țarula ascrie prințului Ferdi
nand prigonirea pornită contra clerului 
ortodoxa bulgara; 2) Zankov sfătuesce, 
se lucreze contra regimului actualului 
principe; 3) cjice, că Țarula i-a decla
rata într’o audiență, că ia asupră-șl a 
desemna doi ori trei candidați pentru 
tronula bulgara, dintre cari să-și alăgă 
Bulgarii pe viitorula lora principe.

Crisa patriarcbatului ecumenică.
După o scire mai nouă sosită din 

Constantinopola tronula patriarchului ecu
menica greco-ortodocsă trece în momen
tele de față printr’o crisă, a căreia re- 
sultata va fi căderea patriarchului actuala, 
Dionisie V, pentru-că toți Grecii din 
Constantinopola precum și guvernula 
Greciei sunta cu deseverșire nemulțumiți 
cu acesta urmașa a lui Chrisostoma și 
Gregoriu, din causa sentimentelorfi sale 

FOILETONUL!} „GAZ. TRANS."

Poesii poporale.
La isvoră !

într’o vale răcorosă
Peste-o stâncă ’ntunecosă 
La una isvora frumosa gătatfi 
Este una drumă îndelungata, 
Tota cu flori și erbă verde, 
Din tufișa mai nu se vede, 
Cum curge apa de lină 
Printre arbori, flori și crina. 
In drepta isvorului, 
Chiar în verfula dealului, 
Este-o casă mititică 
Și o fetă frumușică.
Ea când plecă după apă 
In haine frumosa se ’mbracă, 
La grumacp tota cu mărgele 
Și ’n degete cu inele.
Când merge pe drumfl în josa 
Așa cântă de frumosa:
Bade bădișorule, 
Unde ești cu oile?
Decă ești depărtișora, 
Pornesce mei tărișora, 
Inima mea ’n două crepă 
Decă nu vii să te vecjă, 
Că erl seră în esta loca 
Tu ml-ai 4isa cu mare foca, 
Să viu mâne după apă 
Să te mai vătjă îno’udată.

Eu dorula ți-l’am plinită 
Der tu totuși n’ai venita, 
’Ml-iau apa și pornesca 
Șl-acesta loca îlă părăsescă. 
Când se plecă după apă 
Să ’șl umple cofa să mergă, 
Atunci una versa s’aucji 
Pe stâncă, badea veni, 
Când a ajunsa la isvora, 
Ne mai putenda de-ala ei doră, 
O prinde pe după capa 
Și’i dă dulce sărutată.
Am gândita că nu-i veni 
Și prin stîncl tu-i rătăci, 
Cu oile pășunânda 
Cu fluera fluerânda. 
Bădișorule mă duca, 
Pleacă-țl gura s’o săruta, 
S'o sărutu odată bine 
S’am o lună și trei cjile.

*
Bădișora depărtișora 
Nu’ml trimite-atâta dora 
Pe părău și pe isvora 
Și pe gura tuturora. 
Trimite-mi mai puțintelă 
Și hai bade tu cu ela, 
Că-s copilă tinerea 
Și dorula nu’la pota ținea, 
Și-să copilă desmerdată 
Cu dorula nu’sa învățată.

*
Făta pupii dela noi

Are caru cu patru boi 
Și tenjală zugrăvită 
Și tota nu se mai mărită.*
Pănă trăia bădița 
Era orașă ulița, 
Decă bădița muri 
Ulița se pustii, 
Decă bădița s’a dusă, 
N’a lăsată nici una răspunsa 
Cu cine să mă iubesca 
Ca să nu mă păgubesca.

*
Nu te uita, lele dragă, 
La cămașa mea că-i neagră, 
Că măicuța mea-i cam slabă 
Și mândruța-i cam beteagă, 
Muerea mi-e blăstămată 
Tota clocesce ca pe vetră 
De nu face țola pe pata 
Și cămașă pe bărbată.
Au avuta una țolă stricata 
Ș’atâta la purecată 
Și pe față și pe dosa 
De-a rămasa ou totula josfi.

*
FrunQă lată ca mesa 
Rea cdbe e dragostea, 
Cine-apucă a o’nvăța 
N’are capa de-a o lăsa 
Nici modru de-a o uita.

*
Pău în oara, pău în căruță

Că șl-a prinsa badea drăguță, 
Pău în cara, pău în telegă 
Și prinde alta mai dragă.

*
De tînăra mă însuraiu 
Și liîdă buhă’ml luaiu, 
Nu sciu fetă’i ori nevestă 
Numai mătăgală ’n casă. 
Scote capulâ de sub țola 
Fuga vacile din ocola, 
Vițeii se mai omora 
Că gândesca că-i boia lord.

*
Ține Domne ce ml-ai data, 
Că bine m’ai cumpătata, 
Numai capula nu ml-ai spartă.

*
Bată-te morții răsboiu 
Umpli casa de gunoiu;
Când în casă te-am băgată 
Pău nu a fosta desghețată.
Au venita și Pascile 
Și totă legamă firele, 
Când era pe la St. Georgiu 
Fuseiu gata să-lă tragă josă, 
Când era pe la Rusale 
Căpătai dureri de file 
Și bărbatulă mă mustra 
Și din gură-așa cjicea: 
Că eu nu’să c'a altele 
Dâr nu vede foculă vine 
Ce amară pică pe mine.



Pagina 2 G aZET A 1K AN SIL V AN IEI. Ni. 45-18L9.

turcofile. Grecii susțină, că patriarohulu 
Dionisie merge pănă a negligia chiar in
teresele capitale ale credincioșilor^ săi 
numai spre a plice Turciloră. Asemenea 
se dice. oâ starea economică a patriar- 
chatului a devenită sub guvernulă patriar- 
chului actuală forte critică, așa că pa- 
triarcliulă a fostă siliți a face ună îm
prumută la guvernulă turcescă de dece 
mii lire turcescl (vre-o 230,000 franci/ 
In loculă patriarchului Dionisie, a căruia 
cădere este iminentă, se cjiee că se va 
alege ex-patriarchulă Ioachimă HI, care 
e forte populară la Greci.

E întrebare însă, decă Porta va con
firma alegerea lui.

Din dieta wyriirâscă.
Sâmbăta trecută s’au continuată des- 

baterile asupra §§ 24 și 25 ai proiec
tului de lege militară, și amă dată ună 
scurtă resumată din ele. In cele urrnă- 
tore dămă mai pe largă desbaterile din 
aceeași ședință:

Kis Albert se ridică în contra ordi- 
națiunei ministrului de instrucțiune Csaky, 
prin care se pretinde pentru clasele gimna- 
siului superioră propunerea limbei ger
mane în limba germană, în timp ce limba și 
literatura maghiară se propune în scdlele 
nemaghiare numai în a VII și a VUI-a 
classă în limba maghiară. Află vătă- 
mătore acestă ordinațiune și cere să se 
retragă.

Ministrulă Csaky Albin : Mai ântâiu 
trebue să constată, că acea ordinațiune 
atâtă de incriminată nu stă în nici o le
gătură cu proiectulă de lege militară. 
(Contraziceri în stânga și stânga extremă. 
Așa este! în drepta). Ar fi trebuită să 
dau acestă ordinațiune în orl-ce îm
prejurări ne-amă fi aflată, chiar și decă 
disposițiile acestui proiectă de lege ară 
fi fostă altele de cum suntă. (Așa este! 
în drepta. Mișcare în stânga.) Decă, d. 
es., la geografia, istoriă său la altă o- 
biectă de învățămentă așă observa o ne- 
gligere analogă cu cea a limbei germane, 
fiți siguri, că așă purcede totă așa, ca și 
în casulă de față. (Aprobări în drepta.)

Recunoscă însă, că în ceea ce pri- 
vesce obiectulă, este adevărată că acestă 
ordinațiune stă în legătură cu proiectul 
privitoră la legea militară, dedrece acest 
proiecă vorbesce despre serviciulă, mi
litară, va să dică despre o carieră, pen
tru care din partea multora din patriă 
nu numai că e de dorită, der este chiar 
necesară cunoscința limbei germane. 
(Mișcare în stânga estremă).

După acestea trebue să constată cu 
părere de rău, că d-nii deputațl, cari de 
repețite ori au atacată ordinațiunea mea, 
n au fostă destulă de atențl cu privire 
la cuprinsulă aceleia. Decă ar fi fostă 
cu băgare de semă, s’ar fi convinsă, că

Eu de cum m’am apucată 
Lunea, Marța n’am lucrată, 
Joile se țină legate
Nu lucru să-mi facă păcate, 
Sâmbăta toți o cinstescă, 
Nu lucru, păcătuescă, 
Dumineca-i Zi alesă 
Sărbătdre’mpărătescă, 
Atunci dormă și eu mai bine 
Când nu mă mai mustră nime. 
Mi s’a pusă somnu’ntr’o mână 
Și-așă dormi o săptămână, 
Mi s'a pusă somnulă în stânga 
Șl-așă mai dormi încă una. 
Der bărbatulă îmi Zi°ea: 
Muere, sufleta mea, 
Scolă, mulge vacile 
Că vecina s’a sculată 
Și le-a mulsă și le-a mânată 
Și tu nu te-ai mai sculată. 
Muerea din graiu grăia: 
De-ai bărbate-ună sufletă mică 
Lasă-mă să dormă ună pică, 
De le-oiu mulge, eu le-oiu mulge, 
De nu, suntă viței ș’or suge, 
Și le-oiu mulge și eu mâne 
Și le-oiu țipa poimâne 
Și le-oiu țîpa pe ogoră 
Șl-oiu ține Zile să moră, 
Totă în capulă satului 
Rușinea bărbatului.

; cuprinsulă oi corespunde pe deplină cu 
legea, este basată pe lege- Nu se cu
prinde în ea nici bareml o disposițiune 
nouă și nici vre-o posițiune escepțio- 
nală nu so croeză prin ea pe seina ace
lei limbi germane.

Thaly Kalman : Prin ea se impune 
limba germană ea limbă de învățămentă.

Ministrulă Csaky : Ordinațiunea Zice, 
ca în ceea ce privesce limba germană 
tocmai cu așa rigore să purcedă profe
sorii de limba germană, ca și colegii 
loră profesori, cari propună ori ce altă 
obiectă. Credă, că acesta probeză lă
murită, că ordinațiunea nu face escep- 
țiune.

V’ațI ridicată contra declarațiunei 
mele, prin care am susținută, că destoi
nicia de a lupta, siguritatea statului, este 
mai de căpetenia chiar și decâtă intere- 
sulă culturală. (S’auZimă! S’auZimă)! 
Ați uitată însă motivulă ce l’am adusă 
de odată cu susă Zisa mea declarațiune, 
că adecă mai întâiu trebue să esiste 
statulă, mai întâi trebue să fiă asigurată 
patria și numai după aceea pdte fi vorba 
despre interese culturale. (Aprobări sgo- 
motose în drepta. Mari contraziceri în 
stânga și stânga extremă). După a mea 
părere acesta este ună adevără atâtă de 
elementară, încâtu față cu elă nu mai 
pdte fi nici o îndoială. Acesta o voră 
recunosce toți aceia, cari voră arunca o 
privire, fiă și numai fugitivă asupra 
stăriloră din Europa, cari silescă pe tote 
statele Europei, ba chiar și pe Anglia, 
ca să-și potențeze puterile sale de răs- 
boiu. A închide ochii în fața unoră 
asemenea împregiurărl nu este ertată, 
cu atâtă mai vîrtosă nu-i este ertată a 
face acesta statului „maghiară11, în a 
căruia imediată vecinătate se află una 
dintre acele mine politice, cari suntă 
pline cu materii esplosive. (Viue și în
delungate aprobări în drepta. Hoch! 
Hoch! în stânga estremă. Vivate fur- 
tunose în drepta). Ce interesă culturalo 
se jertfesce prin acestă proiectă de lege 
militară? Că tinerimea nostră în casulă 
celă mai rău îșl va termina studiele cu 
2 ani mai tâifiiu, eu nu țină că acesta 
ar fi o povară așa de grea, mai vîrtosă 
după ce sciu, că d. es. în anulă 1884, 
va să Z^că cu 4 ani înainte de asta, 
dintre tinerii juriști înscriși la universi
tatea din Budapesta numai 57 procente 
și-au terminată studiulă la timpulă rece- 
rută. Va să dică nici ei înșiși nu se 
prea grăbescă cu terminarea studieloră. 
(Mare sgomotă și mișcare în stânga și 
stânga estremă).

Printre neadevărurile pe cari le-a 
îngrămădită aici d-lă deputată Thaly 
Kalman contra...

Thaly Kalman: Du-te în Rodosto*)  
la mormentulă strămoșului d-tale (Viuă 
mișcare în drepta. Strigări în stânga 
estremă : Trăescă Thaly Kalman !)

*) Rodosto e orașă turcescă în Tracia, 
are arcluepiscopiă grecescă; se vede treba că 
Osaky e grecă, se va fi chemată „Zaki“ ori 
„Țaki.“

Ministrulă Csaky: Suntă mai bine 
de 25 de ani de când lucreză pe tere- 
nulă vieții publice și neîntreruptă, sub 
ori ce împrejurări, principiulă meu a fost, 
ca nicl-odată să nu se tragă la indoelă 
patriotismulă și stimarea convingerei 
partidei politice contrare, pănă când nu 
s’a dovedită contrarulă. Când am disă 
despre mine, că sunt bună patriotă, 
n’am disiă nici odată, că pe cei ce nu 
vreu să credă ca mine nu-i țină de pa- 
trioțl.

Thaly Kalman: Der acesta ai sub- 
înțeles’o!

Csaky Albin: Eu Zică, că ca bună 
patriotă primescă proiectulă, de aci nu 
urmeză, că cei ce nu-10 primescă nu 
suntă buni patrioți. (Sgomotă, mișcare 
’n stânga estremă. Strigări: Ba urmeză.' 
— S'audimă! S’auZimă! în drepta). Nu 
potă îndreptăți acusa ce mi-se face, că 
adecă ordinațiunea mea ar fi pripită. 
In 1879 a intrată în vigore planulă de 
învățămentă, ce cu oreșl-carl modificări 

mai esistă și astăzi... Credă așa-ddră, 
că de atunci a fostă destulă tiinpă pen
tru a se constata, decă corespunde ore 
acestă plană de învoțămeutu cu rece- 
rințelă și eu învețămentulă actuală din 
scdlele medii. Și decă osperiența a do
vedită, că nu corăspunde, respectivulă 
ministru a fostă datoră să facă ca să 
corăspundă.

D-lă deputată ante-vorbitoră face o 
paralelă între modulă cum se propune 
limba maghiară în scdlele medii nema
ghiare și între modulă cum se propune 
limba germană în scdlele ce stau sub 
conducerea și disposițiuuea guvernului. 
Der limba maghiară se propune în scd
lele medii nemaghiare din prima classă 
pănă în cea din urmă, ba în a 7 și 8-a 
classă se propune nu numai limba, ci și 
istoria literaturei maghiare se propune 
în limba maghiară. Și eu constată cu 
bucuriă, că în aceste scole limba ma
ghiară, respective instrucțiunea se face 
cu bună succesă și că cunoscința limbei 
maghiare în aceste scole progreseză tare. 
(Viue aprobări în drepta.) Limba ger
mană nu se propune în tote classele; 
nu se va propune în urma acestei ordi- 
națiunl nici de aici înainte, pentru că 
limba germană ca limbă de învățămentă 
numai în classa 7 și 8 este ordonată, 
chiar așa, cum a fostă și pănă acum. 
(Mare sgomotă în stânga estremă.)

Thaly Kalman: In institutele pro
testante n’ai dreptă s’o faci acesta ! (Miș
cări în drepta). Nu ne poți dicta nouă 
limbă de învățămentă! Ești datoră să 
respectezl pactulă de pace dela Lintz. 
(Mare sgomotă în drepta. S’audimă! 
S’auZimă!)

Eotviis Karoly: Una ca asta nu se 
va întâmpla, d-le ministru (Mare sgo
motă și mișcare în drepta.)

Thaly Kalman: D-lă ministru n’are 
dreptă să dicteze limbă de învățămentă 
în scdlele nostre (Neliniște în drepta.)

Eotvos Karoly: D-te în Csaszlau! 
(Mare ilaritate în stânga și în stânga es
tremă. Strigări în drepta : La ordine !)

Președintele: Rogă pe d-lă deputată 
să asculte în liniște pe d-lă ministru și 
să nu facă întreruperi, căci prin acesta 
conturbă mersulă paclnică ală pertrac- 
tăriloră.

Csaky Albin: Ce privesce scdlele 
medii ale confesiuniloră autonome, ob
servă, că acestora încă nici nu s’a tri
misă numita ordinațiuue (Neliniște în 
stânga estremă)...

Kiss Albert se bucură, că sub „cla
sele superiore", în cari limba germană 
să se propună în limba germană, minis
trulă, prin declarațiunea făcută acum, în
țelege numai a 7 a și a 8-a classă. Se 
declară liniștită și fiindă că ministrulă 
de culte nu este de multă ministru, nu-lă 
învinovățesce pe elă, ci pe organele lui.

Horvath Gyula într’o vorbire mai 
lungă ia în apărare guvernulă. Lovesce 
apoi în oposițiă: Oposiția dEe, că cu 
ea este opiniunea publică. întrebați 
deră — Zis0 Horvath — decă se află în 
Ungaria o astfelă de opiniune publică, 
care să permită în parlamentă lupta cu 
arme obstrucționale ?

Decă veți afla dvostră 500 de omeni 
inteligențl, cari să aprobe atacurile ob
strucționale, atunci ar pute fi vorba des
pre aceea, că țera acesta este pe o cale 
periculosă. Atacurile, ce s’au îndreptată, 
amenințările, ce acum au devenită gene
rale și cari s’au făcută adineorea față 
cu d-lă ministru de culte, acestea nu 
suntă de natură a esprima opiniunea pu
blică a țărei, și decă suntă îndreptățiți 
domnii din stânga estremă a se provoca 
la opiniunea publică a țărei, ori cine 
din sala acesta este îndreptățită a se 
provoca la aceea, că ore vaZa dietei 
atunci, ,când vaZa președintelui, vaZa 
guvernului. ...

Csatar Zsigmond: țSărindă înfuriată 
de pe scaună) N’are vaZă! (Furtunose 
strigări: La ordine! La ordine ! S’au
Zimă pe președintele 1)

Horvath Gyula:.... totulă se atacă 
(Osatar începe a-lă întrerupe mereu. Se

face confusiă și sgomotă mare. Cuvin 
tele oratorului nu se audă. S’audă stri
gări din drepta: La ordine cu Csatar!) 

Președintele: Rogă pe dnii deputațl, 
mai vîrtosă pe d-lă deputată Csatar 
Zsigmond....

Csatar : (Sare înflăcărată dela. locăy 
Da eu n’am dreptă să vorbescă? (Stri
gări : S’auZimă pe președintele.La ordine! 
La ordine!)

Președintele : Sunt silită a admonia 
pe d-lă deputată ca să asculte pe pre
ședintele. Sunt absolută constrînsă a 
declara, că voiu fi silită a aplica § 204 
din regulamentulă dietei atunci, când 
ore-care d-nă deputată se lase a fi ră
pită de furiă, încâtă îșl continuă agita
ția și atunci, când îlă facă atentă, când 
pentru a doua oră îlă admonieză... (Stri
gări în drepta: Afară cu elă!)

Csatar Zsigmond: Der altulă nu vor
besce ? (Sgomotose strigări în drepta: 
Afară cu elă !>

Președintele:.... atunci voiu fi silită a 
lua disposiția prevăZută în § 204. (Apro
bări sgomotăse. Strigări în drepta: La 
ordine! Strigări asurZitore: Trăescă 
președintele! Csatar se ridică și elă și 
strigă mereu. Sgomotolă fiindă mare, 
cuvintele lui nu s’audă.)

După acesta sgomotele asurditore se 
continuară. Președintele sună clopoțe- 
lulă și amenința cu aplicarea § 204 con
tra deputațiloră turburători ai ordinei. 
Horvath Gyula începu să vorbescă. Din 
stânga și stânga estremă fu ne’ncetată 
întreruptă. Sgomotulă abia lăsa să se 
audă cuvintele lui. Horvath Zice, că sco- 
pulă oposiției este să provoce cu orl-ce 
preță crisă parlamentară. In stânga se 
audă contraZicerl. Polonyi Geza strigă: 
Nu! Horvath nu mai pdte vorbi de sgo
motă. Polonyi Geza strigă: Coloman 
Tisza să mergă în trebă-șl! Horvath nu 
crede că oposiția va învinge, îșl termină 
vorbirea dicendă, că prin noulă proiectă 
de lege militară situațiunea se va îmbu
nătăți cu desăvârșire.

Polonyi Geza cere cuventulă în ces- 
tiă personală, deorece Horvath a vătă
mată întrega oposițiă. Guvernamentalii 
nu-lă lasă să vorbescă. După fie-care 
cuvântă s’audă din partea loră strigăte: 
Nu se pdte! Nu se pdte! La ordine 
N’are dreptă să vorbescă! Josă cu elă! 
în timpă ce oposiția strigă continuu: 
S’auZimă! Sgomotulă era peste măsură 
mare. După câteva minute Polonyi din 
nou vrea să vorbescă. Guvernamentalii 
erășl începă sgomotulă și nu-lă lasă să 
vorbescă.

Președintele vrea să intervină pen
tru a i-se da ascultare lui Horvath. Sgo- 
motele’i înecă vocea. Din nou începă 
strigătele: Josă cu elă! N’are dreptă ! 
etc. Președintele declară, că se vede 
silită a închide ședința, din causa dis- 
ordinei. Și la acesta i-se răspunde fă- 
cendu-se ună sgomotă mare. Polonyi 
se mai ridică odată, guvernamentalii însă 
nici acum nu-lă lăsară să vorbescă. Pre
ședintele ceru ca cei ce vreu să asculte 
pe Polonyi să se ridice. S’a ridicată 
maioritatea. In fine Polonyi, mulțămindă 
președintelui pentru sentimentulă lui de 
dreptate, renunță a mai vorbi. După ce 
se mai liniști sgomotulă și strigătele a- 
cestea asurZitore, vorbi Apponyi contra 
numițiloră paragrafl ai proiectului. jElă 
privesce ca greșită și nedreptă serviciulă 
de 2 ani ală voluntariloră chiar și în 
casulă, când limba ungurescă ar fi în
dreptățită. Provocându-se la legile vechi, 
despre cari amă vorbită în articolulă 
primă de erl, Zi00 că cestiunea limbei 
nu aparține drepturiloră cordnei. Șe
dința se închise între ovațiunile făcute 
de oposițiă la adressa lui Apponyi.

SCIRILE PILEI.
Trecerea pe la PredeaKi. Oetimă în 

„Epoca11: Măsurile de rigore, la care 
erau supuși streinii ce treceau granița 
pe la Predeală, au fostă abolite. Tre
cerea în Austro-Ungaria prin aoestă 
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punctă se pote faoe fără pașaport! 
ohiar.

* . * *x siliciu ir.iTcțî, Inprimăvera anului 
acestuia se voru pune fundamentele mă
rețului edificiu al! museului, bibliotecei, 
archivelor! și Academiei române, din 
Bucuresci, după planul! architectului 
Schmieden din Berlin. Aceste planuri 
au fost! espuse la Berlin în salonul! 
societății de architectură și belearte, și 
pe cât! aflăm! ele au fostă unanimă 
aprobate de omeni cunoscători. „Româ
nia Libcră“ află, că edificiul! va fi situată 
pe cheiul! Dâmboviței, înlocui! numită 
altă dată grădina Mimi.

* * *
Balulă iuriștilorii, ce s’a dată în re

duta orășănescă Lunea trecută, a fostă, 
după cum ni-se raporteză, forte bine 
cercetată. Arangiatorii purtau pe peptă 
în gaura nasturelui un! paragraf! lu
crată în email! cu pantlică. Decorarea 
sălii precum și întregi arangiamentul! 
au fostă lucsuosă. Ordinele de danță 
pentru dame, representând! o diplomă 
înfășurată c’ună sigili ce atârna de ea, 
și cu marca Brașovului, erau scumpă și 
elegantă lucrate. Petrecerea, care precum 
seim!, s’a arangiată sub protectoratul! 
comitetului supremă conte A. Bethlen, 
a durată pănă spre diuă.

* * *
De-ala armatei române. „Românul!" 

scrie: „E vorba a se crea uni stată ma
iori regală, în care să intre numai ofi- 
cerii, cari si-au făcută studiele loră în 
străinătate. Ni-se spune, că mai multi 
atașați militari dela legațiunile străine 
din capitală vor! visita în curând! școla 
nostră militară și unele casărml din Bu
curesci. Prin mijloculă lunei Aprile va 
sosi în capitală din streinătate o cupolă 
necesară pentru fortificațiile dinpregiu- 
rul! capitalei. îndată ce ea va sosi, o- 
ficerii dela fortificații vor! începe a face 
mai multe esperiențe".

* * *
Numărul! oficerilor! armatei române, 

după cum spune „Râsboiul!", este de 
23 generali, 72 coloneii, 86 loct.-colonell, 
180 maiori, 758 căpitani, 858 locote- 
nențl, 196 sub-locotenențl; cu totulă 2773 
oficerl. In numărul! acesta intră și me
dicii și oficerii de administrație și in
tendență, cari sunt! toți numai asimilați 
la grade.

** *
Furnisare pentru armata bulgară. Ro

mânul! dă sub reservă soirea, că guver
nul! bulgară va face în curendă o co
mandă de materială de resboiu la arse
nalul! armatei române în Bucuresci.

** *
Foc! in Zizin!. In noptea de 4 spre 

5 Martie n. vr’o 12 economi au suferită 
mari pagube din causa unui incendiu. 
S’au arsă și vite. Dintre păgubași numai 
doi sunt! asigurați.

* * *
Foc! la Predeal!. Un! incendiu a 

distrusă școla și mănăstirea dela Pre
deal!. Regele Carol a dispusă ca atât! 
școla, câtă și mănăstirea să fiă restabi
lite pe contul! cassetei regale.

*
* *

Deraliare de tren!. Precum se ra- 
portâză din Dombovar în comit. Tolna, 
trenul! de marfă al! căii ferate ungare 
a deraliată între MagocI și Szaszvar. 
Conductorul! trenului a fostă omorîtă, 
fochistul! șl-a ruptă brațul! în două 
locuri. Pe linia Barcl-Pakrac a dera
liată tot! un! trenă de marfă între sta
țiunile Guilavds și Bastaji. Nu s’a ne
norocită nimeni.

* *
Sinucidere. In Anghialașă, lângă 

Sepsi-Sângeorgiu, s’a spânzurată locui
torul! Iosifă Pal, care dându-se beției 
se ’ngropase în datorii. Cu câțiva ani 
mai nainte era om! în stare bună. Etă 
unde duce pe om! afurisita de beție!

Parastasa pentru Arcbiducele Rndolflt.
Reghinulu-maghiară, 3 Martie 1889.

Vineri în 22 Februarie a. c. st. n. | 

la 10 ore a, m. s’a celebrată în biserica 
gr. cat. din looă prin onor. D. Petru 
Ciobotariu parastas! pentru repausatulă 
Archiduce Rudolfu. La acest! solemni
tate a participată un! numeră mare din 
poporenii gr. cat. și de alte confesiuni, 
precum și antistia comunală representată 
prin bravulă notariu de cercă D-lă G. 
Popă.

Ceremonia fuuebrală s’a terminată 
cu „In "ecl pomenirea lui!“ Iu fine 
preotulă prin rugăciunea Tatăl! nostru 
concedia poporul!, care eșindă din bi
serică 4icea: DumneZeu să-l! ierte și 
sâ’i odihnesc! sufletul!.

Unii popordnu.

Cergău-micu, Martie n. 1889.
Sâmbătă în 2 Martie n. s’a oficiată 

în mica biserică gr. cat. din Cergău- 
mică mare părăstasă pentru sufletul! 
repausatului principe Rudolf!, cele- 
brându-se mai înteiu s. liturgiă de cătră 
preotulă locală Vasiliu Suciu și după 
aceea părăstasă. După finirea părăsta- 
sului proprietarul! din loc! d-lă Simeon 
Moldovană a ținută cu aceea ocasiune o 
cuvântare storcend! lacrimi din ochii au- 
Zitoriloră, cari, deși era Zi de lucru, to
tuși s’au înfățișată în numără însâmnat! 
atât! din Românii noștri, câtă și dintre 
Schiai, cari tot! în urma serviciului au 
rostită cuvintele : DumneZeu să-l! ierte.

Românul ii din Cergău.

Țeranii și arendașii ovrei în Jnfle[nln Iași.
Cetimu în „Telegrafulu Ro

mânii11 din Bucuresci:
Etă unul! din miile de cașuri, care-i 

arată pe arendașii jidovi în totă neru
șinarea loră de jupuitorl : Bătrânul! 
Ion! Arvinte din VoinescI a luat! doi 
boi dela d. Mendel Moscovici, arendașul!; 
în schimbă a dată doi juncani și o jun
cană, și a rămasă să-i mai dea .96 franci; 
a mai luată erbă de .95 franci; făcea 
der tâtă datoria 191 fr. Fratele său 
Sandu Arvinte a luată totă dela Mosco
vici erbă de 96 franci, 50 bani;în schimbă 
a dată o vacă socotită pe 16 lei și pen
tru rest! a iscălită împreună cu fratele 
său Ion! uni zapisă, pri ncare seîndatorau 
să dea arendașului 400 vedre vină, so
cotită câte 1 sorocovM vadra; în felul! 
acesta Sandu Arvinte plătea datoria de 
81 lei 50 bani prin 200 sorocorc/t,Jadecă 
185 fr., er Ion! Arvinte plătea tot! 
prin 185 fr. o datoriă de 147 fr., căci 
din cei 191 dăduse lui Moscovici 44 fr.', 
Moscovici der luâ dela Ion! Arvinte 
38 lei mai multă și dela Sandu Arvinte 
103 lei și 50 bani.

Ce face Moscovici ? Vinde zapisulă 
lui Vas. Bahrim, vechiului! d-nei Ne- 
gruțl. Omenii, de bună credință, se duc 
la Bahrimă, iau vase, căci așa era toc- 
melă cu Moscovici și în patru tomne, 
dau cele 400 vedre de vinu. Când cereau 
omenii chitanță pentru vinul! adusă, 
Bahrim le Zice» •' „D’apoi bine am să 
fugă eu, ori aveți să fugiți voi! Ce vă 
mai trebue chitanță ?“ Omenii s’au în- 
creZută în vorba lui și n’au mai cerută 
chitanță. Când colo, Moscovici cjice, că 
nici nu vrea să scie c’au dată ei vină 
lui Bahrim ; să-i plătesc! datoriile. Când 
omenii înfățoșază pe Moscovici cu Bah
rim, acesta se repede la Sandu Arvinte, 
îl! ia de mustața stâng!, îl! rădic! în 
susă, îl! stupesce în obraz! și-i trage o 
palmă. Omul! a rămasă surdă de o 
ureche. Și acestă mârșăvie a făptuit’o 
Bahrim în fața a o mulțime de omeni, 
printre cari erau Vasile Turcumană, Geor
ge Agapi,- Gh. Cărăuș! și Gavril! al! 
lui Alexandru Lungu. Și nu s’a gătită 
lucrul!. Moscovici le face procesă la 
Buciumi, și d-lă judecători îi condamna 
si plătoscă din nou datoriile, deja plătite, 
și să mai dee fiă-care câte 35 lei chel- 
tuell de judecată. 6menii au făcută 
oposițiă și d. judecătoriu i-a făcută să se 
împace. Acesta nu însemnă a lua Zece 
piei de pe un! om! ?!

Da bine, stăpânirea românesc! n’are 

lâo! pentru lifta jidovâsoă? N’are leoi 
pentru judecători,ca cel! din Buciumă? 
Nici opinia publică romândscă n’aro 
lecu pontru proprietarii ori arendașii ro
mâni, cari țină vechili jidovi? Tristă 
lucru!

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 16 Februarie.
D-lă Stefănescu interpelez! pe d. mi

nistru al! cultelor!, întrebându-lă, dec! 
scie că preoții sunt! obligați a plăti ună 
abonament! de 12 lei pe an! la un! 
Ziar! bisericesc! și că preoții, cari nu 
plătesc! abonamentul! sunt! opriți de a 
sluji.

La ordinea Z^ei urmarea discuției 
asupra proiectului pentru venZarea bu
nurilor! statului în loturi mici săte
nilor!.

D-l! C. Cogălniceanu protestezi a- 
supra monopolului, ce încercă a’șl a- 
propia guvernul junimist, asupra legiioră, 
cari trebuiau să vie în discuți! neapărat! 
sub orice guvern! ar fi fostă, precum 
este legea venZăriloră. D-sa e de opi- 
niune a nu se mai face o a doua împro
prietărire pe lângă cea dela 1864. D-sa 
arată, că guvernul! junimistă a comisă 
o greșelă mare publicând! proiectele 
d-sale în „Monitor!"; a îndârjit! ast
fel! pe țărani. D-sa arată, că guver
nul! junimistă a introdusă socialismul! 
de stată. D-sa arată, că ar fi mai bine 
să se introducă o justițiă mai dreptă și 
o administrația mai bună. Țăranul! n’are 
drept! nu numai la proprietățile par
ticulare, der nici chiar la acelea ale 
statului.

D-lă M. Cogălniceanu: Erore! (A- 
plause.)

D-lă C. Cogălniceanu conchide Zi
când!, că e pentru proiectul! guvernului 
seu mai bine al! comitetului delega- 
țiloră.

D-lă Gh. Panu arată lipsurile legei 
propuse de comitetul! delegațiloră, lip
surile sunt! ca și în legea dela 1864. 
Proiectul! nu are nici o prevedere, nici 
măcar! pe ună timp! de 15 ani. Legea 
d-lui Carp! totă mai conține ceva bună, 
anume dreptul! ce avea statul! de a 
cumpăra păment! dela particulari ca să 
potă avea de unde da și la cei viitori. 
In acestă privință la 1864 era mai bine, 
căci cei fără pămentă aveau speranță de 
a cumpăra dela stată.

Protestez! apoi d. Panu în contra 
suprimărei măsurei d-lui P. Carp! de a 
se da instrumente de muncă. Tote ne
ajunsurile proectului guvernului sunt! 
îndreptate în cel! al! d-luiji Său- 
lescu. Dâcă nu vă pasă, d-loră, de inte
resul! țăranilor!, pese-vă cel!] puțină de 
alăd-v., căci se vor! mai produce multe 
crise. Deci cere să se facă o reformă 
adâncă și să nu umblămă numai cu 
frase.

D-lă N. Ceauură Aslan constată, 
că nici unul! din oratori n’a vorbită în 
cestiune. — Combate tote proiectele 
presentate, și mai cu semă pe cel! pre- 
sontată de guvernă, care depășesce chiar 
și legea din 1864. D-sa crede, că în o 
asemenea cestiune de mare importanță 
trebue să se lucreze fără pasiuni, fără 
as e alerga după popularități și având! în 
vedere tote interesele.

D. Aslan este pentru clasificarea lo
turilor!, este ca ele să fiă uniforme; se 
declară contra individualității, care nu 
este decât! maioratulă anti-democratic! 
al! d-lui P. P. Carp!; d-sa mai cere a 
se da țăranilor! ună avans! de 600 lei, 
fiă în natură, fiă în bani. Cu aceste re
serve d-sa se declară pentru luarea în 
considerațiune a proiectului maiorităței 
comitetului delegațiloră. D-sa îșl mani
festă dorința, ca acestă cestiune a țeră- 
nimei să fiă resolvată de tote partidele 
în țeră.

D-lă M. Kogălniceanu face studiul! 
legei rurale dela 1864, precum șl-al! re
formelor! făcute de liberali pentru ță
rani. Cu ce se pote glorifica partidulă- 
conservator!? Boerii cei vechi au dată 
moșii călugărilor! greci, ale căror! scan
daluri sunt! de toți cunoscute. (Aplause). 
Aduce omagii Domnului Cuza, care a 
secularisată averile mănăstirescl și a îm
proprietărită pe țărani și regretă o! ni
meni din oratorii, cari au vorbită ieri și 
aZl n’au pomenită de marele Domnă.

Critică proiectulă propusă de comi- 
tetulă delegațiloră pe care îl declară de 
retrograd, d-sa cere să se ia în conside
rația contra-proiectulă minorităței, rămâ- 
indă ca în urmă să fie amendată. 8e 
pronunță pentru o reformă largă. D sa 
Zice, că dec! d. Cârpă va fi în stare să 
aducă la îndeplinire cele cuprinse în 
proiectulă său, va fi uni om! mare și 
declară, oă ’lă va ajuta. (Aplause prelun
gite).

D-lă G. Vernescu. ministru alu jus
tiției, ține mai întâiu a spune, că d-sa 
n’a variat! dela 1864 și pănă astăZi în 
ideile ce a avută asupra Gestiunilor! so
ciale, Faco istoricul! legei din 1864 și 
adaugo, că d. Kogălniceanu a fostă în 
erore când a spus!, că 2—3 din moșii 
erau aservite călugărilor! (sgomotă, în
treruperi). Rice că trebue luat! în con- 
sieerare proiectul! delegațiloră, primind 
numai a se chibzui asupra avansului ce 
ar fi de dată.

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

Belgradu, 8 Martie. Noulă ca- 
binetu e formată esclusivă din ra
dicali : Gruici presidiulă și aface
rile esterne, Vuics finanțele, Sau- 
șanovics afacerile interne, Gyurics 
resboiulu.

Londra, 8 Martie. In camera 
lorZilorfi a declarată ministrulu- 
președinte Salisbury, că cele ce se 
petrecu în Serbia pară a ave mai 
multă ună caracteră personală de- 
câtă a fi o schimbare politică. — 
In camera comuneloră a presentat 
guvernulă ună proiectă pentru con
struirea a 70 corăbii de răsboiu în 
cursă de 4]/2 ani.

Belgradu, 8 Martie. Manifestulă 
regelui accentueză intențiunea, ce 
de multă o nutrea, de a abejice la 
tronă, arată principiile politicei in
terne și esterne, 4i°endă că nisu- 
ința lui a fostă ca se tacă din 
statulă serbescă ună elementă de 
liniște și de ordine. Regele e con
vinsă, că țera va trage folosă din 
lucrarea sa. „Puterea mea s’a sle
ită. Noua eră pretinde puteri ce eu 
nu le simță în mine11. — Procla- 
mațiunea guvernului apare astăȚl. 
Din interiorulă țerii sosescă ma- 
nifestațiunl omagiale. Regina Na
talia a salutată telegrafică pe fiu- 
seu. Regele Milană va presanta 
împăratului Franciscă Iosifă pe 
fiulă seu Alexandru, care-lă înso- 
țesce la Budapesta.

Cursul! la bursa de Viena
din 7 Martie st. n. 1389.

Cursul u pieței Brașovu
din 8 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vând. 9.42
Argint! românesc! - n 9.35 11 9.40
Napoleon-d’orI - - - ti 9.57 ti 9.59
Lire turcescl - - - n 10.82 H 10.86
Imperiali - - - - ji 9.82 ti 9.86
GalbinI n 5.60 H 5.65
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 ti 109.— n —.—

n r n 6°/o «1 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - H 128.— „ 129.-
Discontul! - - - - 6'/,--8°/0 pe and.

Renta de aură 4% ...... 101.66
Renta de hârtii 5% ...... 94.20
împrumutul! căilor! ferate ungare - 145.70 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (2-a emisiune) - - 119.—
Amortisarea datoriei căilor! terate do

ost! ungare (3-a emisiune) - - 114.75 
Bonuri rurale ungare.........................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - . - 104,75 
Bonuri rurale Banat!-Timiș! - - . 104.75 
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75 
Bonuri rurale transilvane .... 104.75 
Bonuri croato-slavone - - - - - 105._
Despăgubirea pentru dijma de vin!

unguresc! ............................... 99.85
împrumutul! cu premiul! unguresc! 137.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.......................... 125.75
Renta de hârtiă austriacă - . . . 99,95
Renta de argint! austriacă .... 83.85
Renta de aură austriacă...........111.70
Losuri din 1860   141.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.25 
Galbeni împărătesei- 5.68
Napoleon-d’orI................................... 9.59>/2
Mărci 100 împ. germane .... 59.35 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.55

SW” Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei*  â 5 cr. se potu oum- 
pâra în tutungeria I. €>rossf în Li
brăria A'lcuiae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editor! și Redactor! responsabil!:
Dr. Aurel Muftțlanu.
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Qătză onozații cetitozi!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de simpatia și de încredere ce le-a primită acostă organfl dc publicitate din partoa Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinckjecea a esistenței sale suntă cea inai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patria 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 ani 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 pană atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care 4L ărășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci înedee amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cjiaruliii câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cjiarulu se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăc|i dela ună <4iaru> mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sârte. Prin urmare nu putemă cbce ca amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăzi 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 închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față t6te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturilor^ poporului română: 
se cere dela noi să ne încordămă puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endu nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei11 nu numai să corăspundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în fliarulu nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă aeji 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 împrejurul^ nostru ună numeră însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la f6ia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere alu 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 cjiaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulă 11011 18S9 îlicdce amu mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și se le întocmimă și s6 le redactămă astfelă, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoră și s6 se pdtă abona și separată.

Amă deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 13 fl. v. a., 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ărtă de a abona întregă cfiarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe Ullă numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru loră pentru lățirea „GazeteiTr an- 
Onaniei" precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

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

Budapesta—Predealu Predeal A—Budapesta B.-Pesta-AradA-TeiusTeius~Aradu-B.-Pesta Copsa-micA—Sihiiu ’u ,. ’
Tren de Trenă 

per- accele- 
sâne rată

Trenă 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tronu
acceln- Trenu

Tren de

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare !

Vârad-Velencze 
Fugyi-V ăsărheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Brațe a
Bucia
Ciucia
Hui o din
Stana
Aghiriș 
Ghirbfiu 
NădSșel

U.10| 8.-
7.40 2.-

11.06 4.05
2.02 5.47

4.18 7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușlu I
Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiâra 
Vințulii de 
Aiud
Teiușil 
Crăciuneli 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sighișbra 
Hașfalău 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susti

10.34

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

Brașovu

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55

6.18,
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
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

Timișh
Predealâ

BucurescI

2.53
3.28
9.35

mixt

BucurescI 7.30
Predealu 1.14
Timiști 1.45

1 _  _ 2 32Brașovu j
4.10 7.10

Feldidra 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodil 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sighișdra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediasă 10.37 11.47

X j 10.59 12.02Copșa mică <
11.16 12.09

Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
CrăciunelU 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
AiudU 2.18 2.08
Vințulii de susti 2.48 2.30
Hidra 2.56 2.37
Cncerdea 3.14 2.53
Ghirișâ 4.01 3.26
[Apahida 5.28 4.40

Clușiu j 5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelă 6.58
Gîhrbău 7.14
AghireșU 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34
Rev 9.53 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-Vasârheli 10.47
Vârad-Velencze| 10.57
Oradea-mare ; 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Lailâny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1 55 7.45

Viena 2.50 7.15 6.05

Trenu 
omni
bus

Oșorheiu

Trenă 
omni
bus

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de

pers.
Trenu 
mixt

Viena Tflo 2.- Teiuști 11.24 3.— 1.42
iBudapesla 8.20 9.05 Alba-Iulia 12.09 3.44 2.32
Szoluok 11.20 12.41 Vințulă de josă 12.30 4.10 1

I 4.10 5.45 Sibottl 1.01 4.43
Aradu 2.17 4.30 6. - Or ăștia 1.32 5.13 11.-

GlogovațH 2.37 4.43 6.13 Simeria (Piski) 2.32 6.16 11.21
Gyorok 3.19 5.07 6.38 Deva 2 52 6.36 I;
Paulișii 3.43 5.19 6.51 Branicica 3.23 7.02
Radna-Lipova 4.05 5.41 7.10 Ilia 3.55 7.28
Conop 6.09 7.37 Gurasada 4.08) 7.40
Berzava 6.28 7.55 Zamti 4.44 8.11

7.25 8.42 Soborșină 5.30 8.46
Zamti 8.01 9.12 Berzava 6.2* 9.33
Gurasad- 8.34 9.41 Conopti 6.47 9.63
Ilia 8.55 9.58 Radna-Lipova 7.28 10.27 5.50|
Branicica 9.19 10.17 Paulișu 7.43 10.42 6.13
Deva 1.47 9.51 10.42 Gyorok 7.69 10.68 6.38
Simeria (Piski) 2.08 10.35 11.07 Glogovaț 8.28 11.36 7.19
Orăștia 11.09 11.37 Aradu ’ 8.42 11.39 7.38
Șibotă 11.39 12.- 9.17 12.31 6.20
Vințulii de josh 12.12 12.29 Szolnok 2.32 5.12
Alba-Inlla 8.55 12.29 12.46 Budapesta 6.- 8.2(
Teiușii 9.54 1.16 1.26 Viena 3- 6.05

Siiueria(Piski)-Petroșeui Peiroșeui-Simeria (Piski)

Cheța

M.-Bogata 
Iernutti 
SânpaulU 
Mirașteu

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

Copșa-mică 2.29 4.35
iSeica mare 3 02
Lomneșă 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
iSibiiu 4.42 6.40

Sibiiu-£opșa~mieA

ISibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
jLdmneșfi 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
iCopșa-mieă 10.49 11.46

Cucerdea - Oșorheiu 
Beșhinuiu sAsescu

Reghinul-săs.Simeria 6.47
2.42fjpetroșeni

9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25'Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 4.16 Crivadia 10.68 5.56
Pui 10.02 S.lllPui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 [Hațegă 12.23 7.23
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timisora

10.—

Aradti
Araduld nou 
Nâmeth-SAgh 
Vinga 
Orczifalva 

erczifalva
Țimișdra

Tiuiișora—AradA

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 "S.ÎSMerczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradultk nou 9.11
9.12 9.02 Aradd 9.27

VIureșu-l.udoșu-Bistrița Bistrița-iVIureșu-Audoșd

MurSșil-Ludoști 
ȚagU-Budatelectl 
Bistrița

44t|
8.02' Tagfl-Budatelecii 
___ i Murdști-Ludoști 

II

Bistrița

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi 6rele de n<5pte.

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40

7.56

3.25
3.58
4.20
4.30

Beghiuuliî săsescA,
Oșorlieiu-Cucerdea

5.—

Reghinul-săs. 8.36 8.-
| Oșorheiu

6.56
10.20 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulil 7.40 12.58 11.02
Iernută 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

2.18
2.39
3.08

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Simeria (Piski)-Tnied.

6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

9.41
1.11

GliirișA Turdil Turda—GliirlsA

Ghirlșu 
Turda

9.26
9.47

4.19
4.40

Turda
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișdra—Odorheiu Odorheiu—Sigliișora
6.05 jOdorheiu
9.45[jSighiș6ră

pighișora 
Odorheiu

5.38
9.16

l nied.-Siiueria (Piski)

Unieddra 
Oerna 
(Simeria

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

9.36
9.50

10.15


