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BRAȘOVU, plats mare Nr 22.
Scrisori netran e nu se pri 
mescâ. Mannscrip < nil fc re- 
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Bi wilt it amcinn. 

Brașovu, piața mare Nr. 22.
Inserate mai prime seu în Vie na 
t.udclf .Voksf, Haastmtttn <£■ Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Sthalek, Alois 
Hevndl, -M.Duâ^a. A.(>ppehk,J. I>an- 
•itberg ; în Budapesta: A. T Gold- 
berger, AutcmMeeei. KcksteinBerrat; 
în Frankfurt: Q. L. Ilaubt in Ham

burg : Steiner.
Prețul in Porțiunilor Oi: o serift 
garmondfl pe o coIAdâ 6 cr. 
ți BO cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa si învoială.
Reclame po pagina IlI-a o 
seria 10 cr. v. a. seu 30 bani.
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„GazetH“ iese In fio-care <|1

Abonamente pentru Anstu-Uigana
Pe unu anu 12 fi., pe șăselunf 

6 fi., pe trei luni 3 R.
Penim România și slrăinăiaie

Pe unu anu 40 franci, pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumorii la tâteofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 

Abcmamentolo pentru Brașova: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă 1.: pe unu anu 
10 fi., pe șăse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ul u în 

casă: Pe unu auu 12 A- pe 
flâee luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esomplaru 5 cr. v. i*.  fi6u 

16 bani.

*) Din numerulă festivă alu <]iarului „Ro- 
înânulă" din BucurescI, apărută eu ocasiunea 
aniversării a patra a morții lui C. A. Rosetti.

Atâtu abonamentele cAtv și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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Intr’unulu din numeri le trecute 
ale fdiei nostre amu comunicații, 
că în comitetulu administrativă 
municipalii alu Coșiocnei dela 10 
Aprilie n. s’a plânsu amară ins- 
pectorulu școlară ungurescu asu
pra faptului, că în tote șcdlele 
confesionale de fete din Clușiu se 
învață limba germană ca studiu 
obligată.

Acestă descoperire a șovinis- 
tului inspectară școlară a aprinsă 
și șovinismulă celorlalți de pănura 
lui, și tote foile unguresc! din 
Clușiu au scrisă articul! plin! de 
consternațiune.

E treba ministrului Csaky cum 
se va răfui cu inspectorulă seu 
școlară, care prin pasulă seu a de- 
saprobată atâtă de ostentativă or- 
dinațiunea și stăruirea ministrului 
pentru învățarea mai cu temeiu a 
limbei germane în șcble.

Ceea ce ne face să revenimu 
asupra acestui faptă, suntă moti
vele ce s’au adusă de inspectorulă 
școlară și de foile unguresc! în 
contra învățării limbei germane.

Inspectorulă cjise între altele: 
„’Ml ridică vocea în contra învă
țării limbei germane nu în pute
rea dreptului meu de supraveghiare, 
căci stabilirea planului de înveță- 
mentu este ună dreptu autonomă 
alii bisericiloră, întru câtă suntă 
cuprinse în elu obiectele de învă
țăm entă prescrise de lege. Der ca 
pedagogă și ca membru alu societății, 
maghiare nu-’m! potă înăbuși obiec- 
țiunile mele contra acelei proce- 
derî... Cu cale e ea pentru o mică 
parte care doresce a învăța limba 
germană să torturămă marea ma
joritate în tată timpulă întregului 
cursă de învățămentă elementară 
cu torturi gramaticale ?“

Foia ungurescă „Kolozsvar", 
ca și inspectorulă școlară, din 
punctă de vedere pedagogică desaprobă 
cu hotărîre taptulă, că copiiloră 

maghiari li se dă în mână grama
tica germană, cari încă nici un- 
guresce nu potă ceti și scrie, fi- 
indă că amesteculă limbei streine cu 
limba maternă e stricăciosă și resul- 
tatulă nu e altulu decâtă că copii 
trebue să neglige alte obiecte de înve- 
țămentă mai necesare. F6ia ungu
rescă sfătuesce confesiunile să lase 
instituteloră mai înalte de înveță- 
mentu instruirea de limb! streine.

Altă fbiă ungurescă „Erdelyi 
Hirado“ condamnă și ea din punct 
de vedere pedagogică învățarea 
limbei germane. Er foia kos- 
suthistă „Ellenzek" numesce acest 
faptă: o „amestecăturăde ușurință, 
de lipsă de gândire și de brutali
tate, care distruge simțe mentulu 
de limbă ală copiiloră."

Cum vedemu, și inspectorulă 
ungurescă de școle. și foile ungu
resc! din punctă de vedere peda
gogică condamnă fără reservă în
vățarea unei limbi streine în scu
lele elementare, ca stricăciosă, ca 
o tortură, ca o ușurință și bruta
litate.

Ei bine, când tote aceste mo
tive le-au adusă Românii cu oca- 
siunea votării legii din 1879, prin 
care s’a introdusă limba ungu
rescă în școlele primare ale na- 
ționalitățiloru nemaghiare, cum de 
nic! foile unguresc!, nici inspec
torii școlari, nici deputății — afară 
de Mocsary — nici miniștrii n’au 
găsită că prin aceea lege se co
mite o brutalitate? Cum de nu 
șî-au ridicată ei vocea în contra 
acel oră ordonanțe, cari cu asprime 
draconică și fără cruțare ceră se se 
învețe încă din classa ânteiu pri
mară limba ungurescă paralelă cu 
cea românescă, când copii necum 
să scie ceti și scrie în limba loră 
maternă, der încă nici nu o vor- 
bescă destulă de bine ?

Cum de atunci nu găseu șovi- 
niștii unguri alte espresiunl la a- 
dresa celoră ce protestau decâtă 

cjicendu-le „agitatori și dușmani ai 
statului ?“

Der se nu mai lungimă vorba. 
Șoviniștii unguri și-au pronunțată 
singuri cea mai aspră sentință, a- 
ducendă ca motive pedagogice în 
contra învățării limbei germane 
tocmai acele motive, ce s’au fostă 
produsă la 1879 din partea națio- 
nalitățiloră nemaghiare în contra 
studiului limbei maghiare în șed- 
lele loră poporale și pe car! ei le-au 
desconsiderată răspunejendă numai 
cu insulte și invective.

I)-lu Antoine și Alsația-Lorena.
Ună mare banchetă s’a dată ieri, 

la 22 Aprilie, în Marsilia. D-lă Antoine, 
deputată alu Moțului, a luată cuventulă 
și în discursulă său, elă a rugată fier
binte pe toți Francesii în numele sufe- 
rințeloră Alsației-Lorenei, să uite des- 
binările și certurile loră și să se îm
pace pentru binele patriei și ală repu
blicai. D-lă Antoine a semnalată audi- 
toriloru săi primejdiile bulangismului, 
11-a amintită nenorocirile ce puterea 
parsonală a pricinuită Franciei, și dise 
în fine, în aplausele adunării, că 870 
scăpase Francia de bonapartismă și că 
speră că 1889 o va scăpa de boulan- 
gismă.

Germania și Zanzibarulă.
„Journal des Debats" primesce din 

Zanzibară o scrisore care-lă înformeză, 
că Germania a decisă pe Abdul-Hamid 
să lucreze la Zanzibară în favorea Ger- 
maniloră ; der că acestă politică ar pu
tea fi primejdiosă pentru Abdul-Hamid, 
decă ar urma-o, căci s’ar expune să 
perdă totă popularitatea pe lângă popu- 
lațiunile musulmane.

Procesnlă contra generalului Boulanger.
„Presse" asigură, că sub preceden- 

tulă ministeră se făcuse o anchetă mi- 
nuțiosă în privința pretinseloră amăgiri, 
pe cari generalulă Boulanger ar fi în
cercată să le facă în armată, der că nici 
d. Floquet nici d. Freycinet nu putură 

constata nici o dovadă seriosă în con
tra generalului.

Italia in Africa.
„Esercito italiano", jurnală oficiosă, 

crede a sci, că generalulă șefă ală tru- 
peloră armatei din Africa se împotri- 
vesce cu energie la orl-ce întindere teri
torială, pe câtă vreme nu se va cunosce 
într’ună modă perfectă condițiunile ac - 
tuale ale regimului interioră din Abisi
nia. D-lă Crispi și ministrulă de răs- 
boiu suntă deasemenea în desacordă a- 
supra cestiunei Musuahului. Ministrulă 
de răsboiu nu voiesce să întreprindă o 
espedițiune fără a dispune de credite 
a căroră însămnătate ar face pe cameră 
să se dea înapoi.

Evenimentele din Serbia.
„Die Presse", jurnală oficiosă, bla- 

mândă pesimismulă de care dau probă 
ore-carl (fiare în urma apropiatei întor- 
cerî a reginei Natalia și a mitropolitului 
Michailă la Belgradă, admite, că acestă 
întorcere are semnificarea sa, der con
testă că aceste două personage voră 
juca în viitoră ună rolă ore care în 
Serbia. „Presse" esprimă convingerea, 
că guvernulă sârbă, actualminte la pu
tere, va avea mai multă decâtă d. Hen- 
gellmuller motive de a se plânge de în- 
torcerea celoră doi exilați. Comitetulă 
liberală din Belgradă a ținută erl o șe
dință extraordenară, spre a regula dis- 
posițiunile ce se voră lua pentru primi- 
rea metropolituîui Michailă. După ce a 
hotărîtă să învite pe radicali să ia parte 
la serbare, s’a decisă să se închirieze 
două vapore pentru a merge pănă la 
Turnu-Severină spre întâmpinarea exi
latului, care va fi rugată să trecă prin 
Basarabia și România. Radicalii consi- 
derândă cestiunea religiosă, fiindă și a 
loră, au adoptată decisiunile luate de 
comitetulă liberală.

Sltuatiunea în Baleani.
„Nemzet" primesce dintr’ună isvoră 

oficiosă din Viena o scrisore, care are 
de obiectă situațiunea actuală în Balcani, 
In acestă scrisore se c|ice între altele: 
Rusia acordă favorea sa poporeloră bal
canice cu prețulă acela, ca ele să joce

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS"

Revoluționarii români și cei maabiarl.*)
In revoluțiunea dela 1848 din Tran

silvania și Ungaria în oștirile maghiare 
alăturea cu soldații maghiari au luptată 
și Români, înrolați între honvecjimea, 
care combătea armiile lui Axente și Avram 
Iancu.

Lucrulă este curiosă, der se esplică.
Etă căușele:
Când a isbucnită revoluțiunea ma

ghiară la 15 Martie 1848, principiile, 
pentru a căroră realisare diceau că voră 
lupta Maghiarii, erau dintre cele mai 
fermecătore.

Egalitate,frățietate și liberalismu erau 
cuvinte ce nu puteau să lase răci nici 
pe Români.

Etă de ce vedemă în rândurile ar
mate luptândă pe ună Borlea contra lui 
Iancu, cărui mai târdiu îi ridică petră pe 
mormentă și pe care l’a ajutată în dilele 
nefericite ale sale.

Am cunoscută pe acestă Borlea.

Eram prea tînără pentru a’lă înțelege 
când vorbia despre pățania mai multoră 
Români bravi, catl au luptată alăturea cu 
honvedii lui Kossuth.

Totuși îmi aducă aminte de ună lu
cru. Elă (jieva „Ne-am înrolată cu to
ții, pentru că pe de o parte ne silia 
cârmuirea, der nu este mai puțină ade
vărată, că Maghiarii luptă în adevără 
pentru desrobirea loră și a celoralaite 
popore din monarchie. Și cum pe atunci 
înte Români, deși ar fi existată unitate 
de vederi, nefiindă ună organă, firin care 
noi să ne exprimămă aceste vederi și 
să ținemă astfelă o continuă 1-gătură su- 
fletescă între toți de același sânge, când 
Iancu s’a resculată contra Maghiariloră, 
cari pentru a perde românimea din Tran
silvania, au alipită Ardelulă cătră Unga
ria, noi cei cari luptamă în tabăra ma
ghiară nusciam de ce s’a răsculată Iancu, 
nu sciamă nici despre decisiunile luate 
în „Câmpulă libertății" dela Blașiu.

Cele audite la 1879 din gura fostu
lui revoluționară le-amă înțelesă mai 
târdiu. Fiindă la Constantinopolă acum 
trei ani, am întâlnită și am petrecută 
mai multe cjile în apropierea d-lui Const. 
Padeano, membru activă ală revoluțiuuii 

din Muntenia, și cari exilată fiindă după 
înăbușirea răscolei de aici, a fugită în 
Turcia, de unde nici nu s’a mai întorsă 
apoi.

Acestă venerabilă bătrână între alte 
multe ce ml-a spusă despre revoluțiu
nea din 1848, ml-a vorbită și despre a- 
cei Români munteni, cari s’au dusă și au 
luptată în tabăra generalului Bem contra 
armatei rusescl.

— Rușii în totdeuna au fostă pri
viți de noi ca dușmani, și astfelă era 
naturală ca să primimă apelulă ce ni-lă 
făcuse Kossuth : să mergemă și să luptăm 
cu elu pentru realisarea principiiloră 
marei revoluțiunl. Despre unirea Arde
iului cu Ungaria, precum și despre cău
șele pentru care Maghiarii doriau unirea, 
— numai târejiu luarămă cunoscință.

Câtă durere nu a simtită bătrânulă 
liberală, care cu lacrimi în ochi îmi 
vorbia despre modulă cum chiar C. A. 
Rosetti organisâ acea mică trupă de 
munteni, care se duseră să lupte sub 
Bem, comandantă ală armatei maghiare, 
contra Rușiloră, — când i-am dată ta- 
bloulă vieții de adl a Româniloră din 
Ungaria și Transilvania.

*

Acum de curândă s’a dată la lu
mină o scrisore a bătrânului Kossuth, fost 
guvernatoră] ală Ungariei.

Ea este o dovadă, că șefii revolu- 
țiunei din România, chiar și când fu 
vorba despre unirea Ardeiului cu Unga
ria, n’au înțelesă pe deplină tendințele 
Unguriloră. Căci e greu de credută, că 
decă ună Rosetti, Brătianu, Bălcescu etc. 
ar fi prevăzută, că acestă unire este o 
morte pentru Românii transilvăneni, ei, 
chiar contra concluseloră aduse în adu
narea dela Blașiu, să fi primită a mijloci 
acestă unire.

Dau aci în traducere o parte din 
scrisorea lui Kossuth cătră Bem, care va 
lămuri cestiunea:

„Am ondre a te încunosciința, că 
d. Bălcescu, representantă și împuterni
cită ală partidului națională din Ro
mânia, ml-a înaintată ună raportă ală 
său despre misiunea ce șl-o luase de a 
parlamenta cu revoluționarii ardeleni, și 
că ml-a predată și o declarațiune a lui 
Iancu, în care șefii promită a prepara 
spiritele poporațiunei pentru unire."

Cu alte cuvinte : Bălcescu intervenia 
pre lângă Iancu, ca acesta și cu prietinii 
săi să pregătescă spiritele pentru unire. 
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după musica dela Petersburg^ și Moscva. 
Câta pentru România nu doresce nimic 
altceva de câta nerecunoscerea princi
pelui Ferdinand de Hohenzollern ca prin
cipe moștenitora, încetarea fortificațiilor 
la granița rusescă, abrogarea mandatului 
de espulsare a emisarilora ruși. Guver- 
nula și camera română au dată deja un 
răspunsa la două din aceste pretențiunl. 
Creditata pentru fortificații s’a votata 
și se vora continua lucrările. Hotărîrea 
relativă la emisari va fi menținută cu 
tote că, pentru ore cari cașuri, se va 
revisui afacerea și probabila se va per
mite întorcerea câtor-va espulsați. Der 
nu trebue să se uite, că d. Catargiu nu 
se simte așa de sigura și că maioritatea 
sa e nesigură. Voma privi cu liniște, 
der cu o atențiune bine înțelesă, desfă
șurarea evenimenteloră în Balcani. Ceea 
ce a eșita la ivelă pănă acum în privința 
programei cabinetului româna nu pare 
că justifică cu desăvârșire speranțele ce 
panslaviștii puna într’ânsulă.

Semne de împăcare.
Părintele Agostino de Montefeltro, 

care atrase întrega Romă la predicile 
sale în timpula postului, în biserica sf. 
Carola la Corso, a terminata adl ultima 
sa predică, învocânda bine-cuvântarea 
lui Dumnedeu asupra Bisericei, Papei, 
patriei, regelui, miniștrilora, și asupra 
armatei italiane. Impresia era adâncă 
printre asistenți, și se manifesta prin 
aplause entusiaste. Nu cumva Vatica- 
nula e hotărîta a se împăca cu regatula 
Italiei ?

Austro-Ungaria și Serbia.
D-la Hengelmuller, ministru ala 

Austro-Ungariei la Belgrade, a fosta pri
mita în audiență solemnă de cătră re
genții cărora li-a remisa nouăle sale 
scrisori de acreditare. Ela a declarată 
că e însărcinata de cătră împăratula 
Franz Iosef să mențină și să întărescă 
relațiunile cele bune și cordiale ce există 
între Austro-Ungaria și Serbia. D-la 
RisticI a răspunsa, că regența e perfecta 
convinsă de înalta însemnătate ce tre
bue să se dea bunelora și cordialeloră 
relațiunl între Serbia și puternica mo
narchic vecină. Ea va sprijini deci din 
tote puterile sale pe ministrula Austriei, 
spre a atinge acestă țîntă.

Aniversarea bătăliei dela Cossova.
Președintele consiliului serbescă, ge- 

neralula GruicI, a propusa regenței de a 
face să se celebreze la 15 Iunie, în în
trega țâră, aniversarea bătăliei dela 1389 
pe câmpia Cossovei. D. GruicI a pro
pusa pe lângă acesta să se înalțe cu a- 
cestă ocasiune, la Krussevatz, una mo- 
numenta în amintirea vitejilora ce fură 
uciși în acestă bătăliă memorabilă. Mai 
multa încă, o edițiune populară a narării 
bătăliei să se facă cu cheltuelile statului. 
In sfârșită să se creeze ună ordină, care 

va aminti numele vechiului gospodară 
Lazără, eroulă dela Kassovai, și care să 
fiă purtată numai de regii și de principii 
moștenitori ai Serbiei. Ultima propunere 
e ca regele Alexandru să fiă încoronată 
la 20 Iunie (2 Iulie) în mănăstirea Zică.

Aceste propuneri au fostă adoptate 
de cătră regenții și o comisiune s’a nu
mită sub președința ministrului culteloră 
pentru a lua măsurile trebuinciose.

Complotu în contra Țarului.
Corespoudentulă diarului „Times“, la 

Petersburgă, anunță diarului său că in
cidentală de bombe dela Zurich a fă
cuta să se descopere ună întinsa com
plota urdita de nihiliștii cari îșl pro
puneau să asasineze pe Țarulă cu ocasia 
sărbătoriloră Paștiloră. Corespoudentulă 
diarului engles adaugă că printre personele 
arestate figureză număroșl oficerl de ar
tileria.

Trupe anglo-egiptene isgonite <le Sudanezi.
Sudanezii au fisgonita despărțemân- 

tulă de trupe anglo-egiptene, care cons
truia fortulă dela Habab. 0 expediția 
s’a trimisă dela Suakim pentru a res
pinge pe Sudanezi și a complecta cons
truirea fortului.

Conflictul^ turco-italiauu.
Ambasadorula Italiei a ceruta Părtei 

permutarea guvernatorului Ianinei după 
visita de scuse ce acesta din urmă va 
trebui să facă consulului italiană din 
Preveza. Ca răspunsa, Porta a comu
nicata ambasadei Italiei explicațiunile 
guvernatorului Ianinei, care negă că a 
primită cu răcelă pe consululă italiană 
din Preveza, der recunosce că i-a îna
poiata personală visita sa, pentru că 
făcea inspecția, adăogândă că totuși vi
sita sa a fostă înapoiată de secretarulă său 
Lucrurile stândă astfelă, Porta constată nu 
numai că incidentală nu are reparațiunea 
de mai susă, der că guvernulă nici nu 
o datoreză consulului din Preveza. To
tuși pentru a proba buna sa voință că
tră Italia, Porta propune una din cele 
două soluțiunl următore : Seu guverna- 
torula va visita pe consululă italiană din 
Ianina pentru a explica amicală inci
dentală, seu guvernatorulă va scrie con
sulului italiană din Preveza, pentru a 
explica amicală incidentală, der Porta 
preciseză bine, că acestă demersă va fi 
absoluta personala din partea guverna
torului. Ambasada Italiei a comunicată 
Porții răspunsulă d-lui Crispi la solu- 
țiunea pe car6 guvernulă otomană o 
propusese. D. Crispi subordineză res- 
punsulă său definitivă de cuprinsulă in- 
formațiuniloră complimentare ce le-a ce
rută la Preveza. Totuși ela declară de 
acum, că ofensa fiindă publică, repara
țiunea trebue să fiă tota asemenea, în 
loca de a se da una caracteta personală 
din partea guvernatorului Ianinei, după 
cum a propus’o Porta.

SCIRILE țlLUEI.
Petrecere la Nr. 1. Ună „comiteta 

de inițiativă1* va aranja mâne Sâmbăta 
în 15 Aprilie 1889 o petrecere cu danță 
în sala Hotelului Nr. I. Prețuia de in
trare 50 cr. de persdnă. Venitulă cu
rată este destinată pentru fondulă stu- 
dențiloră săraci dela școlele medii ro
mâne din Brașovă. Alte invitări parti
culare nu se voră face, de aceea onor, 
publică e rugată a privi acestă încuno- 
sciințare drepta invitare. Bilete se gă- 
sescă la cassă.

cari străbate cerulă seu vre-ună arcă în
flăcărat ale cărui căpătâie se cufundă îu 
prăpastia mării.

Făptura acesta negreșită, că vi-se 
pare o ființă privilegiată, ună copilă răs
fățata ală naturei. Este o victimă nu
mai. Sborulă și frumsețealui îi facă nu
mai dușmani : Sboru 'i neputinciosă îlă 
tradeză, frumseția strălucitore îlă perde. 
Avuntu’i măreță e o primejdie și pur
pura saună punctă de ochit. Inotătorea 
sa aripă imperfectă și pâcătdsă, ’lă lasă în 
voia pesciloră gămanl, și sborulă lui de 
nimica nesigură, neizbutit,’lă destină vul- 
turilură mării.

In care elementă să se încredă biata 
rândunică a valuriloră, și ce rolă sâ joce: 
de pesce, ori de pasâre?

Ori în care parte se întarce, spre 
valuri ori spre ceră, e mortea pentru ea. 
Trebue sâ piară mâncată de rechini seu 
sfâșiată de albatroși. Nici pasâre, nici 
pesce, e numai o victimă, pe care firea 
a împodobit’o frumosă pentru altară, pen
tru jertfelnică.

De vreme ce nu e cerulă făcută 
pentru ea, pentru ce ore biata rândunică 
ese din valulă tutelară ? Pentru ce ese 

* * *
Licitațiune in Vinerea mare. „Erdelyi 

Hirado“ primesce din isvoră deplină 
autentică următarea scire: Ună proprie
tara din Câmpiă (comuna Lacă — Szent- 
lak —) rămase în restanță cu darea. A 
cerută ca să i-se permită a-o plăti în 
trei rate la anumite termine, ceea ce 
i-s’a și concesă. La terminulă prima a 
întârdiată cu vre-o 13 dile, der atunci a 
plătită rata de dare la colectorulu, dela 
care a primită și chitanță. Inspectorulă 
de dare însă n’a voită să scie de acesta 
și, fără a-’lă avisa pe numitulă proprie
tară, trimise esecutoru asupra lui cu 
îndatorirea de a-lă esecua pentru tată 
restanța de dare, ca pe unuia care n’a 
respectata terminulă ce 'i s’a data de a 
plăti în rate, și totodată inspectorulă a 
ordonata ca obiectele esecuate să se și 
liciteze. Pe lângă tote protestările bie
tului proprietară, care cu chitanța la 
mână arăta, că elă a plătită prima rată 
a dârei, prin întrevenirea gendarmiloră 
ordonați de solgăbirăulu Szabo Ferencz 
din Turda, i-s’au luată 6 boi cari au 
fostă duși la Turda, unde în sunetulă 
tobei se începu licitația în sfânta di a 
Vinerei mari pentru bagatela sumă de 
240 fi. Fiind-că din causa solemnității 
dilei la prima licitațiă nu s’au aflată 
cumpărători, toba începu a se bate de 
nou, pentru a se licita cei 6 boi sub 
prețuia de 240 fi. ceea ce s’ar fi și fă
cută, decă ună fosta deputată dietală 
n’ar fi pășită la mijlocă, plătindă pentru 
proprietară întrega datoriă, împreună cu 
spesele de aprope 200 fi. Mai că nu’țl 
vine a crede, că trăescl în mijloculă 
creștinătății europene, când audl de fap
tele unoră astfelu de sbirl păgâni, cari 
facă ce voescu, pentru-că nu se temă 
de pedepsă.

♦* *
Societatea archeologioă și istorică din 

comitatulă Albei de josă a ținută în 
săptămâna trecută ședință în Alba-Iulia. 
S’a cetită ună raportă, în care se spune, 
că săpăturile pe glațiulă fortificațiiloră 
au avuta frumosă resultată, descoperin- 
du-se lucruri de valore pentru sciință 
și că întindându-se lucrările se speră în 
resultate și mai frumose. S’a dată de 

urmele unei băi romane estiDse a cetății 
Apulum. In urmă s’a desbătută asupra 
întocmirei almanacului de ăsta ană ală 
reuniunei și s’a hotărîtă, ca să se ia în 
elă între alte lucrări: Date despre miș
cările din timpulă lui Horea de Dr. I. 
Temesvary; date despre istoria cetății 
romane Apulum de Paul Kiraly etc. — 
Ce privesce datele despre mișcările din 
timpulă lui Horea, gâcesce orl-ce Ro
mână pe ce calapodă au să fiă croite.

* * *
Regimentele prințului de coronă Ru

dolf. Prințulă Rudolf era proprietar- 
șefă ală regimentului 19 de inf., ală reg. 
10 de artileria de corpă și ală reg. 1 de 
ulanl. „Reichswehr1* află, că aceste re
gimente nu mai portă numele fostului 
loră proprietară, ci portă numirea de 
„vacant, pănă ce o disposițiune a M. 
Sale monarchului le va conferi alțl pro- 
prietarl-șefl.

* *
Carmen Silva. Cetimă în „L’Italie**  

următarele rânduri, în care se dă o 
scurtă relațiune asupra unei nouă pro- 
ducțiunl literare a reginei României: 
„S’a represintata la teatrulă germană 
din Berlină ună mică actă seu mai bine 
o scenă în versuri, de Carmen Silva. 
E o bluetă romantică, a cărei acțiune 
se petrece în timpulă cruciateloră. Con
tesa Oda îșl așteptă soțulă plecată în 
Palestina ; der, în locu’i, se presinteză o 
tinără arabă. Contele a murită, și Megă 
aduce din parte’i casca sa plină cu pă- 
mântă din locurile sfinte și o sticlă cu 
apă din Iordană. Aceste amintiri evla- 
viose nu o scutescă pe contesa d’a fi 
bănuitdre asupra mesagerii ce i le aduce. 
Der iugenitatea tinerei orientale biruesce 
bănuelile Odii. Totulă ține ună sfertă 
de ceasă. Acțiunea e repede și versu
rile au acea distincțiune, care au ridi
cată susă talentulă reginei-poete.

* * *
Lucrulu de mână. Alaltăerl, Joi, s’a 

ținută în Reșnovă adunarea despărță
mântului ală IlI-lea (protopopiatulă Bra- 
nului) ală reuniunei învățătoriloră români 
din districtulă X, Brașovă. S’a desbă
tută în două ședințe cestiunea impor
tanței lucrului de mână și despre mo
dalitatea și mijlocele, prin cari s’ar pute 
introduce acestă obiectă în școlele po
porale. Aflămă, că d-lă Moiană, urmândă 
invitării comitetului despărțământului, a 
luată parte la acele ședințe si a ținută 
ună lungă discursă despre acestă obiecta 
importantă.

* *
Louis Ulbach. „Adevârulă**,  publi- 

cândă biografia răposatului scriitoră frau- 
cesă Ulbach, adaugă: Louis Ulbach a 
fostă ună filo-română în felulă lui Ubi- 
cini, etc. In anulă 1881 densulă a fostă 
în BucurescI, a visitata castelulă Peleșă,

Ar fi acum interesantă a sci și cău
șele, pentru care revoluționarii români 
făceau atâtă de multa după placula ce- 
loră maghiari.

Să sperăma, că se voră descoperi 
documente, din care să scimă și acesta.

In tota casulă ajl, când serbăma 
aniversarea celui mai ilustru revoluțio
nară română, e bine a ne gândi și la 
cestiunea de mai susă, căci din a ei lă
murire multe învățăminte vora pute să 
culegă aceia, care luptă pentru unitatea 
culturală a Româniloră.

Ioanu Rusu.

RÂNDUNICA MĂKn.
(de Fulbert DumonteilJ

Se întâmplă une-orT marinariloru, cari 
plutesca pe la tropice, să asiste la o pri
veliște și ciudată și frumăsă. Din spuma 
valuriloră se ridică cu sutele peșcii sbu- 
rătorl, cari descriu în cera curbe de câte 
o sută picidre ca să cadă în apa, din 
care se avântă erășl în susă. Sboră, 
sboră și se facă nevăcjuțl. Este o gonă 
de-asupra mării, ca ună danță, de stele 
că4ătore în ceră. Pescele acesta sbură- 

toră, cu o grațiă și c’o ușurință cu to
tală aeriană, a primită dela mateloțl nu
mele de rândunica mării.

In adevără e numai o biată amfibiă, 
care ambiționeză domeniulă mueteloră și 
goelanziloră, der e silită să se oprescă 
în pragula vieței aeriaue, neputânda să 
intre, să se urce în Chanaanulă cerescă, 
decâta cu condițiunea de-a se scoborî nu
mai decâta.

Aventulă său prodigiosă nu se pote 
numi unu sboră și înotătorele, care’lă 
susțină în spațiu, servindu’i mai alesă 
ca apără-cădere, nu suntă aripi.

Este mândru totuși pescele sburătoră 
când ese din vală și se ridică în aeră. 
Din pesce se crede pote, că s’a făcuta 
pasăre.

De susă vede valurile sdrobin- 
du-se cu sgomotă și bălăcindă în spu
mă pescii legați de mare. Se înalță, se 
înalță mereu urmărindu’șl curba miracu- 
losă.

Der îndată ca și cum natura ar fi 
întinsă mâna asupra operei sale neisbutite 
tjicendu’i :

— Stai, să nu mergi mai departe! 
se opresce, șovăe și cade.

Este numai un începută de pasăre, 
ună bietă ucenică ală aerului.

De mii de vecurl se silesce să ajungă 
rândunică și rămâne tată pesce. Der ce 
subiectă de studiu pentru sciință și ce 
tablou pentru privire! Pe când frega
tele și faetonii se pierdă în nori, rându
nica mării, descriindă ciudatele’i arabes
curi d’asupra apii, însuflețeșce cu sborulă 
său ciudata nemărginirea oceanului.

Adesea cade pe podulă unei corăbii 
și matelotulă mirată o ia în mâna sa ru- 
gosă diceudă :

— Plouă pescl!
Și mana acesta viă va fi pentru dân- 

sulă o bucată gustasă de mâncată; er 
biata rândunică rușinosă de căderea ei, 
făcândfl să se sclipescă soldii săi, carl’țl 
iau ochii, pare să dică:

— M’am înșelată ; mă ere ’earn pa
săre și sunt numai pesce. Dă-mă erășl 
talazului mării, legenului meu!

Rândunica mării e ună pesce minu
nata, care strălucesce cu fețele cele mai 
frumose :

Când îșl plimbă pe de-asupra valu
rilor solzii ei de purpură și de aură, par’că 
e o dîră de focă, o cutiă cu diamante, 
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și întorcendu-se la Parisă, a scrisă mai 
multe articole privitore la România, ar
ticole care suntă pline de dragoste pen
tru țera uostră. Fiindă unuia din amicii 
intimi ai lui Costache Rosetti, elfi a ți
nuta o conferință la Hotel-de-Ville din 
Parisa, când cu aședarea acolo a bus
tului democratului româna. Prin mortea 
lui Ulbach, literatura perde una eminenta 
și una neobosita lucrătora, și noi Ro
mânii perdema unuia din cei mai mari 
filo-românl.

** *

din abisa, gaja de siguranță și de pace? 
Și fiindcă norii sunta prea susă pentru 
aripile’i de ce n’a rămasa în spuma ta
lazului ori în namolula malului, nevădută, 
uitată ?...

Pentru-că cerulă o atrăgea și pen- 
tru-că simția bătendu’i ceva sub ari- 
pa’i slabă, neputinciosă: nu trebuia ore 
să’șl încerce sborulă și să apuce pe urma 
pismuită a locuitoriloră cerului?

Și voi asemenea, ale cărora puteri 
nu răspundă aspirațiunilora sublime, de 
ce să vă ridicați cu una greu jumătate 
de sbora de-asupra văgăuneloră, în care 
mediocritatea vă protegeza făcendu-vă 
să fiți uitați ?

Meritnla vostru vă denunță, talentul 
vostru vă acusă, pisma de josa vă ur
mărește și disprețuia de susă vă do- 
boră.

HărțuițI deodată de albatroșii și re
chinii speciei umane, nevoinda să vă 
coborîțl și neputenda să vă urcați, pie
riți nemernici între cera și apă, ca rân
dunica mărilorO. („România")

Artista Bârsescu. La 22 Aprilie n. 
s’a jucata pentru prima oră în burg- 
theatrula din Viena „Gyges și inelula 
său". Recensentula lui „Pester Lloyd" 
scrie, că D-șora Bârsescu, care a jucata 
ca Rhodope, una rola ca cele ce le 
jocă Wolter, a avuta una buna colorita 
și siugularitățl pline de talenta.

* * *
Incendiu. Din Cetatea de Baltă se 

scrie, că în 3,15 Aprile, la 10’/.2 a. m., 
<jiua târgului de țeră, a isbucnita acolo 
una foca înfiorătora, care alimentata de 
una venta vehementa, a distrusa patru 
case și o șură. Mare noroca au avuta 
locuitorii, că a alergată mulțimea din 
tergă, și din tote părțile a grăbita a 
localisa focula, căci altcum erau espuse 
flacărilora curtea cu tote supraedificatele 
parochiale. Preoții și omenii din Ches- 
lera, Boiana și Crăciunela au ajutata 
parochului de a asigurata archiva proto- 
presbiterală în biserică. Geudarmeria 
încă a purcesa cu mare energiă. Pa
guba e destula de mare considerândQ 
sărăcia, în carea înotă omenii pe acolo. 
In Găinara au suferita mai mulțl eco
nomi prin foca o pagubă de 622 fl. Au 
perita în flăcări și câteva animale de 
casă.

Programa noului niinistern de justiția.
Noulu ministru de justițiă un

guresc» Desideriu Szilagyi a adre
sată cătră alegătorii săi din Po- 
junu o scrisore, în care le arată, 
că întrându elu în partida liberală 
tiszaistă, îșl depune mandatulu ce 
l’a primită din manile loră, der 
totodată este datorii se le arate 
direcțiunea, ce voiesce se-o urmeze 
în viitoru ca ministru. Etă pe 
scurtă programulu d-lui Szilagyi: 

Mie — dice elă — ’ml este forte 
clară situațiunea grea a patriei nostre. 
Celti ce voiesce să urmărescă o politică 
practică nu p6te să nu împlinescă două 
postulate, cari isvorăscă din acestă situ- 
ațiune. Unuia este: că trăimă întrunii 
timpu când pacea nu este pe deplinii asi
gurată. Situațiunea nesigură din Orien- 
tulă și Apusula Europei, ne silesce să 
facemă pregătiri tota mai mari de răs- 
boiu.

Altuia este problema capitală de a 
rendui finaucele statului nostru. Statuia 
ungara trebue seu să’șl asigureze desvol- 
tarea și interesele prin jertfe grele, seu 
decă nu, rămânenda pe una nivela de 
decadență politică și economică, va fi 
pusa îuapoi între statele culturale și i-se 
va slăbi chiar posiția în monarchia dua- 
listică, și prin acesta se vora compro
mite scopurile politicei naționale.

Eu am declarata acum doi ani, că 
trebue să fimă pregătiți la jertfe. Cu 
ele împreună trebue însă să înainteze și 
lucrarea reformătore. Căci fără organi- 
sațiune internă pe terenula administra
tiva și culturala nu putema ajunge nici 
la consolidare economică.

Ordine și curățenia în toți ramii or- 
ganisațiunii statului, stârpirea și împede- 
carea abusurilora, prevenire imparțială 
și distribuire uniformă a beneficieloră sta
tului, aflarea puterilora corăspundătore 
și aplicarea lora la locuia corăspundă- 
tora, aceste sunta maxime simple, der 
neîndoelnice pentru a ține treză puterea 
morală, de care cu deosebire națiunile 
mici au lipsă, pentru a pute suporta jert
fele grele ce se cera dela densele. Er 
puterea politică să se potă susține prin 
observarea unei politice naționale basate 
pe principii tradiționale, pe care guver
nele și partidele trebue să le aibă în 
vedere.

Ideia couducătore a tendențeloră 
nostre politice a fosta și este o națiune 
politică unitară, o Ungariă unitară. 
Acesta înse numai pe basa egalității de 
drepții se pote. Religiunea, naționali
tatea, posiția socială și interesele eco
nomice sunta factori cari despartă, er 
în fața lora trebue să fiă unitatea în 
cultură și în instituțiunile legale ale or
ganismului de stata. Unitatea de dreptă 
este una cementO puternica pentru stata, 
der numai atunci, când ea se baseză pe 
idea egalității cetățeniloru, numai decă nu 
dă sancțiune legală deosebirilor^, decă 
nu ridică păreți despărțitori între cetă
țeni, ci decă se înalță peste orice deo
sebire și deșteptă consciința comuniunei 
și sentimentula contopirii....

Drepturile de libertate politică și 
personală precum și puterea statului 
trebue deopotrivă regulate prin lege.

Raporturile nostre cu celalaltă stata 
ala monarchiei — continuă Szilagyi — 
sunta stabilite în legile nostre. Trebue 
să ținem a la aceste legi.

Vorbinda apoi de reformele ce vo
iesce să se facă în justițiă dice, că unulu 
din punctele principale este complec- 
tarea și consolidarea organismului jude- 
cătoresca. De aici se ține decentralisarea 
tableloru regești și reforma ministerului de 
justițiă. Alta puncta este crearea de co
dice sistematice de legi spre a crea ega
litatea de drepta. Codula penala este 
gata, legea ereditară va fi presentată în 
curenda parlamentului.

In legătură cu principiile de mai 
susă pănă când se vora pute introduce 
reformele indicate trebue ridicata nive- 
lula judecătorilora și procurorilorfi, ceea 
ce er este condiționată prin ridicarea ni
velului instrucțiunii juridice, pe care o 
pregătesce ministerula cultelora și in
strucțiunii publice. Independența jude- 
cătorescă o respecteză pănă unde ea se 
unesce cu interesele comune și pentru- 
ca să nu potă trece peste acestă mar
gine. este necesara a se introduce o lege 
disciplinară mai practică și mai eficace.

Reforma procedurii penale va cu
prinde în sine și garantarea libertății in
dividuale. Cu ea împreună va urma și 
o lege care va regula drcptulu de întru
nire pe basa principiilora de libertate și a 
garantării intereselora statului.

Unuia dintre scopurile activității 
sale politice este reformarea organisației 
administrative în sensula acela, ca condu
cerea administrațiunei statului să fiă încre
dințată unoru funcționari numiți teorica și 
practica cualificațl. Organisațiunea de 
pănă acum este insuficientă.

Dintre legile cari se vora presenta 
parlamentului încă în sesiunea actuală 

Szilagyi amintesce una proiectă pentru 
cualificarea practică a funcționariloru ad
ministrativi și unuia pentru crearea unei 
jurisdicțiunl administrative cu part'"'- "•a 
elementeloră autonome, pentr ..io . 
tima instanță să fiă ună foră udecăto- 
rescă independentă.

Szilagyi încheiă accentuândă impor
tanța orașeloră, de cari 4'ce cătrebue să 
aibă o deosebită grijă politică națională 
ungurescă.

Turburările din Viena.
Luni, a doua di de PascI, turburările 

au începută de dimineța. Poliția vădendă 
că singură nu pote pune capătă turbu- 
răriloră, primi în ajutoră oștire. Două 
escadrone de dragonl fură primite cu 
sburăturl de petri. Lovindă cu săbiile 
în drepta și în stânga, împrăștiară mul
țimea. Totă diua patrule de polițiști și 
de dragonl cutrierară stradele și nimărui 
nu’i era ertată să stea în locă pe tro- 
toară. Celă care se oprea în contra or
dinului, era arestată. CâțI-va turburători 
încercară să spargă o prăvăliă închisă a 
unui jidovă, der fură arestați.

Sera au fostă recvirate și două com
panii de infanteriă și două de vânători. 
Ună comisară de polițiă a fostă lovită 
de ună individă cu umbrela peste capă. 
Dragonii năvăliră cu caii și cu săbiile 
scose, ca să înlăture mulțimea, der acesta 
îi batjocuri și pe doi călăreți, cari cădură 
de pe cai, îi luară în rîsă. Chiar și din 
birturi s’a aruncată cu petri în soldați. 
Birturile au fostă din causa acesta închise. 
In buzunarele celoră arestați s’au găsită 
petri mari și mici. La ună atacă de ca- 
valeriă ună oficeră și ună soldată că
dură de pe cai, oficerulă a rămasă nevă
tămată, er soldatulă suferi contusiunl.

A fostă arestată ună bărbată bine 
îmbrăcată, care împărția bani la copii, 
cu provocarea ca să-și umple busunarele 
cu petri și se arunce cu ele în polițiști. 
Ună polițistă călăreță a fostă maltratată 
de mulțime. Ună comisară, care veni 
în ajutorulă acestuia, fu primită cu o 
plăie de pietri. Ună altă polițistă veni 
cu fața plină de sânge și arăta cu sa
bia în direcțiune spre Laaerberg. Ună 
despărțămentă de dragonl porni în trop 
într’acolo, der fu primită cu sburăturl 
de petri, cărămidl, lemne ș. a. Soldații 
se aședară în dosulă uluciloră unei case 
(Rother Hof.) și îrapușeară în mulțime 
cu cartușe orbe. Apoi, cu tote petrile 
ce se aruncau din pomi și din ferestri 
în soldați, mulțimea fu împrăștiată. S’au 
făcută multe arestări. S’a constatată, că 
s’a slobozită asupra soldațiloră săgeți 
de lemnă din arcuri. Ună cală a fostă 
rănită de una, unui locotenentă i-a in
trată o săgeată în tunică. Au fostă 
mulțl răniți din mulțime.

In unele strade au încercată gre
viștii să scdță șinile liniei tranvaiului, 
au spartă fereștrile mai multoră tranva- 
iurl, au grămădită pietri pe șinl. Două 
vagone au fostă răsturnate și sdrobite 
cu drugurl de feră și cu topore.

Literatură.
Neuer vollstândiger Index zu Diez’ 

Etymologischem Worterbuche der roma- 
nischen Sprachen, mit Beruchsichtigung 
von Scheiers Anhag zur funften Aus- 
gabe, von Iohann Urban Iarnik. Heilbronn, 
Gebr. Henninger, 1889. Ună volumă în 
8° mare, cu 378 pag. Prețuia 8 mărci. 
— Una dintre lucrările cele mai de va- 
lore ale cunoscutului romanistă și filo- 
română Dr. Ioană Urban Iarnik, profe- 
soră la universitatea boemă din Praga, 
este indicele seu la vocabularulă limbi- 
loră romanice ală părintelui filologiei 
romanice Fr. Chr. Diez. Prin acestă 
indice se îulesnesce forte multă atâtă 
folosirea, câtă și înțelegerea operei ma
relui filologă. Lucrarea d-lui Dr. I. U. 
Iarnik, publicată pentru prima oră acum 
4ece ani, în acestă nouă edițiune apare 
în modulă celă mai completă, cuprin- 
dendă și cuvintele, care s’au omisă la 
prima edițiune, precum și materialul din 
adausulă lui Scheier la a cincia edițiune 
a vocabularului. Nu ne îndoimă, că a- 
ceia, cari se ocupă cu studiarea limbi- 

loră romanice, voră da totă atențiunea 
cuvenită migălosei lucrări a d-lui Iar
nik. — b.

„Transilvania", foia Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română. Nr. 7—8 din 
1 —15 Aprilie, 1889, a apărută cu ur- 
mătorulă sumară : Adunarea generală a 
reuniunei române de agricultură din Si- 
biiu. — Academia română. — Dela a- 
dunarea generală a băncei „Albina" din 
29 Martie n. 1889. — Procesă verbală 
luată în ședința comitetului Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, ținută la 4 
Martie n. 1889. — Consemnarea contri- 
buiriloră colectate prin d. Partenie Cosma 
dela 1 Iulie pănă la 31 Decemvre 1888 
în favorulă școlei civile de fete cu in
ternată a „Associațiunei transilvane" în 
sumă totală de 1088 fl. 11 cr. v. a. cari 
s’au adausă la colecta anterioră. (Urmare 
din Nr. 5—6).

„Candela", foiă bisericescă-literară, 
Nr. 4 anulă VIII, a eșită cu următorulă 
cuprinsă română: „Doctrina romano-oc- 
cidentală despre satisfacțiune." „Nece
sitatea creștinismului, contrarii și apă
rătorii lui în două secole de ânteiu ale 
er«i creștine." „Omiliile sântului Ioană 
Chrisostom la epistola cătră Romani." 
„Predică pentru sărbătorea învierii Dom
nului." „Cronică".

DIVERSE.
0 bute colosală. Ună mare comer

ciantă de vinuri din Champagne trimete 
din Epernay, pentru a figura la marea 
esposițiune universală din Parisă. o bute 
așa de colosală, că drumulă de feră a 
refusată să se însărcineze cu transporta
rea ei. Iși va face deci intrarea trium
fală în c: pitala Franciei trasă de 12 pă- 
rechl de boi. Conținutulă acestei buțl 
monstre e de 800 piese, adică de 200,000 
butelii. Cântăresce 20,000 chilograme și 
e legată cu cercuri de oțelă.

Unu fenomenu. Ună prusiană în verstă 
de patru-decl ani, cu numele Eduard Eis- 
chimann, a murită la spitalulă din Ge
neva în urma unei tuberculoze de plu- 
mânl. Făcendu-i-se autopsiă, s’a recu
noscută, că acestă individă avea inima 
și splina la drepta, er ficatulă la stânga.

Omorii. In noptea de 21 Aprilie s’a 
făptuită în Sofia o crimă îngrozitore, care 
a produsă o mare sensațiă în orașă. Două 
domne din înalta societate, mama și ne- 
pota, au fostă asasinate în casa loră. 
Unulă din vinovațl a fostă arestată cu 
produsulă hoției. Elă a declarată, că uci- 
gașulă a fostă ună servitoră serbă dată 
afară de curendă.

CJursuiu pieței Urașovu
din 26 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.47
Argintii româneseti - n 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orl - - - n 9.47 n 9.50
Lire turcescl - - - n 10.72 n 10.77
Imperiali - - - - n 9.72 n 9.77
Gălbuii n 5.60 n 5.63
Scris, fonc. nAlbma“6°/0 n 101.— M —._

n r. „ &>,0 n 98.50 H 99.—
Ruble rusescl - - - n 126.— „ 127.-
Discontuld - - - - 6'/,--®jo P® ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 25 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/„ . l . . . . 102.90
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 96.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 144._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis-une) - - 114.50
Bonuri rurale ungare ..... jqj__
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105._
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105._
Bonuri cu cl. de sortare .... 105_
Bonuri rurale transilvane .... 105._
Bonuri croato-slavone ..... IQ5_
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................. 99.30
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 144.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 131.50
Renta de hârtiă austriacă .... 85.06
Renta de argintă austriacă - - - - 85.40
Renta de aură austriacă ..... 111.20 
Galbeni împărătesei- ...... 5.65
Napoleon-d’orl ........ 9.491/
Mărci 100 împ. germane .... 58.57,/I
Londra 10 Livres sterlings .... 119.90

Editoră și Redactors responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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^Sătză cnozații editezi!
„Gazeta Transilvaniei întră în anulu alu 52-lea ală esistenței sale. x
Nenumăratele doveQl de simpatia și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româmloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincîițecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 

și națională. ............................... - ... . - -
Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are catra sianta causa a româ

nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece aQÎ din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi. .

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe săptămână totu cu prețulu de pana atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care <]i, erășî cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștalii.

De atunci înedee amu făcută totu ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțiai'ului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopu amă isbutitu ca (țiarulu se-șî aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcți dela ună cțiaru, mai alesă când elă este chiămatu a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urinare nu putemă tțice că amu ajunsă la capetulu îmbunătățiriloru.

Din contră, astătjî când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cjiaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloru poporului^ română: 
se cere dela noi se ne încordămu puterile cu îndoită energiă și se continuămu lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă noue 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 pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu îuceperea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în 4’arulu nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă acți la redactarea foii, suntemu 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 unu numeru însemnată de bărbați cu cunoscințe speciale, cari 

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

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună (jiaru cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, dela anulă I1OU 1889 îlicdce amft măl'itu în 
modă destnliî de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și se le întocmimu și s6 le redactăinu astfelu, 
ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoru și s6 se potă abona și separată.

Amă deschisă der âbonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a.,
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cjiarulu, amu deschisă abonamentă separată la numerele

1 . • rrt -1 ' 'CC __ _____A----i-»» zx »»-A rt 41
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voru costa pe 1U1U mimai 2 fl. V. a.

Rugămă pe abonații noștri de până acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru loru pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

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

Budapest a—B® redea Iu Predealft—Budapesta B.-B®esta-Aradii-TeiuN Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-inică Sibiiu
iTren de, Trenu Ti 

per- accele- r»t
| aone î

. omni-
ratu bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

|ll.io | 8.—
2.-

I
I

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădeșel

7.40
11.06 4.05
2 112

Oradea-mare 4.18

5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apaliida
Gliiriș 
Cucerdea
Ulora 
Vințulti de 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelti
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
MediașU 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovii

susu

Timișd
Predralii

BucurescI

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

I

Trenu
mlXt II

BucurescI 
g pg PredeaKi 

Timișu

Brașovii (

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașu

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

J 
I

Copșa mică

Micăsasa 
g 24, Blașiu

Crăciunelti 
Teiușu 
Aiudu
Vințulă de 

, Uidra
Cucerdea
Ghirișu

, Apahida

I 
I

6 38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34 
12.52'|Gîhrbău

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

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

Clușiu

Nâdășebî

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

sush

Oradea-mare

P. Ladăuy
—----- 1 Szolnok

Budapesta
Viena

Tren de 
per- 
sâne

T.'-iin 
accele- 
ratu

Trenu 
UllXt

7.30
1.14
1.45
2.32

4.10 7.10
4.56 7.31
5.37 8.14
6.07 8.36
6.55 9.12
8.36 10.24
9.13 10.46
9.56 11.19

10.37 11.47
10.59 12.02
11.16 12.09
11.37 12.25
12.16 12.53
12.33 1.05

1.51 1.47
2.18 2.08
2.48 2.30
2.56 2.37
3.14 2.53
4.01 3.26
5.28 4.40
5.56 5.-
6.37 5.32
6.58
7.14
7.29 6.11
7.56
8.18 6.43
8.58 7.12
9.15
9.34
9.53 7.51

10.25 8.17
10.47
10.57
11.04 8.42
11.19 8.47 10.50

1.15 10.08 1.33
3.29 11.51 3.29
6.33 1.55 7.45

j 2.50 7.15 6.05

Trenu 1 
omni- I 
bus

Trenu I Trenă 
omni- , de 
bua pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Tr.nA
mixt

UIureșu-Baidosu-Bistrița

Mureșil-Ludoșii
ȚagU-Budatelectl
Bistrița

4.40] Bistrița
8 02 Țagtl-Budatelecu
____ 1 Mureșu-Ludoșu

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

Viena
Hii<lape@ta
Szolnok

Aradu

Glogovațu 
Gyorok 
Paulișii 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
Soborșinu 
'Zamii 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
© ava 
Simeria (Piski) 
'Orăștia 
ȘibotU 
Vințulu de 
ilba-Iulia 
Teiușu

>ova

josu

2.17
2.371
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20'

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

10.35
11 .< 19
11.39
12.12
12.29

1.16

— Teiușă
9.05 Alba-Inlia

12.41 VințulU de
5.45 Șibotu
g_ (Orăștia
g 13 Simeria (Piski)
6.38 neva
6 51 |BranicIca
7 10 Ilia
7.37
7 5o ^am£l
8.42!'
9.12
9.41|
g gg Radna-Lipova

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Gurasada

Soborșinti
Berzava
Conopti

Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

josa

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.65
4.08
4.441
6.30

1.42
2.32

Copșa-iuică
j.Șeica mare 
, LomneșU
] Ocna
Sibiiu

11.-
11.21

Szolnok
Budapesta

Viena

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45

“6J7
6.40

Sibiiu-C'opșa-uiieft

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24

!Lomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșn-micâ 10.49 11.45

I
Cucerdea - Oșorheiu-

5.50| Beg'liinulu săsescii

Siineria(Piski)-B®etroseni B’etroșeni-Sinieria(PiskO

8.—
8.30
9.1 )2jHațegă
9.32 IPui

10.1 1 Crivadia
10.51||
12.16 ■
12.50

1.19.
2._
3.04»
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30 

Merczifalva
Timlșoraio

Simeria
Streiu

Banița
Pctroșeni

n
2.42*Petroșeni
3.25 Banița
4.16 Crivadia
5.11 îp ui 

_£^:IHațega
6.40|streiu
7.12|Simerla

Aradu—Timișora

Arad A
Araduld nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12 

_5.55l 

_6.41
7.26
8.14
8.50

Heghinul-săs.

6.13
6.38.,„ tfV Cucerdea
1 -19 ru *
7 "‘ța 
fi9OliLudoșa

'JM.-Bogata 
flernută 
Sanpauld 

____  Mirașteu

Oșorheiu

3.06 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— -------
7.56 7.-

Be^hinulft săseseii- 
Osorlieiu-Cueerdea

Timisora—Aradft

6.05 5.48Timișbra 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 Nemeth-Sâgh 8.36 7 23
8.14 8.08 Aradulâ nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Reghinul-săs.IiOșorheiu

Mirașteu 
Sân paulii 
lernutU
M. Bogata 
LudoșU 
Cheța 
Cncordea

8.35
10.20

6.56 12.15
7.16 12.35
7.40 12.58
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18
9.40 2.46

8—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Slmeria (Piski)-Vuied.

Bistrița-lTEur^șfi-Bjudoșii

Turda—Ghirisu

9.41
1.11

(«hirișA—Turda

Ghirișd 
Turda

9.26
9.47

1—
O

jx
 1,1

Turda
Ghiriși

8.29
8.50

—

3.19
3.40i

Si^liișoi-a—Odorh ei» Odoi-lieiu—Sighisora
—

Odorheiu Sighișoră9.45

Simeria (Piski) 2.18
2.39
3.08

I nied.-Simeria (Pisk i
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5.38 (
I 9.16 51

niedora
erna

Simeria

~9.36
9.50

10.15


