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Chelului tichiă de mărgăritarii 
îi lipsesce, încolo n-are nici unu 
cusuriî. Așa și cu „patrioții" noș
tri, fiă ei representanți în dietă, 
în comitate, ori în comune.

Visteria statului geme de go- 
lătate, er „patrioțiloru" le trebue 
unu edificiu parlamentară de care 
se se ducă vestea peste none mări 
și noue teri; cassele comitateloru 
sunt gole pușcă, er „patrioțilorîi" le 
trebuescu palate comitatense de 
care se se ducă pomenirea; în 
cassele comunale s’a încuibată pus- 
tiulă. er „ patrioțiloru‘‘ le trebuescu 
edificii de luxă pentru slnșbașl și 
pentru școlele de maghiarisare.

Și așa „patrioții" mergă îna
inte, nici capulă nu’i dore; an|ă 
sătulă, ei numai se ’și facă trebile 
și poftele loră „patrioticescl“.

Și adecă de ce i-ar și durea 
capulă ? Suntă ei doră cei cari 
plătescă dingrosă? Se facă aceste 
cheltuel! enorme în contulu sluș- 
bașiloră și șoviniștiloră unguri din 
dietă, din comitate, din comune 
ori peste totă în contulu șoviniș
tiloră kulturegyletiști ?

Nici vorbă, aceștia nici habar 
n’au ; câtă pentru grija asta, dorină 
liniștiți ca butuculu, facă șovinismă 
cu carulă în dietă, ca și în comi
tate și în comune, pentru că totă 
ce costă bani se face în socotela 
poporațiunei și anume partea cea 
mai mare, doue din trei părți, în 
socotela poporațiunei de „limbă 
străină", cum (|icu ei.

Celă mai tristă eseraplu în pri
vința acesta ni-lu dau „patrioții" 
în comitatele cu poporațiune ne
maghiară.

Acolo pbte orl-cine vede, cum 
se aruncă banii pe lucrări de luxă, 
case de comitatu, teatre și școle 
unguresc! etc. cu o ușurință con
damnabilă, pentru că așa vrea fiș- 
panulă cu mamelucii săi, fără se 
se mai gândescă la nevoile și mi- 
seria poporațiunei.

Celă mai nou casă de risipă a 
baniloră comitatens! și de bătaiă 
de joc față cu lipsele poporului ni-lă 
înfățișeză comitatulu Hunedorei.

„Patrioții" ’și-au pusă în gândii I 
se zidescă podu peste Mureșu, care | 
se coste peste o sută de mii flo
rini, și ună paiață comitatensă, 
care se coste o sută șese-ijec! de 
mii florini. Ușurința, cu care fiș- 
panulu cu uneltele lui au luată 
acestă hotărîre, a indignată chiar 
pe unu representantă comitatensă 
lingură, pe br. Bornemisza.

De geaba le-a spusă acestă re
presentantă, că comitatulu a mai 
suferită o pagubă de vr’o optdeci 
de mii florini cu podulă dela Bra- 
nișca, și că se nu se mai facă po
duri peste ape ca Mureșulu, și încă 
cu împrumuturi enorme, pentru că 
amară se voră căi odată.

De geaba s’a silită se deschidă 
„patrioțiloru" nesocotiți ochii, că 
cheltuelile cu podulă și cu pala- 
tulă comitatensă se voră urca la 
unu pătrară de milionă celă pu
țină, că acesta e o povară grozavă 
de grea aruncată în spinarea con- 
tribuabililoru și în prima liniă în 
spinarea poporului țeranu; că se 
potu ivi timpuri și mai grele, vremi 
resboinice și atunci amară se va 
răsplăti acestă risipă de bani. „Nu 
palate, ci administrațiune bună ne 
lipsesce noue ; mai mare este lauda 
când din locală modestă se admi- 
nistreză corectă", le strigă repre- 
sentantulă unguru celoră din frun
tea comitatului.

Tote vorbele i-au sunată inse 
în pustiă, pentru că șoviniștii de 
multă nu mai judecă cu capulă, 
de multă nu mai au nici ună 
shnțu pentru năcazurile poporu
lui. Fiă administrația câtă de 
turcescă, vorba e că palate se se 
zidescă, er de plătită plătesc.e Va- 
lahulă, căci românescă e comita
tulu. Că Valaliulă mai pbte duce 
or! nu poverile cele grele, mai 
are or! nu de unde se plătescă, 
acesta pentru ei e lucru secun

dară; de plătită trebue se plă
tescă, că de unde nu. i-se pune 
pielea la tobă.

Asta-i „cinstita" administrația 
unguresc.ă din comitatulu Hune- 
dora, de care s’a îngrozită însuși 
br. Bornemisza, căclacjisă: „N’aș 
dori se căiță asupra capeteloră 
nostre blăstemulă celoră de mai 
târejiu și se ne afurisescă pentru 
faptele nostre!"

Unde au fostă representanții 
români, de nu și-au ridicată și ei 
vocea în contra acestei nesocotite 
risipe de ban! în contulă biețiloru 
contribuabili? Nu se temă că va 
cade și asupra capeteloră loru 
blăstămulă urmașiloră?

iDTZbT
Conservatorii în Bulgaria.

In partida conservatore , precum 
spune o telegramă din Sofia, esistă de 
câtva timpii desbinare. Spre a o înlă
tura, conducătorii au hotărîtil o reorga- 
nisare a partidei ; 42 de reuniuni fi
liale în provincia cu 10,000 membri și-au 
esprimată deja consimțămentulă loră. 
Stoilov rămâne președinte ală partidei. 
Nacevicl și Grekov vreu să esă din par
tidă. In curendă are se se publice noulă 
organîî alti partidei.

Hesurile militare ale Angliei.

După comunicările făcute de minis- 
trulă de răsboiu, măsurile luate de ofi- 
ciulă de răsboiu pentru a ridica destoi
nicia de luptă a armatei engleze se re- 
sumă în armătorele : Efectivulă armatei, 
ce s’a primită deja în camera comune- 
loru, e de 152,362 omeni de tote armele. 
La cestiunea mobilisării declară Stanhope, 
că în casă de nevoiă milițiile se potă 
mobilise imediată, er grosulă reservei 
în celă multă patru dile; voluntarii și 
gendarmerie de uscata ar fi de aseme
nea convocațl. In casa de răsboiu, ar
mata de uscata ar ave în prima liniă să 
apere porturile și stațiunile de cărbuni, 
unde s’ară aședa imediata mine sub
marine de care se află acolo provisiune 

în mare cantitate; fiă-care portă ala re- 
gtaului pote fi provădută în 3—10 dile 
cu o grozavă apărare de mine. Fiă-care 
porta, chiar și cele comerciale, primesce 
o garnisonă, și pentru acesta voră tre
bui cu totula 124,000 omeni. Pentru 
întărirea gr.riiisdneloră coloniale se va 
spori efectivulă armatei cu 2600 omeni. 
Pentru garnisonele coloniiloră sunta de 
lipsă cu totul vr'o 150 —160'de mii omeni. 
După convocarea reservei, sunta dispo
nibili 80,000 omeni trupe regulate pen
tru apărarea țărei. Voluntarii voră fi folosiți 
pentru apărarea porturiloră comerciale și 
a altora puncte amenințate, mai alesa a 
Londrei. Artileria voluntară va consta 
din 67 baterii cu 238 tunuri. Capitala 
va mai fi întărită cu tabere cu șanțuri 
în punctele principale strategice. Apă
rarea Tamisei e încredințată unui singura 
comandantu. S'au luata întinse măsuri 
pentru repedea fabricare a nouei pusei 
cu repetiția și prin noulă prafa chemicu 
de pușcă ce s’a inventata și ce resistă 
tuturora influințeloră climatice, se va 
ridica în moda însemnata destoinicia de 
prestațiune a nonei arme.

Din dieta nngnresca.
In ședința dela 13 Martie Alexiu 

Papp dise, că patriotismul^ și militaris- 
mulă nu se unescă, de aceea respinge 
paragrafii. Limba nu cade în sfera drep- 
turilora maiestatice, așa dice și Emeric 
Ivanca în cartea sa apărută acum câțiva 
ani (mare ilaritate în oposițiune); reco
mandă ministrului de honvedl cartea.
O dă lui Walirmann și acesta ministru

lui de honvedl.) Mai bine caracteriseză 
proiectulă de lege împrejurarea, că co- 
mitatulă Sibiiu, amică Schulverein-ului 
l'a salutată cu bucuriă.

Președintele desaprobă tote atacurile 
contra jurisdicțiuniloru, care nu se potu 
apăra aci.

Iosif Hannibal dice, că § 25 nu su
grumă limba maghiară. Cei mai puțini 
demonstranți l’au cetită. (Contradiceri 
în oposițiă.) Ei credă, pote, că e vorba 
de introducerea celoră „douădeci-și-cinci" 
de odinioră, care în totă casulu le-ară 
sta celoră mai multi demonstranți mai

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

(3i

— Novelă. —
„Ce invențiunl minunate suntă pe 

la D-vostră, domnule ! Din care țeră 
ești d-ta? Fără îndoială din Anglia?

„Oh nu, din Francia și me presentă 
ală d-tale plecată servă. Și d-ta domnă 
seu d-șără de bună semă ești din Cor
dova ?

„Nu"!
„Celă puțină din Andaluzia . . . 

Din frumosa d-tale pronunțare nu potu 
să deducă decâtă acesta".

„Decă cunoscl așa de bine pronun- 
țiarea, atunci ușoră poți afla ce sunt".

„Credă că ești din țera lui Isusă, 
câtl-va pași de paradisă". Metafora 
acesta, ce întipuesce Andaluzia, am în- 
vățat’o dela prietinulu meu Francisco 
Sevilla).

_Ah! paradisulă ... cei de aici 
dică că acesta nu s’a făcută pentru 
noi".

„Așa-der d-ta ești Maură . . . seu 
— m’am oprită puțină — ești evreică".

„O, du-te, vedl bine că sunt ți
gancă; vrea se-țl spună viitoriulă? Au- 
dit’ai de Carmencite? Eu sunt"!

Pe vremea aceea eram așa de scep
tică, îneâtă nu puteamă să me apropiu 
de o femeeă fermecătore. Frumosă lu
cru. gândeamă în mine, în săptămâna 
trecută am cinată c’ună pungașă, acum 
mergu cu slujnica dracului la cină. To
tuși ine interesa cunoscința ce am fă
cută. Vorbindă într’una, am ajunsă pe 
neașteptate într’ună birtă, unde ocupa- 
rămă locă lâng’o măsuță pe care ardea 
O luminare. Examinamă liniștită fi
gura gitanei în timpă ce câțiva domni, 
cari luau și ei câte-o înghețată, se mi
rau vedendu-mă ajunsă în astfelă de 
societate.

Me îndoiamă că d-șora Carmen e 
din sânge curată, celă puțină îmi părea 
cu multă mai frumosă decâtă femeile 
de nemulă ei, câte le văijusemă pănă 
atunci. După dicala spaniolă, pentru ca 
o femee să potă trece de frumosă, e de 
lipsă ca ochii, sprîncenele și pleopele 

ei să fiă negre ; degetele, buzele și 
părulă fine. Țiganca mea însă nu în
trunea tote recerințele acestea. Pielea 
ei, care de altmintrelea era curată, s’a- 
propia forte multă de colorea aramiă. 
Ochii ei, de forma migdalei, uneori 
aruncau priviri forte pătrunejâtore; bu
zele, puțină cam grose der redicate fru
mosă, lăsau să se vedă dinții săi mai 
albi decâtă neaua. Părulă ei, puțină 
cam dură, era negru și cu-o nuanță vi
neția ca aripa corbului, lungă și scli- 
piciosă. Der casă numai întindă vorba, 
fiă destulă decă dică, că cu tote că avea 
și scăderi, totuși întrunea în sine o frum- 
seță! o frumseță selbatecă și deosebită, 
care la primula momenta te surprinde 
și te face se n’o mai uiți. Mai alesă 
ochii ei aveau o privire dulce și sălba
tecă în același timpă, precum la nimeni 
n’am mai vădută de-atuncl. „Ochiu ți- 
gănesca, ochiu de lupă" dice proverbulă 
spaniolă. Decă n’ai vreme să mergi și 
să studiezi în Jardin des Plantes pri
virea unui lupă, privesce-ți pisica când 
aleșuesce vrabia.

Lucru firescă, că ar fi fostă lucru 

de rîsă, să-mi spună ea mie viitorulă 
într’o cafenea . . . Am rugat'o der pe 
frumosa vrăjitore să-mi permită a-o pe
trece pănă acasă ; cu multă năcază abia 
am înduplecat'o să primescă propunerea 
mea, der vrea se scie câtu de târdiu era 
și me ruga să-i arătă cesorniculă.

„Fără glumă, e de auru" ? me în
treba ea examinându-lă cu o deosebită 
atențiune.

Cănd am plecată, era nopte cu dese- 
vîrșire. Cele mai multe prăvălii erau 
închise și stradele pustii. Amă tre
cută peste podulă Quadalquivirului și 
ue-amă oprită înaintea unei case mai 
de rendă la marginea orașului. Ună 
copilă ne deschise ușa. Țiganca îi cjise 
câteva cuvinte într’o limbă mie necunos
cută, der atâta totuși am învățată de a- 
tuncl, că aramniani seu chipi cltălli, e 
limba țiganiloră. Copilulă numai decâtă 
dispăru lăsându-ne singuri într’o odaiă 
spațiosă în care nu se afla decâtă o masă, 
două scaune și o ladă.

Cum stamă așa singuri, țiganca scose 
din ladă cărțile, ce așa se vede, că de 

1 multe-orl le-a folosită și dtip’aceea ună 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 55—1889.

aprdpe decâtă dreptulă de voluntari. 
(Tlaritate’n drepta. Larmă și contracji- 
ceri în oposițiă.! Primesce moțiunea lui 
Gajary cu observarea, că instrucțiunea 
ce va apăre in „fdia ordinațiunilorii mi
litare11 oferă, pote, și mai multă garanțiă, 
decâtă o lege ungurescă, deorece acesta 
In Austria n'ar ave putere obligătore. 
iMare larmă în oposițiă; unii membri ai 
ei cerii intervenirea președintelui.)

Br. Kaas protestă contra teoriei fd- 
iei ordinațiuniloră armatei, pice că adl 
corupțiunea a devenită ună lată torentă. 
Guvern ulii gerinaniseză cu ajutorulă șco- 
elorii și aid casarmeloră. Cu totă an
tipatia lui contra limbei germane, îi 
strigă ministrului - președinte în nem- 
țesce : „Scheint die Sonne noch so schbn, 
einmal muss sie untergeh’n“ („de-ar lu
mina sorele încă odată ațâță de frumosă, 
odată totă trebue sâ apună.u Viă ilaritate 
și aplause’n oposițiă.) Cu o emfatică asi
gurare, că oposițiă va combate tote a- 
tentatele îndreptate contra „nației“, da- 
nezulă Kaas îșl încheiă vorbirea.

In ședința dela 14 Martie, deput. 
sasă Meltzl luă în apărare comitatulă 
Sibiiuluip în contra atacuriloră lui Pap. 
pișe că municipiulă Sibiiu șl-a esercitată 
ună dreptă ce-lă are. Decă conclusulă 
lui a avută încă ună altă scopă, a fostă 
de sigură numai acela, de a da espre- 
siune indignațiunei, că oposițiă fusionată 
împedecă de săptămâni de dile activi
tatea parlamentului. (Contradicerl în 
stânga) și de a protesta în contra fap
tului, că oposițiă nu respectă adevăratele 
interese ale țării, în fine să dea espre- 
siune consternărei pentru scenele de 
cârciumă petrecute aci în timpulă din 
urmă. (Mare larmă. Strigăte'n stânga: 
La ordine ! Președintele se vede nevoită 
a admonia pe vorbitoră pentru espre- 
siunea folosită.)

Kudlik e de părere, ca generalii să 
învețe unguresce, ceea ce după elă ar 
fi mai corăspundătoră.

Ședința dela 16 Martie n. Etă și acea 
parte a vorbirei d-lui Mocsary, care se 
referă la alegerea lui în Caransebeșă, 
precum și răspunsulă lui Berzeviczy:

Ludovicii Mocsary: In ședința dela 
6 Martie deputatulă Berzeviczy Albert 
a disă între altele: „Și cine ne acusă 
că germanisămă? aceia, cari odinidră au 
făcută oposițiă contra acelui proiectă de 
lege, propusă de guvernă, ce avea de 
scopă întărirea culturei naționale și cari 
din întâmplare și astădl se află în aceeași 
tabără cu urmașii lui Traiană Doda". 
De sigură că d-lă deputată a fostă în 
credința, că printr’o declarațiune așa de 
gravă în contra mea, va pute să arunce 
umbră negră asupra partidei, din care 
sunt norocosă a face parte. Să vedemă 
întru câtu a avută dreptate de a crede 

acesta. In ce modă am devenită și în
tru câtă sunt eu urmașulă acelui băr- 
bată, pe care, în trecâtă fiă cjisă, neco
rectă și pe nedreptulu l’au înegrită or
ganele opiniunei publice, atribuindu-i 
tote păcatele. Binevoiți a-ml permite, ca 
pentru clarificare să cetescă oâteva rân
duri din epistola originală, cu care co- 
mitetulă electorală ală partidei naționale 
din Caransebeșă ml-a trimisă mie man- 
datulă din Caransebeșă. (Cetesce):

Partidulă nostru nu numai că a 
procesă constituțională și că inspirată 
este de sentimente sincere frățesc! pen 
tru națiunea soră, ci elă astădată a pro
fitată de ocasiune pentru de a da, pe 
câtă i-a stată în putință, o faptică probă 
despre sentimentulă său de frățietate 
prin aceea, că a alesă de deputată ală 
acestui cercă la acestă a treia alegere 
pe ună cetățeană de naționalitate ma
ghiară. Partidulă nostru națională adecă 
a procesă în determinarea sa — de a 
încheia acestă a sa acțiune prin acestă 
actă de alegere — din considerațiunea, 
că deorece acestă acțiune nici nu avea 
și nici nu putea să aibă de țîntă trun- 
chiarea parlamentului, ci scopulă ei pro
priu a fostă numai acela, de a semnala 
de totă limpede noua ei posițiune față 
cu noua situațiune a politicei de stată 
— inscenarea unei serii infinite de ale
geri morte nu s’ar potrivi nici cu serio- 
sitatea acestei acțiuni și nici cu demni
tatea casei representanțiloră țărei... Seim 
prea bine, că posițiunea politică a d-tale 
alta este decâtă a partidului nostru na
țională, și decă noi totuși depunemă în 
mânile d-tale mandatulă cercului nostru, 
noi prin acesta atâtu de puțină părăsim 
a nostră propriă posițiune, câtă de pu
țină ne trece prin minte a cere, ca d-ta 
să părăsescl pe a d-tale. Pentru aceea 
te rugămă să primescl în celă mai ami
cală modă mandatulă ce-țl oferimă din 
acelă sentimentă și noi din a nostră 
parte lăsămă deplină probatului d-tale 
simță de dreptate, înțeleptei d-tale jude
căți și curatului d-tale patriotismă a repre- 
senta în legislațiune „causa, — nu a 
nostră, ci a patriei".

In acestă modă sunt eu urmașulă 
lui Traiană Doda. Așa credă, că din 
cele cetite se vede pe deplină, că între 
mine și antecesorulă meu peste totă disă 
nu esistă solidaritate în ceea ce privesce 
programulă politică și situațiunea de 
partidă. (Aprobări în stânga estremă). 
D-lă deputată ar fi putută s’o scie a- 
cesta, deorece la timpulă său afacerea 
s’a publicată prin foi și cestiunea a fostă 
de interesă publică. Cu tote acestea eu 
consideră, că se pote ierta lucrulă acesta, 
căci pentru-că cineva este d-lă Berze
viczy Albert și secretară de stată, încă 
nu este atotu-sciitoră, deși e posibilă, 
ca d-lă deputată în privința acesta să 
aibă alte vederi. In totă casulă e regre
tabilă, că unulă dintre factorii princi
pali ai culteloră și instrucțiunii publice, 
unu păzitoră chiămată ală culturei pu
blice, ba chiar și ală însuși moralului, 
este în stare a-șl uita așa multă de sine 
și de cerințele situațiunei sale, încâtă nu 

pregetă a recurge la acestă modă și 
mijlocă de atacă. fViue aprobări în 
strângă extremă). Privitoră la persona 
mea nu vreu a mâ mai ocupa cu acestă 
obiectă, deși ar pute sâ fiă de interesă 
publică, nu vreu sâ desfășură mai pe 
largă împrejurările fostei alegeri din 
Caransebeșă, ci am sâ reflecteză asupra 
partidei independente. (S’audimă! în 
stânga estremă). Partida independentă 
n’are ce face, decă eu mâ declară, că 
facă parte din ea. (Viue aprobări în 
stânga estremă) N’are ce face chiar decă 
s’ar alătura ori cine la ea și împreju
rarea acesta peste totă nu pote sâ a- 
runce umbră asupra acestei partide. (A- 
devârată ! Așa este! în stânga estremă). 
Der d-lă deputată și soții sâi s’au ală
turată de bună voiă la centraliștii aus- 
triacl și la Lustkandl. (Adevârată! Așa 
este! in stânga estremă) când și-au des
fășurată cunoscutele loră vederi de dreptă 
publică. Așa-deră d-lă deputată ar fi 
putută sâ observe acea primitivă regulă 
a înțelepciunei, ca să nu arunce cu petri 
când locuesce în casă de sticlă. (Viue 
aprobări. Așa este! în stânga estremă).

Berzeviczy Albert: (S’auc|imă ! S’au
dimă) ! Mărturisescă sinceră, că amin- 
tindă pe d-lă deputată Mocsary ca pe 
ună urmașă ală lui Traiană Doda, n’am 
înțelesă prin acesta numai simplulă 
faptă, că elă a intrată în dietă cu man
datulă acelui cercă electorală, pe care 
mai ’nainte l’a representată Traiană 
Doda.

Thaly Kalman : Ei, atunci eu sunt 
urmașulă lui Colomană Tisza! (Mare 
ilaritate în stânga estremă. S’audimu! 
S’audimu! în drepta;.

Berzeviczy Albert: Eu am înțelesă, 
că esistă ună anumită raportă politică, 
o anumită înrudire politică între punc- 
tulă de vedere ală d-lui deputată Mo
csary și ală lui Traiană Doda. (Apro
bări în drepta). N’am înțelesă și nici 
n’am disă, că punctulă de vedere ală 
d-lui deputată Mocsary ar fi cu totulă 
identică cu ală lui Traiană Doda, deorece 
se scie, că Traiană Doda a fostă pasi- 
vistă. Der cumcă totuși esistă o înru
dire între punctulă de vedere ală d-lui 
Mocsary și între ală lui Traiană Doda, 
acesta o arată împrejurarea, că acelă 
cercă electorală, de când esistă dietă 
ungurescă, după câtu sciu eu, totdeuna 
a trimisă în ea deputată ultra-națională, 
care a stată pe picioră de râsboiu cu 
îutrega organisațiă de dreptă publică 
maghiară. (Așa este! Așa este! Apro
bări în drepta. Mișcare în stânga es
tremă). Dintre toți politicii maghiari 
l’au alesă tocmai pe d-lă deputată Mo
csary, și încă pe câtă sciu eu cu unani
mitate. (Așa este ! Așa este ! Aprobări 
în drepta) și prin acesta credă, că au 
dată dovedă, că politica d-lui deputată 

Mocsary o privescă ca cea mai apropiată 
de punctulă de vedere ală lui Traiană 
Doda. (Aprobări în drepta).

Meszlenyi Lajos: După MileticI a 
urmată Moritz Pal. (Ilaritate în stânga 
estremă. S’acȚmă ! S'autjimă) !

Berzeviczy Albert: De altmintrelea 
și partea aceea din vorbirea de astădl 
a d-lui deputată, care se referă la situa
țiunea de dreptă a limbei ungurescl, 
justifică acestă presupunere a mea. 
(Așa este! în drepta). Eu credă așa- 
der, că cu totă dreptulă am amintită 
pe d-lă deputată ca) j e ună astfeliu 
de urmașă ală lui Traiană Doda, care 
stă cu acestă din urmă în anumită ra
portă politică. (Aprobări în drepta). 
De altmintrelea decă dintre noi doi se 
pote susține despre vr’unulă, că privesce 
adl maghiarimea ca și cum ar fi ajunsă 
la estremă și doresce ca de pe acestă 
terenă sâ ne întorcemă îndârâtă, eu așa 
credă, că aedsta cu mai mare dreptă 
s’ar pute dice despre d-lă deputată. 
(Așa este! în drepta), care deja înainte 
de asta cu 10 ani, când maghiarimea nu 
era încă așa de lățită și nu era așa des- 
voltată ca adl, a combătută în acestă 
dietă ridicarea la valore de lege a pro
iectului, prin care s’a decretată propu
nerea limbei ungurescl ca studiu obli- 
gatoră în școlele poporale. (Așa este ! 
Aprobări în drepta).

SCIRJLLE DIJLEI.«

Nu e frumosu lucru. Ună abonată 
alu nostru ne comunică, că judele și 
notarulă din Scărișora îi cetescă ei mai 
întâiu „Gazeta", scoțendu-o dela poștă 
și apoi ori îi trimită diarulă într’o stare 
de totă rea și târdiu, ori nu i-lă mai 
trimită de locă. Poștarulă, în locă sâ 
dea diarulă omului, anume trimesă de 
abonatulă nostru cu ună protocolă de 
subscriere, aruncă protocolulă la o parte 
și diarulă îlă dă totă judelui și notaru
lui. Sperămă că voră înțelege acești doi 
domni, că nu e frumosă a se face stă
pâni pe lucrulă altuia. Pe slușbașulă 
dela poște îlă recomandămă atențiunii 
superioriloră sâi.

* * *
De pe Niragiu ni-se scrie: „Apa e- 

șindă din țărmuri a înecată morile și 
îngreuneză comunicațiunea forte multă. 
Semănăturile de altmintrelea suntă fru- 
mose. Cucuruzulă se vinde în Tergu- 
Mureșului cu 70 cr., er grâulă de frunte 
cu 1 11. litra. Porcii suntă scumpi.

* * *
Focii. Săptămâna trecută a arsă casa 

unui sărmană locuitoră română din Ti- 
rimia-mare. Flăcările copleșiseră casa cu 
atâta vehemență, încâtă stăpâna casei 
— după cum ni-se scrie de acolo — 
abia a putută scăpa pe ferestră.

*

magnetă, o șopârlă uscată și câteva o- 
biecte ce-i trebuiau la măestria ei. Făcu 
apoi o cruce în palma mea dela mâna 
stânga și apoi magiculă ceremonială se 
începu. Ar fi de prisosă să vă poves- 
tescă prorociile ei, er ce privesce modul 
ei de vrăjire, se vede că-șl pricepe bine 
arta.

Spre nenorocirea mea, în curendu 
am fostă conturbați. Dintr’odată ușa se des
chide cu iuțelă mare și un bărbat îmbrăcată 
într’o mantauă întunecată păși în odaiătră- 
gendă la răspundere într’ună modă nu 
prea fină pe biata țigancă. Eu nu pri 
cepeamă ce dice, der de pe vocea lui 
îlă cunosceam, că e în voiă forte rea. 
Pe fata țigancei însă nu se putea observa 
nici surprindere, nici mâniă, ci ea pășindă 
înaintea lui. c’o estraordinară iuțelă 
îi adresă într’o limbă secretă câteva vorbe. 
Din tote n’am pricepută, decâtă vorba 
payllo ce-o repeți de mai multe-orl.Sciam 
că în deobsce țiganii așa agrăescă pe 
cei ce nu se țină de vița loră. Gân- 
dindă, că e vorba de mine, eram pregă
tită la o esplicare de natură forte deli
cată; într’o mână țineamă piciorulă scau
nului și gândeam la momentulă potrivit 

în care mi-ți-l’așă plesni odată și bine 
în capă. Străinulă î..sâ dinaintea lui în 
modu bruscă pe țigancă, păși spre mine 
șl-apoi făcuerășl ună pașă îndârâptă stri
gând ă:

„Ah, domnule, d-ta ești !“
Ilu privii cu atențiune și recunoscui 

numai decâtă pe prietinulă meu Don 
Jose. In minutulă acesta ml-a pă
rută râu, că nu l’am lăsată sâ-lă spen- 
dure.

„Ah, d-ta ești prietine!11 strigaiu și 
eu c’ună surîsă silită, „tocmai atunci a 
întreruptă pe tînâra femeiă, când îmi 
profeția cele mai interesante lucruri.u

„Totdeuna aceeași! Va ave și asta 
ună capâtu", murmură elă între dinți, 
aruncândă o sălbatică privire asupra 
fetei.

Țiganca îi vorbea într’ună în limba 
loră. Incetulă cu încetulă veni în focă. 
Ochii ei se făceau sângeroși și privirea 
înfiorătore. Ea bătea cu picidrele în 
pămentă.

Se părea că o patimă orbă o îm- 
boldesce spre ună lucru dela care pănă 
acuma s’a reținută. Că spre ce, price- 

peamă forte bine atunci, când de mai 
multe-orl îșl puse cu repeciiune mâna la 
gâtă. Trebuia sâ credă, că aici e vorba 
de tăierea gâtului și presupuneam chiar 
că acestă gâtă ”a fi alu meu.

Don Jose la tote vorbele țigancei 
răspunse cu trei cuvinte. Atunci țiganca 
aruncândn-i priviri desprețuitdre se aședâ 
după obiceiulă turcescfl într’ună ungheță 
ală odăii, lua o portocală și începu sâ 
mănânce.

Don Jose mâ lua de brață, deschise 
ușa și mâ condusă le stradă

Am mersă ca vre-o două sute de 
pași într’o tăcere adencă. Trăgendu’șl 
mâna îmi dise :

„Mergi totă oblu și vei da de 
podă."

Cu aceste îmi întorse spatele și se 
depărta repede. Puțină cam rușinata și 
pote și cil voiă rea m’ara întorsă la 
cuartirulă meu. Ce mâ supăra mai multă 
însâ fu mișelia ce am descoperit’o când 
desbrăcându mâ vâduiu, că cesorniculă 
nu-i la mine.

In dina următdre, ocupată peste mâ- 
sură cu afaceri de-ale mele, n’am putută 

se umblu în treba cesornicului. Ispră- 
vindu’ml lucrulă cu manuscrisulă din 
biblioteca dominicaniloră, am călătorită 
la Sevilla. După mai multe luni de dile, 
în care timpă am făcută mai multe es- 
cursiunl prin Andaluzia, gătindu-mâ sâ 
mâ reîutorcă în Madridă, trebuia sâ 
trecă prin Cordova. Nu vreamă sâ râ- 
mână multă vreme aici, der trebuia cu 
tote astea sâ-ml cerceteză câțl-va prie
tin! și astfelă am fostă silită sâ petrecă 
trei pănă’n patru dile în capitala de o- 
dinioră a potentațiloră musulmani.

Când m’am presentată în mănăstirea 
dominicaniloră, un bun prietină, care totă- 
deuni; se interesa multă de cercetările 
mele asupra situației Mundei, cu brațele 
deschise îmi striga :

„Dumnedeu fiă lăudată. Dumne4eu 
te-a adusă, iubite amice. Credeam că ai 
murită.... Așader nu te-au ucisă, der că 
te-au descoperită seim."

„Cum? cum ?“ întrebaiu eu zăpăcită.
(Va urma).
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Rudenii ticălose. In Rosenberg, com. 
Lipto, a fosta încunosciințată oficiulă 
solgăbirâescă despre următorulă casa: 
Ana Baraczek din Stankovan petrecu 
întrega ernă ou copilula ei de șepte ani 
într’o peșteră din apropierea localității 
din urmă, în care numai terendu-se pute 
intra. Sărmana spuse că, lipsinda mai 
multa timpa din comună, la întorcere 
rudeniile ei n'au mai vruta să scie ni
mica de ea, fiind-că nu voiau să 'mpartă 
cu ea moștenirea ce le rămase. De a- 
ceea trăia cu copilula în peșteră și se 
susținea cu cerșitula. Părăsea peștera 
câte 3 — 4 dile de cerșea, er copilula ră
mânea singura în peșteră. Copilula a 
ajunsa din causa acesta a se spăria de 
omeni. Sărmana femeiă a fosta dusă 
cu copilula ei în Stankovan.

* * *
Metropolitti. in Mostară s'a numita, 

scrie „Srpski Dnevniku, archirnandritnlă 
Serafima Petrovicl. Acesta e Herțego- 
vineanfi și se bucură în patria sa de 
mare vadă.

** *
Ljubibratici, fostula conducătora de 

insurgenți herțegovinenl, a murită ur- 
mânda repede soțului său de luptă Ivan 
Mussicl. Ljubibratici a fosta îmormen- 
tata cu mare alaiu pa cheltuiala sta
tului.

** *
Cadavru de copilit. Din Reșnovă se 

comunică cătră „Kronst. Ztg.tt, că în 
13 Martie s’a găsită în canalula Ghim- 
bavului aprope de mora-ferăstrău de că
tră morara una cadavru de copila de 
sexă bărbătesca. In urma cercetării ju- 
decătorescl s’a aflata, că mama e o ță
rancă săsoică, care îndată ce a născuta 
șl-a înăbușită copilula cu o perină și l’a 
aruncata în canalu, unde a stata peste 
două săptămâni, pănă ce a fosta găsită.

* * *
Tată spurcată. In comuna Giroda 

din comit. Timișa, locuitorula de acolo 
Georgy Andri șl-a spăndurata pe amân
doi copii săi, unuia de 14 și altuia de 
8 ani, și apoi s’a spendurata și pe sine. 
Copii au putută fi mântuițl deorece li-s’a 
tăiata funia încă la timpa, der tatălă 
lora rămase morta. Motivula faptei e 
miseria cea mare. Istorisirea copiiloru, 
despre modula cum tatălu lora a comis 
fapta, te înspăimântă.

* * *
Morte ciuntă. In Postyen, comit. 

Nyitra, s’a găsită în reservoriulă băiloră 
de acolo cadavrulă unei femei, fertu și 
descompusa, așa că nu s’a putută cu- 
ndsce cine a putută fi nenorocita. Nu 
se scie, decă e aci una casa de sinuci
dere, de morte accidentală, ori de omor.

Coiwliwa comitatului Hnniădorei.
Deva, 8 Martie a. c.

[Urmare și fine].

Protonotarulu Hollaki Arthur cetesce 
apoi încă una puncta din programa, o 
ordinațiune ministerială, carea se ia spre 
setință, și ajunge la proiectulă zidirei 
noului paiața comitatensă. Din proiecta 
ese la lumină, că edificiulu va costa 
160,000 fi., cari trebuesca împrumutați 
dela vre-o bancă. Alișpanulă a nego
ciata deja cu mai multe bănci, și dintre 
tote cu condiții mai favorabile e aplicată 
a da împrumtula banca „Pești magy. 
keresk. bank“, pe lângă amortisarea capi
talului în timpa de 50 ani și cu ca
rnete mai ușore ca orl-care altă bancă. 
Sunta hotărîțl a și lua numai dela a- 
cesta.

Baronula Bornemisza e cela dinteiu 
carele ia cuventulu și în acestă afacere. 
„Suntemă tocmai în posiția de mai’nainte, 
c]ice densulă, cu deosebire numai, că 
acolo, la poda, se amortiseză capitalula 
în timpa mai scurta, er aici într’unulu 
mai lunga.“

„Face așader comitetula nostru două 
împrumuturi mari, cari amândouă la olaltă 
se apropie bine de cifra: wmî pătrară 
de milionu. E grozava de grea acestă 

povoră, d-lora, aruncată de-odată pe 
spatele contribuabililoră, între cari în 
primula plaua e poporula economa! și 
multe se pota întâmpla în 50 de aul! 
Cine va garanta, că în cursula acestei 
vremi va fi totdeuua pace în țera 
nostră și că nu pote isbucni una even
tuala resbela, er în casula acesta cine 
va administra și respective cine va pute 
administra, adunânda regulata contribu- 
țiunea, pentru ca să se plătescă și ratele 
amortisătăre ale acestui mare împrumuta ? 
—JJrmarea va fi, că creditorii, cari nu pota 
și nu vreu să rămână de pagubă, vora 
pune sub tobă averea singuraticiloră 
proprietari, âr aceștia vora trebui să su
fere, pentru-că noi cei de acum, ama 
avută dragostea de a ne vede aședațl 
într’ună paiața pomposa! Și eu unuia 
n’așa dori ca să ca<]ă asupra capeteloră 
nostre blăstămula celoră de mai târdiu 
pentru aceea ce astădl facemă!“

„Nu palate ințifrate, ci o admimstra- 
țiunc bună ne lipsesce noui, d-loră, si cu 
câtă palatulă va fi mai simplu, dâr admi
nistrația mai corectă, cu atâtă mai mare 
este lauda celoră cari din lăcașu modestă 
administrâză corectă

„Der chiar abstragendă dela acesta, 
— continuă — și admițendă că totă 
pace va fi în acești 50 ani, luațl numai 
puțina lucrula mai de aprope și priviți: 
aceste împrumuturi la olaltă aruncă pe 
contribuabili vre-o 4O°/o, așader aprope 
încă pe jumătate câta plătescă deja dare 
împărătescă! Cum va purta poporula 
săraca alo comitatului nostru și acestă 
sarcină? Cine va mai dice, că nu e gro
zavă de grea povară acesta pe comitată, 
fie făcută împrumutulă chiar și în cele 
mai favorabile condițiunl!“

„Și încă nu vădă cuprinse în pro
iectă isvdrele din cari să se formeze fon
durile de disposițiă ale palatului, nu 
văda cuprinse lămuriri, că de unde se 
va mobila palatulQ. Băncile simple, ce 
încungiură acestă sală, nu credă că va 
fi nimeni aplicata să le introducă în 
pomposulă paiață. De unde se voră a- 
coperi der spesele mobilării, căci 100,000 
fl. va costa numai zidirea însăși!

„Pe basa acestora, părerea mea este, 
ca proiectula să rămână deocamdată nu
mai proiectă, palatulă să nu se ridice. 
Căci nu așă dori ce urmașii noștri să ne 
afurisescă pentru faptele nostre, prin 
cari le-am lăsată dreptă ereditate plă- 
tirea uuoră datorii atâtă de mari.

„Eu credă, că tota bărbatulu cousciu 
și de caracteră, decă cineva îlă con
vinge, că greșită este drecare plană ală 
său, trebue să-și zădărnicescă însuși pla- 
nulu, lăpădându-se de elă. Rogă der pe 
cei ce au făcută proiectula zidirii pala
tului, să și-lă retragă, căci e lificarea lui 
nu e de locă consultă pentru timpulu și 
împrejurările nostre de adl!u

Respinge proiectula și e contra zi
dirii.

Alișpan-ulă Barcsay Kalman se ri
dică și’șl pune totă puterea ca să com
bată și acum pe baronula Bornemisa, 
accentuânda necesitatea ridicării pala
tului din mai multe împrejurări impe
rative.

„In totă comitatulă, — dice — nu 
avemă ună centru carele să lege dre- 
cuui tote oficiile la olaltă. Și tocmai 
pentru casula de care se teme d-lă Bor
nemisa, ală unui resbelă, e neapărată de 
lipsă ridicarea acestei zidiri, ca să avemă 
unu locă comună în care în astfelă de 
împrejurări să’șl afle refugiu tote ofi
ciile comitatului pentru regulata func
ționai e și mai departe! (Așa e! Dreptă 
este!) Și o astfelă de zidire, abstragândă 
dela marele iulosă cu carele ne va servi, 
nu va fi bre spre onorea comitatului 
nostru, in carele nu avemă ună orașă, 
ce și prin îufățișarea sa esternă să se 
arate vrednică de a purta numele de 
centru ală comitatului?

„Der nici nu e adevărată aceea ce 
d-lă Bornemisa dice, că adecă, acestă 
sarcină ar fi apăsândă pe poporulu eco- 
nomă, a cărui sorte nu pre e de invi
diată. Ne-amă gândită și noi la acesta 

și tocmai pentru a scuti poporulă de 
greutăți anume amă aruncată contribu- 
țiune pe clasele mai înalte ale societății, 
precum pe advocațl și pe toți aceia cari, 
venite au mari, der contribuțiune plă
tescă puțină!

„La vorba d-lui baronă, că noi a- 
vemă lipsă de o administrațiune bună, 
er nu de palate înțifrate, prin care a 
dată ună felă de votă de ne’ncredere 
cârmuirii comitatense actuale, observă 
numai atâta, că în luna lui Maiu se vor 
face alegeri nouă, noi nu silimă pe ni
meni să voteze cu noi: placă-vă și vă 
dațl voturile pentru aceia, pe cari îi cre
deți mai vrednici și se bucură de mai 
multă încredere în ochii d-vbstră!u 
(„eljen", „eljen azalispân!u)

Dr. Solyom, președintele tribunalului, 
vorbesce totă în favorulă proiectului, și 
între altele dice: „Părinții noștri au 
greșită multe, și noi purtămă aștădl ur
inările greșeleloră loră. Cu zidirea aces
tui paiață noi nu credemă că greșimă, 
ci tocmai că servimă o causă bună, der 
chiar de am greși ceva, n’au urmașii 
noștri să se supere, căci și noi suferimă 
după părinții noștri !“

Prețiosă mărturisire și cavalerescl 
sentimente!! Va să 4'°&> decă părinții 
noștri de mulțimea păcateloră loră au 
dată cu capulă de di duri, câtă și nouă 
ne mai pocnescu urechile, — noi n’a- 
vemă să ne îndreptămă, ci să facemă 
totă ca ei, păcătuindă și mai departe!

In sfîrșită fișpan-ulu Pogany Gyorgy 
dice, că să nu se mai vorbescă în acestă 
materiă, căci e superfluu a discuta de 
retragerea proiectului, fiindă tote hotă- 
rîte și lipsândă numai banii.

Se face apoi votare, proiectulă e 
primită și împrumutulă se autoriseză.

Și astfelă se va face și podulă și 
palatulă, în socotela biețiloră contri
buabili.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 25 Februarie.
D-lă N. Blaremberg depune la biu- 

roulu camerei o cerere din partea d-lui 
Al. Ciurcu prin care cere a i-se acorda 
împământenirea. D. Blaremberg cere a 
se admite urgența. — Puindu se la votă 
urgența, ea se admite.

D-lă Ioană Nădejde rdgă Camera a 
se da precădere Româniloră din țările 
supuse și a se lua indigenatele loră mai 
âuteiu în cercetare.

D-lă N. Blaremberg interpeleză gu- 
vernulă, decă e adevărată svonulă, că 
are de gândă să înființeze starea de a- 
sediu în timpă de pace în România, în- 
troducendă în codulă militară ună ar- 
ticolu în acestă sensă.

D-lă Valeriană Ursianu se associază 
la interpelarea d-lui N. Blaremberg.

D-lă N. Blaremberg comunică camerei 
că comisia de indigenate a luată în cer
cetare cererea și actele d-lui Al. Ciurcu, 
și le-a găsită conformă legei. Deci ca 
raportoră cere a se pune la votă cu bile. 
Indigenatulă d-lui Al. Ciurcu s’a a- 
doptată.

Se continuă desbaterea asupra legii 
pentru vendarea moșiiloră statului la 
țărani.

Se ia în discuțiă art. 13 ; etă tex- 
tulă lui :

„Când numărulă loturiloră formate 
va fi mai mare de 100, inginerulă par- 
celatoră va determina pe plană și loculă 
unde trebue a se înființa vatra noului 
sată în perimentulă căreia va arăta și 
fixa întinderea și posiția locuriloră unde 
să se clădescă: 1) loculă primăriei, 2) 
ală strejri, 3) ală bisericei, 4) ală școlei, 
5) direcția, întinderea și lărgimea stra- 
deloră.

„In afară de vatra satului se va de
termina: Posiția și întinderea cimite- 
rului; posiția și întinderea a câte 10 
hectare, ce se voră da bisericei și șcdlei 
pentru înființarea și acoperirea cheltue- 
liloră de întreținere.

„întinderea totală a acestoră tere
nuri comunale nu va trece peste ună 
sfertă hectară de fiecare 1 oi ă și valorea 
loră totală se va împărți în proporția 
cu numărulă loturiloră, se va adăoga la 
prețulă loră-și se va răspunde la cumpă
rători.

„Aceste disposițiunl se voră pute 
aplica și la conglomerațiunl mai mici de 
100 loturi, când situația topografică a 
nouăi aș^dărl ar tace imposibilă seu ne

îndemânatică alipirea ei cătră o comună 
seu ună sată deja existentă.“

D-lă N. lonescu presintă și susține 
ună amendamentă la acestă articolă în 
sensulă ca „să se determine ună locă, 
„pentru casă de sănătate din fiecare co
mună nouă."

Se suspendă ședința pentru ca co- 
misiunea delegațiuniloră să se pronunțe 
asupra amendamenteloră propuse. La 
redeschidere, raportulă proiectului co
munică, că delegații secțiuniloră au ad
misă amendamentulă d-lui Nicolae Io- 
nescu, de ore-ce și d. ministru nu se 
opune.

Se pune apoi la votă articolulă în- 
tregă cu amendamentulă d-lui lonescu 
și se adoptă. _________

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

Budapesta, 20 Martie. După 
terminarea ședinței camerei de- 
putațiloru s’a întâmplată unu in
cidență sensaționalu. In foyer 
(foișorul nisce școlari din reale 
au insultată pe Somorzill, care 
i-a provocată se fiă liniștiți. Ro- 
honezy a pusă mâna sa dreptă 
pe umerulă lui Somorzill. Acesta 
inse cretțendu că îlu lovesce, s’a 
întorsă și i-a dată lui Rohonczy 
palme. Rohonczy nu i-a remasă 
datoră și i-a întorsu palmele, în 
furia sa fără de margini a scosu 
apoi unu revolveru din buzunară și a 
trasă în piciorulă dreptă alu lui So
morzill. Mare tumultă se născu 
în urma acesta. înaintea camerei 
se adună mulțime mare de dmenl 
făcendă grozavă sgomotă. In cele 
din urmă se împrăștiară studenții. 
Rana lui Somorzill este ușoră. 
Sera studenții au arangiată o de- 
monstrațiune. Afacerea se va dis
cuta în ședința de acjl a dietei.

DIVERSE.
Sesonulu de patinatii din anulă 1888 

și 1889 a fostă pentru Europa mijlociă 
forte mulțămitoră. In cele mai mari o- 
rașe, după cum suntă Viena și Berlinulă, 
au avută peste 50 dile de patinată.

Cursulu la bursa de Viena

Cursulu pieței Brasovu
din 20 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.49 Vend. 9.51
ArgintP românesefi - „ 9.45 H 9.48
Napoleon-d’orI - - - n 9.61 •» 9.63
Lire turcescl - - - „ 10.84 N 10.88
Imperiali ... - „ 9.84 H 9.88
GalbinI . „ 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina“6u/0 „ 101.— n —. —

n r, „ 6% „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— „ 128.—
Discontulă - - - - 6’/2—8% pe antt.

din 19 Martie st. n. 1889.
Renta de aurii 4u/0..............................101.76
Renta de hârtii 5%............................... 94.55
împrumutulă căiloră 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 ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80 
Bonuri rurale Bauată-Timișă ... 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 104.50 
Despâgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă -........................ - 99.85
împrumutulă cu premiulă ungurescă 144.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -- -- -- - 131._
Renta de hârtii austrieci - - - - 83.55

enta de argintă austriacă - - - . 84. 
Renta de aură austriacă ----- 1H.50
LosurI din 1860 ------- 143.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 894.— 
Acțiunile bincei de credită ungar. - 310_
Acțiunile bincei de credită austr. - 303.70 
Galbeni împărătesei- ------ 5.70
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.61’/,
Mărci 100 Imp. germane - - - - 59.47’/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.85

5)^ Numere singuratice din „Ga- 
zeta Transilvaniei" h 5 cr. se potfi cum
păra în tutungeria I. Gross, in li
brăria Aiculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Or. Aurel Mureșianu.
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cnezatii editezi!
„Gazeta Transilvaniei* întră în anulă alu 5‘2-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovecțl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Românilor! de pretu

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

Răzimată pe încrederea publicului română și condușii de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organul! nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei (|ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințelor! timpului și trebuințelor! cetitorilor! sfii.

Astfel! dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei'1 a început! să apară de trei ori pe săptămână totu cu prețul! de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care iți, erăși cu același prețu, căci cei 2 11. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portul! poștală.

De atunci încoce amu făcută totu ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atât! în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amu isbutită ca cjiartilu se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se cerii astăițl dela unu cjiaru, mai alesă când elu este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sărte. Prin urmare nu putem! fiice că amu ajunsă la capătul! îmbunătățirilor!.

Din contră, astăfil 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 tăte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturilor! poporului română: 
se cere dela noi să ne încordăm! puterile cu îndoită energia și se continuăm! lupta cu curagiu neînfrânt!, introduc end! nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei* nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amu introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în fiiarulu nostru.
Pe lângă programul!, ce l’amu observată pănă afil la redactarea toii, suntem! deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amu putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopul! acesta amu avută fericirea a concentra împrejurul! nostru unii numeru însemnată de bărbaȘl cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialul! ce’l! va conține se fiă cât! mai variată, instructiv! și acomodat! trebuințelor! 
poporului, nu numai pe tăremul! politic!, literar! și socială, ci ținendu deopotrivă seină și de interesele sale din punctă de vedere alu economiei, 
educațiunei și higienei, alu afaceriloru sale cu autoritățile cu cari vine mai desu în atingere și al! trebiloru sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigândune convingerea, că după împrejurările poporului nostru unu fiiaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela aillllll I1OU 18S9 ÎIICOCC amu mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și să le întocmimă și s6 le redactămu astfelă, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoru și se se potă abona și separată.

Amu deschisă der abonament! la „Gazeta Transilvaniei''1, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a., 
pe unu și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întreg! fiiarulu, amu deschisă abonament! separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*, cari voru costa pe ană numai 2 11. V. a.

Bugămu pe abonați! noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloru loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei* precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data, de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ațe căii ferate de statil r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

EBudapesta—Predea.â
Tiondo 

per- 
sdne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Viena ii.n>| 8.-1
Budapesta 7.4” 2,_ 3.10
Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladâny 2.02 5,47 5.39

Oradea-mare : 4.18 7.01 8.46
| 7.11 9.18

Vărad-Velencze 9.27
Fugyi-Văsârheli 9.44
Mezo-Telegd 7.41 10.21
Rev 8.10 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.04 1.57
Huiedin 9.34 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
Ghirbeu 4.36
Nădeșel 4.58

Clușiu 10.34 5.26
11.15

Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulti dc susu 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelti 3.11 1
Bla.șiu 3.24 i
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașfi 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalfiu 6.12
Homorodti 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

1 9 45Brașovu j 1.55
Timișu 2.53
Predealu 3.28

BucurescI | 9.35

Trenu , 
mixt

| Tren de | Trenu

I sune
accele- â'r,criu 
ratu | mlxfc |

BBretBea!lfi — EButlapesia EPesta-Aratlft-TeiiittTeiuș-Aratlft-EE.-E^sta Copșa-mieă—Sibiiu
Tre 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu Trenu Trenu
Trenuomni- do de

bus pers. pers. mixt

Viena
iBuitapesla
Szolnok

BucurescI
jg Predealfl

Tiiniști9.38 
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

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu
Sigbișora 
Elisabetopole 
MediașU

Copșa mică

I

MicAsasa
6.24 BlaȘ>u
6 38 prăciunclu
6.56 T<'i,1!?’1
7 IS.Aiudil
Ț ț ] Vințulu de susti
g 18 Uidra

10 - '
1009
10.19
10 48
11.55
12.34 Nădășelu
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșu
2.19 .Stana
2.46-B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-VÂsârheli
V arad- V el eneze

I
I

Cucerdea
Glilrișu
Apahida

Clușiu

7.HI
7.31
8 14
S 36
9 12 

l"24 
10.46
11 19
1 1 47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2 30
2.37
2.53
3,2’1
4.4o
5.—

Aradii

iGlogovațu
IjGyorok
Pauli ști

I Radna-Lipova
Con op
Berzava
|S obor sin ti 
îZamti
Gurasada

|llia
Branicica
Deva
Sint&ria (Piski)
Oră știa
Șibotiî
VințulU de josu
Alba-Iul ia
Te inșii

2.17
2.37
3.19
3.43,
4.05'J

1.47
2.08

8.55
9.54

2.— Teiușfl
Alba-Iulia

1.20 12.41 VințulU de 
4.10 5.45 Șibotu 
4.3’ >' g _'lOrăștia 
4.43 g |3 Simeria (Piski) 
ă.07 6.381,Deva 
'>19 6.51 
r> 41 7.161 
il.o'H 7.37'
6.28 7.55' 
7.25 8.42' 
8.01 9.12
8.34 9.41 
8.55 9.58 
9 19 10.171 
9.51 10.42 
0.35 11.07 
1.09 11.37 
1.39 12.- 
2.12 12.29
2.29 12.46 
1.16 1.26

9.05
josu

Bianiclca
Ilia
Gurasada 
Zamu 
Soborșinti 
Berzava 
ConopU

I Radna-Lipova
I Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szoluok
Budapesta

Viena

5.32

6.11

6.43
7.12

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

8.—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50d

3.04'
3.36
3.52

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena
6.33(1^
2.5O~7j5

IHuresu-Ijudosii-Bistrita

Mureșfi-LudoșU
ȚagU-Budatelecu
Bistrița

11.-
11.21

Trenu
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică 2.29 4.35
PȘeica mare 3.02 5.05
^Lomneșit 1 3.46 5.46
Ocna 1 4.18 6.17

fSibiiii 4.42 6.40

Sibiiu-C'ogtșa-mica

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24

iLomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mieă1—LJ---------- 10.49 11.45

Cucerdea - Osorlieiu
5.5O| Regliiuulii săsescii

~TTk --
2'^'cucerdea

7.38fhe'\
6.20 tAl.-Bogata

Iernuta
Sân paul ti

1 Mirașteu

Petroșeni-Siineria(Piski)Simeria P>ski)-^etroșeni

Siineria 6.47 2.42*PetroșenI 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegâ 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Aradii —Timișora

Ke^Iiiiiulii siiseseii 
Osorlieiu-Cueerdea

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.—

Reghinul-săs. 7.56

Oșorheiu j

Anulă
Aradultl nou 

4.03'lNemetli-Sâgh 
4.47 Vinga 
7.30'IOrczifalva

10.50
1.33
3.29 3 15 Merczifalva
7.45
605 Turda—Gliirisii

6.05 5.481 Tiinișăra 6.25 5.—
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 INemeth-Sâgh 8.36 7.23
8.14 8.08j AradulH nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradă 9.27 8.17

EBistrita-VSaresii-Iaidosii

4.40| Bistrița
g Q2 ȚagU-BudatelecU 
____ i MureșU-Ludoștl

Notă: Numerii încuadrațl cu linii giose însemneză orele de nopte.

Tipografia j.

Țq— Timișora

9.41
1.11

l

Ghirișii—Turda

i i 1Ghirișu 9.26 4.19
Turda 1 9.47 4.40

Turda 8.29 3.19
Ghiriși 8.50' 3.40

Sigbișora—Otiorheiu Odorliciti — Si jrli ișora

Sighișora 6.05"Odorheiu 1 5.38
Odorhciu 9.4&Sigliișdr:l | ț) | g

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53

Timișora—Aradii

Reghinul-săs. 8.35 8.-]
Oșorheiu ; 10.20 9.49

1 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
'Sânpaulti 7.40 12.58 11.02
Jernutti 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
LudoșU 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria țPiski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedora 3.08

I nied.- Simeria (Piski)

Unleddra 9.36
- Cerna 9.50
î] [simeria 10.15


