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Brașovu, 20 Aprilie v.
„Presa liberală din Ungaria se 

află în acea situațiă ciudată, că 
din principiu trebue se’șl închicjă 
ochii în fața verdictelorti chiar ne
înțelese ale curțiloru cu jurați, 
care pronunță verdictulu de nevi
novăția chiar și asupra unoru trans
gresiuni, ce în nici unu statu din 
lume nu trecu nepedepsite.“

Acestă observațiă a găsitu cu 
cale se o facă foia tiszaisztă 
„Pester Lloyd11 la afirmarea foiei 
germane „Tagespost“ din Grațu, 
„că e mare apăsarea în Ungaria, 
mai alesu în ce privesce pressa/

In urma celoru petrecute de 
vr’o trei ani încbce cu pressa ne
maghiară din țerile ungare, e în 
adeveru o mare cutezare a mai 
vorbi de „verdicte neînțelese de 
nevinovăția11 ale curțiloru ungu
resc! cu jurați, a mai vorbi de 
pressa „liberală ungurescă11, de 
„transgresiuni ce în nici unu stătu 
din lume nu râmânu nepedepsite11, 
pe când în țera lui Tisza Kalman 
aru fi trecute cu vederea.

E adeveratu, că în anii din urmă 
pressa săsescă din norocire n’a 
fostu tîrîtă înaintea curțiloru un
guresc! cu jurați, și decă foia 
guvernamentală se mărginea a 
împuta foiei din Grațu că nea- 
deveru grăesce, deorece nici unei 
foi săsescl nu i-s’a intentatu pro- 
cesu de pressă în anii din urmă 
și prin urmare nici condamnată 
n’a fostu nici una, atunci dreptate 
ar fi avutu.

Der „Pester Lloyd11 vorbesce 
de verdicte date și încă de ver
dicte de „nevinovățiă11. Apoi sci- 
utu e, că între numerulu de noue 
verdicte date în urma proceseloru 
intentate foiloru naționalităților!! 
nemaghiare, șepte verdicte, date 
în procesele de pressă intentate 
foiloru românesc.!, au fostu tote 
verdicte de vinovăția, er nu de ne- 

vinovățiă cum spună jupânii dela 
fâia guvernamentală. Toți cei acu- 
sațl în aceste processe au fostă 
condamnați, cei mai ynulți cu tem
niță, ceilalți cu amende în bani.

Și ce a făcută pressa „liberală11 
ungurescă? Inchis’a ochii în fața 
acestoră verdicte condamnatăre? 
Nu numai că nu și-i-a închisă, ci 
a strigată ca turbată, că s’au dată 
doue verdicte achitatore (unulă 
în procesulu ,,Zastavei“) și nu au 
fostă condamnați toți cțiariștii ro
mâni cu temniță pe ani de cjiie, 
decă nu chiar la muncă silnică 
pe vieță. Ce ar fi fostă înse de 
ea, când verdictele ar fi fostă a- 
chitătore, decă deja condamnările 
destulă de aspre nu o-au mulță- 
mită ?

Și într’adeveru, că neînțelese au 
fostă pentru lumea streină aceste 
verdicte într’ună stată, unde pănă 
atunci se credea că domnesce li
bertatea cuvântului și a pressei; 
er pentru pressa ungurescă, decă 
în adeveru liberală era, trebuia de 
asemenea se fiă neînțelese, nu 
fiindu-că cei acusați n’au fostă 
condamnați toți la muncă silnică 
ci fiindu-că au fostă condamnați 
pentru arătarea unoră gravamine, 
care în statele adevărată consti
tuționale suntă luate în conside
rare , căutându-se a se înlătura 
relele dovedite prin ele.

Neînțelese ară fi trebuită în a- 
deveră se fiă pentru pressa ungu
rescă, decă liberală era, verdictele 
condamnatbre ale curțiloră ungu
resc! cu jurați, vecjendu cum, în 
timpă ce cjiariștii români suntă 
condamnați, cei unguri din contră 
suntă liberi se agite și se unel- 
tescă în contra naționalitățiloru 
nemaghiare, se le insulte și bat- 
jocurescă, fără a li-se atinge mă- 
cară ună firă de peru din capă.

Afirmândă neadevăruri, cum 

face „Pester Lloyd11 și in cașulu 
de față când atâtea dovecji îi 
sdrobescu aserțiunile, foia ungu
rescă afirmă ceea ce susține pres
sa naționalitățiloru nemaghiare, 
ceea ce se scie cu deplină con
vingere și în afară, că cu altă 
mesură se mesoră libertatea de 
pressă când e vorba de cjiarele 
naționalitățiloru nemaghiare, și cu 
alta se mesoră libertatea de pressă 
când e vorba de cțiarele ungu
resc!.

Bunii simțu celu puțină de a 
nu nega pe față realitatea s’ar 
pute pretinde chiar și dela o fbiă 
tiszaistă, sciutu fiindu că nu mai 
trăimu în timpuri, în cari uneltirile 
și prigonirile regimului tiszaistă și 
ale șovinismului unguresc ară pute 
remâne ascunse dinaintea lumei.

In contra politicei coloniale italiene.
O manifestația împunătore, în contra 

politicei coloniale italiene, s’a făcută la 
Turinfl. Asociațiunile de lucrători, pre
cedate de drapele și cântândă Marselieza, 
au străbătută stradele în ordine perfectă 
și au mersă s<5 remită prefectului o pro
testare în contra orl-cărui proiectă de 
acțiune în Abisinia. Meetingulfl avendfl 
ună caracterfl radicală, marșulfl regală nu 
s’a cântată. O manifestația analogă s’a 
făcută la Milanfl, cu strigătele de : „Jos 
politica colonială !

Conferința pentru Samoa.
In 17 Aprilie s’a ținută în Berlină 

prima ședință a conferinței pentru aface
rile Samoei, sub președința contelui Her- 
bertă de Bismarck. Delegații străini au 
venită la locuia ședințelorfl în Wilhelm- 
strasse, pe josă și în costumă de orașă. 
Contele Herbertă de Bismarck, în nu
mele împăratului, li-a urată bună-ve- 
nire.

Cestinnca polonesă în Germania.
Camera senioriloră din Berlină s’a 

întrunită la 17 Aprilie în ședință. D. de 

Puttkamer, fostă ministru, din nou nu
mită membru ală acestui corpfl, a asistată 
la desbaterl. Diferite proiecte de lege 
s’au adoptată fără discuțiune. Când veni 
în discuțiune proectulă de lege specială 
pentru provincia Posen, d. Coscielski 
exprimă părerea sa de rău, că vede, că 
guvernulă silesce pe PolonesI să păs
treze o atitudine ostilă cătră densulă. 
Oratorulă speră că legea nu va servi a 
combate esclusivfl polonismulfl. Exter
minarea elementului polonesă în Prusia 
orientală ar fi o mare nenorocire, căci 
decă acestă elementă ar dispăre, slavis- 
mulă s’ar întinde acolo. Decă, din po
trivă, guvernulă păstreză față de Polo
nesI o atitudine binevoitore, aceștia din 
urmă voră fi ună metereză în contra 
năvălirii slavismului. Cu tote aprețiările 
drepte ale! d-lui Coscielski, legea s’a 
adoptată.

Jubileulă Ini Washington.
In 30 Aprilie a. c. s’a serbată în 

New-York aniversarea de o sută de 
ani dela intrarea în oficiu a celui din
teiu președinte ală republicei Stateloră- 
unite, a lui George Washington. După 
programă actualulă președinte Harrison 
avea să plece în 29 Aprilie dela Washing
ton la Elisabeth-Port și de aici pe apă 
la New-York. Tocmai acestă drumă îlu 
făcuse și Washington acuma o sută de 
ani. Vre-o sută de corăbii așteptau spre 
a acompania pe președinte, făcendfl 
mare paradă. Grandiose festivități se 
pregătiră, precum: mare recepțiune la 
primăria, Te-Deum-urI în tote bisericile, 
revistă de trupe, iluminațiune, artificii, 
banchetă și ună bală grandiosă festivă în 
Metropolitan Opera House. Serbarea a- 
devărată jubilară s’a făcută la tesaura- 
riată, unde odinioră Washington a fostă 
Introdusă ca președinte. Aici s’a ținută 
vorbirea festivă Chauncey Depew și a 
urmată poesia lui Whittier și alocuțiunea 
președintelui Harisson, tote spre lauda și 
mărirea nemoritorului bărbată, care odi- 
nidră a fostă celă dinteiu în râsboiu, 
celfl dinteiu în pace și celă dinteiu în 
inima poporului său și a rămasă pănă în 
cțiua de adl.

FOILETONUL# „GAZ. TRANSU

Inflnința și importanța plasticei.
CorpulQ omenescti, ca orl-care or- 

ganismu din universă, este productulă 
unei periode de desvoltărl incalculabilii 
de lungi, în care tipulu primitivii, din 
imperfecta ce era, sub influința naturei, 
s’a perfecționată succesiva până ce a 
ajunsa la starea și mărimea lui de as- 
tăc]I. Natura singură însâ, pe lângă totă 
puterea ei ce se manifestă în universa, 
îndreptânda,schimbânda șiperfecționânda 
fără încetare tote creațiunile, nu ar fi 
fosta în stare a ridica pe orna la înăl
țimea lui de astădl, decă acesta, în vir
tutea deosebitelora lui făcultățl și apti
tudini, precum și recunoscendu-i-se înalta 
misiune ce o are, nu s’ar fi bucurată de 
o îngrijire specială sistematică, fiinda su
pusa educațiunei. Acestă îngrijire, acor
dată ființei omenescl la diferitele popore 
câte s’au succedată, in decursula timpu- 
rilora, o aflămă normată mai întâi prin 
natura împrejurărilor între cari auviețuita 
și apoi prin gradula lora de cultură și 
civilisațiune.

O educațiune însă, care s’ar fi es- 
tinsa asupra totalității ființei omenescl, 

considerată sub duplulă raportă ală firei 
sale, adecă atâtă asupra spiritului, câtă 
și a corpului, la prea puține poporâ o 
aflămă.

Dintre poporele antice, singură Ele
nii și mai în urmă Romanii au fostă a- 
ceia, cari, pe basa cunosciințeloră scose 
din firea omenescă, s’au încercată a da 
omului o desvoltare omnilaterală, aducând 
armoniă în ființa lui. Ei au recunoscută 
adevârulă esprimată în sentința „mens 
Sana in corpora sano~ și l’au și practicat. 
Unfl spiritfl forte si liberă într’ună corpfl 
vigurosfl și destoinicii a 'fostă temeiulfl 
fericirei la ei. Nu totfl asemenea însă a 
fostă înțelesă educațiunea la poporele 
cari au urmată în urma lorii și dintre 
cari unele esistă pănă astădl.

Nu, căci negligiândă desvoltarea cor
porală, au promovată numai cultura spi
ritului, făcendfl din omfl o ființă slabă și 
supusă la tote neajunsurile. Nu e deci 
mirare, decă la generațiunea actuală nu 
esistă armonia necesară între desvol
tarea spiritului și a corpului, ceea ce 
binele și prosperitatea omenimei o re
clamă imperiosfl. Acestă desvoltare uni
laterală abia în timpulă din urmă a 
deșteptată spiritele binevoitorilorfl ome
nimei, cari încercară a o delătura și a 

o împiedeca în cursulă ei mai departe, 
îngrijirea trupescă prin scăldl, spă

lare, plimbări în aeră curată, aerisirea 
desă a odăiloră în care lucrămă și dor- 
mimfl, precum și altele de felulă acesta, 
ce ni-le impune higiena pentru conser
varea sănătății, e mai pe susă de îndo- 
elă, au influință binefăcâtore asupra omu
lui, der ca să producă o îmbunătățire în 
rassa omenescă, tflte aceste nu suntă în_ 
destulitore. O stare mai priinciosă, mai 
avantagiosă în organismulă omenescă, 
numai prin gimnastică, prin esercițiile 
corporale se va pute produce.

Acesta este astădl un fapt în genere recu
noscută de tdte națiunile civilisate, cari 
au introdusă cultulfl eseroițiiloră corpo
rale în educațiune ca pe ună factoră de
cisivă pentru formarea și nobili tarea o- 
menimei. De sine se înțelege, că acestă 
începută abia în timpulă din urmă s’a 
făcută și binefacerile lui nu s’au putută 
încă estinde asupra întregei omeniml. 
GenerațiunI întregi voră trebui să trecă 
pănă ce gimnasticastrăbătendă în tote stra
turile societății, să dea nascere unei schim
bări esențiale, atât în forma câtă și în con- 
stituțiunea omului. Și cumcă gimnastica 
este chemată a sever și acesta, asemenea 
este ună faptă necontestabilă. Căci decă 

influința binefăcătore a gimnasticei asu
pra individului s’a documentată pănă la 
evidență pe basa dateloră anatomice și 
fisiologice, atunci ea are totă aceea va
lora și asupra totalității. Legile naturale 
participă în modă egală la desvoltarea 
fiă-cărui organismă, o abatere dela ele 
seu o nesocotire a loră nu permită, îna
intea lorfl trebue sâ se plece și capulă 
celă mai luminată, decă cumva nu vo- 
esce a atenta la vieța și la prosperita
tea sa.

Ni-se impune deci, spre a pute do - 
vedi influința gimnasticei asupra ome
nimei, a arăta acele legi naturale, dela 
cari aternă desvoltarea tuturoră creatu- 
reloră, și a cerceta decă ele suntă de o 
valore generală.

înainte de tote, pentru desvoltarea 
tuturoră ființelorfl, de cea mai mare im
portanță este întrebuințarea seu neîntre- 
buințarea organeloru. Pe când prin în
trebuințare, organele se întărescă, se în- 
vertoșeză și se desvOltă, pe atunci prin 
neîntrebuințare, prin inerțiă, devină slabe 
și se ruineză. Causa acestui fenomenă 
este a se căuta în procesulă schimbării 
materiei, care este cu atâtă mai forte, cu 
câtă activitatea organeloră este mai mare 
OrI-ce activitate a creeriloră, a nerviloră,
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Armameutulă Turciei.

După „Revue de Cercle Militaire,u 
Turcia are : 200,000 pusei Wincester, 
Remington, Martini-Peabody; 150,000 de 
pusei Sniders; 440,000 de pusei Martini- 
Henry, 1,300 de tunuri de campanie 
Krup. S’au mai comandată în Februarie 
1887, 500,000 pusci Mauser, cu magasiă 
și de calibrulă 9 mm. 5, și 500,000 de 
carabine, de același calibru, pentru ca
valerie ; der pănă acum nu s’a primită 
nici a decea parte din acestă comandă.
Bugetulă <le resboiu si alu marinei rusesc! 

pe i8S9.
Bugetulă de răsboiu pentru anulă 

1889 care întrece pe acel din 1888 cu 
6,329,015 ruble, se urcă la 215,569,510 
ruble și prevede, afară de sumele date 
pentru prestațiunile în bani și în natură, 
pentru îmbrăcăminte, casarmare, etc, și 
cheltuelile următore :

Fabricarea armeloră și munițiuniloră 
10,335,749 ruble. întreținerea materia
lului de artileriă și esercițiur! 2,080,620 
ruble. EsercițiurI de tiră ale reserviș- 
tiloră 1,273,268 ruble Ridicări topo
grafice 272,000 ruble. Drumulă de feră 
militară transcaspiană și întreținerea flo
tilei pe Amu-Daria 2,872,356 ruble.

Bugetulă anului 1889 este de 
39,383,019 ruble, cu 210,705 ruble, mai 
scădută decâtă acela ală anului trecută. 
Construcțiunea de vase e suma de 
44,848,019 ruble; artileria și minele, 
3,800,000 de ruble și călătoriile vaseloră 
de resbelă 2,100,000 de ruble.

Refularea succesiunii tronului României.
„Munitorulu oficială11 de Marți 

a publicată patru acte privitore 
la regularea succesiunii tronului 
României. Aceste acte suntă :

1) Scrisorea A. S. R. Principelui 
României adresată A. S. R. Principelui 
Carolă Antoniu de Hohenzollern;

2) Scrisărea A. S. R. Principelui 
Carolă Antoniu de Hohenzollern adresată 
A. S. R. Domnulă României;

3) Actulă familiei princiare de Ho
henzollern, și

4) Scrisorea A. S. Principelui Wil
helm, principe ereditară de Hohenzollern, 
adresată M. S. Regelui României cu data 
de 24 Decembre 1886, prin care princi
pele Wilhelm renunță la corona română 
în favorea fratelui seu mai mică, princi
pele Ferdinand.

Președintele consiliului de miniștri, 
d-lă Lascar Catargiu, referindă consi
liului de miniștri asupra acestoră acte, 
dice:

„Aceste aote, d-loru miniștri, suntă 
de ună interesă capitală pentru viitorulă 
României, legată de gloriose destine ale 

familiei domnitore, pentru stabilitatea 
instituțiuniloră nostre, pentru regulata 
transmisiune a puterei suverane. Ele 
stabilescă ordinea succesiunii la Tronulă 
țerei, conformă spiritului și textului pac
tului nostru fundamentală, acestă trainică 
legătură între țeră și dinastia sa“.

PROGRAMA
Primirei Alteței Sale Regale principelui 

Ferdinand altl României.
Alteța Sa Regală, principele Ferdi

nand ală României, moștenitorul^ pre
sumptive ală Cordnei. venindă în țeră, 
va fi primita, în noptea de Marți, 18 
ale curentei, la sosirea în gara Vârcio- 
rova, de cătră d-lă generala G. Anghe- 
lescu, comandanta ala corpului I de 
armată, de d-la generala comandantulă 
divisiei I, de una adjutanta regesca, de 
prefectula județului Mehedinți și de 
comandantula garnisonei. O gardă de 
onoie cu drapelă va da onorurile cu
venite.

In timpula nopței, dela Verciorova 
pănă la PitescI, numai d-nii prefecți ai 
județelora respective precum și coman
danții de garnisone ai reședințelora de 
județe se vora afla la trecerea trenului 
pe peronulă gărei. Prefecții vora însoți 
trenula în percursula județelora lore.

La PitescI tote autoritățile civile 
și militare și o gardă de onore cu dra- 
pela și musică se vora afla pe peronulă 
gărei.

La Chitila, Alteța Sa Regală va fi 
întâmpinată de d-la prefecta ala jude
țului Ilfova și de comandantula regi
mentului ala 3-lea de linie cu o depu- 
tațiune a corpului oficerescă ala acestui 
regimenta.

Miercuri 19 ale curentei, la orele 9 
și jumătate dimineța, trenula sosinda în 
BucurescI, Alteța Sa regală Principele 
Ferdinand va fi întâmpinată de Majes- 
tățile Loră la gara de Norda. Aci vora 
fi față I. P. S. S. Mitropolitula Primata 
alu României, d-nii miniștri, d-nii pre
ședinți ai Senatului și Aduuărei deputa- 
țiloră, d-nii primula-președinte și preșe
dinții înaltelora curți de casațiune și 
de compturl, d-nii procurorl-generall ala 
înaltei curți de cassațiune și procurora 
ala înaltei curți de compturl, d-nii generali 
și casa regală, d-nii prima-președinte și 
procuroră-generala ala curtei de apela 
din BucurescI, d-la primara alu capitalei 
cu consiliula comunala, și d-nii decani 
ai facultățilorfl.

LTnă escadronă de gendarmi călări 
va escorta trăsura regală. Trupele gar
nisonei vora fi înșirate dela gară pănă 
la paiață. In curtea palatului voră fi 
toți d-nii oficerl din garnisonă, cari nu 
se voră afla sub arme.

La orele 8 și jumătate sera va fi o 

retragere cu facle, eseoutată de tdte 
musicele din garnisonă. La aceeași 
oră se vora afla la paiață toți d-nii 
generali, d-nii șefi de corpuri, precum 
și corpulă oficerescă ală regimentului 
3 de liniă.

SCIKILE PILEI.
Escursiune școlară. Erl, MercurI 19 

Aprilie v., după amedl, elevii dela școla 
comercială română de aici au visitată 
sub conducerea d-lui profesoră Arseniu 
Vlaicu fabrica de postavă din Brașovă 
a d-loră IF. Scherg ct Comp. Directorulă 
acestei fabrici, d-lă W. Scherg a pri
mită pe elevii visitatorl în modulă celă 
mai afabilă și 11-a dată tote esplicațiu- 
nile de lipsă în privința manipulațiunii 
din fabrica atâtă de escelentă condusă 
de dânsulă și întocmită după sistemele 
cele mai nouă.

* * *

•) Zettler.
**] Datele acestea suntă luate clin Zettler.

Finanți ucigași. „Pester Lloyd11 pu
blică din Sigetulă Marmației următorele: 
„La 18 Aprilie plecară din comuna De- 
sescl, în Maramurășă, șepte contraban
diști cu grea povară de sare cătră Baia- 
mare. La marginea comunei CrăcescI 
le eșiră în cale trei 6nanțl. Patru con
trabandiști isbutiră să fugă, er ceilalți 
trei Ioană Romană, Vasile Romană și 
Ioană Popă înzadară aruncară sarea, 
căci fură prinși, și ce urmă e lucru gro
zavă. Lipsescă amărunte despre cele 
petrecute, der în diua următore fură gă
site în Mora cadavrele lui Ioană Ro
mană și Ioană Popă. Procuratura a 
pornită deja cercetare. Cei trei finanțl 
n’au putută fi ascultați, deorece nu s’a 
dată de ei pănă acum. Der ei au fă
cută îu DesescI arătarea falsă, că toți 
contrabandiștii au fugită. Sarea au ni- 
micit’o finanții setoși de sânge. Amân
două jertfele loră au fostă îmormentate 
într’o gropă comună. In întregulă ți
nută domnesce mare amărîciune. Săr
mani Români!

* * *
Lăutari români in Parisă. Marți a 

plecată la Parisă trupa de lăutari din 
BucurescI, în numără de 15 persone, care 
va cânta la restaurantulu ce d. Iordache 
Ionescu, birtașă vestită în BucurescI, va 
deschide în localulă exposițiunei. înainte 
de plecarea trenului, banda de lăutari 
a esecutată pe peronulă gării mai multe 
cântece naționale. La plecare a cântată 
marșulu „Deșteptă-te Române“, în aplau- 
sele asistențiloră. Vagonulă în care se 
aflau lăutarii era împodobită cu drapele 
tricolore.

* *
Tergulu de Pasci in Cohalmii, lângă 

Sighișdra, a fostă, cum ’i se raporteză 

lui „Siebb. d. Tagbl.“, de astădată unulă 
din cele mai bune, cu tote că timpulă 
n’a fostă favorabilă. S’au adusă la târgă 
mulțime de vite și s’au vândută în acele 
dile 2329 vite cornute și 556 cai. Pre
țurile au fostă între 140 fi. și 340 fl. 
pentru o păreche de boi, 40 pănă la 80 
fl. pentru uuă bivolă, 30—50 fl. pentru 
o vacă albă. Caii au fostă în totulă 
bine plătiți și mulțl cumpărători au tre
buită se se reîntorcă acasă fără a’șl putâ 
cumpăra vitele necesare. Cu târgulă au 
fostă mulțumiți și meseriașii și indus
triașii.

*• *
Notificare. Trimisulă estraordinară 

română la curtea din Viena, Teodoră 
Vâcărescu, a fostă primită Luni în au
diență privată la Impăratulu, spre a-i 
preda scrisorea autografă a Regelui Ca- 
rolă, prin care acesta îi notifică procla
marea prințului Ferdinandu ca moșteni- 
toră ală tronului română.

** *
Ateneulu românu din BucurescI. Con

ferințele Ateneului reîncepă adl, Joi. Va 
vorbi d-lă Ionescu-Gion despre; „Istoria 
națională în școlele n6stre“.

* >: *
Artista română Darclee (Hartularu a 

părăsită opera mare din Parisă. Frumosa 
Margareta (d-na Darclee) a fostă anga
jată, spune „Românulă“, pentru stagiunea 
viitore a teatrului din Nizza de d-lă 
Raoul Gunsbourg, cu 8,000 lei pe lună.

*» *
Nou corii de plugari. In comuna Mi- 

calaca s’a înființată ună coră de plugari, 
carele pentru prima dată la Bunavestire 
din anulă curentă a cântată sfânta li- 
turgiă în biserică sub conducerea d-lui 
învâțătoră Savu Mihuția, spre deplina 
mulțămire a credincioșiloră. Felicitămă 
atâtă pe coriști, câtă și pe conducâtoră 
și pe sprijinitorii acestui coră!

** *
„Drapelulu literară" e titlulă unei 

reviste literare, ce va apăre în curendă 
sub redacțiunea d-lui Ionă N. Romană, 
care colaboreză acum la „Convorbirile 
literare11 și la „Familia11 din Oradea- 
mare.

♦* *
Dela Academia ungurescă. Contele 

I liu Andrassy, fiindă alesă președinte 
ală Academiei ungurescl, a refusată a 
primi acestă funcțiune, (jicândă că sănă
tatea îi e sdruncinată. Membrii acade
miei speră, că totă voră îndupleca pe 
contele Andrassy a primi acestă sarcină. 
„Budap. Tagblattu asemănă Academia cu 
ună frundișă golă, în care nu vrea să 
intre Iuliu Andrassy, ca să fiă mărimea 
unu, în dosulă căreia să se așede nenu
măratele nuli ale Academiei, ca astfelă

a muschiloră, a ligamenteloră, a dseloră 
și a pelițeloră, este împreunată cu o 
perdere a materiei, care sub împrejurări 
normale, când corpulă e sănătosă, se su- 
plinesce numai decâtă prin sângele ce 
circuleză prin întregit corpulă. De aci 
resultă, că desvoltarea organeloră stă în 
proporțiune dreptă cu activitatea loră.*)

In genere este cunoscută, că mușchii 
prin mișcări puternice continue, prin o 
gimnastare regulată, se desvoltă puter
nică; și din contră, câtă suntă de slabi și 
fără putere mușchii la omenii, cari îșl 
petrecă vieța în neactivitate. Totă ase
menea se întâmplă și cu desvoltarea ose- 
loră, deși nu într’ună modă atâtă de a- 
parentă. „Osele se desvoltă nu numai 
în grosime, der și în lungime, decă au 
de a suporta greutăți mai marl.“ Dife
ritele ocupațiunl ale vieții producă o 
schimbare forte însemnată între diferi
tele părți ale corpului. Date nenumă
rate ne stau la disposițiă în privința 
acesta, dintre cari vomă espune următo
rele.**)  Comisiunea Stateloru unite a con
statat cu positivitate, cumcă osele dela pi- 
ciorele marinariloru răniți în râsboiulă din 
urmă au fostă cu 0.217 policari mai 

lungi, decâtă ale soldațiloră deși mari
narii erau mai mici decâtă de statură 
mijlociă; față cu acesta însă s’a dove
dită, că brațele loră au fostă, mai scurte 
cu 1.09 și prin urmare în comparațiă cu 
mărimea loră, mai puțină decâtă mijlo
ciă, erau de totă scurte. Acestă scur- 
țime a brațeloră este resultatulă unei 
puternice întrebuințări a loră la împin
gerea corăbiiloră.

Decă în urma unei bole ună rărunchi 
încetă d’a mai funcționa, atunci celalaltă 
se măresce și îndeplinesce o activitate 
duplă.

Mărimea anormală a fălciloră la 
sălbatici este a se ascrie împrejurării, că 
ei, nutrindu-se cu substanțe vertose crude, 
la mestecarea loră facă o întrebuințare 
forte mare de fălci. Rasele civilisate însă 
nutrindu-se cu mâncări pregătite, nu 
facă o întrebuințare atâtă de mare de 
fălci și aceste prin urmare suntă și 
mai puțină desvoltate.

Asemenea și organele simțuriloră 
prin activitate se întărescă, se desvoltă, 
și nefăcândă întrebuințare de ele, dege- 
nereză. Unu ochiu, fiindă timpă mai 
îndelungată bolnavă, îșl perde forte multă 
din puterea vederii. Ochii cârtițeloră 
(soboliloră) și a altoră animale suterane, 

suntă forte mici și aprăpe de totă aco- 
perițl cu pele. Causa este puțina în
trebuințare a ochiloră.

Craniulă celoră mai multe ani
male domesticite s’a constatată, că este 
cu multă mai mică decâtă ală celoră 
sălbatice de aceeași rassă. Astfelă cra
niulă epurelui de casă este multă mai 
mică decâtă ală celui sălbatică. Causa 
acestei reduceri a creerului la epurele 
de casă se pote atribui cu tdtă siguranța 
împrejurării, că epurii de casă fiindă 
îmblândiți în decursă de mai multe ge- 
nerațiunl, au fostă restrînșl în libertatea 
loră. neputendu-se folosi nici de instinc- 
tulă, nici de intelectulă loră; precândă 
epurii sălbatici, avendă a’șl căuta hrana 
necesară și a încungiura o mulțime de 
pericule, instinctulă și intelectulă loră 
au fostă continuu puse în mișcare, prin 
ceea ce și clerulă li-s’a desvoltată.’)

Din aceste fapte se pâte conchide 
că prin întrebuințarea, ce se face de ună 
organă, mărimea și puterea i-se promo- 
veză și prin neîntrebuințare degenereză. 
Acestă lege naturală are valore și asu
pra omului. Căci s’a observată, că la 
dmenl îndestrațl cu distinse facultăți spi-

•) Charles Darvin. 

rituale, massa sură a creerului este cu 
multă mai mare și mai volumindsă, de
câtă la cei mediocri. Protuberațiunile 
creerului la omenii de spirită suntă cu 
multă mai desvoltate și mai complicate, 
decâtă la omenii cari nu se distingă prin 
o deosebită activitate spirituală.

Faptele citate pănă aci dovedescă 
din destulă valorea legii întrebuințării 
seu neîntrebuințării organeloră.

Ună organă mărită prin activitate 
adeseori influințeză asupra schimbării 
celorlalte părți ale corpului. Mișcările 
brațeloră contribue la formarea peptului 
și anume prin aceea, că mușchii părții 
superidre a brațului întărindu-se de o 
potrivă pe ambele părți ale coșului pep
tului, contribue totodată și la întărirea 
și lărgirea peptului. Asemenea mișcă
rile picidreloră contribue la desvoltarea 
muschiloră părții iuferidre a corpului. 
OrI-ce mișcare a părțiloră corpului este 
de ună folosă generală, căci sângele a- 
ducendu-se în o circulațiune mai puter
nică, procesulă schimbării materiei încă 
se măresce și vitalitatea corpului se pro- 
moveză. (Va urma.) 
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deodată să însemneze enormă de multă. 
De aceea refusarea lui Andrassy a pro
dusă mare consternațiune în cerculă nu- 
leloră, care murmură desperate .• „Copii, 
ne-amă blamată ! Și nuli vomă rămâne 
acum și de aci încolo!14

** *

Editoră și Redactoră responsabilă; 
Dr. Aurel Mureșianu.

Mormentă vechiu. In Pesta s’a des
coperită, cu ocasiunea aședărei unui tubă 
de conducere a apei, ună mormentă 
vechiu probabilă din suta ânteia după 
nascerea lui Cristosă. In elă se aflau 
două schelete, ală unui bărbată și ală 
unei femei, ună colană de mărgele de 
sticlă, o părechiă de cercei de aură și 
ună borcănelă de unsore. Aceste obiecte 
s’au predată museului.

* * *
„Berliner Tageblatt" e oprită a mai 

intra în Austria, din causa raporteloră 
ce le-a adusă despre starea sănătății M. 
Sale împărătesei Elisabeta.

* * *
Obiecte din epoca preistorică. D-la 

Dimitrie Studza a oferită museului de 
anticitățl din BucurescI o colecțiune de 
obiecte de bronză din epoca preistorică, 
compusă din 530 bucăți, și cari obiecte 
au fostă descoperite la Spălnaca, în Tran
silvania.

** *
Defraudantu vechiu. Acum șese ani 

comptabilulă cassei de economii din Sol- 
nocu, Iosef Bozoky, a dispărută luândă 
cu elă 60,000 fl. De atunci a fostă în 
America, a păpată banii, și întorcendu-se 
îndărătă, a fostă prinsă în Pesta în fi
lele acestea.

** *
înecați in Oltă. A doua di de Pascl 

se duseră Michailă Timaru din Bodocă 
și nevastă-sa la o petrecere peste Oltă. 
Când s’au întorsă, fiindă nopte târdiu, au 
alunecată de pe bârna cea îngustă, ce 
ține locă de punte peste Oltă, și că- 
dendă în apă s’au înecată. Nenorociții 
n’au mai fostă găsiți.

** *
Focii mare. In 14/26 Aprilie, pre

cum amă spusă, a fostă în Șibertă, lângă 
Cohalmă, ună mare focă, care a pri
cinuită mari pagube la 76 de economi. 
Au arsă 140 de construcțium, șuri, graj
duri, case, precum și vite comute mă
runte, viței și porci.

* * *
Dinamită. Ună țărână a găsită pe 

o șosea din apropierea Clușiului o lă- 
diță cu dinamită, care e depusă acum 
la solgăbirăiatulă din Mociu.

*
Trei d'odată. Dobrița, soția lui George 

Zangoliciu, din comuna Meteleu, județulă 
Buzău, a născută în diua de 9 Aprilie 
curentă trei copii: ună băiată și două 
fete. Atâtă muma câtă și copiii suntă 
sănătoși. _________

Bin dieta nnpirescă.
După o scurtă discuțiune camera 

deputațiloră din Pesta a primită legea de 
recrutare cu mare majoritate. Oposițiu- 
nea moderată,adecă Apponyiștii,au votată 
de astă-dată cu maioritatea, vedl Domne 
ca să manifesteze, că nu se opune la ni- 
mică ce servesce pentru susținerea 
armatei comune. Cei din stânga estremă 
însă au rămasă consecvent! și au vo
tată în contra proiectului de lege, recla- 
mândă prin graiulă d-lui Iranyi restabi
lirea unei armate ungurescl. D-lă Iranyi 
s’a folosită de acesta prilegiu spre a 
combate opiniunile contelui Iuliu An
drassy, ce acesta le-a desfășurată în co- 
misiunea pentru armată a camerei mag- 
națiloră. Iranyi îșl esprimâ mirarea, că 
chiar Andrassy, care odinioră a fostă 
ună partisană atâtă de înfocată ală ar
matei ungurescl, respinge adl acestă ideă 
salutară națională.

ConfîresnlD catolicu in Viena.
Lunea trecută s’a deschisă în Viena 

ală doilea congresă catolică austriacă, 
întrunirea s’a ținută în sala cea mare a 
reuniunei de musică. Au luată parte la 

ea vre-o 2000 persone dintre cari cam a 
treia parte au fostă preoți catolici din 
tote părțile Austriei. Erau de față și 
numeroși episcopl și prelațl în frunte cu 
archiepiscopii dela Viena și Praga. Sala 
era decorată cu stegurl austriaco și pa
pale, cu emblemele tuturoră țăriloră aus
triaco și cu bustulă împăratului și ală 
Papei. Pe estradă în mijlocă era așe
zată ună fotoliu pentru nunțiulă papală 
Galimberti, care însă n’a apărută la adu
nare. Fotoliuzile din drepta și stâng ale 
le ocupară cardinalul principe-archiepiscop 
din Viena Dr. Ganglbauer și principele 
archiepiscop dela Praga conte Schoenborn 
și jură împrejură ceilalți episcopl. Pe es
tradă se postară și mulțl membri ai aris- 
trocrației în frunte cu prințulă Alois 
Liechtenstein. Adunarea a fostă salutată de 
conții Pergen și Blome.

Caracteristică pentru spiritulă ce a 
domnită în acestă congresă este mani
festația unanimă ce au făcut’o cei întru
niți îndată la începută în favorea restabili
nd puterii lumesct și a suveranității terito
riale a Papei. In sensulă acesta adecă 
adunarea a espedată o telegramă Papei, 
cerendu binecuvântarea sa.

Cardinalulă Dr. Ganglbauer, archi- 
episcopulă Vienei, a ținută după consti
tuirea adunării unu discursă, pe care cei 
de față l’au ascultată stândă în piciore. 
La încheiere cardinalulă dise: „Numai 
prin credința catolică au devenită mari 
și puternice Austria și casa de Habs- 
burgă în cursulă veacuriloră și acestă 
credință va fi pentru tote timpurile cea 
mai sigură basă a esistenței loră dura
bile. Numai credința catolică va susțină 
Austria în unitate și-i va da putere și 
tăriă, ea să ajungă a împăca poporele 
sale și se contribue partea ei la împă
carea poporeloră Europei implinindu-șl 
astfelă misiunea istorică44.

Deputatnlă Dr. Lueger, care a fostă 
viu aplaudată de adunare, dise între al
tele : „înainte cu 200 de ani Impăra- 
tulă și Papa au scăpată Viena de Turci 
și nu liberalii ne-au ajutată atunci (ila
ritate); și astădl Austria și Viena suntă 
amenințate de-o mare primejdia, der nu 
de Turci și păgâni, ci de ună dușmană 
cu multă mai periculosă interioră. Aici 
în Viena trebue să se decidă lupta între 
creștinismă și anti-creștinismu14. (Aplause 
sgomotose).

Corespondența „Gaz. Trans.“
Gherla, 15 Aprilie 1889.

Acum, când ca nicl-odată n’audimă 
decâtu de prigoniri și asupriri din partea 
regimului, când ca nicl-odată pro afară 
din cale îndrăsnețl se facă șoviniștii un
guri, acum când ca nicl-odată nisuiescă 
a ne copleși cu cultura loră, nu e de 
ajunsă să arătămă numai cu vorba, că 
suntemă Români, ci cu fapte se o do- 
vedimă acesta. In deobsce cunoscută 
este, că cultura unui poporă se susține 
și se respândesce prin literatura lui; de 
ce der unw dintre preoții și unii dintre 
fruntașii mireni români nu’șl procură 
cărți și diare românescl, de ce nu cu 
toții și numai pre puțini ne adăpămă 
însătatulă nostru spirită cu frumsețile 
limbei și gândirei românescl ?

Der să nu facemă vorbă multă. 
Luândă în mână câțiva numeri mai 
prospețl din diarulu șovinistă și pretinsă 
clericală „Magyar Allam44, nu pentru ca 
să ne nutrimă cu ideile lui bolnăviciăse 
și cu principiile lui scâlciate, — ceea ce 
dealtmintrelea pe aici pre de totă mulțl 
preoți gr. cat. români o facă, — ci din 
curiositate, ce anume mai scrie acestă 
diară dușmană poporului nostru, într’a- 
devăru am și găsită articull, care de 
care mai veninoși și în specială unulă, 
care se ocupă cu iubitulă nostru bărbată 
română, preotulă Dr. Vasile Lucgciu. 
Pentru că se vadă acei preoți gr. cat. 
români de pe aici — cari de altmintrelea 
suntă puțini, der cu atâtă mai bravi —, 
cari nu cetescă acestă diară șovinistă, 
cu ce nesănătose idei născocite de nisce 
capete bolnave se nutrescă toți cre

dincioșii acestui diară, voiu reproduce 
numai introducerea acelui articulă, care 
este următorea:

„Vasilie Lucaciu, cunoscutul^, agita
torii daco-română, precum scimă, prea cu 
simpatică față privesce spre Roma. E 
redactorulă, precum sciută este, a unei 
reviste catolice scrisă în limba valahă 
ceea ce de altmintrelea îi stă în totă 
libertatea sa și o lăudabilă lucrare ar fi, 
decă nu trecutulu îndoielnică, in ceea ce 
privesce patriotismul^ său, ar sta în do- 
sulă lui. Nu de multă amă fostă po
menită, că pe căi laterale ni-a cerută 
recunoscința, când a scrisă despre ces- 
tiunea romană. Din pricina sentinței 
cunoscute, atunci i-amu detrasă recunos
cința și totodată i-amă făcută cunoscută, 
că ave-vomă grije a face băgătore de 
semă presa catolică din Roma, dela care 
— ignotos fefellit — i-a succesă a storce 
recunoscință. Admoniarea nostră întru 
atâta și-a perdută din valore, încâtă 
d-lu Lucaciu din nou cocheteză cu Roma 
ș. c. 1.

Să ne mirămă apoi decă preoții 
noștri și alțl fruntași ai poporului ro
mână au de totă alte idei, greșite, despre 
bărbații de frunte, despre conducătorii 
poporului română? Am disă „șialțl frun
tași români14, de vreme ce, deși aceia 
nu citescu pe „Magyar Allam44, se înde- 
letnicescă cu cetirea altorudiare străine, 
primindu-le acele gratuită ori celă puțină 
cu preță scădută.

TELEGRAMELE „GAZ. TRASFS«
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Berlină, 2 Maiu. întrevederea 
împăratului Wilhelm cu Țarulii 
Rusiei se cjice că va fi la începu- 
tulu lui Iulie în Kiel.

Luxenburg, 2 Maiu. A sositu o 
scrisore a regelui Olandei cătră 
regentulu ducele de Nassau, prin 
care îi arată, că a reluată erășl 
guvernulu. Ducele plecă deseră.

BucurescI, 2 Maiu. Succesorulu 
Tronului a sosita. A fosta cu în
suflețire salutată de toți demni
tarii, de notabilități și de o ne
spusă mulțime de poporu.

DIVERSE.
Nenorociri pe mare. O ciocnire s’a 

întâmplată pe mare aprope de Gibraltar 
între vaporulă francesă „La Viile du 
Havre44 și ccrabia englezescă „Barnes- 
more.14 Primulă din aceste două vase 
s’a cufundată; 4 persone s’au înecată. 
„Barnesmore a suferită stricăciuni mari. 
O altă ciocnire s’a întâmplată din causa 
ceții în La Manche , într’ună vaporă 
englesă și ună altă vaporă a cărui națio
nalitate e necunoscută. Corabia engle
zescă e rău avariată, câtă pentru cea
laltă nu se scie ce a devenită.

0 statistică curiosă. In cursulă ul
timului carnevală au fostă în Monaco 
mai multă de 50,000 ospețl. In timpulă 
acesta s’au sinucisă 16 persone și s’au 
duelată 14 părechl de omeni. Ună mi
lionară englesă a încercată să se omăre, 
după ce a perdută în joculă de cărți 
1,300,000 franci, și ne isbutindu’i încer
carea, s’a aruncată josă din catulă ală 
treilea ală unei case și așa îșl perdu, pe 
lângă bani, și brațulu dreptă, ce și-lă 
sfărîmase totală. Casina din Monaco a 
avută dela 1 Decemvre 1886 pănă la 31 
Martie 1888, suma de 16 milione ve
nită.

Unu testamentă ciudatu. pilele ace-s 
tea a murită la Mantua în Italia ună 
bătrână Garibaldistă. Dânsulă a lăsată 
ună testamentă forte ciudată și șl-a es- 
primată dorința într’ună modă hotărîtă, 
ca nimică să nu se calce din cele cu
prinse în testamentă. Erlembaldo Cassio, 
așa îlă chiăma pe decedatulă, a lăsată 
să fiă îngropată într’o haină cu care a 
fostă în anulă 1883 la ună bală mascată, 
cu ocasiunea unei serbări garibaldiste. 
și când elă era îmbrăcată în costumă de 

care purta Garibaldi, pe care îlă repre- 
sentase la acea serbare. Unui băiată 
din institutulă Garibaldi i-a lăsată 4000 
livre, pentru ca acesta să porte cu oca
siunea îmormentării sale acelă drapelă, 
pe care decedatulă îlă purtase ca stegară 
în armata lui Garibaldi. Cassio, garibal
distă înfocată cum era, a mai lăsată cu 
limbă de mărte, ca la punerea în mor
mentă a sicriului său să se cânte 
marșulă lui Garibaldi. Ciudatulă 
veterană îșl făcuse chiar elă petra 
de mormentă. Etă ce inscripțiă a 
săpată pe ea: „Aci se odichnesce Er
lembaldo Cassio, liberă cugetătoră, năs
cută la 1824 în 19 Februarie și mortă la 
4 Aprilie 1889. Când a devenită băr
bată, șl-a perdută vederea, ceea ce nu 
l’a amărîtă însă atâtă de multă ca mul
tele infamii ce se facă pe aceste vre
muri și pe care decedatulă deși nu le-a 
vădută, der a audită multă despre ele. 
Să nu vă rugați pentru elă14.

La exposițiunea din Parlsu se va pu
te ved« și o grupă de 49 de clădiri, 
care va ilustra istoria locuințeloră ome
nesc!. Diferitele specii ale locucuințeloră 
omenescl se începă cu locuințele din 
peșteri, de pe timpurile cele mai înain
tate, pe urmă locuințele pe piloți în 
apă; înaintândă apoi pănă la civilisa- 
țiunea Romaniloră. Urmeză încă și clă
diri de pe timpulă nostru dela poporele 
care nu au fostă atinse de civilisațiunea 
europenă, precum: locuințele Chinezi- 
loru, Eskimoșiloră, Negriloră, Azteki- 
loră etc.

AvisQ căletoriloru. S’a descoperită în 
Belgia existența unei societăți, care ador- 
me pe călători așa numiți Endormeurs. Ei 
caută să intre în vagonele ocupate de 
câte ună singură călătoră, începă o con- 
versațiune și oferă în urmă cu politeță 
o țigară. Călătorulă o fumeză, adorme 
și se pomenesce despoiată de bani și de 
alte obiecte de valore. Țigările suntă 
preparate cu cloroformu seu morphină, 
așa că fumătorulă nu simte de locă mi- 
rosulu neplăcută.

Cursul A pieței BrașovA
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintti românescl - n 9.38 ii 9.40
Napoleon-d'orI - - - n 9.46 n 9.48
Lire turcescl - - - n 10.70 10.74
Imperiali - - - - 9.70 n 9.74
GalbinI n 5.58 fi 5.69
Scris, fonc. „Albmatt6°/0 n 101.— fi —._

n n » 5°/fl n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 126.— „ 127.-
DiscontulH _ _ - _ 6'h-■8'7o pe ani.

Cursulă la bnrsa de Viena
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.80
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 96.95
împrumutul»! căiloră ferate ungare - 143.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

Amortisarea datoriei căilor»! ferate de

ostil ungare (3-a emis’une) - - 114.75
Bonuri rurale ungare - - - - - 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone - - - - - 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .......................................144.25
Imprumutulă cu premiul»! ungurescă 130.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - 85.65
Renta de hârtiă austriacă - . . - 86.—
Renta de argintă austriacă - - - - 110.75
Renta de aură austriacă - . . _ - 114.75
Losuri din 1860 - - - _ - 895.—
Acțiunile băncei austro-ungare - 308.25
Acțiunile băncei de credită ungar. - 299.25
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesei- ----- 5.63
Napoleon-d’orI ----- 9.47
MârcI 100 împ. germane ... - 58.30
Londra 10 Livres sterlings - - 119.40

fiW*  Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei44 â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Viciilae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.
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(?d/rd cnozații editezi!
„Gazeta Transilvaniei întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinci4ecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională. .„ . . - - x -

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are catra stanta causă a româ
nismului, orgauulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei i|ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloru cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care 4i, erăși cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea c^iaruliai câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarala să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăzi dela ună cjiară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă 4i°e că amu ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcji când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloru poporului românii : 
se cere dela noi să ne încordămu puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai să corăspundă mai multă chiămării sale, ci se se facă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se p6tă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în c^iarulu. nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă ac|î la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numeru însemnata de bărbați cu cunoscințe speciale, cari 

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

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună tjiară 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 
orî și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, (lela anulă I10U 1889 îlicdce amu măl’itu în 
modu (lestulu de însemnată prin adausuri numerele ilustre cu data de Duminecă și se le întocmiinu și să le redactămă astfelă, 
ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și să se pătă abona și separată.

Amă deschisă fier abonamentă 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 cjiarulă, amă deschisă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe «lllă numai 2 11. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta in putință în cerculă domniilor^ loră pentru lățirea „ Gazetei Tran
silvaniei precum și pentru răspândirea în poporă a numerelorU cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Mersulii trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta B.-I’e.sla-Aradft-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pe$ta Copșa-inică.—Sibiiu
jTrende Trenă 

per- 
sâne

accele
rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
pers. |l

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

7.41
8.10

Viena ; ll.lil 1 8—
Budapesta 7.4< 2,_
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladâny 2.02 5.47

Oradea-mare 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

3.10

Clușiu I 
I

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulu de 
Ai ud
Teiușu 
Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișoră 
Hașfaleu 
Homorodtl 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susii

Brașovu

Timiștl
Predealti

BucurescI

9.04
9.34

10.34

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

BucurescI
ț; p8 Predealu

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

Timișh

Brașovu J 
)

I’eldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodtl 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică 1 
I

Micăsasa
6.24 Bla?iu 
g 3g Crăciunelă 
6.56iTei11?" 
Ț Aiudu
7 41 Vmțulu de susă 
9’18

10_  Cucerdea
10.09' Gl>ir>ȘU 
10.19 Apahida

12.34 Nădășelh
12.52

Uiora

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 
Vârad-Velencze

I
I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladâny 
■I Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19
1.15
3.29
6.33
2.50

7.30
1.14
1.45
2.32 

“TTîo
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

II
Viena

Budapesta 
.Szolnok I

Aradi)

2.-
9.05

12.41
5.45

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

VIureșu-laidoșrt-Bistrița

Murășu-Ludoșă
Țagti-Budatelecu
Bistrița

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

Tei ușii
Alba-Iulia
Vințuhi de josu 
Șibotîî
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada

1.42
2.32

11.10
“8720
11.20
4.10
4.3O-67TT|
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
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

Glogovaț-il
Gyorok
Paulișu
Radna-Lip<
Conop
Berzava
Șoborșinîi
Zamit
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
VințulCt de josd
illba-lulia

| Teiușu________

■Simeria (Piski)-BBetroșeiiîjB>etroșeui-Siiiieria(Piski)

8.-
8.36

iova

1.47
2.08

8.55
9.54

6.13’
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55 Zama 

Soborșinil 
Berzava
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu
Gyorok 
Glogovaț.

8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46i
1.261

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

Copșa-mică 
liȘeica mare 
Domnești
Ocna 

hSibiin

Siliiiu-Copșa-inicA

Sibiiu 8.50
Ocna 9.17
Domnești 9.45
Șeica mare 10.20
Copșa-mică .10.49

10.—
L0.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea-Oșorheiu
5.501 Beghiniiiu săsescii

[Simeria 
Streiu 

9.02, Hațegu 
9.32 Pui 

10.11 Crivadia 
10.51 Banița 
12.16 Petroscnl 
12.50 ■

1.19
2.-
3.04
3.36 Aradd
3.52 A radulă nou
4.03 ■'Jcmeth-Sâgh
4.47 Vinga 
r? O/T A '71 Tn 1 —
“ Merczifalva 
—— Timișdra

2.42-lPetroșeni
3.25 Banița 
4.16'Crivadia
5.11 Pui

tHațegii
Streiu
Simeria

6.40
7.12

Aradft—Timisora

10 50 ln8a
I 33 7.30 L*rczBalva
3.29 "
- -
41!’
6 05

Bistri(a-]Viiui*esii-ELudosu
i-------- 'I| 4.40| Bistrița 

Țagă-Budatelecă 
Mureșh-Ludoșh

8.02 9.41
1.11

Notă: Numerii încuadrațl cu Linii grose însemneză orele de nopte.

I
9.36

10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12

_5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Oșorheiu
Timîșora—Aradii

6.05 5.48 iTimișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-SAgh 8.36
8.14 8.08 Aradulti nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

5.—
6U2
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Gliirișu—Turda

Ghirișu 
Turda

9.26 4.19
9.47 4.40

Turda 
Ghirisw

Turda—G hi risii

8.291 3.19 
| 8.50' 3.40

Sigliișoră—Odorheiu Bdorlieiu—Sigliișoră

Sigliișoră 
Odorheiu

6.05
9.45

Odorheiu
Sigliișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfl.

M.-Bogata 
'Iernutil 
Sânpaulh 
Mirașteu

6.38'- o; Cucerdea 
„Cheța

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36

12.55
5.53

5.40 6.13
6.— 4.58
7.56 7.—

Begliinulii săseseft- 
Oșorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs.

I
I

Mirașteu 
Sân paulii 
Iernutil
M. Bogata 
Ludoșii 
Cheța 
Cucerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-lTnie»I.

Simeria (Piski) 
iCerna
Uuicdora

2.18
2.39
3.08

l'nied.-Siineria (Pisk)

. I nieddra
_5.38 erna

| 9716, Simeria

9.36
9.50

10.15
•


