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Brașovu, 7 Martie v.

înainte cu doufi septemân! or- 
ganulu nostru a accentuată la lo
cuiți acesta, că chiar și din punctă 
de vedere ală legiloră unguresc! 
naționalitățile nemagliiare suntă 
îndreptățite a pretinde la rendulu 
loră aceleași concesiuni pentru 
limba loră maternă, ce le pretindă 
și Ungurii relativă la esamenulă 
de oficeră, a le pretinde nu nu
mai față cu esamenele de oficeră 
în armata comună, ci și față cu 
esamenele de oficeră în armata 
honvecjiloră.

Spre susținerea acestei afir
mări amu citată legea de națio
nalitate din 1868 și în deosebi 
§-ulu 17 ală ei.

In ședința de Sâmbătă a die
tei unguresc! d-lă Ludovică Mo
csary a argumentată totă în sen- 
sulu acesta provocându-se la § 17 
ală numitei leg! spre a răspunde 
la întrebarea: ce se întâmplă cu 
tinerii, cari nu suntă versaț! nici 
în limba maghiară, nici în cea 
germană și au absolvată ună gim- 
nasiu cu limba de propunere ro
mână, slovacă, serbescă ș. a.?

Mocsary crede, că nu numai 
echitatea, der chiar și legea din 
1868 ar pretinde, ca se li se con- 
cedă acestoră tineri a se folosi la 
esamenulă de oficeră de limba de 
propunere a scolei ce au absol- 
vat’o.

Mocsary, deși în ceea ce pri- 
vesce aspirațiunile maghiare nu 
rămâne îndărătulu soțiloru săi din 
stânga estremă, ba îi întrece încă, 
a rămasă și de astădată consec
ventă luândă în apărare legea de 
naționalitate, de care nici guver- 
nulă, nici oposiția nu mai vrea se 
scie nimică.

Stânga estremă, care l’a aplau
dată frenetică pănă ce a ajunsă 
la punctulă de echitate față cu na
ționalitățile, a tăcută mai ânteiu

surprinsă, er partida guvernului 
a pro testa tu făcendu mare sgo- 
motu, și în cele din urmă au 
protestată cu toții.

Vorbirea de Sâmbătă a deputa
tului Mocsary, ce-o publicămu mai 
josu în estrasu, are și de astădată 
meritulu de a fi constatată pentru 
istoriă cum cugetă aeji „legisla
torii “ unguri asupra naționalită- 
țiloru și a drepturiloru loru.

La vr’unu succesu orecare nu 
s’a gândită Mocsary. Acesta o 
dovedesce și împrejurarea, că n’a 
tractată în modă de sine stătătoră 
cestiunea, ci numai în legătură 
c’ună amendamentă, pe care l’a 
combătută, și în fine în fața sgo- 
motului și a protestăriloră celor
lalți a esclamată : fiă der acesta 
numai vederea mea personală!

Cuvintele aceste din urmă ca- 
racteriseză de minune posițiunea 
d-lui Mocsary față cu conaționalii 
sâi din dietă.

Mocsary se semte datoră a ac
centua vederile sale neschimbate 
cu privire la politica de naționa
litate, dâr e și elfi prea multă Ma
ghiară decât ca se deștepte în ai săi 
bănuiala, că ar voi se zădărnicescă 
lucrarea loră de maghiarisare. De 
aceea îi liniștesce cpcendă: fiă 
der acesta numai vederea mea 
propriă!

Reforma llnaiiclară în Serbia.

Noulă ministru serbescă de finanțe 
plănuesce echilibrarea finanțelorăserbescl 
așa de dărăpănate din pricina deficiteloră 
mari și dese și din pricina datoriilor^ 
coloră multe, încâtă pănă la falimentă 
nu mai e multă. Bugetulă serbescă 
e de 46 milione ; 6 — 7 milione
suntă deficitulă administrării, 3 milione 
deficitulă pentru ștergerea datoriiloră. 
Ca mijlocă de îmbunătățire a finanțeloră 
e reducerea bugetului militară, care e 
adl de 14 milione; trebue redusă celă

puțină la 11 milione. Serbia e stată 
mică, cu poporațiune nu pre numărosă. 
„In politica cea mare, jice ministrulă, 
puterea nostră militară nu va decide. 
Efectivulă presentă e de 20,000 omeni pe 
hârtiă, în realitate 15,000, și-lă vomă re
duce celă puțină la 12.000. Der pen
tru aceea n’are se ’nceteze serviciulă 
militară obligatoră pentru toți. In timpă 
ce omenii stau sub arme, să fiă pregă
tiți pentru momentulă în care trebue 
să apelămă la întrega putere a poporu
lui nostru." Se va reduce numărulă re- 
presentanțiloră Serbiei în străinătate și 
numărulă funcționariloră administrativi. 
Der de altă parte se voră ridica și ve
niturile, reformându-se tote dările directe 
și darea pe timbru, împărțindu-se darea co
rectă. Se voră în cassa cu energiă res
tanțele de dare, care se urcă la 10 mi- 
lione. Manipularea tutunului se va face 
în regiă proprie de stată și altele. Chel- 
tuelile se voră reduce cu totulă la 40 
milione și se voră urca veniturile, care 
se potă taxa cu 37 milione. Se voră 
introduce apoi bănci țărănescl, cum esistă 
în Rusia.

Serbia și raporturile austro-ungare-ruse.

După corespondentulă diarului „Stan
dard" la Budapesta, s’au dată ordine să 
se așede 20,000 de omeni spre granița 
serbescă. piarele ungurescl amenință 
Serbia cu o ocupațiune militară în ca- 
sulă când ea ar modifica relațiunile cu 
Austro-Ungaria. „Novoe Vremja" declară, 
că Serbia, ca regată independentă, nu 
va pute fi obiectulă vr’unei violări de 
teritoriu, orl-care ar fi politica guvernu
lui ei, și că pote să compteze pe simpa
tia și sprijinulă Rusiei, câtă timpă Ser
bia nu va da cu voința ei pretexte ca 
streinii să se amestece.

Din dieta anffnrescă.
In ședința dela 18 Martie n., depu- 

tatulă guvernamentală Berzeviczy Al
bert împutâ oposiției estreme, că ea, 
care se află în aceeași tabără cu

urmașii lui Traiană Doda și care 
a făcută oposițiă acelui proiectă de 
lege propusă de guvernă cu scopă de a 
întări cultura națională maghiară, mai 
puțină ca ori cari alții ar trebui să a- 
cuse partida guvernului că germaniseză. 
Aceste cuvinte au fostă pronunțate la 
adressa lui Mocsary, care s’a și grăbită 
a spune, că între ele și între Doda nu 
esistă solidaritate în ce privesce progra- 
mulă politică și situațiunea de partidă, 
prin urmare vorbele lui Berzeviczy țin- 
tescă numai a-lă înegri, și le consideră 
ca o vătămare. Alegătorii lui în Caran- 
sebeșă n’au cerută ca să-i represinte pe 
ei, ci interesele patriei în parlamentă.

Polemisândă mai departe în contra 
vorbitoriloră din sinul ă maiorității, dice 
între altele: „Guvernulă îșl vindică în 
politica de naționalitate meritulă de a 
fi ridicată instrucțiunea poporului și de 
a fi lățită maghiarisarea în stratele de 
josă ale poporului. Der atunci este ore 
corectă și prudentă de a voi să scotem 
limba maghiară din stratele mai de susă 
ale societății prin limba germană ? Vor- 
bindă apoi de § 25 și de amendamentul 
lui Beothy în privința esamenului de 
oficeră dice:

După amendamentulă lui Beothy, 
esamenulă de oficeră este a se depune, 
după alegerea respectivului, seu în limba 
statului seu în limba germană. Eu în 
nici ună casă nu primescu o asemenea 
paritate a limbei germane cu limba ma
ghiară (Aprobări în stânga extremă). De 
ce tocmai nemțesce ? Acesta nu s’a es- 
plicată, nu s’a motivată, nici în punc
tulă ală 3-lea ală moțiunei minorității, 
nici în amendamentulă lui Beoty Akos.

Causa acestei retăcerl eu nu o potă 
vede în alta, decâtă, că e vorba de a 
se dobândi ușurări pentru aceia, cari 
pote nu suntă destulă de versațl in limba 
maghiară seu croată. Der mă rogă de 
iertare, acesta nu corespunde scopului, 
decă în adevără a fostă hotărîtoră punc
tulă de vedere ală echității, căci după 
ce suntă și de aceia, cari nici 
în limba maghiară, nici în limba 
germană nu suntă versațl, ar resulta de

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS." „Dorme în cârciumă; nu se teme 
de ploșnițe. Unde îți duci calulă ?" — 
Atunci am observată, că Antonio, ca să 
nu facă sgomotă când eși din grajdă, 
legă copitele calului în sdrențele unui 
straiu.

„Vorbesce încetă pentru Dumnecjeu 1“ 
răspunse Antonio. „D-ta nu sci cine e 
omulă acela. Elă e Jose Navarro, celă 
mai renumită bandită din întregă An
daluzia. Totă efiua țl-am făcută semne , 
der n’ai vrută se mă înțelegi.“

„Hoță seu nu, ce-mi pasă mieu, am 
răspunsă, „pe noi nu ne va despoia și 
mă legă, că nici nu se gândesce la așa 
ceva."

„Se pote; der acela, care îlă va 
preda poliției, capătă ună premiu de 200 
galbeni. Departe de-ună milă de aici 
eu sciu nisce pașnici lăncerl și înainte 
de răsărirea sorelui potă să aducă vre-o doi 
voinici sdravenl. M’așă fi suită pe ca
lulă lui, der așa e de viclenă, că numai 
pe Navarro îlă sufere."

„Ba draculă să te iee", strigaiu 
eu. „ce țl-a făcută ție acestă omă, de 
vrei să-lă vintjl ? Ș’apoi scii tu sigură, 
că elă e renumitulă bandită?"

„Lucru firescă, că sciu. Mai înainte

veni după mine în grajdă și-mi dise: 
așa vădă,că mă cunoscl; decă vei spune 
acestui domnă cinstită, că cine-să eu, 
îți voiu sfredeli creerii. Rămâi deci, ră
mâi d-ta cu acelă domnă. Pănă te 
va vede pe d-ta aici, nu va bănui ni
mică.

Povestindă înaintarămă așa, că tro- 
potulă calului nu se audia din cârciumă. 
Antonio deslegâ apoi numai decâtă sdren
țele dela copitele calului și se gătea să-lă 
încalece. Eu mă încercamă să-lă rețină 
cu rugărl și amenințări.

„Sunt sărântocă stăpâne, șl-apoi 
200 galbinl cjău că nu e lucru de tote 
cjilele, mai alesă atunci când e vorba să 
se scape țera de ună omă primejdiosă. 
Der grijesce, stăpâne, că de se scdlă Na
varro și îșl ia pușca, e vai de dta. Eu 
nu potă se mă mai întorcă, păzesce cum 
vei pute.

Antonio se arunca în șea, îșl îm- 
pintenâ calulă și dispăru în întunerecă.

M’am supărată rău pe vizitiulă meu 
și eram neliniștită. După ună momenta 
de cugetare m’am hotărîtă să mă re’n- 
torcă în cârciumă. Don Jose încă dur
mea. A trebuită să-lă scutură forte tare 
ca să se trezescă. Nicl-odată nu voiu

uita privirea și mișcarea lui sălbatică, 
cu care căuta după arma, pe care din 
prevedere am îndepărtat’o câțl-va pași 
dela așternutulă său.

„Ertă-mă, că te-am tredită", i-am 
disă, „am a-țl face o întrebare cam ciu
dată.

Țl-ar plăce ore să te pomenescl, că 
sosescă deodată vr’o 12 lăncerl pe ca- 
pulă d-tale ?“

Jose sări în susă și spăriată mă în
trebă :

„Cine țl-a spus’o d-tale asta?"
„E lucru indiferentă de unde vine 

scirea numai să fiă bine."
„Vizitiulă d-tale m’a vândută, der 

și eu îi voiu purta Sâmbetele. Unde-i ?“
„Nu sciu...Doră în grajdă... der dela 

cineva am aucjită.“
„Dela cine? Nu dela femeea bă

trână ?....
„Dela cineva pe care nu-lă.ounoscă 

.... Der să nu ne perdemă vorba, ci 
să vedemă este causă de a aștepta seu 
nu cătanele? Decă este, nu-țl pierde 
vremea, decă nu-i atunci poftindu-țlnopte 
bună ’ți cară iertare, că țl-am turburată 
somnulă."

„Ah! vizitiulă ! vizitiulă ! Am pre-

(2/

— Novelă.—
Credeam că, sunt destula de obo

sita, ca să potă durmi și pe una astfela 
de așternuta. Der m’am înșelata, căci 
dup’o oră o mâncărime prostă m& treeji. 
După-ce pricepuiu causa, mă sculaiu gân- 
dinda că mai bine va fi decă voiu pe
trece ndptea sub bolta înstelată a ceru
lui, decât sub acesta neprietinosa coperișa.

Mergeudă în vîrfulă degeteloră pănă 
la ușă, am pășită peste Don Jose, care 
durmea somnula drepțilora, și am putută 
scăpa norocosa afară din casă fără de 
a-la treiji. Lângă ușă era o bancă lată; 
m’am întinsa de-alungulo ei. Era să-mi 
închidă ochi a doua oră, când mi-se 
păru că vădă înaintea mea umbra unui 
orna șl-a unui cala trecendă fără de nici 
una sgomota. M’am ridicata și mi-se 
părea, că e Antonio. Mirându-mă că 
tocmai în cesulă acesta îlă vădă aici, am 
pășită cătră ela. îndată ce mă observă, 
se opri.

„Unde-i Don Jose ?“ me întrebă An
tonio înceta.

tr.ru
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aici, ca să se concedă acelora, cari și-au 
terminată studiele in gimnasii de altă limbă, 
ca să-și potă ajuta la esamenu, folosin- 
du-se de ori ce limbă ce se vorbescc in pa
trii. (Mișcare).

.Și acesta ar ji totodată in deplină con
sonanță cu legea de naționalitate dela 1868, 
(Sgomotă) care dice, că limba statului 
este cea maghiară, maghiară este legis- 
lațiunea, limba guvernului, der concede 
tăremă celorlalte limbi din patriă în ju- 
risdicțiunl, în comune, în administrația 
și în justiția. Esamenulă de oficeră, 
luată așa cum e, nu se pbte privi ca 
unii obiectă mai ponderosă, decâtă a- 
cestea. După a mea părere așa ceva 
n’ar prea corespunde cerințeloră de e- 
chitate. Decă este de lipsă față cu stă
rile de astădl de a stabili în lege limba 
maghiară, atunci să se anunțe, că la e- 
samenulă de oficeră se va folosi de ob
ște limba maghiară, respective limba 
croată, într’aceea însă să se concedă ace
lora, cari n’au umblată in școle cu limbă 
de propunere maghiară, ca să se folosescă 
de limba de propunere a aceloră școle. 
(Sgomotă mare. Mișcare. Strigări din 
drepta: Limba română)!

’Ml pare forte rău, că acesta nu place 
on. mei condeputațl. (0 voce din drepta: 
Frumosă punctă de vedere maghiară! 
Sgomotă). Der atâta să binevoiți a-ml 
concede, că acesta consună pe deplină 
cu legea dela 1868 și mai alesă cu § 17 
ală ei, pentru-că acestă § 17 nu numai 
că recunosce, că potă esista și școle cu 
Embă de propunere deosebită, der o 
spune de-a dreptulă, că problema statului 
ungurescă in interesulă culturei generale 
este de a și sprigini asemeni școle.

într’aceea fiă acesta numai vederea 
mea propria. Der ori cum ar sta lu- 
crulă, întrebă, ce ar însemna, decă s’ar 
anunța, că esamenulă se pote face și 
unguresce și nemțesce

pice apoi, că acesta ar însemna, 
că se pune în lege limba germană în- 
tr’ună rangă cu limba maghiară, adecă 
limba aceloră factori (armată și guvernă 
comună), cari concură cu noi și portă 
mereu răsboiu în contra independenței 
nostre de stată ; acesta ar însămna a 
Introduce calulă troiană în mijloculă 
nostru.

Mai departe dice, că prin aceea, că 
coutribue la crescerea și întărirea arma
tei comune, Ungurii lucreză numai pen
tru statuia comunu și pe sema absolu
tismului.

Și acesta este cu atâtă mai îngriji- 
jitoră, cu câtă în armata comună se sus
țină vechile idei și apucături neschim
bate. Critică apoi pe aceia, cari au sfă
tuită pe monarchă, ca atunci, când a 
mulțămitu pentru simpatia dovedită lamor- 
tea prințului Rudolf,să dea ună manifestă

SCIRULE DILE1.
Limba cehă in Viena. In vara anului 

trecută, preotulă Furst din cerculă ală 
decelea permisese să se țină în biserica 
de acolo o predică cehă. Consihulă co
munală adresa o plângere la ministeră 
și ceru să se facă cercetare contra pre
otului Furst. Ministrulă a resolvată 
acum cestiunea recunoscendă, că lip- 
sesce orl-ce basă legală unei intervenirl 
în sensulă cererii consiliului și chiar ră
mânerea mai departe a preotului în pos
tulă său nu justifică admiterea, că prin 
aceea se pote provoca o periclitare a 
ordinei publice.

* * *
Demonstrațiuni. In săptămâna tre

cută au fostă judecați 33 de demon
stranți unguri pentru scenele turburătore 
petrecute deunădile contra proiectului 
de lege militară. Verdictulă a fostă: 
11 demonstranți achitați, 21 condamnați 
ia câte 10 fi. amendă și 1 la 15 fi. nu
mai pentru turburarea liniștei. Tribu- 
nalulă a adusă ca motivă, că demon- 
strațiunile pofitice suntă permise. Din 
pricina acesta sera au cântată studenții 
cântece kossuthiste, au strigată „abzug 
Tisza, abzug § 25“ și au petrecută in 
birtulă loră obicinuită cu deputațl din 
stânga estremă. De altă parte în Do- 
brițină a fostă o demonstrația în contra 
legii și de năcază demonstranții au 
spartă ca de obiceiu ferestrile caseloră.

*♦ ♦
Producțiune literară-musicală. Corula 

bisericei Sf. Nicolae din locă aranjeză, 
sub conducerea D-lui prof, de musică 
N. PopovicI, Duminecă în 12 Martie 4 
ore d. a. în sala mare a gimnasiului o 
producțiune musicală-literară în folosulă 
fondului pentru ajutorarea studențiloră 
săraci bolnavi. Programa se va publica 
în unulă din numerii viitori. Atâtă sco- 
pulă nobilă, câtă și calitatea escelentă a 
corului ne îndemnă a recomanda cu 
plăcere acestă producțiune a tinerimei

deosebită cătră popore și altulă cătră ar
mată. Declară între aprobările stângei 
estreme, că densulă (Mocsary) nu se a- 
lătură la aceia, cari dică, că suntă gata 
a aduce ori ce jertfă pentru întărirea 
puterei armate a monarchiei. „Cu câtă 
mai tare și mai mare va fi armata, cu 
atâtă mai mare periculă formeză ea față 
cu independența și cu naționalitatea 
Ungariei. Numai prin înființarea arma
tei independente maghiare s’ar pute țera 
îngriji pe deplină de destoinicia de răs- 
boiu a monarchiei. Eu stau nestrămu
tată pe basa armatei maghiare indepen
dentei

In fine declară, că nu primesce §. 
25, nici amendamentele propuse la elă.

nostre căldurosului sprijină ală publi
cului.

* * *
Unde suntii cei 20,000 fi. ai Prima- 

telui? Cu ocasiunea jubileului său ca 
preotă, Primatele a dăruită 20,000 fi. 
pentru institutulă de orbi din Budapesta. 
„Budap. Hirlap“ spune, că secretarulă 
Cardinalului a aflată acum, cumcă banii 
încă nu suntă dațl la destinația. Se in
formă la primarulă, der acesta nu sciu 
să dea nici o lămurire; totă așa nu sciu 
nimică nici alte foruri. Unde suntă așa 
der cei 20,000 fl., întrebă foia ungu
rescă ?

* * *
Mobilele lui Trefort Ecitate. Proprie- 

tăresa casei unde a locuită răposatulă 
ministru ungurescă Trefort spune, că 
mobilele lui Trefort s’au licitată în urma 
disposițiunii comisarului rămasului, er nu 
la cererea ei, deși din chiriă avea să 
primescă 819 fl. 76 cr. Și „patrioții“ au 
privită nepăsători la rușinea d’a se licita 
lucrurile lui Trefort!

* * *
Adv. Gerasimii Candrea din Câmpeni, 

acum asesoră consistorială, a fostă stersă 
la propria sa cerere din lista camerei 
advocațiale din Clușiu.

* * *
Unii Evreu ortodoxii în audiență. De 

când Maias. Sa se află în B.-Pesta, i-s’au 
înaintată ca la 50 de cereri pentru gra- 
țiare, dintre cari pănă acum mai multă 
ca 30 s’au trimisă ministeriului de jus
tiția, provădute cu propria iscălitură a 
Maiestății Sale. Interesantă a fostă mai 
vîrtosă cererea pentru agrațiare a unui 
Evreu ortodoxă din provinciă, cu numele 
K. Samuel. Evreulă fusese adecă con
damnată pentru bătaiă la 8 dile închi- 
sore și voi să ceră agrațiare dela acestă 
pedepsă. Spre scopulă acesta elă îșl 
ceru audiență la Maiestatea Sa. Când 
intra în odaia de primire, făcu o închi
năciune servilă și apoi întrebă pe Ma
iestatea Sa în limba germano-jidană, 
decă „pote 6re să vorbescă ună Evreu 
ortodoxă cu Maiestatea Sa“? Când Ma
iestatea Sa ’i răspunse, că da, Evreulă 
mai făcu o închinăciune și apoi începu 
să vorbescă astfelă: „Maiestatea Vostră! 
Evreii ortodoxl au obiceiulă, că înainte 
de a implora ceva, facă rugăciune, pen
tru ca implorațiunea loră să fiă ascul
tată. Iertată îmi este și mie să mă 
rogă aici înaintea Maiestății Tale“? Ma
iestatea Sa n’a fostă contra acestei ce
reri și de aceea jupânulă K. Samuel s’a 
dusă pănă la ușă și acolo, cu pălăria pe 
capă, rosti o scurtă rugăciune, după care 
predete Maiestății Sale cererea, spunendă 
totodată și verbală cuprinsulă aceleia. 
Maiestatea Sa îlă grația.

* * *

Generalulii Catorgi, unchiulă regelui 
Milană, a renunțată la tote gradele, 
demnitățile și pretențiunile sale militare 
în Serbia, fiindcă nu e învoită cu noua 
schimbare a lucruriloră.

** *
Din causa preotului. Ună număr 

de 186 credincișl reformați din comuna 
Polgardi în Țera ungurescă s’au făcută 
unitari în urma neînțelegeriloră ivite în
tre poporă și preotă. Intre altele i-se 
împută preotului purtare provocătore, 
negligență în afaceri oficiose, împede- 
carea esecutării unui condusă privitoră 
la modalitățile reparaturei bisericei și 
refusarea de a’șl da semă de socotefl. 
Preotulă a fostă destituită.

* * *
Sălbăticia unui gendarmti ungurescii. 

Sergentulă maiorii de gendarmă Stein- 
schneider în Sillein, comit. Trencină, du- 
cendu-se în Velca (N.) Bittse pălmui pe 
cărăușă și apoi îlă tăia așa de rău cu 
sabia, încâtă nenorocitulă cărăușă muri 
după câteva minute. Și acestă actă de 
sălbătăciă l’a comisă gendarmulă numai 
fiindcă i-a disă cărăușulă, că să nu se 
grăbescă a se ’ntorce acasă, că și așa a 
întârdiată de trenă, și fiindcă după ce a 
fostă pălmuită, l’a întrebată că de ce-lă 
bate. Așa istorisesce „Pești Hirlap“.

** *
OmoritH. In Teregyhaza, din comit. 

Timișă, economulă Neculae Botta a fostă 
omorîtă de iubiți lă nevestii sale, Peter 
Izsak, cu o secure. Acesta se ascunsese, 
se 'nțelege cu voia tieălosei femei, sub 
patulă nenorocitului Botta și când a- 
cesta se culcă, fii omorîtă. Atâtă uci- 
gașulă, câtă și păcătosa de femeiă suntă 
arestați.

Una cnYentO serios!) cătră preoțimea ArcMie- 
cesei gr.-c. ăe Alba-Inlia și Făgărașu.
In urma cercularului Escelenței Sale 

bunului nostru Archiepiscopă și Metro- 
polită, de d-to 1 Ianuarie a. c. Nr. 721 
se voră conehiăma sinode protopopescl 
pentru a se consulta și dechiara preo
țimea archidiecesană cu privire Ia una 
din cele mai ardătore cestiunl, cu pri
vire la înființarea și augmentarea unui 
fondă de pensiune pentru preoțfi ajunși 
la neputință. Cestiunea acesta, de cea 
mai mare importanță pentru clerulă ar
chidiecesană, merită să fie discutată. A- 
vemă — ce e dreptă — ună fondă pen
tru preoțfi invafidl, pentru văduvele preo- 
tese și orfanii de preoți, care este înte
meiată deja de mai multe decenii și se 
urcă pănă la frumosă sumă de peste 98 
mii florini, der durere acestă fondă este 
cu multă pre mică pentru lipsele și mi- 
seria, ce este chiămată a o ușura, pen
tru lacrimele, ce are să le ștergă. Ar 
pute să fiă și mai mare acelă fondă —

supusă îndată despre elă... der îlă voiu 
însemna bine pe răvașă. Dumnedeu cu 
d-ta, d-le. Plătesce servițiulă ce ți-lă da- 
torescă. Nu suntă așa de primejdiosă 
precum pote gândesc!, — nu. Este în mine 
încă ceva ce e vrednică de compătimi
rea omului cinstită. Dumnedeu te bine- 
cuvinte, d-le. îmi pare rău, că nu-țl 
potă răsplăti/

„Mai înteiu promite-ml Don Jose, că 
nu vei bănui pe nimeni, că nu te gân- 
descl la răsbunare. Aici îți presentă câ
teva țigări pentru drumă, cale bună“ — 
și i-am întinsă mâna.

Fără de nici o vorbă îmi strînse 
mâna, îșl apuca traista și pușca și după 
ce esprimâ câteva cuvinte în provincia- 
lisml necunoscuțl, se întorse cătră bă
trâna, ’i făcu din capă și eșindă ca ful- 
gerulă merse la grajdă. Peste câteva 
minute am audită ună galopă groznică.

Eu mă întinseiu erășl pe bancă, der 
nu puteam să adorm ă.

Gândeam că ore bine am făcută, că 
am scăpată de spencjurătore pe ună hoță 
seu pe ună ucigașă, fiind-că de, am mân
cată împreună șuncă și cocoși? Ore 
n’am vendută eu pe vizitiulă meu, ce 
apăra legea și nu 1 am espusu rusbuuăiii 

unui făcătoră de rele?... Sunt respon
sabilă, îmi 4iceam, de orl-ce pămită făp
tuită de banditulă... In posiția mea grea 
nu puteam să mă apără de mustrările 
consciinței.

Der nu peste multă sosi și Antonio 
cu o duzină de lăncerl. Am eșită îna
intea loră și i-am însciințatu, că Navarro 
a fugită ca de două cesnrl. Bătrâna fe
meiă răspunse la întrebările loră că a 
cunoscută pe Navarro, d<jr ea trăindă 
singură nu putea să-și primejduescă 
vieța descoperindu-lu. Mai adause, că 
Navarro, decă venea la <-a. totdeuna se 
depărta după miedulă nopții. Antonio 
în momentele acestea era plină de ură 
față cu mine, bănuindu că numai eu i-am 
smulsă din mână cei două sute de gal- 
binl. Cu tăte acestea ne-amă despăr
țită în Cordova ca prietini buni.

II.
Petrecui câteva dile în Cordova. Mă 

făcură atentă la ună manuscrisă din bi
blioteca dominicaniloră în care voiu găsi 
deslușiri însemnate cu privire la Munda 
vechiă. Dominicanii mă primiră bucu- 
rosă și după ce petrecui diua întregă în 
mănăstirea loru, sera am eșită să facă 

plimbare prin orașă. In Cordova pe la 
apusă de sore se îndatineză să umble 
mulțl trândavi pe țărmulă dreptă ală 
rîului Quadalquivir. O mulțime de fe
mei se adună în apropierea rîului. Nu 
este bărbată care ar cuteza să se mestece 
între ele. îndată ce trece sunetulă celă 
din urmă ală clopotului de seră, femeile 
se desbracă și intră în apă. Să audl 
apoi strigăte, chiote și rîsete bizare. 
De-asupra țărmuriloră bărbații pândeseă 
pe scăldătore, îșl înholbă oclfii, der nu 
prea vădă multe. într’aceea figurile albe 
ce se deslușescă din azurulă întunecată 
ală rîului, aducă în ferbere spiritele 
poetice, cari în fantasia loră îșl înti- 
puescă că vădă pe Diana și pe nimfe 
scâldându - se. Se vorbesce că odată 
nisce blăstămațl s’au înțelesu să tragă 
clopotulă mai nainte cu două4ecl de 
minute de vremea hotărîtă. Uneori era 
încă dină, când nimfele Quadalquivirului 
încre4«ndu-se în așa numitulă angclus îșl 
găteau în liniștea cunosciinții toaletele 
pentru scăldată.

Intr’o seră, pe vremea când nu se 
vedea nimică rădimatu de straja țărmului, 
fumam o țigaretă. Deodată vădă că o 
femeiă se suie pe treptele ce duceau pănă 

la suprafața apei. Ea se aședâ lângă 
mine. In părulă ei era acățată ună mare 
buchetă de jazmină, a cărui mirosă era 
forte plăcută mai alesă sera. Ea era 
îmbrăcată simplu, ba potă dice sărăcă- 
ciosă, într’ună văstmentă negru. Ședendă 
lângă mine îșl lăsa vălulă, ce-i acoperea 
capulu, pe umărulu meu și la lumina 
steleloru vedeamu, că este de statură 
mică, tenără, frumosă și că are ochi 
mari. Numai decâtă îmi aruncai țigara. 
Ea pricepu eticheta francesă și se grăbi 
să mă liniștescă 4icendu-ml, că-i place 
prea multă mirosulu tăbacului, ba că ea 
însăși fumeză când capătă tăbacă mai 
mole. Din norocire tocmai aveamă în 
tabacheră astfelă de țigări și m’am gră
bită s’o îmbiu. Ea primi cu mulțămită 
una, o aprinse și amendoi fumândă în- 
cepurămă o conversația plăcută, așa că 
era pe aci să rămânemu singuri pe 
țărmu. Am gândită apoi, că nu voi co
mite nici o indiscrețiune, decă voiu pof
ti-o la o înghețată. După o împotrivire 
sfiiciosă primi ofertulă întrebându-mă, ce 
oră este. Ml-am scosă cesorniculă; ea se 
părea că se miră vă4endu-lă.

_ (Va urma). 
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după consciențiositatea cu care se ad- 
ministreză, — der sâ o spunemă filră 
șovăire, vina o portă însăși preoțimea, 
pentru care este întemeiată acelâ fondti. 
Decă preoțimea ar fi fostă cuprinsă de 
mai multă însuflețire față cu propriulă 
său interesă, fondulă din cestiune ar pute 
să numere astădl nu deci, ci sute de 
mii. Când s’a cerută mai pe urmă vo- 
tulă preoțimei arcliidiecesane cu privire 
la acestă fondă, decă mai este adecă a- 
plicată a contribui din parte-șl la aug
mentarea fondului, spre rușinea clerului 
s’au aflată în unele pă.rț.1 și astfelă de 
preoți, cari s’au dechiarată contra 
contribuirei și mai departe la sporirea 
lui, deși tacsa anuală este statorită nu
mai cu 1 fl. și după tote aceste se află 
încă omeni chiar în tagma preoțescă, 
cari nu se sfiescă a face imputări prin 
foi publice autorității nostre bisericescl, 
că văduvele preotese capătă pensiuni nu
mai de câte 20 fl. pe ană ! Cu câtă chină 
și vai se încassâză și de presinte coti- 
sațiunea bagatelă de 1 fl., — lasă să o 
spună domnii protopopi tractall. Ei bine, 
sic non itur ad astra! Sciu preoți cu 
stări materiale favorabile, cari așteptă 
provocări întreite, pănă ce’șl solvescă 
acelă bagatelă.

Să recunoBcemă, că peste totă e 
săracă preoțimea nostră și cu multă trudă 
îșl câștigă pânea de tote dilele, er sta
tuia, deși pretinde servicii însemnate din 
partea ei, totuși nu o recompensezi așa 
dicendă cu nimică, din contră și din a- 
jutvrulă afară din cale neînsemnată sub- 
trage de presinte anumite procente, va 
să dieă, ce’țl dă eu o mână, îți ia cu 
cealaltă; suntă adevărate tote acestea, 
der pentru aceea totuși nu se pote scusa 
indolența și nepăsarea unoră preoți față 
cu interesele sale cele mai vitele, aven- 
du-se în vedere și jertfa neînsemnată, 
ce se cere din parte-le pentru binele 
propriu. Crede preoțimea, că decă va 
declama în continuu pe clasiculă „fiere 
possumus, sed juvare non", între criticele 
împrejurări de adl îșl va crea o sorte 
mai suportabilă, decâtă atunci, când cu 
toții vomă pune umără la umără, să ne 
ajutămă noi pe noi, decă nu ne ajută 
statulh?! Să nu fie!

Der să revină la obiectă. E vorba 
să se înființeze ună fondă separată pen
tru pensionarea preoților!! ajunși la ne
putință. Bunulă nostru Archipăstoră, a 
cărui inimă nobilă palpiteză numai și 
numai pentru binele clerului și poporului 
său, a pusă piatra fundamentală prin ge
neroșii donațiune de 5000 fl.^-are acum 
clerulă archidiecesanu de cugetă să clă- 
descă pe aceea piatră? Decă da, — a- 
tuncl la o parte cu vechiulă indiferen- 
tismă, trebue desbrăcată nedemnulă vest- 
mentă ală indolenței în propriulă nostru 
interesă binepricepută, ca se nu ne con
damne urmașii noștri! Să arătămă, cumcă 
scimă apreția părintesca și nobila inten- 
țiune a Escelenței Sale generosului nos
tru archipăstoră și dâcă e vorba de ună 
scopă atâtu de umanitară, să ne strîn- 
gemă șirurile, să punemă umără la u- 
mără și cu puteri unite să clădimu pe 
piatra pusă nouă la disposițiune cu atâta 
marinimositate! Ce nu se pote face cu 
puteri unite?! Să ne aducemă aminte, 
că aceea, ce contribuimă pentru aug
mentarea acestui fondă, suntă „bani albi 
pentru 4Ae negre," motivă câtă numai 
se pote de ponderosă pentru cei ce vo- 
iesoă a-lă apreția. Decă suntemă avi- 
sațl numai la puterile nostre, noi să ne 
ajutămă, arătând ti, că vrednici suntemă 
de o sorte mai bună, căci cine nu se 
îngrijesce de sine, nu este vrednică nici 
de îngrijirea altora. Ne-au întrecută 
deja învățătorii, cari stau sub direc
țiunea nostră, a clerului, și cart — să mă 
ierte frații preoți — suntă totuși în stare 
mai precară decâtă preoții, și cu tote 
acestea eontribuescu pentru fondulă reg- 
nicolară de pensiune din prea modestele 
loră salare câte 5—6 fl. la ană și mai 
multă, în proporțiune cu acele, numai ca 
să fie câtă de câtă asigurați la timpă 
de nevoi și neputință. Nu este de a

junsă, ca să ne obligămă pe hârtiă în 
sinodele protopopesci, că vomă contri
bui atâta și atâta și apoi să așteptămă, 
ca să iucasseze protopopulă cotisațiunea 
respectivă prin esecuțiune, ci la atare 
scopă nobilă și importantă se recere 
zelă și însuflețire generală și însuflețirea 
apoi să nu fiă numai focă de paiă, ci 
aceea să rămână, căci ce facemă, numai 
pentru noi facemă. Celă ce are urechi 
de audită, să audă!

— ftl —

ConErefiȚaținnea comitatului Huniaâorei.
Deva, 8 Martie a. c.

Pe diua de 7 Martie a. c. a fostă 
fixată ținerea unei ședințe extraordinare 
a congregațiunii comitatului nostru. Ea 
s’a și ținută, fiindă unele obiecte în me- 
ritulă cărora trebuia să se hotărască cât 
mai curendă. Despre decursulă acestei 
ședințe nu credă să fiă fără interesă a 
Vă raporta pe scurtă. Mă voiu opri 
însă numai la două puncte din progra- 
mulă ședinței, cele mai interesante și 
asupra cărora s’a iscată o viuă discuți- 
une, anume, în cestia construirei unui 
podă peste Mureșă pe la Șoimușă, și în 
cestia didirei palatului comitatensă, a 
cărui plană e deja gata și se așteptă 
numai săvârșirea împrumutului și apuca
rea de lucru.

Protonotaruhl ’'Hollaki Arthur ce- 
tesce proiectulă privitoră la construirea 
podului peste Mureșă, din carele ese la 
ivelă, că lucrarea va fi împreunată cu o 
cheltuielă de 90,000 fl. și că o parte din 
acestă cheltuială va fi acoperită prin 
ună ajutoră dela stată, rămânendă ca 
comitatulă să îngrijescă de vre-o 69,000 
florini.

Baronulă Bornemisa Teodoră ia cela 
dintâiu cuventulă în acestă cestiune, și 
atrage luarea aminte a congregațiunii 
asupra mai multoră împrejurări de mare 
greutate. Spune adecă, că după soco
telile d-sale, nu se pote ca acestă podă 
să coste numai 90,000 fl., ci că va fi îm
preunată cu o cheltuelă de celă puțină 
128 -130,000 fl.

„Comitatulă nu are la îndemână 
bani gata — dice elă — pentru a se 
pute apuca de lucru, va trebui der să 
facă ună împrumută. La solvirea aces
tui împrumută se contează pe venitulă 
ce’lă va aduce podulă, — der domnii 
cart au făcută planulă construirei și a- 
cum vină cu cererea ca să li-se dea îm
puternicire pentru săvîrșirea împrumutu
lui, perdă din vedere o grea împreju
rare : Cine, anume, va sta bună că po
dulă acela va aduce atâta venită, câtă 
din elă să se potă amortisa pe încetulă 
capitalulă și carnetele lui? și cine va 
sta bună, că călătorii, în vederea taxei 
de trecere, care la începută va trebui să 
fiă cam mărișoră, nu se voră abate pe 
la alte trecători, fie și mai îudepărtate, 
der mai lesniciose? De unde se va plăti 
în acestă casă datoria și de unde se va 
pute pune și la o parte pentru acope
rirea speseloră eventualeloră repara- 
țiunl ?

„Der mai presusăde tote, cine va 
sta bună că podulă, fiă din pricina cons- 
trucțiunei lui, fie din pricina locului pe 
care se va <jidi, nu va fi stricată de apa 
Mureșului, care mai în totă primăvera 
vine atâtă de turbată ? Ce va face co- 
mitatulă la o așa întâmplare?

„Și-apoi șcimă bine cu toții — con
tinuă bar. Bornemisa — că în comitatulă 
nostru s’au mai didită multe poduri peste 
ape, cari ne-au adusă atâtea și atâtea 
daune! Cine nu’jl aduce aminte, că po
dulă dela Simeria (Piski) făcută pentru 
drumulă de feră, abia a fostă terminată 
și a și fostă dusă de apă ! Podulă dela 
Brănișca a trasă după sine o pagubă pe 
contulă comitatului de vre-o 60—80,000 
florini! Și tote acestea numai acum, nu 
de multă.

„Nu va fi der mai consultă, sâ nu 
mai didimă la poduri peste ape ca Mu- 
reșulă, punându-se în risică sume atâtă 
de mart prin construirea loră ? Și afârăl 

de aceea, plătirea împrumutului se în- 
temeieză numai și numai pe speranțe, ce 
potă sâ ne înșele, și nicl-decum pe ceva 
reală.

Iu urmarea acestora propune: ca 
planulă construirei podului sâ se retri
mită ministrului lucrăriloră publice și sâ 
nu se didescă, seu în casulă celă mai 
râu, sâ se aducă ună proiectă basată pe 
mai multă realitate!

Din parte-i respinge proiectulă și 
e în contra zidirii podului.

Alișpan-ulă Barcsay Kalman com
bate cu multă vehemență vederile baro
nului Bornemisa, spunândă că proiectul 
nu este întemeiată pe speranțe, ce potă 
să și înșele, ci pe calculații sigure, din 
cari resultă hotărîtă, că venitele voră fi 
de ajunsă pentru ca sâ se potă regulată 
plăti ratele împrumutului, și în 10 ani 
podulă se va răscumpăra pe sine, er de 
aci încolo comitatulă va ave după acest 
podă ună venită curată de mai multe mii.

Cumcă podulă va fi trainică și va 
pute resista contra furiei apei, în cre
dința acesta se basâză pe calculii ingi- 
neriloră specialiști, cart de multă vreme 
se ocupă cu întrebarea acesta și facă 
studii și calculațiunl seriose.

„Câtă despre podulă dela Simeria 
— continuă alișpan-ulă — cu durere 
luămă toți spre cunoscință, că a fostă 
dusă de apă, der celă puțină avemă 
ună obiectă de studiu pentru lucrările 
de acum și de mai târdiu !"

Totă pentru proiectă mai vorbesce 
și inginerulă dela architectură, după ca
rele ne mai fiindă insinuați vorbitori, ia 
cuvântulă de nou baronulă Bornemisa, 
susținândă încă odată cele dise de d-sa, 
și continuândă :

„D-lă alișpană ne spune, că în fap- 
tulă că podulă dela Simeria a fostă dusă 
de apă, avemă celă puțină ună esemplu 
de studiu pentru lucrarea de acum ; — 
apoi d-le alișpană, decă așa trebue sâ 
vorbimă, mie mi-se pare, că râu ne vom 
căi odată, când vom vede câtă de scump 
plătimă învățăturile, decă nu scimă lua 
pildă dela alții (întreruperi)". Rogă con- 
gregatiunea sâ nu voteze proiectulă.

Discuția în acestă afacere se închee 
cu vorbirea fișpanului Pogany G-y6rgy, 
totă pentru proiectă, — punându-se a- 
poi de acesta trei întrebări, că adecă 
voesce congregațiunea didirea podului? 
dă ea autorisare comitetului permanentă 
ca sâ facă împrumutulă? și că voesce 
sâ se plătescă datoria în restimpă de 10 
ani? — la cari râspun4ându-se totă în 
modă afirmativă, proiectulă e primită 
și discuția se sfîrșesce definitivă.

(Va urma.)

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 25 Februarie.

D-lă Flcva adreseză următorea inter
pelare : Am onore a adresa cabinetului 
și prin urmare d-lui președinte ală con
siliului următorea interpelare :

„Avândă în vedere, că regatulă Ro
mâniei este ună stată liberă și întemeiată 
p’o constituțiune ;

„Avândă în vedere că, acestă cons
tituțiune consacră anume prin art. 5 drep- 
tulă cetățeuiloră d’așl manifesta liberă 
ideile loră prin presă și prin întruniri;

„Că prin art. 13 și 15 persona și 
domiciliulă cetățenului se declară invio
labile afară de cașurile și formele pres
crise de lege;

„Considerândă, că pentru garantarea 
acestora drepturi se stabilesce prin art. 
14 că nimeni nu pote fi sustrasă fără 
voia sa dela judecătorii ce-i dă legea; 
prin art. 24 nici o lege escepțională nu 
se pote stabili în materie de presă, nici 
ună 4iară nu pote fi suprimată seu sus
pendată și nici o mâsură preventivă nu 
va pute fi lăută pentru vinderea seu 
distribuirea ori cărei publicațiunl; prin 
art. 26, că Românii au dreptulă a se a- 
duna paclnicl și fără arme, fără trebu
ință de autorisațiune prealabilă. Prin art. 
100 că juriulă este statornicită în tote ma
teriile criminale și pentru delictele poli
tice și de presă;

„Considerândă asemenea, că totă prin 
constituținne recunoscându-se formală că 
tote puterile Statului emană dela națiune, 
se determina în același timpă caracterulă 
și atribuțiile acestoră puteri și modulă 
funcționarii loră;

Că prin cap. II, care trateză despre 
puterea esecutivă, se arată care suntă 
acuma puterile regelui, er în art. 96 se 
4ice textuală: regele nu are alte puteri 
decâtă acelea date lui prin constituția 
Că pentru a se da în fine o sancțiune 
și mai mare pentru respectarea libertă- 
țiloră publice și pentru a le apâra contra 
ort cărui atentată posibilă, art. 127 din 
Constituție 4ice, că ea nu pote fi sus
pendată nici în totală, nici în parte;

Considerândă, că pentru a asigura 
mersulă regulată și liberă ală instituți- 
uniloră, art. 92 prescrie, că persona ca
pului Statului este neviolabilă și că sin
guri miniștrii suntă responsabili;

In fața acestoră prescripțiunl for
male din pactulă fundamentală pe care 
suntă de o potrivă așe4ate și drepturile 
cetățenescl și dinasta:

Interpeleză și întrebă: Cum a cute
zată guvernulă sâ autorize pe d. minis
tru de resbelă a presenta M. S. spre 
subsemnare mesagiulă pentru modificarea 
codului de justițiă militară, modificare, 
prin care se acărdă puterei esecutive 
dreptulă de a proclama starea de asediu 
în timpă de pace:

Adecă a confisca tote drepturile și 
libertățile nostre publice.

Cum a cutezată guvernulă sâ câră 
Corpuriloră legiuitore pe calea unei legi 
ordinare și în modă pezișă reînvierea 
legei pentru starea de asediu, dela 1864, 
a cărei disposițiutil suntă incompatibile 
cu constituția țârei.

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

Viena, 19 Martie. La alegerile 
consiliului comunalu de erl a ob
ținută mari succese partida anti- 
semițiloru.

Berlinu, 19 Martie. Primulă nu
mără ală foiei „Arbeitsmarkt" a 
fostă confiscată, precum se 4*ce 
fiindă că e o continuare a foiei 
suprimate „Volkszeitung". — Preo- 
tulă Wille a îmânată ună volu- 
minosă actă de acusare în contra 
lui Stocker la consiliulă superioră 
bisericescă.

Belgradu, 19 Martie. Milanu a 
primită corpulă diplomatică în au
diență de plecare, apoi a plecată 
sera și sosesce diminețăla 9'/2 ore.

Cairo, 19 Martie. Wissman a 
plecată la Suez, unde s’a îmbar
cată cu 1300 de voluntari.

Parisu, 19 Martie. In comuni- 
cațiunea pe bulevardă a domnită 
mare panică, fiindcă s’a anunțată 
din Londra o ne mai aucțită că
dere a prețului aramei.

Cursnlu la bursa de Viena
din 18 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 101.45 
Renta de hârtiă 5"/0 ------ 94.25 
Împrumutulă oăiloră ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 120.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.50
Bonuri rurale ungare ----- 104.90
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale transilvane .... 104.90
Bonuri croato-slavone............104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .................................... 99.85
împrumutulă cu premiulă ungurescă 142.50 
LosurI din 1860 ------- 141.75
Ac(iunile băncei austro-ungare - - 895.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI ........ 9.62’^
Mărci 100 imp. germane .... 59.20
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121,95

Editori și Redactorii responsabila:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Qătză cnczații ce ti Iezi!
„Gazeta Transilvaniei11 întră în anulă alu 52-lea altă esistenței sale.
Nenumăratele dovecțl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acesta organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincicțecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului românu 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 îu cei 4ece a,lî din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta, Transilvaniei'1 a începută să apară de trei orî pe săptămână totu cu prețulu de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care (}i, erășl cu același prețu, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci încoce amă făcută totu ce ne-a statu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea c|iarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarulu se-șl aibă tipografia propria.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăcji dela ună c|iai-u, mai alesă când elu este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sbrte. Prin urmare nu putemu cțice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcți când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea (jiadsticei 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 t6te nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloru poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămu puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

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

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

voru colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulu ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literară și socială, ci ținendu 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 câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru unu <bara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tete 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 Românu, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulă BOU 1889 încăce amă mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cil data de Duminecă și s6 le întocmimă și se le redacta mii astfclă, 
ca se intereseze pe ori și ce cetitoră și s6 se potii abona și separată.

Amu deschisă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei*, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a., 
pe anii și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cțiarulu, amu deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voră costa pe ailă HUlUai 2 fl. V. a.

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

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

Budapesta—Predealu Predealîi—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teius Teius-Aradu-B.-Pesta9

Tren de Trenu 
per- 
sbne

accele
rata

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

pTToj 8.—
74a 2.—

11.06
2.02

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugvi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădfișel

4.18

4.05
5.47
Toi
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uior a
Vințulu de susă
Ai ud
Teiașu
Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodi 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovu

Ti miști
Predealu

BucurescI

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
2.53
3.28
9.35

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

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,, 
10.191 
10.48k 
11.55, 
12.34 
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32

1153
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per- 
abne

Trenu 
accele
rată

Trenă 
mixt

BucurescI 7.30
Predealu 1.14
Timișu 1.45

Brașovu j —.— 2.32
4.10 7.10

Feldiora 4.56 7.31
Apața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
Homorodu 6.55 9.12
HașfalSu 8.36 10.24
Sigliișâra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașu 10.37 11.47
o • - 1 10.59 12.02Copșa mica j 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
Vințulil de susă 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Gliir isft 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu j 5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelil 6.58
Gîhrbău 7.14
Aglurești 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-Vâsârheli 10.47
V ârad-V elencze| 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.15 10.08 1.33
Szolnok 3.29 11.51 3.29
Budapesta tț.33 1.55 7.45

Viena 2.50 7.15| 6.05

Trenă 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

peTS.
Trenu 
mixt

Copșa-inică—Sihiiu

Copșa-inicâ
Șeica mare

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovață
Gyorok
Paulișu 
(Radna-Lipova 

j Conop
Berzava
Soborșinii
Zamu
Gurasada
illia
Branicica
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiușă________

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.li» 2.—
8.20 9.05

11.20
4.1<a 5.45

12.41

4.30'
4.43
6.07
5.19
6.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10,36
11.09
11.39
12.12
12.29 12.461

1.16

6. -
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29

Teîușu
Ălba-Iulia
VințulH de 
Șibotii
Or ăștia 
Sinieria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
ZamU
Soborșinâ
Bferzava
Conopil 
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț-

Aradâ

josâ

1.26

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.65
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

3.-
3.44
4.10
443
5.13

1.42)'iL6mneșil

2.32 Ocna
Sibiiu

11.-
“EÎ5111.21

6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.63

10.27'
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
6.12

— Jo
6.05

Sinieria(Piski)-Petroșenî

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.041
3.361
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10 —

Sinieria
Streiu 
iHațegu
Pui
Crivadia
Banița
PetroșenI

Itlureșii-Tudoșii-Bistrița

* 4.40

8.02
Murășil-Ludoșu 
Țagti-Budatelecii 
Bistrița

Bistrita-JVIuresu-Irudosu

Bistrița
ȚagU-Budatelecti 
Murești-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi 6rele de nopte.

2.29 4.35
3.02
3.46 5.46
4.18 “617
4.42

5.05

6.40

Sibiîu-Copșa-inică

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cucerdea - Oșorlieiu ■
o.o) ij Begliinulu săsescu
6.13,1
6.38L 
719'. ,
7.3^

Cucerdea

6.20llLudoșil
M.-Bogata 
lernutQ
Sânpaulâ 
Mirașteu

Petroșeni-Simeria (Piski)
1

6.47 2.42 PetroșenI 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegii 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simerla 1.51

A radii —Timisora■

A rad ti
Aradulti nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

5.48
649
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

(■Iiirișd—Turda

Ghirișd 
Turda

10.20
10.50
11.11
11.20
|11.57

4.26
5.12
0.55

6.41
7.26
8.14
8.50

I 
, I 
IReghinul-săs.

Oșorheiu

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58 12.12
5.21
5,40
6.—
7.56

12.36
12.55
4.58
7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Timlșera—Aradu

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Nemeth-Săgh 
Aradultr nou
Arad ii

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

Turda—Gliirișu
î !

9.261 4.19| Turda
9.471 4.40 Ghlrlși

Sijfhișora Odorlieiu9.41
1.11 f .

[ISighișora 
Odorheiu

Odorlieiu—Sigliișora

6.05 Odorlieiu
9.45 Sighișoră

Begliinulu sftsescft- 
Osorlieiu-Cuccrdea 

9

Sinieria (Piski)-Unied.

Reghinul-sis. 8.35 8.-
n J 10.20 9.49i Oșorheiu < 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
8â.npaulu 7.40 12.58 11.02
IlernutU 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșd 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.1Ș 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Sinieria țPiski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Uiiied.-Siitieria (Piski)

Unieddra
Cerna
Sinieria

9.36
9.50

10.15

I

I

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


