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Părerea ce amu esprimat’o cu 
privire la tactica partidei lui 
Tisza în cestiunea lirnbei la esa- 
menele de oficeru în armată, se 
adeveresce acuma prin îns6-șl măr
turisirile mamelucilora din sînulu 
majorității.

Deputății din dietă vorbescft 
multu pro și contra §-lui 25 ala 
proiectului de lege militară, și 
când omulu vorbesce multa, nu-i 
mirare, decă și destăinuesce multe 
din cari se pote cunosce intenți- 
unea ce-lu conduce.

Pe când vorbitorii din oposi- 
ția maghiară variază în totu mo
dulă tema, că §-lu 25 e îndreptat 
în contra „ideei de statu ma
ghiară", cei din tabera guvernu
lui caută totu feliulu de argu
mente spre a dovedi, că deocam
dată suntu bine alcătuite lucrurile 
în ce privesce armata comună, 
așa că nu amenință, ci numai 
sprijinescă nisuințele maghiare.

Caracteristică este între altele 
mărturisirea, ce o făcu unulu din 
mamelucii d-lui Tisza, deputatulu 
Andreiu Gyorgy, în ședința dietală 
de Vineri. Ideile bizare, ce le-a 
desvoltată acestă deputată, le vomu 
resuma pe scurtă în următbrele :

După părerea deputat. Gydrgy 
aspirațiunile diferiteloră naționali
tăți își găsescă o stavilă în uni
tatea armatei, și acesta este filo- 
soiia armatei comune. Nici-odată 
nu se va întempla, ca în armată 
se se aducă la valore pe deplină 
cultura naționalitățiloră. Armata 
ori va fi comună, cum este astăcți, 
ori va fi o armată independentă 
națională. Și deusulu (Gyorgy) 
este pentru idea unei armate na
ționale maghiare, pănă ce înse 
acesta va fi esecutată, elă nu vre 
se fiă micșorată puterea armatei 
comune.

De aceea, cjise elQ, nu e lucru 
politică a se lungi discusiunea prin 
sulevarea de cestiuni superflue, 
cum este aceea, că întru câtă 

intră aspirațiunile naționale ma
ghiare în cadrulu pactului dela 1867. 
N’ar trebui se uite oposiția ungures- 
că, că afară de aspirațiunile națio
nale maghiare mai suntă și aspi
rațiunile naționalitățiloră. Prin 
pretensiunile ei uetimpurie, opo
siția mână numai apa pe mora 
naționalitățiloră. Deja în urma 
propunerei de resoluțiune a lui 
Gajary, care admite și folosirea 
lirnbei unguresc! în decursulă esa- 
menului de oficeră, se va vede 
silită parlamentulă de dincolo de 
Laita a pune în loculă lirnbei pa
triei „limba maternă11 și acesta va 
servi numai aspirațiuniloră națio- 
nalitățiloru, cu cari se împotri- 
vescă aspirațiunile naționale ma
ghiare. „Nici nu potă înțelege 
der“, esclamă deputatulu Gyorgy, 
„cum amu pute se numi mă aspi- 
rațiune națională maghiară, ceea 
ce de faptă ar pute tolosi numai 
naționalitățiloră!“

Se vede, că numitulă depu
tată este unu bună discipulă 
ală stăpânulni seu din fruntea 
guvernului, căci a înțelesă ceea 
ce a îndegetată Tisza când a 
vorbită de schinteia încă ne
stinsă, ce ar pute se aprindă 
din nou certa pentru limbă 
și se facă se isbucnescă mai ve
hementă nemulțămirea naționali
tățiloră, decă se va atinge în le
gea armatei și cestiunea lirnbei. 
Numai câtă discipululă a dată de 
golă pe instructorulu său, pu- 
indă într’unu modă nedibaciu și 
grosolană față ’n față aspirațiunile 
naționale maghiare cu aspirațiu
nile naționalitățiloră din întrega 
monarchiă.

Maraeluculă d-lui Tisza Insă, 
tocmai prin nedibăcia lui, și-a 
câștigată meritulu de a da pe față 
întregă adevărulă în privința ni- 
suințeloră celoră dela putere, pe 
care d-lă Tisza a sciută se-lă 
mascheze pănă la ună punctă ore- 
care.

Așa-der, după deputatulă Gyorgy 
nu pote fi aspirațiune națională 

maghiară ceea ce ar folosi națio
nalitățiloră. De aici urmeză lo
gică, că aspirațiune națională ma
ghiară p6te fi numai ceea ce strică 
naționalitățiloră.

Este acesta o mărturisire pe 
câtă de sinceră, pe atâtă de fa
tală pentru aspirațiunile ce le re- 
presentă numitulă deputată, căci 
a te opune într’ună modă atâtă 
de dușmănosă aspirațiuniloră le
gitime ale celoră cu cari împre
ună trebue să trăescl, a voi se-țl 
asiguri ună dreptă ignorândă și 
călcândă drepturile tuturoră ce
lorlalți, însemnă a te pune pe ună 
teremu imposibilă, de unde mai 
curendă ori mai târcjiu trebue se 
fi oborîtă prin puterea împrejură- 
riloră.

Este ridiculă, decă deputatulu 
Gyorgy ȘÎ soții sei credă, că cu 
tactica de a spăria mereu pe ai 
loru cu naționalitățile și cu nisu
ințele acestora, voră pute delătura 
în adeveră pericululu de care este 
amenințată egemonia maghiară 
prin aspirațiunile naționalitățiloră 
din întrega monarchiă. Ori și care 
ar fi hotărîrea ce o va lua dieta 
ungurescă asupra §-lui 25 ală legei 
militare, aceste aspirațium ale na
ționalitățiloră voră esista și mai 
departe, fiindă o viuă, continuă și 
serlosă admonițiune pentru aceia, 
ear! cuteză a le opune în modă 
atâtă de dușmănosă nisce nisuințe 
ale loră pe câtă de egoistice, ne
drepte și neleale, pe atâtă de pri- 
mejdiose păcii interiore dintre po- 
pore.

ZDT2ST
Scliinibările in Serbia.

Nu puțină, iritațiune au produsă 
pretutindeni evenimentele ultime din 
Serbia. Mulțime de faime sensaționale 
circulă prin cliare. Unele vorbescă de 
reîntorcerea reginei Natalia în Belgrade, 
altele de rechiămarea Metropolitului Mi
hailo, care fusese exilată la Moscva. O 
scire din BucurescI spune, că colonia 
serbescă de acolo face deja pregătiri 

spre a primi cu pompă pe regina Na
talia.

Pe când foile oficiose berlinese se 
silescă a slăbi importanța schimbării la 
tronă în Serbia, foile englese desvoltă 
nisce păreri forte pesimistice. Cores
pondentul vieneză ală lui „Times" 
vede deja în „celă mai de aprope vii
torii", că Austro-Ungaria va fi pusă îna
intea alternativei, ca seu să ocupe Bel- 
gradulă, seu să recunoscă pe prințulu 
CarageorgevicI ca Rege ală Serbiei.

Temerile esprimate de diarulă „Ti
mes", că abdicarea regelui Milană pote 
aduce seu va trebui să aducă după 
sine ună răsboiu, îndemnă și pe diarulă 
diplomației rusescl „Nord" din Bruxella 
a mai slăbi ceva din importanța schim- 
bărei la tronulă serbescă. Organulă ofi- 
ciosă rusescă espune, că din contră prin 
abdicarea lui Milană s’au liniștită lucru
rile în Serbia și s’a potolită nemulță
mirea ce o provocase mai alesă despăr
țirea sa de regina Natalia. Decă Milană 
nu ar fi abdicată, poporulă mai curendă 
ori mai târdiu s’ar fi răsculată în contra 
domniei lui și acesta ar fi produsă cele 
mai grozave complicațiunl. Caracteris
tică este, că „Nord“ declară, că politica 
națională a lui RisticI este cea mai bună 
garanțiă a păcii. Mai întrebă „Nord" 
ironică pe foile austro-ungare, cum au 
putută să declare, că Milanu a fostă 
osia păcii in statele balcanice, pe când 
se scie, că elă a urzită răsboiulă serbo- 
bulgară ?

„Românnlu" și evenimentele din Serbia.
Diarele rusescl se bucură forte multă 

de evenimentele din Serbia. „Gazeta de 
Moscova" crede, că singurele personage 
serbe, cari au prestigiulă cerută pentru 
a domina partidele, suntă regina Natalia 
și metropolitulă Mihailă. Ea povățuesce 
deci pe regenți să-i recheme și să ur
meze sfaturile loră. „Novoje Vremja", 
dicendă, că abdicarea regelui Milană este 
consecința învrăjbirii sale cu Rusia, care 
învrăjbire a făcută cu neputință cârmu
irea regelui, adauge: „După principele 
de Battenberg e rendulă regelui Milană 
și e cu putință ca în curendă să fiă ren
dulă regelui Carolă ală României". La

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Ea cântă si ea descântă.■
Tragedia intr’o scenă, care o căpătă bărbatidfi. 

[Traducere liberă din germana: „Eine Gar- 
dinenpredigt".]

Loculu scenei: o cameră de dormită ; tim- 
pulti: 3 ore de dimineță. Bărbatulu intră încetă 
în odaiă și-și face fără sgomotă pregătirile de 
culcare.

Nevasta: Așa?!... In fine te-ai decis 
să vii acasă? E frumosă, bărbate, forte 
frumosă dela tine. Der, rogu-te, bărbă- 
țele, pe unde mi-ai vagabundată?

Bărbatulu: Eu...
Nevasta: De bună-semă, țl-ai croită 

o minciună cu care să te plătescl de 
mine, te înșeli însă, strașnică te înșeli, 
decă cugețl că te-oiu crede. De multă 
vreme o duci totă așa și ml-am pro
pusă să facă ună sfârșită acestui lucru. 
Decă...

Bărbatulu: Tu...
Nevasta: Nu voiu să audă nimică. 

E o rușine cum mi-te porțl. (Plânge). 
Decă sciamă, pănă a nu mă mărita, pu
teai multă aștepta după mine. (Plânge 

și mai tare.) O, decă ar sci sărmana mea 
mamă, în gropă ar plânge de mila mea. 
(Plânge și mai tare.)

Bărbatulii : Eu....
Nevasta: Tu mă tratezi cum-cum- 

cum ună bărbată cinstită nici p’o ne
trebnică n’o tracteză. Da, ca p’o ne
trebnică. Nu e mirare der, că tăte a- 
micele mă compătimescă. Ochii ’ml sunt 
roșii de atâta plânsă, obrazulă mi-e secă 
și bugedă de amărăciune, părulă îmi în
cepe ami-se albi înainte de vreme. Nu’ml 
mai ticnesce nici cafeaua la dejună. 
(Plânge amară). Tu mă omori cu dile 
și numai după aceea vei recunosce ce 
ai perdută. (Suspină desperată).

Bărbatulă: Tu...
Nevasta : (energică): Ți-am mai spus, 

că multă n’oiu mai suferi și-ți declară 
că, decă’ml mai vii acasă așa târdiu, mă 
despartă de tine. Etă ți-o spună!

Bărbatulă: Eu...
Nevasta: Tu poți dice ce vrei, eu 

mă despartă de tine. Nu-mi mai trebue 
astfelă de bărbată, care nu-șl respecteză 
nevasta. Mi-oiu căpăta eu ună bărbată, 

care să facă ce voiu voi eu. Uită-te nu
mai la bărbatulă Evuței Motoflete, la 
Niculae ală ei. Chiar erl mi-a spusă 
Evuța, că nu-i nici o seră, în care elă 
la nouă ore să nu fiă acasă. Mi-se sfâ
șia inima când îmi spunea ea, cum se 
jocă ei ’domino in tote serile și-și beu 
berea dintr’ună pahară. Pe când eu tre
bue să-mi beu berea singură, tu ședl în 
birtă și-ți petreci și nici nu gândescl la 
sermana ta nevastă, care suspină acasă 
după fericirea perdută, care... care (Eră 
plânge.)

Bărbatidă: Tu...
Nevasta: Sciu ce vrăi să-mi spui, 

der nimică nu’țl credă. Numai decă 
aș sci, de ce ți-e așa de dragă birtulă ? 
Ore între acești păreți nu este multă 
mai plăcută decâtă în acelă locală in
fectată și plină de fumu? Pote suntă 
și femei acolo? Ce ?

Bărbatulă: Eu...
Nevasta: Tu ai uitată că’ml jurași 

credință eternă, nestrămutată și iubire, 
colo înaintea altarului! Acesta este mul
țumită pentru jertfele ce ți-le aducă în 

totă diua. A’țl petrece în birtă cu femei 
streine! Tu m’ai trădată și m’ai înșelată, 
da, trădată și înșelată și... (plânge forte 
durerosă).

Bărbatulă: (măniosă): Tu...
Nevasta: (înfuriată) Eu adecă nici 

de cum nu o să viu la vorbă, jtotă tu 
vreai să vorbescl! Firesce, voi sunteți 
sexulă celă tare și voițl ca noi femeile 
pururea să fimă stăpânite, firesce, totu 
prin voi! Astă-dată însă eu voiu să am 
dreptulă! (Amenință cu mână împună- 
toră). Unde fuseșl pănă acum? Cu cine 
ai fostă? Fost’au și femei acolo? Unde 
ai mai fostă ? Răspunde ?

Bărbatulu: (se culcă în pată, se a- 
copere cu plapoma și tace.)

Nevasta: Tu taci ? Așa-deră am a- 
vută dreptă! (suspinândă) Sunt o fe
meia nefericită !

Bărbatulu: (cu voce apăsată) Tăcere!
Nevasta: (cam încetă) Bine, numai 

nu striga așa, că prin păreții ăștia sub
țiri se aude totă în casa vecină și n’asă 
vre să mai scie totă lumea ce s’a pe
trecută adl între noi. Vecina nostră și 
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acestă insolentă vestire a Qiarultii rusă, 
„Românulă" din BucurescI scrie:

„Lucrulă nu neingrijesce mai multă 
decâtă trebue. Suntemă ceva mai copțl 
decâtă Serbii și Bulgarii în relațiunile 
nostre cu imperiulă Țariloră, decâtă a 
ne perde sărita dintr’o singură proposi- 
țiune făcută de diarulă „Novoie XTremja".

„AmS ounoscută pe Ruși sub tote 
fețele dela 1711 încoce. Amă fostă plă
tiți în deosebite moduri în decursă de o 
sută șepte4ecl și optă de ani pentru a’i 
studia în tote arătările loră.

„Și acestă poporă românescă, care 
cu bunulă său sirnță primitivă și barbară 
a preferită să fiă răstignită provisoriu pe 
semi-luna otomană, decâtă să se usuce 
pentru veciă ca crucea muscălescă, nu 
se va schimba adl în fire și în gândire, 
adl, când scie măcară cu puțină mai 
multă, decâtă scia în vechime.

„Să se ducă regele Carolă" dice „No- 
voje Vremja." Și să viă cine? Și să 
domnescă cine asupra poporului româ
nescă? Căci, pare-ni-se, adl în alte] state, 
în tote statele, afară de pravoslavnica 
Rusiă, se întrebă în asemenea ocasiunl 
și poporulă, de voiesce seu nu să viă cu
tare seu cutare pentru a conduce desti
nele lui.

„S’a dusă Battenberg din Bulgaria, 
Der pare-ni-se că nu cu uează din Pe
tersburg, nici cu binecuvântarea presei 
moscovite domnesce adl principele Fer
dinand de Coburg în același principată 
ală Bulgariei.

„Ore poporulă sârbă nu va număra 
întru nimică, când probabila reintrare a 
reginei Natalia și a mitropolitului Mihail 
va readuce influența rusă la Belgrad și în 
totă regatulă vecină?

„Crede „Novoje Vremja", că parti- 
sanii influenței ruse în'Serbia, când voră 
voi, nesocotindă poporulă, să ’ngenunche 
înaintea Țarului, nu’șl voră aduce aminte 
de sortea regelui Milan?

„Ce ore? Cădut’a tînărulă și im- 
prudentulă suverană pentru că nu plăcea 
Rusiei ? Decă ar fi fostă numai acesta, 
pentru multă vreme încă fostulă rege 
ar fi tronată fără nici o supărare laBel- 
gradă.

„Nu, regele Milan a cădută pentru 
că vieța lui în Serbia i-se îngreuiase în 
ochii poporului, pentru-că elă nesocotise 
lămuritele dorințe ale acestuia, pentru 
că miniștrii țărei erau mai puțină ascul
tați, decâtă unii din miniștrii puteriloră 
străine, acreditați pa lângă persona lui, 
pentru-că în fine pornirile și supunerea 
lui peste măsură de mare cătră Au- 
stro-Ungaria mâniaseră națiunea.

„CăutațI în aceste cause liotărîrea 
desperată a regelui Milană, er nu în 
răcela pronunțată a relațiuniloră sale cu 
Rusia. Poporulă hotărîse, între poporă 
și rege esista tensiunea, între voința 

așa se pricepe bine la minciuni. Chiar 
erl ml-a spusă, că Nicolae Motoflete n’ar 
fi chiar așa după cum mi-l’a descrisă 
Evuța lui, că elă, după ce-i adorme ne
vasta, se scălă și se îmbracă și...

Bărbatulu: (horcăe.)
Nevasta : (cu vocea fărte lină, încetă 

de totu) A adormită! Pare a ave o 
consciință bună, că decă nu, n ar fi pu
tută adormi atâtă de curendă. I-am fă
cută nedreptate, și afară de aceea, de 
când suntemă luațl, asta fu a doua oră 
că a venită târdiu. De sigură se va feri 
de urmări. Der decă totuși acolo au 
fostă și femei?! Der nu, eu sein că Nițn 
mă iubesce pe mine și pe copilașii noș
tri și... Câtă de liniștiți dormu ângerașii! 
Ei așa dâră nici n’au audită ceva despre 
spectacolă și deci nici vecina n’a audită 
nimică. Der ea are o gură rea, de unde 
scie ea că Nicolae Motoflete... Așa, totă 
mai dragă mi-e Nițu meu decâtă acelă 
Nicolae sfântocă, dela care cu clescele 
să-i scoți vorba din gură... Câtă de fru- 
mosă, cu câtă energiă a strigată elă: 
Tăcere !... și câtă de liniștită dorine...și... 
(adorme și ea). I. P- R- 

unuia și voința celuialaltă nu era unire 
și — nici vorbă ! — suveranulă s’a ple
cată înaintea acelei voințe naționale, prin 
ajutorulă căreia suise treptele tronului, 
acum 22 ani.

Pressa rusă și școla panslavistă, în 
fanatismulă loră pentru o ideă impo
sibilă și ’n contra căreia a luptată, luptă 
și va lupta consciință poporeloră, nu 
vede că în tote aceste state mici se o- 
peră dela o vreme încoce, o reacțiune 
profundă, în ceea ce privesce crucea și 
clopotele rusescl.

„Bulgarii au astădl clopote. Serbii 
le aveau și mai de multă. Românii le-au 
avută totdeuna".

„Panslaviștii, orbiți de fanatismulă 
loră, orbiți de raportele unoră emisari 
cari nu vădă decâtă ceea ce dorescă, 
mai credă cu putință, că și adl ună po
poră îșl pote jertfi demnitatea și indivi
dualitatea sa, fără ca ună cutremură in- 
fiorătoră să nu sguduie și pe provocătoră 
și pe provocată.

„Ne pare că, decă în Bulgaria adl 
adevărulă lui „Timeo Danaos et dona 
ferentes" e repețită de mică și mare, la 
adresa Rusiei, cu atâtă mai multu în 
alte state cari, după cum diserămă, au 
plătită multă ca se-lă sciă, acestă ade- 
vără este trecută printre neclintitele a 
xiome.

Rândurile din „Novoje Vremja" 
suntă o insolență — și atâta totă.

Cei cari în Serbia, în Bulgaria seu 
în România le-ar da măcară o umbră 
de credământă, nu suntă decâtă nisce 
minți pocite, nisce suflete perdute seu 
scârnave.

SCIR1LE VILEI.
Fundațiune pentru preoți. Escelența 

Sa Metropolitulă dela Blașiu Dr. Ioană 
Vancea a pusă temelia unei nouă funda- 
țiunl, în sumă de 5000 fl., cu scopulă 
ca din venitele anuali ale aces
tui fondă să se dea încependă încă din 
anulă curentă pensiuni anuale de câte 
50 pănă la 100 fl. preotiloră invalidl din 
archidiecesa Sa. Escelența Sa prin ună 
circulară făcândă cunoscută preotiloră 
din archidiecesă acestă nou act de gene- 
rositate ală său, îi întrebă tot-odată : 
decă ar fi dispuși să contribue la îmul- 
țirea acestui fondă cu câte-o sumă anu
ală, și anume cu câtă sumă și în câți ani 
s’ar obliga fiă-care preotă a contribui 
etc. Fără îndoâlă, preoții voră înțelege 
scopulă nobilă ce-lă urmăresce Escelența 
Sa prin întemeiarea acestei fundațiunl 
și nu se voră retrage a contribui după 
putință la îmulțirea numitului fondă. Ba 
cu bucuriă înregistrămu de-ocamdată, că 
d-lă Basiliu Hossu, zelosulă protopopă 
ală Târgu-Mureșului, s’a și grăbită a co- 
răspunde cercularei de mai susă, împăr- 
tășindă dorința Escelenței Sale preoți- 
loru din tractulă său, cari într’ună si- 
nodă mai recentă s’au obligată unanimă 
și cu mare însuflețire a contribui în 10 
ani fiă-care cu câte 3 fl. Esemplulă 
d-lui protopopă Hossu credemu că se 
voră grăbi a-lă imita și ceialalțl proto
ni pi din u hidiecesă. Raportă mai ame- 
nunțită vomă publica în numărulă vi- 
itoră.

* * *
Procssu de pressă ..Luminătorului". 

„Ună amică alu nostru din Aradă, — 
scrie Luminătorulu" — ne aviseză, că 
s'ar fi pusă în curgere la tribunalulă 
d’acolo ună procesă de pressă contra 
nostră pentru doi articull apăruți în a- 
nulă acesta în „Luminătoriulu." Soirea 
ni-se trimite ca fundată, așteptămă deci 
cu răbdare tote urmările, despre care 
vomă ține în curentă pe onorații noștri 
cetitori."

* * *
Alegerea episcopului Caransebeșului în 

loculu fericitului Popasu se va face, pre
cum spune o telegramă din Timișdra 
cătră „Pester Lloyd", în 7 Aprilie n. 
P. S. Sa Mitropolitulă Miron Romanul 
va presida în personă sinodală. Can
didați ară fi, precum crede „Luminăto- 

rulă"archimandriții Neculae Popea, 
Ieroteiu Beleșă, Dr. Pușcariu, protosin- 
gelii Goldișă, Musta, Frateșă.

** *
Fondulh grănițerescu năseudeanîi. In 

ședința dela 7 Martie a comitetului ad
ministrativă din comitatulă Bistrița-Nă- 
săudă, inspectorulă r. de scole Dr. Iuliu 
Havas a raportată, că ministrulă a apro
bată regulamentulă privitoră la adminis
trarea fundațiunei grănițerescl năsăudene, 
rămânendă astfelă, ca să înceteze a mai 
funcționa comisariatulă regescă. Asupra 
scoleloră susținute din acestă lundațiune 
voră esercita inspecțiunea autoritățile po
litice în același modă și considcrându le in 
același »angă cu școlele comunale. Așa să 
fiă? Atunci merge lucrulă spre maghia- 
risarea fonduriloră! Așteptămă amă
nunte.

** *
Palatii comitatenstl in Deva. La gre

lele imposite, ce apasă pe locuitori, se 
adaugă mereu. Comitatele au începută 
a-șl ridica palate, împrumutândă sume 
enorme, cari trebuescă plătite totă din 
spatele poporului. După Sighișora, vine 
Deva, de unde se scrie diarului 
„Siebb. d. Tgblt.", că pentru suma de 
160,000 fl., preliminată pentru edificarea 
casei comitatense, au fostă 21 de oferte, 
dintre care s’a primită a firmei „Oriolt 
& Endstrasser" din Clușiu. Suma de 
160,000 fl. s’au oferită două institute din 
Pesta a o împrumuta. Profesorului Al- 
par ’i s’a votată ună onorară de 6500 
fl. pentru priveghiare. Edifîciulă va fi 
gata cu finea anului 1889. Totdeodată 
'i se scrie numitului diară, că din co
muna X ălcelele bune au emigrată 14 fa
milii în România. Asta-i și dorința stă- 
pânirei ungurescl, alungarea Nemaghia- 
riloră din patriă prin sărăcire.

* *
Strașnică păcălelă. Studenții unguri 

din Clușiu s’au apucată și au făcută o 
adressă cătră deputatulă Iuliu Horvath 
pentru atitudinea lui în cestiunea legii 
militare. Adressa s’a scrisă caligraficesce, 
s’a legată luxuosu și ’i s’a trimisă numi
tului deputată la Pesta. Pănă să so- 
sescă adresa, Horvath a vorbită pentru 
§ 25. Năcăjiți, studenții au telegrafată 
imediată deputatului Horvath, ca să con
sidere adressa ca retrasă.

* ¥ ¥
Desmințire. Dămă locă următorei 

desmințirl: Multă On. D-le Redactoră ! 
In Nr. 38 din 1 Martie a. c. ală prețu
itului D-vostră diară „Gaz. Transilva
niei" s au publicată după „Rumănischer 
Lloyd" între soirile dilei câteva rânduri 
privitore la neînsemnata mea personă, și 
anume cumcă așu fi plecată la America 
de sudu. Nu așă fi făcută nici ună cas 
dintr o asemenea scire eronată, decumva 
nu m’așu simți îndatorată cătră amicii 
și cunoscuții mei de-a nu’i lăsa în rătă
cirea în care s’au adusă. De-a fostă 
vre-o umbră de adevără în acea notiță 
dată mai întâiu de „Universală" din 
BucurescI, aceea a fostă, că în realitate 
a plecată în dilele din urmă ună preotă 
rom.-catolică de aci din capitală spre 
locul Ci mai susă numită, der eu nici prin 
gândă nu am avută și nu am de a pleca. 
Deci în mteresulă adevărului vă rogă se 
binevoiți a publica aceste câteva șire în 
numărulă celă mai de aprope ală prețu
itului diară ce îlă redactați.

Pe lângă anticipatele mele mulțu
miri primiți, vă rogă considerarea deo
sebitei mele stime.

BucurescI, 7 Martie 1889 st. n.
I)r. Bemetriu Badu, Preotă unită și 

rectorii alu seminariului latină din Bu
curescI.

* * *
Licitațiune. Din Tirimia-mare ni-se 

crie, că pentru datoria de 13,000 fl. 
capitală se voră vinde prin licitațiune 
în 22 Martie n. c. mai multe obiecte ale 
contelui Betlilen Markus, anume: vină 
(ca la 100 buți, vină de celă mai esce- 
lentă specie și forte vechiul, bucate, bu- 
toie, unelte economice, cai, hamuri, ună 
tauru, 4 vaci, 6 viței, birje (calescă>, ma

șină de îmblătită cu vaporă și alte spe
cii de mașini, tdte florile aflătore într’o 
casă de florăriă, apoi diferite specii de 
fenurl sămănate și feliurite mobile. Li- 
citațiunea se va ține Ia terminulă de 
mai susă în curtea susă disului conte, 
în Tirimia-mare (lângă Mirașteu). Tăte 
aceste obiecte suntă prețuite cu 12,387 
florini.

** *
Dr. George Moga, elevă-medică mili

tară cl. I în reservă, e numită medică 
locotenentă în serviciulă activă ală ar
matei comune la spitalulă garnisănei 
Nr. 22 din Sibiiu.

* * *
Cărbunii din valea Jiului. La însăr

cinarea ministrului ungurescă de comu- 
nicațiune, direcția căiloră ferate ungu
rescl a examinată calitatea cărbuniloră 
de pământă din valea Jiului, întru câtă 
adecă se potă folosi la încălzirea loco- 
motiveloră și căldăriloră de vaporă. 
Direcțiunea a constatată, că acești căr
buni suntă cei mai buni în Ardeală, 
Bănată și Țera ungurescă, în ce privesce 
însușirea de a încăldi și de a arde, der 
în privința puterii de desvoltare a va
porului îi întrecu cărbunii dela Cincl- 
BisericI și Salgo-Tarjan.

* * *
Tergulă anuală din Mercurea, ce s’a 

ținută în Februarie, a fostă torte slabă 
cercetată. S’au vândută 1734 vite cor
nute și 231 cai. Mărfurile n’au pre avută 
căutare.

♦* *
Contribuția „națională." Bulgarii, abia 

scăpațl de sub jugulă turcescă, încercă 
și ei a căde în estreme. Ce-i dreptă, 
esemplu au pe Maghiari și pe Serbia, 
unde mai nainte cu vre-o câțiva ani se 
luase hotărîre, ce pentru tote firmele, ce 
nu suntă imprimate în „limba statului" 
să se plătescă o dare deosebită, der a- 
ceste planuri nu și-au ajunsă scopulă. 
Iu Bulgaria însă s’a adusă o lege, con
formă căreia pentru orice firmă, unde 
se face negoță, se plătesce, și anume 
pentru cele în limba bulgară 3 franci 
pe ană, afară de aceea încă 50 franci 
pe ană, decă firma mai portă inscrip- 
țiune și într’o altă limbă, ori nu e cu 
litere cirile. Neguțătorii români, greci 
și turci, cari suntă forte mulțl, au hotă- 
rîtă a întreveni la consulate, ca să nu 
fiă scurtați în drepturi.

♦* *
Guvernulfi bulgarii a plătită princi

pelui Alexandru de Battenberg suma de 
500,000 lei din milionulă ce ’i se datora 
pentru proprietățile private ale princi
pelui pe care, după abdicare-i, le cum
părase guvernulă bulgară. In curendă 
se va plăti și restulă de 500,000. Prin
cipele însă n’a făcută nici ună demersă 
în acestă privință.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Valea-Bârgâulut, 2 Martie 1889.

Domnule Redactoră ! In săptămânile 
din urmă au sosită din Pesta „Statutele" 
făurite de stăpânirea ungurescă, după 
cari de acuma înainte are să se admi
nistreze comunitatea de avere a grănițe- 
riloră năsăudenl. Cuprinsulă aceloră 
„Statute" pănă astădl nu-lu cunoscemă. 
Atâta se scie numai, că în puterea ace
lui Stătută fiăcare comună are să-și tri
mită câte ună representantă alesă din 
sînulă său ca membru în comitetulă de 
administrare, er 12 se dennmescil de gu
vernă din representanții municipali, adecă 
dintre regaliștl.

Așaderă — decă nu mă înșelă — 
Comitetulă de administrare a comuni
tății de avere va consta din 57 de 
membri, dintre cart 43 aleși de comune 
și 12 aleși de representanța municipală. 
Cei 45 potă și trebue să fie decă va fi 
bună înțelegere și inimă adevărată ro
mânescă în conducătorii de prin sate 
numai Români și descendențl de grăni- 
țerl. Căci — e o sfântă a năstră dato- 
rință — nu din rea voință, nici de es- 
clusivismă față de frați de-ai noștri ase- 
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cjațl între noi — ca pănă când mai pu- 
temh și vitregimea vre-unui muritorii ne 
mai ertă s<5 ne susținemh dreptulh și 
principiulQ, de-a alege ca represeutanțl 
în comisiunea de administrare a averei 
eremite dela moșii și părinții noștri nu
mai adovârațl fii și urmași de-ai lord, 
acesta ne-o impune și legea firii.

De aceea ar fi de dorită, ca acei 
frați de ai noștri, cari cu o adevărată 
bunăvoință românescă au fostă primiți 
în casa și bunulh nostru și fără vre-o 
pedecă s’au folosită de mulțl ani de pri
vilegiile și drepturile uostre ca și ori
care fiu de grăuițerfl — astădl, când 
dușmanii pronunțați ai nemului nostru 
lucră să ne răpescă și sleiescă ori ce 
mijloce prin cari ne-amă pute ridica, 
died ar fi de dorita să nu lucre pe ca- 
lapodulh rău-voitorilord noștri. Ci, decă 
Dumnedeu și bunăvoința nostră le-a dată 
putere și influință, prin comune, aceea 
să o folosescă întru spriginirea și suți- 
nerea, er nu usurparea drepturiloră nostre 
grănițerescl.

Șl-apoi e forte tristă și necinstită 
lucru, când cineva dându-se de frate 
ală nostru și binevoitoră — prin apu
cături șirete și pretexte false seducândă 
pre alegători se îndesă ca ospe la mesa 
la carea după dreptu și dreptate locă nu 
are și nici că va fi bine vădută.

iți, șl-apoi e și aceea, că pănă când 
autoritățile și străinii ne dau pace, să nu 
ne strice și lovescă frații, căci nici o 
lovitură nu e mai durerosă că cea ve
nită dela frate, și destulă ne amărăscă 
dușmanii, să nu ne amărască și frații.

Am scrisă aceste șire referitoră la 
alegerea de representanțl în comitetulă 
de administrare a comunității de avere 
grănițărescă din Năsăudă, care sub su
pravegherea fbszolgăbirăiloră s’au în
tâmplată în din urmă ale lui
Faură. Cașuri — deși am la mână — 
nu amintescă, căci „ecsempla odiosa 
sunt“, sperămu însă — nu dără să credă 
cineva, că din răutate, ci pentru susți
nerea principiului — că pănă când încă 
nu e prea târdiu, cei ce au urechi de 
audită să audă și înțelegă, acesta e do
rința fiecărui grănițeră și nu mă îndo- 
iescă că și a fiăcărui Română de bine. 
Vederemo. — bârgăuanulu. —

Din dieta nnpresca.
In ședința dela 4;Martie Ilelfy,[im

pută ministrului Tisza, că sacrifică ideii 
armatei uuitare drepturile constituționale
ale țării. „Iubirea de patriă impune opo- 
siției să zădărnicesca cu totă puterea 
și energia încercarea d’a se înăbuși as- 
pirațiunile nostre naționale.11 Vorbitorulă 
vrea să se esprime în lege drepturile na
ționale. Respinge paragrafii.

Ministrulă Fejervary dice, că e con
vinsă, cumcă o altă limbă de serviciu a 
armatei decâtă cea germană nu pbte fi, 
(Contradicerl în stânga) deși ar dori forte 
ca armata’ntregă să fiă numai ungurescă. 
Der nu e cu putință. (Mișcare 'n stânga.) 
E esprimată în instrucțiune, că în cur- 
sulă esamenului voluntarii se potă servi 
de limba statului. Avertiseză pe tineri 
să se ferescă de vocea Sireneloră (opo- 
siției.) Ce privesee anulă ală doilea de 
serviciu, dice că decă suntemă siliți a 
ține o armată mare, atunci trebue se’ngri- 
jimh și de ună numără mai maredeofi- 
cerl. nVă rogă să’ml arătațl altă drumă 
spre ajungerea acestui scopă. (Strigări 
în stânga : Academia-militară ungurescă!! 
Aci e vorba de oficerl în reservă, nu în ser
viciul activ. Sunt convins, că grosulă volun
tarilor îșl vor face datoriae.șind oficerl la fi
nele anului îuteiu ; ceilalți, cari voră căde, 
voră ceda maniei înăscute de a face 
scandal și se voră adresa la comitetulde 
demonstrații. Stabilirea limbei armatei e 
ună dreptă ală corănei, așae dela 1526, 
(Contradicerl în stânga.) Apponyi pen
tru cestiunea limbei vrea să pericliteze 
destoinicia de luptă a armatei, ceea-ce 
Deak n’a făcută. (In stânga: Nu-i ade
vărată ! Suspicionați pe Apponyi înain

tea Regelui!) După ună lungă tumultă 
ministrulă dise, că Apponyi a declarată, 
cum-că nu primesce proiectulă, fiind-că 
totă ce e în elă, e urgisită de națiune și 
vătămătoră armatei. (In stânga: N a 
dis’o !)Tocmai asta-i erorea. A disă. că stă 
pe aceeași basă de dreptă cu pioi; deci 
mai bine ar fi fostă să primrscă proiec
tulă în generală și să se dea espresiune 
îngrijirei sale la paragrafl. înțelegă să 
nu-lh primescă stânga estremă, der nu 
înțelegă să-lă respingă stânga. Der așa, 
Apponyi a aruncată materia esplosibilă 
și mișcarea a luată dimensiuni, der decă 
cineva’șl spală după aceea mânile, cu 
acesta nu pote îndrepta greșala. (Stri
gări în stânga: Trăescă Apponyi! Asta’i 
o denunțare!) Nu e denunțare, îmi plec 
capulă înaintea capacității lui Apponyi, 
der numai acela pote trece de stea con- 
ducătore, care face prin fapte patriei ser
viciu, er nu celă care trăgănesce lucrulă 
cu vorbe frumose.

Szentivanyi dice că deputății, cari în 
coutra votului alegătoriloră loră votâză 
pentru proiectă, au datorința să renunțe 
la mandată.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 17 Februarie.
D-lă D. Alecsandrescu cere a se de

clara vacantă colegiulă I de Muscelă 
de dre-ce d-lă Ionă C. Brătianu, alesulă 
lui, nu a venită nicl-odată la ședință.

D-lă Apostolcanu, președintele comi- 
siunei de informațiunl, în afacerea dării 
în judecată a ministerului Brătianu, rogă 
a prelungi la 3 luni terminulh de in
formațiunl, căci nu dispune de atâta 
timpă.

D-lă Ionii HI. Iancovcscu vorbesce în 
același sensh.

D-lh Ștefăneanu dice, ca să depue 
raportulă încă în acestă sesiune, căci 
camera se închide la 16 Martie.

D-lă N. Blaremberg cjice, că simtă 
de studiată câte două sute de dosare 
pentru o singură afacere, să li-se acorde 
ună timpă ueliminată, căci dânșii nu 
voră abusa de elă. Se acordă ună ter
mină de 3 luni.

D-lu Radu Stanian depune o peti- 
țiune a mai multoră locuitori mărginași 
din Botoșani, cari se ocupă cu agricul
tura, ca să nu fie uitați la legea ven- 
dărei moșiiloră în loturi.

D-lă I). Alcxandrescu depune ună 
proiectă de lege pentru reabilitarea con- 
damnațiloră și arată pe mai mulțl casieri 
de sub guvernulă Catargiu dela 1876. 
Cere urgența, der se respinge.

D-lă Maiorescu depune unu pro
iectă de lege pentru îmbunătățirea preo- 
țiloră de miră. (Aplause).

D-lă Ștefănesc cere urgența pentru 
acestă din urmă proiectă. — Se admite 
urgența.

La ordinea dilei urmarea discuției 
asupra vendărei moșiiloră statului.

Se dă cuventulă d-lui Lascar Catar
giu. D-sa esplică pentru ce comisiunea 
delegațiloră a inodificath proiectulă d-lui 
Cârpă. Ecă cam ce afirmă d-lă Lascar 
Catargiu :

M’am aliată, dice d-lă Lascar Ca
targiu, la propunerea care ficseză loturile 
dela 10 la 25 hectare, fiind-că propuse
seră dela 50 la 400 hectare. In privința 
avansuriloră, nu mă opună, der să nu 
se prevadă prin legea acesta, căci acum 
nici n’avemă de unde le da și o să fa- 
cemă numai turburărl de geaba Mai 
voescă și reorganisarea crediteloru ?- 
gricole.

Să nu se dea apoi pământă ca îm
proprietărire, pentru că eu credă, că ță
ranii n’au dreptă la pămentulh Statului, 
nici la ală particulariloră. Cestia acesta 
e resolvată prin lege. Să nu distrugemh 
proprietatea mare, nici pe cea mijlocie, 
nici pe cea mică.

S’a cjisă, că la 1864 noi ne-amu 
opusă și pentru a se dovedi acesta, au 
venită cu zapise, cu hrisdve și cu totă 
felulh de documente .... Apoi decă ași 
vre, și eu ași pute dovedi, că decă la 
1864 legea nu s’a votată, este pentru-că 
era cine-va caro avea nevoie să facă lo
vitura de Stată. Sfârșindh, d. Lascară 
Catargiu declară, că va vota priectulă 
majorităței.

Dlă Al. Lahovary, ministru ală do- 
menieloră, declară că este aprope cu to- 
tulă de părerea dlui Lascaru Catargiu și 
crede, că în o ceștiune atâtu de impor
tantă trebuie să se lase la o parte orl-ce 
reclamă electorală. Discută tote proiec
tele de legi în disențiune și declară, că 
acela ală d-lui Cârpă este mai puțină li
berală, decâtă tute celelalte.

D-sa se declară energică în contra 
ideei monstruose și periculose de a se 
cumpăra moșiile particulare de cătră stată 
și a se vinde țăraniloră, căci nu va fi 
totd’a-una pe acestă bancă ună guvernă 
couservatoră, ci pote să se găsescă pe 
ea și guverne de acelea, cari cu ajuto- 
rulă prefecțiloră și sub-prefecțiloră, să 
agite populația rurală pentru ca acâsta 
se facă vieța amară proprietarului parti
culară de moșie pentru ca să’lă decidă 
s’o vândă. Voră fi der vendărl silite. Și 
apoi acestă dreptă să nu’lă dațl nici 
unui guvernă, căci nici unulh nu este 
atâth de Catone, încâth să nu abusoze 
de densulă în folosulă amiciloră săi, 
cumpărândh moșiele acestora pe ună 
prețh îndoită și întreită.

D-lă Lahovary <HC®> că loturile de 
pământă se nu fie mai mari decâtă 1 
hectară, pentru ca să fiă câtă de mulțl 
țărani împroprietăriți. Statulă nu dispune 
decâtă de o întindere de 1.350,706 hec
tare de pământă arabilă, pe care pote să 
împroprietărescă pe săteni. Cere să se 
voteze proiectulă guvernului, care este 
totă ce se pote face în modă onorabilă 
în cestiunea de față.

Dlă P. P. Carpii, ministru de es- 
terne, luândă cuventulă dice, că proiec
tulă d-sale primitivă a fostă trunchiată. 
In ceea ce privesee proiectulă dlui La- 
hovari, am fostă înțelesă în privința a- 
cesta. Eu i-am fâcut d-sale concesiuni și 
și d-sa mie. Nu e omh politică acela, 
care nu face compromisuri. (Aplause)/. 
D-sa susține proiectulă guvernului, jus- 
tificândă fiă-care punctă din elă. D-lă 
Carpu e desă întreruptă prin aplausele 
Camerei.

Reuniunea femeilom române to Sibiin.
Cătră femeile române !

Din însărcinarea onoratului comitet 
ală Associațiunei transilvane, comitetulă 
„Reuniunei femeiloru române din Sibiiu“ 
prin apelulă seu, adresată încă sub da- 
tulh de 15 Ianuarie, 1888 „Femeiloră 
române11, a pusă în lucrare — pentru 
scopurile iustrucțiunei în școla civilă de 
fete a Associațiunei transilvane — colecta
rea de diferite lucruri de mână, severșite 
de femei dela sate, care ar pute servi 
dreptă modele la instruirea în lucrulă de 
mână.

Pentru-ca colecțiunea intenționată sâ 
fiă câtă se pote de amplă, afară de ape
lulă publicată prin diarele române, co- 
mitetulh a rugată at.âtă pe on. subcomi
tete ale Associațiunei transilvane, câtă și 
pe mai multe dame din diferitele părți ale 
patriei de succursulă loră, trimițendu-le 
liste pentru colectarea de atari obiecte și 
conscrierea donatorilorh loră.

Terminulu pentru încheir.rea acestorh 
colecte s’a fostă defiptă pe 30 Aprile u.
1888, care termină însă,fiindu ceva cam 
scurtă, prin avisulă de dto 3 Maiu 1888, 
publicată asemenea prin cjiare, s’a pre
lungită pănă la 1 Septemvre n. 1888, ca 
astfeliu celă puțină cu începutulă anului 
școlasticu curentă s<5 se potă pune in a- 
plicare modelele colectate.

In urma acestora nl-au și venită din 
mai multe părți obiecte apte pentru sco- 
pulă intenționată, care s’au și predată 
deja on. direcțiuni a șcdlei civile a Asso
ciațiunei pentru folosință.

Considerândh însă câtă de impor
tantă este colecțiunea de atari modele 
cu caracterh originală națională pentru 
instrucțiunea în lucru de mână în șcdlele 
de fetițe, er prin șcOle pentru întrega in
dustria de casă a femeii române și avend 
în vedere, că tocmai acum e timpulă, 
când femeile române dela sate se ocupă 
în deosebi cu lucrulă de mână și astfelă 
ou. domne, pe care le-am fostă rugată 
de colectante, cum și peste totă „femeile 
române“ au cea mai bună ocasiune a 
îmbogăți colecțiunea de pănă aci cu lu
cruri de mână femeescl dela sate, fiă a- 
celea mici bucățele de țesături, chinde- 
siturl, ori cusături, de a servi ca model, 
— subscrisulă comitetă a aflată de bine 
a decide, |ca colectarea să se continue 
și mai departe pănă la 1 Aprilie nou
1889.

Simtă rugate deci tote femeile române 
pricepâtore la lucru, și în specială dom- 
nele colectante, ca cu considerare la im
portanța scopului urmărită, pănă la ter- 
minulă sush amintită să mai contribue, 
respective să colecteze fiă care după pu
tință atari modele, care sunth a se espeda 
nefrancate la adresa subscrisului comi
tetă, alăturându-se totodată de cătră 
colectante și listele ce li-s’au trimisă.

Din ședința comitetului reuniunei fe
meiloră române din Sibiiu, ținută la 1/13 
Decemvre, 1888.

Maria Cosma, Dr. 0. Russu, 
președintă. secretarii.

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

Budapesta, 11 Martie. Lui „Pești 
Hirlap“ i-se vestesce din Viena: 
Societatea de navigațiune pe Du
năre a primită ordină, ca în sta
țiunile Baziașă, Semlină, Mitrovița, 
Klenak se țină pregătite câte două 
remorchere (mici vapdre) și câte 
cjece șlepuri (luntri fdrte mari). 
Mai departe trebue se țină gata 
în Petruvaradină trei remorchere 
și 12 șlepuri. In Teresiopolă și în 
Timișâra să se țină în permanență 
gata de transportă câte 150 de 
vagone.

Belgradu, 11 Martie. Ministrulă 
plenipotențiară rusă a dată aseră 
ună banchetă festivă, la care au 
luată parte exregele Milană, regele 
Alexandru, regenții și miniștri.

Bucurescî, 11 Martie. Se vor
besce, că în proiectulă noului codă 
penală militară e prevecțută ună 
articolă privitoră la introducerea 
micei stări de asediu pentru casă 
de trebuință, ceea ce se aduce în 
legătură cu uneltirile continue ale 
pressei anti dinastice.

ULTIME SCIR1.
Oposiția maghiară începe a’șl 

perde paciența, vecțendă că d-lă 
Tisza nu face nici o pregătire de 
a se duce și de a lăsa se se așeițe 
Apponyi pe fotoliulă lui. Foile a- 
cestui din urmă se silescă a do
vedi cu tot-adinsulă, că în sînulă 
partidei guvernamentale nu mai 
domnesce bună înțelegere ca mai 
înainte. Oficioșii strigă acuma, că 
niciodată Tiszaiștii n’au fostă mai 
uniți ca acuma. Nu va fi înse 
așa grozavă acestă unire, după ce 
totă oficioșii au începută a vorbi 
de necesitatea de a’șl reconstrui 
cabinetulu retrăgendu-se dintr’en- 
sulu mai ânteiu contele Csaki. Noi 
nu vomă plânge nici după unulă, 
nici după alta, der nici după toți.

Guvernulă română, spune o te
legramă din Bucurescî cătră „P. 
LI/, a ordonată espulsarea unui 
Serbă, care se afla în arestă pre
ventivă, anume Zuchics , despre 
care s’a dovedită, că e urzitorulu 
unei conjurațiunl îndreptate în con
tra principelui Ferdinand ală Bul
gariei.

O telegramă din Belgradă spune 
că Sâmbăta trecută se lățise acolo 
scirea, cumcă prințulă Ferdinand 
de Coburg ar fi dispărută într’ună 
modă misteriosă. Acestă scire s’a 
dovedită mai târețiu ca neînteme
iată, der e cu tote astea simpto
matică pentru cele ce se uneltescă 
și se urzescă în peninsula balca
nică.

Cursulu la bursa de Viena
din 9 Martie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/n ------ 101.65
Renta de hârtii 5°/„ ------ 94.10
împrumutul^ căilord ferate ungare - 145.90
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (l-mă emisiune) - - 99.40
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei căilorh terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.75
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75 
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
LosurI din 1860 ------- 141.=
Acțiunile băncei de credits ungar. - 308 75 
Acțiunile băncei de credita austr. - 302.75 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 888.— 
Galbeni împSr&tescI- ------ 5.69
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.62
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.47’/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.85

Editorii și Redaetorh respousabilh ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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onczatiif ceti Iezi !
„Gazeta Transilvaniei* 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 cincîcjecea a esistenței sale simtă cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

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

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 în fie-care <jb erăși cu același preță, căci cei 2 11. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cjiarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4'ariilă se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăcjî dela ună cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă cțice ca amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcțl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote 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 continuămu lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai să corăspundă mai multă chiămării sale, ci să se Iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în (jiarulă 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 unii numeru însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

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

Afară de aceea câștigândune convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiaru 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 să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulă 11011 18S9 îllCOCe amu mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și să le întocinimu și s6 le redactămiî astfelu, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitorii 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 fi. v. a., 
pe anii și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă (jiarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voră costa pe <11111 numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe dbonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru loru pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei* precum și pentru răspândirea în poporă a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată.

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

Budapesta—Predealu Predealii—Budapesta B.-Pesla-Aratlu-TeiusTeius-Aradu-B.-Pesta Copsa-mieA—Sibiiu
11’’ . 
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de 
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Trenu 
de 

pers.

I
Viena | 11.10 8.-

Budapesta 7.40 2.—
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare !
4.18 7.01

| 7.11
Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezd-Telegd 7.41

8.10

9.04
9.34

Rev
Bratca 
Bucia 
Ciuda 
Huiedin 
Stana
Agili riș
Ghirbău 
Nădășel
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Ghiriș 
Cucerdea
TJidra 
Vințulti de
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Teiuști
Crăciunelu 
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișoră
Hașfalău 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

sustl

Brașovu

Timișă
PredealA

BucurescI

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
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3.11
3.40
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4.36
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9.38
12.02

1.51
2.11
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2.32
2.55
3.38
4.01
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5,31
5.40
6.12

Timișu
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Feldidra
Ap ața 
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Hașfaleu
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2.-
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12.45
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1.45
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2.26
3.11
3.24
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4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
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2.53
3.28
9.35

i

Micăsasa
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6 38''O* ăciunelîi
6.56 Tciu*u
7 Aiudu
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1Q_  Cucerdea
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4.10
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5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56
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10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12
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11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53
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Orăștia 
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>ova
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6.—
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Sibiiu

4.35
5.05
5.46
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Sibiiii-Copșa-mică

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24

ILomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20

1 Copșa-mică 10.49 11.45

Szolnok
Budapesta

Viena

Cucerdea - Oșorheiu-
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6.13 - . =
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1 Mirașteu
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4.47 Vinga 
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6.37 5.32

12.34 'Nădășelft 6.58
12.52 Gîhrbău 7.14

1.34 Aghireșâ. 7.29 6.11
2.19 Stana 7.56
2.46 B. Huiedin 8.18 6.43
3.31 Ciucîa 8.58 7.12
3.59 Bucia 9.15 1
4.32 Bratca 9.34

7.516 53 Rev 9.53
7 21 Mezo-Telegd 10.25 8.17
8 23 Fugyi-Vâsârheli 10.47
9.02 Vârad-Velencze 10.57
9.52 Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47 1O.5O
P. Ladăny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1 55 7.45Viena 2.50 7.15 6.05
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£inieria(Piski)-Petroșeiii! Petroșeni-Siineria (Piski) oșorheiu

Aradii—Tiniisora

8.- Simeria 6.47 2.42'|Pctroșeni 9.36
8.36 Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
9.02 Hațegti 8.51 4.16' Crivadia 10.58
9.32 Pui 10.02 5.11 Pui 11.42

10.11 Crivadia 11.02 12.23
10.51' Banița 11.50 6.40|streiu 1.12
12.16 Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41

VI urijșu-Ijudoșu-Bistrița

Murgșă-Ludoști 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița

I 4.40| Bistrița 
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i____! Murfișii-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


