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78. Sâmbătă, 5 (17) Aprilie.
I 1886.

Nou abonamentu
la

„G-azeta Transilvaniei^.
Cu I Aprilie 1886 st. v., s’au începută unik nou 

abonamentu, la care învitămti pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulfi Abonamentului:5
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
» ș£se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franoi 
„ 0se „ 20 „
„ unu anu 40 „

Abonarea se păte face mai ușoră și mai 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloră de pân’acum li-se recomanda 
a însemna pe cuponă numărulă fâșiei sub care 
au primită «Șiarulfi.

Domnii ce se voru abona din nou .$£ binevodscă 
a scrie adresa lămurită și a ar&ta și posta ultimă.

Administrațiunea.

Brașovu 4 Aprilie 1886.
Mai în fiă-care numără ală făiei năstre ni 

se dă ocasiune a combate câte unu neadevără 
din cele multe, ce le publică „cavalerii Kultur- 
egyletiștl“ cu scopă de a ațîța poporală ma
ghiară în contra Româniloră. Ce i dreptă, în 
privința scornituriloră tendențiăse antiromânescl 
și a falsificării de fapte și evenimente din tre
cută și din presență, se întrecă foile maghiare 
una pe alta. Nici una însă nu intrece pe „Ellen- 
zâk.“ Acăstă făiă ocupă fără îndoială loculă celă 
dintâiă între 4iare^e> ce conducă agitațiunea șo- 
vinistică din Transilvania.

închipuiți-vă acuma, că același „Ellenzâk“, 
care nu p6te scrie două cuvinte despre Români, 
fără a spune o minciună — vorba lui — și fără 
a întortochia faptele, vine și impută „Românu
lui, că spre a pută apăra pe Românii din sta- 
tulă ungară și-ar lua refugiu la nisce „minciuni 
îndrăsnețe și bătătăre la ochi.

Nu mai încape îndoială, că ori de câte ori 
vr’unulă din t^iai’ele de dincolo de CarpațI ișl 
redică vocea în favărea elementului roinânescă 
asuprită dela noi, patrioții privilegiați Unguri 
sâmtă o mare și fărte naturală indispoeițiă.

Nu ne păte dăr nicidecum mira, că pe Un
guri i-o fi Bupărată și articululă, ce l’a publicată 
de curândă „Românulă“ asupra situațiunei năs- 
tre, adresându-le nisce binevoităre admoniări din 
causa terorismului și a intoleranței loră față cu 
noi. Trebue să ne uimăscă însă cutezanța celoră 
dela „Ellenzăk“, cari în locă de a se mărgini 
să ’și manifesteze indisposiția, răspumjândă „Ro
mânului cu aceeași urbanitate, cu care acestă 
4-iară română s’a adresată cătră „trufașii vecini 
unguri, î-lă atacă cu cuvinte adevărată suru- 
giescl și ne atacă din nou și pe noi, insinuându- 
ne nisce neadevăruri strigătăre la ceră.

Acăsta n’amă fi așteptat’o încă nici dela 
„Ellenzăk.“

Ce a 4isă „Românulă“ ?
A (Jish, că trufașii vecini unguri îșl pună 

tăte puterile, pentru ca Româniii de aici să nu 
mai p6tă să-și învețe său să-și cultive limba și 
să-și pătreze naționalitatea și apasă pe grumazii 
loră pe tăte căile și prin tăte mijlăcele. „Nu-i 
mai este dată Românului — adauge „Românulă“ 
— să vorbăscă, să simță și să cugete decâtă nu
mai unguresce: ătă programa politică a bărba- 
țiloră de stată unguri, pe care se întemeiază tătă 
sciința loră de-a guverna. “

Și cu ce vrea să combată „Ellenzek" acăsta 
aserțiune ?

Se provăcă la legea de instrucțiune care ar 
asigura limba română în scălele române.

Fărte frumosă. Dăr „Ellenzăk“ uită a ne 
spune că nimeni nu mai respectăză legea de in-, 
srucțiune, și scălele năstre, ce le-au aflată Un
gurii înființate, când au venită la putere — căci 
guvernulă unguri scă, -scie’ fărte bine „Ellenzâk,4 
nu a înființată nici măcară o singură scălă ro 
mânăscă — au ajunsă a depinde astăzi dela ar- 
bitriulă d-lui Trefort.

Dăcă ne este asigurată dreptulă de a ne 
cultiva în limba română, de ce nu ne dă voiă 
guvernulă să ne înființămă ună gimnasiu în Ca- 
ransebeșă. De ce ne omără revisorii și inspec
torii de scăle unguri învățământulă românescă, 
cerândă dela școlarii noștri ca să-și petrăcă mai 
multă de jumătate din timpulă loră cu studiulă 
limbei și alu literaturei maghiare? Când se mai 
cultive ei și limba română dăcă trebue să reci- 
teze poesiile lui Vărăsmarty și Petofl din dăscă 
în dăscă ?

Și Nemții ne impuneau limba loră în vre- 
mile absolutismului, dăr cereau numai ce era po
sibilă, nu ne zădărniceau instituțiunea cu preten- 
siuni asagerate.

Ne mai vine „EIenzăk“ cu reuniunile.
Ei bine, de ce nu li se dă voiă femeiloră 

române din Sătmaru de ași înființa o reuniune 
de binefacere ? De ce nu se concede înființarea 
unei reuniuni agricole române? De ce ne ame
nință ,,EUenzăk“ cu soții săi la fiecare ocasiune 
că ne voră suprima și reuniunile, ce le mai 
avemu, căci se temă să nu conspirămă în ele.

Nu cumva le facă tăte aceste numai pentru 
că dorescă să ne cultivămă limba și să ne păs- 
trămă naționalitatea ?

Mai vorbesce „Ellenzăk“ de (Ș-iarele române 
de aici, de cărturarii noștri cari trecă în Româ
nia. La acăstă parte a espectorăriloră sale vomă 
răspunde mâne mai pe largu. Deocamdată nu
mai o simplă întrebare :

Să ne spună cei dela „Ellenzăk“ — dăcă 
pretindă că nu sciu minți îndrăsneță — când 
au cetită în „Grazetă“ vr’odată o proclamația, 
care ar provoca la incendiu și la dinamită și când 
au cetită vr’odată în făia năstră, că Românii de 
aici ară gravita spre România?

Profesori „patriotici “.
II.

Tânărulă nostru văcjându-se astfelă isgonită 
de fostulă său profesoră ungură din causa iubi- 
rei ce o avea cătră limba și națiunea sa română, 
îi răspunse mâhnită: „Mă ducă, d-le directoră, 
și vă scapă de a mea presență, dăcă vă e așa 
de neplăcută, dăr înainte de a merge trebue să-ți 
spună, că nu mai sunt băiată și că am ajunsă 
să am și eu convingerile mele. A mea firmă 
convingere este, că precum statulă și patria nu 
pierde nimică dăcă fiă-care oniă îșl vede numai 
de casa și de moșiăra lui, așa nu păte pierde 
nici atunci, când, — cum e la noi, unde trăescă 
mai multe naționalități, — fie-care iubesce și se 
străduesce a-o înălța pe a lui. — Cu acestea se 
depărtâ.

Bătrânulă profesoră ungură de sigură că a 
murită în aceea credință, că elevulă său de odi- 
niără a căzută jertfă periculosului „dacoromâ- 
nismă.“

Totă cu acestă diriginte se întâmplă, că în
tră odată în a treia clasă și află declamândă 
ună copilașă română chiar „Deștăptă-te Române4; 
firesce în ăra limbei române, care se propunea 
în gimnasiulă din S. Dirigintele asculta cu frun
tea încrețită. La cuvintele: „la care să se’nchine 
și crucii tăi dușmani,“ părându-i-se din cuvântulă 
„crucii41 ceva periculosă statului, opresce pe co- 
pilașu în declamaiea sa și-lă face să-i traducă 

versulu. Făcându-se acăsta cu desteritate îndes- 
tulităre dela ună copilașă ca declamatorulă, di
rigintele se răstesce cu nespusă furiă cătră copi
lașă : — Cine e dușmanulă tău ? — Nu sciu, 
d-le diriginte, răspunse copilașulă, văijândă că i 
se face rău dirigintelui. — Ba scii, numai răs
punde iute, că âtă scutica în busunarulă meu.
— Francesulă, (jLise copilulă ca într’o nimerâlâ.
— Ba nu, voi c|icețU că sunteți nâmă cu Fran
cesulă și credeți, că vă va fi întru ajutoră. Spune 
numai dreptă, că scii tu. — Italianulă, răspunse 
âră copilulă. — Ba nu, cu acela cjicețl voi, că 
sunteți frați buni, că și voi vă trageți dela Roma.
— Nâmțulu, 4’se copilulă cu neliniște. — Ba 
nu, cu Nâmțulă ați ținută voi și în 48 și țineți 
și acum. — Muscalulă dâră, 4ise copilulu âră. — 
Ba nu, Muscalulă e prietenulă vostru, are ace
eași religiune cu voi, așa țineți voi. — Apoi 
altulu nu sciu, îndrăsni copilulă a mai 4’ce. — 
Ba sci, 4*  numai flăre de furci, că altcum în
dată te taiu pănă la 12 scutice. — Ungurulă, 
4ise copilulă, său aducendu-și aminte de acăstă 
unică națiune, ce mai scia, său strîmtorată fiindă 
cu voia de a năcăji și elă pe dirigintele nemilosă 
învinovătoră. — Ungurulă, da e Ungurulă, cu 
care trăiescl într’o țâră, care te apără de ini
mici, a căruia pâne o mânâncl, care te-a scăpată 
din iobăgiă! Ungurulă e dăr, flăre de furci. Ei, 
las’, că te învăță eu îndată la blăstămății de 
aceste, nemernicule. EșI afară! 12 scutice suntă 
ale tale. Aci-să scuticele M. trage-i-le, dăr bine, 
ca să-și aducă aminte nemerniculu acesta, că 
Ungurulă e dușmanulă lui. — Mă rogă, să nu 
mă bați, d-le diriginte; eu am 4>să > câți am 
sciută; d-văstră ați alesă pe Ungură, nu eu, 
4ise copilulă înecată de ciudă. — Și încă dis
puți, flăre de furci? Trage-lă din bancă, Ml

M. celă mai mare și mai tare copilă în 
clasă, totă Română, abia se mișcă, căci sângele 
apă nu se face; între aceste copilașulă sări din 
bancă la ușă, o deschise largă și de acolo strigă, 
că elă nu se va lăsâ să-lă bată, fiindă că nu e 
de vină. Se va duce la părinți și va spune, ce 
i s’a întâmplată. Și cu acăsta dispără în co
ri do ră.

Severulă diriginte nu mai pățise una ca 
acăsta. De furiă nu se mai cunoscea. Se întărse 
cătră profesorulă de limba română și-lă apos
trofă cu aceste cuvinte: — De aceste învăță
copiii în ăra de limba română, d-le profesoră ?
— Ce învăță său nu învăță, nu e loculă să dis- 
cutămă aci, d-le diriginte. Politică nu au învă
țată păn’acum. Despre celelalte la loculă și tim- 
pulă seu, răspunse profesorulă indignată de acăstă 
scenă și părăsi clasa. îndată după elă și di
rigintele.

Părinții copilului, ămenl plugari, dăr în 
bună stare și numai pe acestă copilă avându-lă, 
n’au lăsată lucrulă baltă. Au mersă la advo
cată și prin acăsta au dată jâlbă la magistratulă 
orașului, care era protectorulă gimuasiului. Lu
crulă a luată ună cursă periculosă pentru diri
gintele, căci pe acele vremi se plăteau rău „ pa
triotismele “ aceste atâtă de bine plătite astă4l. 
Prin intrevenirea unoră pretinl ai dirigintelui 
însă s’a complanată tătă trâba și copilulă șl-a 
continuată studiile nepedepsită.

Cu acestă tactă pedagogică se cresce la 
noi și a4l în elevii nemaghiari simțulă „patrio
tismului4 în multe institute maghiare. Apoi să 
se mai mire omulă de resultată!

Z.....

Din dieta ungară.
In ședința dela 13 Aprilie n a camerei depuțațiloră 

din Pesta, ministrulă președinte Tis za a răspunsă Ia 
nlerpelarea deputatului Olto Herman privităre la stările 

din comitatulă Mararaurășă. Interpelarea este urmă- 
lorea;
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Are d-lă ministru președinte cunoscință despre a- 
ceea, că în acelă procesă, ce l’a intentată Ladislau Mi- 
halka, viceșpanulă comitatului Maramurășă, în contra 
redactorului și membrului comisiunei municipale Ștefană 
Hollosy și care s’a pertractată la 11 Maiu 1885 înaintea 
juriului din Gașovia, s’au adusă dovedi în contra lui 
Ladislau Mihalka ca funcționară publică.

Are cunoscință despre aceea, că aceste dovedi au 
lămurită astfelă de fapte, care au făcută pe jurați, res
pective pe tribunală, să lase a cădâ acusațiunea de ca- 
lumniă?

Are cunoscință despre aceea, că din mărturisirile 
făcute sub jurămentă de cătră martorii pricepători în 
causă s’a arătată, că Lad. Mihalka ca președinte ală com- 
posesoratului a călcată legea și ca viceșpană a aprobată 
acăsta, așa că comunele Vișa și Borșa, odinioră avute, 
au fostă aduse la sapă de lemnă ?

Are cunoscință despre aceea, că din dovedi s’a ară
tată și aceea că mișcarea daco-română îndreptată contra 
temeliiloră statului ungurescă a apucată de-asupra ? Are 
cunoscință despre ună șiră înlregă de abusuri, ce s’au 
dată la lumină prin dovedi? Dâcă are cunoscință des
pre tdte acestea, care a fostă motivulă, că n’a luată 
disposițiunile necesare din punctulă de vedere ală res
ponsabilității? Decă n’are cunoscință despre acestea: 
are de gândă, în puterea principiului responsabilității, d’a 
face cercetare, eventuală d’a trage la răspundere pe fiș- 
panulă comitatului Maramurășă pentru călcarea datoriei 
de supraveghiare și, peste totă, are de gândă d’a începe 
procedura legală și prin aceea d’a procura comitatului 
Maramurășă condițiunilă desvoltării pacinice, âr opiniunei 
publice ofensate satisfacțiunea legală ?

Ministrulă Tisza răspunse următârele: Despre pro
cesă și despre cursulă lui n’am cunoscință oficială, căci 
tribunalulă n’a avută motivă a cere intervenția autori
tății. Și nici vr’o plângere personală n’am primită. Con- 
gregațiunea comitatului Maramureșă a găsită de neînte
meiate plângerile lui Hollosy, prin urmare nu era nece
sitate de nici o disposițiune. In urma interpelării mi-am 
procurată datele privitâre la procedura procesuală și am 
cerută deslușiri pe calea respectivului viceșpană și fiș- 
pană. Gă juriulă n’a găsită casă de calumniă, asta nu 
dovedesce nimică contra viceșpanului.

Ce privesce presupusa devastare a păduriloră co- 
muneloră Vișa și Borșa de cătră viceșpanulă Mihalka, pe 
basa dateloră ce am, potă spune, că pădurea Borșei, de 
care Mihalka în calitate de președinte ală composesora- 
tului a putută dispune din 1878 pănă la 1882, deja la 
începutulă acestei sute a fostă astfelă devastată, încâtă 
odată s’a trimisă chiar ună comisaru ală guvernului și 
mai târziu s’au luată ună șiră întregă de disposițiunl 
de cătră autoritate în contra acestoră devastări. In 1863, 
când comuna nu ’șl-a mai putută plăti dările, autoritatea 
d’atuncl a vândută mari cantități de lemne în contulă 
comunei; dâr în 1865 cumpărătorulă a cerută anularea 
contractului, fiindă că lemnele din acele păduri nu se 
potă întrebuința, și i s’a primită cererea. Prin urmare 
nu atunci s’au devastată pădurile, când dispunea de ele 
Mihalka. Totă așa stă lucrulă și cu pădurile Vișei, cu 
deosebire numai, că acolo e interesată și statuia și s’a 
pusă capătă devastării încă dela începută.

Ce privesce sărăcirea comuneloră, observă, că acele 
păduri nu suntă ale comuneloră ci ale composesoratului. 
Ce privesce păgubirea acestuia am date care dovedescă 
că în timpulă composesoratului înainte de 1878 n’a pu
tută plăti nici dările pe păduri, pe când sub administra
rea lui Mihalka afară de plătirea dăriloră, composesora

tului i s’a asigurată peste 20,000 fi. De aceea comita- 
tulă Maramurășă a răspinsă propunerea lui Hollosy, ca 
posițiunea de viceșpană să nu fiă compatibilă cu aceea 
a unui președinte a composesoratului. Cu t6te astea 
viceșpanulă ’șl-a dată dimisia din postulă de președinte.

Cu privire la regaliele Vișei și Borșei observă, că 
dreptulă regală ală Vișei s’a predată bisericei greco- 
unitâ și nu s’au arendată de Mihalka. Regaliele Borșei 
nu s’au arendată pe sub mână în contra legei. Eu pro
cedă strictă în contra abusuriloră. Dăr în interesulă 
păcii și liniștei nu e bine să se aducă afacerea înaintea 
unui foră, care nu o p6te decide în tăte amărun
tele ei.

Cu privire la fișpanulă, n’am nici cea mai mică 
căusâ d’a porni cercetare în contra lui pentru negligea- 
rea supravegherei. Acela’șî esercită dreptulă de supra
veghiare totdâuna punctuală. Ministrulă de comerță p6te 
mărturisi, că acestă fișpană procede totdăuna cu ener- 
giă și’șl împlineșce fidelă datoria sa.

încă o acusare grea s’a ridicată contra vice-șpanu- 
lui Mihalka. Astfelă se susține că dănsulă ar turbură 
pacea din Marmația între rassa maghiară, română și ru- 
tănă, cari, pănă acum, se păte (|ice au trăită în înțele
gere esemplară; densulă se presintă, ca unulă care stă 
în fruntea vre-unei mișcări, ce atacă interesele cardinale 
ale statului șt decă îmi aducă bine aminte, d-lă deputat 
Herman a amintită contra lui Mihâlka și cele din urmă 
alegeri de deputată. Eu credă, că în contra aceluia care 
a lucrată ani mulțl pe terenulă publică ală comitatului, 
în contra aceluia trebue se aveți vr’ună documentă, ca 
să’lă acusațl, că elă în direcția cutare seu cutare a lu
crată rău. Dăr nu merită se fiă acusată, când nu sunlă 
dovedi în contra lui și cândă tocmai elă a fostă care 
cu ocasiunea congresului din Sibiiu a datu sfaturi bune 
și patriotice inteligenței române de acolo; âr după ce a 
eșită la lumină vestita programă din Sibiiu, sub preșe- 
dința lui s’au făcută protestările în contra conclusului 
sibianu, sub președința lui au cerută Românii din Mara
murășă, ca se se introducă în șcilele române limba ma
ghiară. (Aprobări în drăpta.)

Cu ocasiunea alegeriloră dietale din urmă, onorată 
cameră, e dreptă elă a fostă, care față c’ună deputată 
maghiară a părtinită ună Română, care și fu alesă. 
Dică este cineva, căruia se-i pară reu de acostă alegere, 
acela sunt eu; pentru că a căzută, ună deputată ma
ghiară de partida guvernamentală, care era stimată și 
iubită de noi. Dăr totuși credă, că-mi veți da dreptate 
că acea faptă, dâcă cineva alege ună deputată română 
oposițiunală contra unui deputată maghiară guvernamen
tală, credă că nu învălvă în sine și nu se p6te privi ca 
trădare de patriă. (Aprobări vii în drăpta.) Eu celă pu
țină, care după d-v6stră teroriseză în interesulă alege
riloră de deputațl guvernamentali, nu găsescă nici ună 
motivă, ca se întenteză o cercetare în contra lui Mihâlka, 
său să-lă condamnă și să nu-lă apără ;in contra acusa- 
țiuniloră nedrepte. (Aprobări vii în drăpta). V6 rogțî 
se luațl la cunoscință răspunsulă meu. (Aprobări în 
drepta.)

Otto Herman dice că ministru șl-a luată informa- 
țiunile din rău isvoră. Rău face ministrulă că-șl scu- 
tesce pe funcționarii săi cu puterea. Ca ilustrare a stâ- 
riloră din Maramurășă, oratorulă cităză casulă, că 15 
cetățeni, ca să țină o adunare poporală au trebuită să 
garanteze de întrâga'adunare poporală. Dupfe adunare 
primarulă, la însărcinarea fișpanului, a cerută proto- 
colulă ședinței ca să lă arate ministrului de interne. O 
deputațiune de 200 de membri voia să mărgă în capi

tală ca să se plângă de acăsta, dăr cei ce au subscrisă pe- 
tițiunea au fostă închiși de cătră solgăbirăi. Oratorul se pro- 
văcă și la memorandulă conventiculului din Sibiiu în 
1881, care în fiecare punctă dovedesce trădare de pa
triă. In Maramurășă nu poporulă română și rusă uresce 
patria, ci inteligința. Și de ărece Mihalka e autorulă 
acestoră stări, nu ia răspunsulă ministrului la cunos
cință. (Vii aprobări în stânga.)

Ministrulă Tisza respinge afirmarea, că cei ce au 
subscrisă petițiunea au fostă închiși. Intr’o comună 
solgăbirăulă a fostă încunosciințată despre aceea, că lo
cuitorii să temă, fiindcă să țină năptea conventicule. 
De aceea a oprit’o elă p’acăsta, dăr a declarată că diua 
potă face neîmpedecațl ce voescă. Despre aceea, că 
fișpanulă a cerută protocolulă unei adunări poporale, 
ca să-lă trimătă ministerului, n’are cunoscință. Dăr 
păte că a făcută acăsta fișpanulă, când ministrulă a ce
rută lămuriri despre cele ce se petrecă acolo. Dăcă deci 
fișpanulă a cerută copia protocolului, asta nu e vr’ună 
lucru grozavă.

Ferdinand Horanszki: N’are dreptă să facă acăsta ! 
Judecătorulă se cade să cără protocolulă, ăr altuia nu. 
(Așa e! în stânga și în stânga estremă. Contraziceri 
în drăpta.)

Ministrulă Tisza: Eu nu potă vedă, unde e aci o 
călcare a legii, dăcă ună fișpană cere protocolulă unei 
adunări poporale. (Strigări în stânga: Nu e constituțio
nală !) Ce privesce pe învățătorulă, care s’a predată tri
bunalului, nu sciu ce s’a mai întâmplată cu elă. In- 
tr’ună lucru atâtă autoritățile administrative câtă și ju
diciare mergă pră departe, adecă că espectorările necu
getate și criminale făcute în înferbințăla mișcării elec
torale le urmărescă mai puțină decâtă cele făcute altă
dată.

In fine e dovedită, că la conventicululă din Sibiiă 
viceșpanulă n’a luată parte nici înainte nici după aceea. 
Repetă numai, că nu procederea mea va fi vinovată 
de aceea — și acâstă răspundere n’o acceptă — decă 
s’ar turbura liniștea și ordinea, ci mai multă aceia voră 
purta vina, cari în locă de o procedere necesară și le
gală se silescă deoparte a păta fără temeiu persăne în 
fața țării, de altă parte nu se sfiescă a introduce lupte 
personale între poporațiunea poliglătă ce trăia în pace 
păn’acum și a provoca tocmai prin aceea neajunsurile 
naționale ce n’au esistală acolo nici odată. Re aceștia 
îi va ajunge respunderea. Câtă vreme nu trecă peste 
marginile legii, îi scutesce conslituțiunea, nu-i potă atinge. 
Rogă să se ia răspunsulă la cunoscință. (Vii aprobări 
în drăpta. Mișcare în stânga.)

După ce mai schimbă ministrulă Tisza câteva vorbe 
cu Herman, care a produsă larmă în cameră, răspunsulă 
ministrului s’a luată la cunoscință.

SOIRILE PILEI.
In comuna M. Silea, din comitatulă Albei de joșii, 

care numără 917 locuitori, au murită din causa infla- 
mațiunei de gâtă, dela începutulă lui Decemvre și pănă 
în 2 Aprilie a. c. 60 de copii. Astă-^I se păte (Jice că 
în acea comună nu se mai află copii dela 1—5 ani.

—x—

In biserica din Sân-Georgiulu de Câmpiă au In
trată mai mulțl hoți, furândă mii multe vase de argintă 
și alte obiecte prețiăse.

’i — X—

Sâmbătă năptea a fostă ună mare incendiu în co
muna Bonțida de lângă Clușiu. Vântulă întindea fia-

FOILETONU.

O conferință la Academie.
Vinerea trecută am avută ocasiune s’audă pe dis- 

tinsulă publicistă română de peste munți, George Bariță, 
vorbindă în ședința publică a Academiei despre cores- 
pondințele sale, cari le-a avută cu fruntașii români din 
principatele dunărene înainte de 1848.

Conferința a fostă forte instructivă. Păcată că con- 
ferențiarulă n’a avută timpă să arate în culori mai vii 
starea în care se găsâu Românii înainte de 1848. Cu 
tăte acestea d. Bariță a făcută destulă lumină asupra 
greleloră împrejurări, în cari Românii de pe acele vre
muri lucrau, fără pregetă, pentru întărirea și prosperarea 
nâmului românescă.

Gonferențiarulă a lăsată pe fie care să înțelâgă ce 
însemna atunci idea de naționalitate și patriă.

Ajunși în cele mai critice împrejurări, luptândă con
tra autoritățiloră publice din propria loră patriă, dicea 
dănsulă, adevărații Români, fără considerațiune la viâță 
și avere, puneau la disposițiunea poporului românescă 
capitalulă cunoscințeloră loră, spre a ridica consciința 
națională și nivelulă culturală ală poporului la trăpta pe 
care se găseau popărele occidentale.

Este vechiă lupta Românului contra străinului apă- 
sătoră și esploatatoră. Ii lipsea însă direcțiunea, condu
cerea. Abia pe Ia sferșitulă secuiului trecută și în prima 
jumătate a secuiului actuală s’au găsită Români cu pri
cepere și cu inimă ca să scătă poporulă română din letar
gia în care’lă adâncise nesațiulă străiniloră.

Dăr în fine vântulă ideiloră frumăse, ce băfea din 
spre apusă, a pătrunsă și prin negura cea grdsă, care 
ținea în orbire nâmulă românescă. Pe orisontulă acestuia 
s’au ivită luceafăr! conducători, cari au luminată calea, 
pe care se pătă merge și Românulă ca Română, spre 
binele neamului și obștâsca bună înțelegere.

Dăr cu tătă lumina, drumulă era forte dificilă, fie
care pasă trebuia câștigată prin luptă crâncenă și în a- 
câstă stare, de sine se înțelege, că fruntașii Români nu 
puteau să nu se apropie unii de alții, spre a’șl da mână 
de ajutoră în întreprinderile loră naționale, și a’șl îm
prumuta ideile și cunoscințele.

Astfelă, după cum ne spuse conferențiarulă, la 1791 
unii dintre fruntașii români ardeleni au avută intențiunea 
d’a înființa în Transilvania o făiă periodică română pen
tru luminarea neamului românescă. Pe acele vremuri 
însă, nâmului românescă, nesocotită și batjocorită cum 
era, nu’i era permisă să guste din rodele culturei. Pu
ternicii de atunci căutau să țină poporulă în întunerică 
pentru ca să pâtă face cu elă totă ce pofteau, și de aceea 
au zădărnicită intențiunea acelora, cari voiau să propage 
lumina.

Dâr, după cum se 4ice, Românulă are șâpte vieți. 
Cărturarii români n’au perdută curagiulă, ci mai vâr- 
tosă au căutată ca să facă drumu luminei prin porțile 
întunerecului.

Sentimentulă esista; mai lipsea făclia, care să arate 
Românului drumulă, ce trebue urmată.

Din văpaia sentimenteloră s’au aprinsă și făcliile: 
Lazără ca se lumineze și Tudoră Vladimirescu ca să 
arcjă stavilarele. Mai pe urmă s’au ivită și vestalele. 

cari să întrețină foculă. La 1828 esistau două foi ro
mânesc!, «Gurierulă Românescă*  în Muntenia și >Albina" 
în Moldova.

N’au avută lungă viâță aceste foi românesci; ele 
au trebuită să cadă victimă, pentru ca ideea națională 
să renască mai mândră și mai frumăsă ca fenicele din 
propria’i cenușă.

Propaganda ideei naționale, înăbușită în principatele 
dunărene, a reapărută în Transilvania la 1838 prin în
ființarea „Gazetei de Transilvania" sub conducerea d-lui 
George Bariță. Acâstă fdiă în curândă a devenită ună 
centru de activitate națională pentru tăte părțile locuite 
de Români.

Eliad, sporniculă scriitoră din Muntenia, s’a adre
sată numai decâtă cătră conducătorul^ «Gazetei de 
Transilvania*  în scopă d’a înoda cele mai strînse legă
turi între cărturarii români de peste munți și cei din 
Muntenia.

Ce dorință frumăsă 1 Dâr din nenorocire amare 
erau vremurile!

Comunicațiunea era câtă să păte de anevoiâsă. 
Poșta nu circula decâtă de două ori pe săptămână și 
loculă de unde se espediau său soseau corăspondințele 
era Sibiiulă. Urma apoi cea mai minuțiăsă censură la 
guvernulă Transilvaniei și de multe ori chiar scrierile 
cele mai nevinovate cădeau jertfă focului. Dâr nu era 
destulă cu atâtă; mai esista și carantina, pachetele și 
scrisorile trebuiau perforate, dreptă dovadă că nu aducă 
ciumă, astfelă că o scrisăre pentru ca să ajungă la lo
culă destinată avea nevoiă de 3 săptămâni, uneori și de 
trei luni.
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cările dela o casă la alta și cu tată silința de a se îm- 
pedeca dimensiunea focului, 16 case împreună cu edificiile 
laterale economice fură prefăcute în cenușă. Paguba se 
urcă celă puțină la 20,000 11. v. a.

—x—
Curiâsă este ținuta (Jiareloră române de aci, (Jică 

foile ungurescl, față de convenția comercială cu Româ
nia. „Ele necum să apere interesele patriei, suntă de 
acordă cu fiarele din România și mereu dau în noi. 
Intr’adevără, că patriotismulă le lipsesce cu desăvârșire 
(Jiareloră nâstre române. Acesta n’o pricepemă; nu pu- 
temă se înțelegemă râua credință a Qiareloră n6stre.< — 
Cam ce-a mai rămasă neîmputată (Jiareloră române, jupâ- 
niloră dela foile unguresl?

—x—
»Eilenzâk< 4lce> că politicii din România nu mai 

scapă de visiunile loră dacoromâne. »Numai sapa și 
lopata îi desparte pe bieții politici români de visiunile 
loră,< cjice nechibzuitul^ din Clușiu, care a rămasă nu
mai pele și 6se de frigurile dacoromânismului, ce mereu 
îlă scutură.

—x—
In Aiudu s’a sinucisă Kiss Kâroly, fiiulă fostului 

cassieră de scâlă; totă din Aiudă diregătorulă Laszlo 
Albert sa împușcată Ia 7 Aprilie. — Semne de »fe
ricire!“

—x—
Să mai 4-c& lumea, că Țencălău dela codița >pa

triotică*  din locă nu e tobă de limbi! Las’ că scie la- 
tinesce ca ună haramiu, dâr când e vorba de franțu- 
zesce, Dumas a rămasă pe josă. Dâr lumea e rea și 
„Chacunea songoulf cum (Jice Țăncălău pe franțuzesce, 
âr după „nențelegătorii" din Parisă »Chacun ă son 
goăt. *

**) Sihleanu Alex. Armonii intime Nr. 1
***) Sihleanu. Logodnicii morții.
♦***) jH Zamfirescu.

—x—
Mâne, Sâmbătă sără, se va representa la teatrală 

germană în beneficiului bravului și dibaciului actoră d. 
Wurm piesa poporală ,Von Stufe zu Stufe» de Bruhl.

Poesiile lui M. Zamfirescu și A. Sihleanu.
(Conferință la Ateneu.)

Miercuri seara (12 Martie) a vorbită d-lă Virgiliu 
Arionu despre poesiile lui Mihailu Zamfirescu și Alexan
dru Sihleanu, conferință tratată câtă se pote de bine — 
de altmintrell cu ună spirită propriu unui pedagog — 
care va lăsa multă timpă ună poetică ecou în inimile 
ascultătoriloră, gândindu-se la vremea:

Când suspină morții 
Pe de-asupra porții 

Dela cimitir!. . . . *)

Conferențiarul pleacă dela credința nemuririi su
fletului, puternică la popărele sălbatice, slabă la popârele 
mai înaintate, care ară însemna că âmenii trăiescă după 
mărte pănă când suntă uitați de cei ce-au rămasă. Câți 
avem din neamulă nostră cari nu trebuieseă uitați? Cum, 
se întrâbă oratorulă, nu e destulă că am lăsată pe Eliade, 
pe Bolintineanu, pe Alexandrescu și pe alții să mâră în 
miserie? Trebuie acum ca și puținele flori ce-au răsărită 
pe mormântulă loră să le lăsămă a se vesteji? Câne 
citești versurile acestora accentulă loră te pătrunde; 
tristețea se oglindește în composițiunile loră și prevede
rea apropiatei morțl, care trebuiă să’i ia așa de tineri, 
așa de curândă dintre noi.

Zamfirescu. Cântecul# nebunului.

P'aste țărmuri depărtate 
Vecjl tu rîulă câlătoră 
Cum în valuri turburate 
Se asverlă din isvoră? •’)

Pe-a lui maluri singurate 
Vetjl cum vântulă mugitoră 
Mișcă trestia șl-o bate 
Șuerândă incetișoră?
Rîu e viața-mi sbuciumată 
Și acea trestie mișcată 
E-ală meu sufletă durerosă.
Viitorulă ce m’așteaptă 
E câmpia cea deșeartă 
De pe țărmulă nisiposă! ***)

Și dâcă ai vrea să știi pentru ce suntă triști, nici 
ei n’ară putea se ’șl răspundă; ceva naturală, de care 
nu ’p putdu da sâma ei făcâu asttelă. Naturi superiăre, 
suflete mari, cari nu putâu rămânea în cerculă strimtă 
ală vieței de tate filele, prea mari ca să p6tă încăpea 
în sfera realității murdare — în care, nici vorbă, suntă 
destui îmbrăcațl fdrte curată — Sihleanu și Zamfirescu 
îșl trecură viâța, când zimbindă, când cugetândă seriosă, 
dâr totd’auna convinși că fericirea decă vine, ține fârte 
puțină :

Ca și ună vală pe mare
Fericirea n’are
O statornicie pe acostă pământă.
Ca o stea lucește, 
Câtă ună visă trăiește 
Și apoi cu grabă cade in mormântă ! *♦**)

Pentru ună omă, care simte în fața miseriiloră lu
mești nu pâte nici atâta, ea ar fi celă multă în nesim
țire. Mila și compătimirea pentru cei cari sufere, îi facă 
să ’șl uite adesea nenorocirile loră personale și să plângă 
împreună cu ei, să plângă pe săraci, pe desmoștenițl. Ei 
plângă și plânsulă loră e poetică, suavă, dulce chiară ; 
lacrimele loră suntă mărgăritare; suspinele loră este a- 
dierea zefirului. Ună floră par’că te apucă ascultândă 
citirea puterniceloră strofe din Cerșetorulu și parcă au- 
cjiai aievea cum repetă vântulă :

„Să dațl la Cerșetoră !«
Două suntă dâr, după cum se vede, notele carac

teristice ale acestoră poeți: o nesiguranță a vieții, o com
pătimire pentru celă suferindă. In țerile străine, poeții 
moderni totă pe ele le-au făcută să sune. Lamartine, 
Musset, Victor Hugo, Byron și câți și câți totă a^a au 
scrisă pentru că astfelă e simțirea secuiului. Ne mai 
admițândă principiile religiăse și dându se în voia unui 
fatalismă — fără sfinți și mucenici — fatalismulă știin
țifică, ei vădă că lumea e așa de mare în comparațiă 
cu dânșii (deși ei suntă cei mai mari dintre ânienl) în- 
câtă nu o putemă măsura cu gândirea.

(Va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

PESTA, 16 Aprilie. fTelegr. part.) — Erl 
la patru 6re s’a predată deputatului Mocsary o 
adressă română frumdsă cu vr’o 1500 de sub
scrieri.

PESTA, 16 Aprilie. — Sub conducerea re
dactorului f6iei „Romănische Revue,“ Dr. Diaco- 
novich, o deputațiune română fii primită de 
deputatul^ Mocsary, căruia în numele Români- 

oră din Bănată și Țâra Ungurâscă, ca mulță- 
mire și semnu de recunoscință pentru vorbirea 
sa din 8 Februariu 1886, i-a îmânată ună pom- 
3osă albumă conținândă aprdpe 2000 de sub
scrieri. Mocsary mișcată de acesta mulțămi și 
promise că și în viitoră va interveni pentru 
drepturile naționalitățiloră.*)

VIENA, 16 Aprilie. — La tractările pentru 
încheiarea tractatului România va fi representată 
prin ministrulă de esterne Pherechide și prin 
delegatulă în comisiunea dunărână prințulă 
Qhica.

MADRIDtJ, 16 Aprilie. — Regina a gra
țiată pe ducele de Sevilla, care fusese condamnată, 
fiindă că conspirase contra reginei. 
CONSTANTINOPOLtT, 16 Aprilie. — Germania, 
Rusia și Austro-Ungaria au răspunsă în modă 
favorabilă la circulara Porții, prin care acăsta cerea 
intervenirea puteriloră pe lângă Grecia, ca acâsta 
se desarmeze. Francia face reserve.

DIVERSE.
Necrologu. — Car ol ă nobilă de Schobeln, loc 

colonelă c. r. în pensiune, în 14 Aprilie n., după o scurtă 
suferință a răposată în vârstă de 58 de ani. înmormân
tarea s’a făcută a<JI, Vineri, în cimitirulă conf. augsb.

Fiă’i țărîna ușâră!
♦ **Afuriseniă. — ț)iarulă »Opiniunea« din Iași scrie 

că, din causă că epitropia israelită nu a voită în acestă 
ană să dea mijldcâ, cu ocasia sărbătoriloră, pentru cum
părare de pasca și altele la sâracî și la soldații evrei, 
ună mare numără de Israelițl au provocată prin scoli o 
afuriseniă contra celoră cari voră cumpăra carne, căci 
din venitulă taxei asupra acestui obiectă se întreține spi- 
talulă sub conducerea Epitropiei. Astfelă carnea cușeră 
șâde nevândută de vr’o trei (|ile și din acâstă causă s'a 
scumpită și carnea ce o consumă creștinii.

* **Ună miliontt fumată. — Din Roma se scrie, că 
acum câteva săptămâni a murită în Forggia marchisulă 
Faggese, care a lăsată o avere ca de ună milionă în 
pietre scumpe și hârtii de valăre. Rudele marchisului, 
care nu fusese căsătorită, începură să se certe, ca toți 
moștenitorii, apoi în fine se înțeleseră să sigileze caste- 
lulă Faggese în care era depusă tâtă averea și să pue 
âmenl de pază. Ajungândă în cele din urmă la o în- 
voâlă, s’au dusă la castelă să împartă averea — dâr 
n'au mai găsită nimică. O ceată de tâlhari furase totă, 
nu se știe cum. Din resturile de bucate se conchide, că 
tâlharii au petrecută în castelă celă puțină o săptămână. 
Moștenitorii voră să intenteze procesă poliției, care n’a 
păzită bine castelulă.

* *«
BIBLIOGRAFIA.

* S’a pusă subă țipară și va apără în curândă în 
editura librarului H. Zeidner în Brașovă: Geografia pen
tru scâlele medii. Partea I Ungaria și țerile dimpre- 
jurulu mării Mediterane, prelucrată pe basa planului 
ministerială mai nou, ală ministrului reg. ung. de culte 
și instrucțiune și acomodată recerințeloră scâleloră ro
mâne, după D Laky, de Dionisie Făgărășanu și Sil
vestru Moldovanu, profesori la gimn. rom, din Brașovă.

*) Telegrama acâsta ni-o trimite biroulă de cores
pondențe din Pesta. ’ Red.

Editară: Iacobft Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Anrelă Mureșianu

Cu tăte acestea nu se desnădăjduiră Românii; con- 
tinuară a’șl împărtăși ideile și cunosciințele, trimițându’șî 
unulă altuia foile periodice ca scrisori când nu puteau 
ast-felă.

La anulă 1845 venise o censură mai milostivă în 
Transilvania, dâr cu atâtă mai mare era prigonirea în 
principatele dunărene. Esista >Curierulă de ambe secse< 
redactată de cătră Eliad, dâr acâstă făie nu putea fi des
făcută în principate și de aceea Eliadă se adresâză că- 
tră d. Bariță spre a desface vr’o 200 de esemplare din 
făia sea în Transilvania și cu tăte că conținutulă fâiei 
nu era în acordă cu vederile sfereloră conducătare de 
pe acele vremuri, totuși făia a trecută granițele câțl-va 
ani de (jile.

Pacostea căzuse pe »Gazeta de Transilvania,» fiin- 
du'i interesă intrarea în Muntenia. Cu tăte acestea co- 
municațiunea între bărbații conducători ai Româniloră 
din diversele țâri nu încetă; ea se făcea, cum con- 
ferențiarulă, pe vama cucului.

Totă pe la 1845 Eliad, printr’o scrisăre, fi face 
d-lui Bariță cunoscută intențiunea sa d’a publica, în unire 
cu toți cărturarii români, autorii clasici, și d’a cumpăra 
pentru scrierile românescl litere latine.

Introducerea literiloră latine în scrierile românescl 
a dată nascere la multe nemulțumiri. Ună consulă ge
nerală ală unei puteri cerea ca scrierile cu aceste litere 
să fiă oprite din cause politice și religiăse.

Venindă la 1848 d. Bariță spuse că în acestă ană 
a avută o corespondință fărte întinsă, dâr că foculă re- 
voluțiunei i-a arsă întrâga corespondință, afară de o sin

gură scrisăre ipe carea scăpat’o nu tocmai întrâgă din 
flăcările focului.

TerminândC corespondența cu Eliadă, conferenția - 
rulă resumâză o scrisăre, pe care a primit’o dela C. Ne 
gruți Ia anulă 1839. In acâstă scrisăre răposat, lă Ne- 
gruți se plânge de rigăre înfricoșată a censurei din Iași 
și propagă „unirea", fără care, cum tjice dânsulă, bine 
Românii nu voră mai putea vedea.

Totă pe atunci s’a încercată Negruți să trimită și 
satirele Iui Antioch Cantemir, dâr n’a isbutită să le pătă 
lăți printre Românii de peste munți, deărece intrarea loră 
n’a fostă permisă. A isbutită însă Negruți să trimită 
d-lui Bariță o mică broșură politică, pentru care apoi 
d. Bariță a pățit’o. Ducându-se mai pe urmă la Viena 
să se plângă, de aci i s’a spusă să nu cuteze a se mai 
ocupa de afacerile din România, să nu mai (jică nici bine 
nici rău.

Astfelă era starea lucruriloră înainte de 1848, în 
ce privesce comunicațiunea literară și politică între Ro
mânii despărțițl politicesce. Dâr cu tate greutățile, între 
fruntașii români de pe atunci, vedemă avântulă nobilă, 
vedemă abnegațiunea, sacrificiulă pentru propășirea na
țională, Toți câți se credeau capabili d’a pune o pâtră 
cât de mică Ia edificiulă națională, căutau a se apropia 
unii de alții și a lucra împreună pentru o mai bună 
reușită.

Și după 1848, fruntașii români erau animați de 
sentimente nobile și luptau fără odihnă, neținendă în 
sâmă pericolele, cari adeseori se espuneau, pentru ca să 
vâ(Jă națiunea românâscă scâsă din noroiulă în care o 
cofundase vitregitatea timpuriloră.

Dâr astăzi ? Din partea celoră mai bătrâni esem_ 
ple triste, afară de puține escepțiunl, pentru tinerime, șj 
din partea celoră tineri puțină speranță pentru viitoră

Ore schimbarea în bine, după esemplulă bătrftniloră. 
să nu mai fiă posibilă ? ,

(.Românulă"). Pp.

Strigături Dosorale din SBlagin-
(Adunate de I. P. Lazară.)

Vasilică, chică crâță,
Nu mâna boii’n fânață,
Că fânațele’să domnescl
Și n’ai bani să le plătescî.

*
Mândra mea de astă vâră,
Multă mă râgă s’o iau 6ră;
Dâr draculă a nebunită
Să iae ce-a părăsită.

♦

Fă-mă Dâmne ce meri face,
Fă mă-ună picurașă de lapte 
Colo susă după cetate
Să vădă Nâmțulă cum să bate.

*

Frunză verde de măslină 
Tu străină, eu străină 
Amândoi ne potrivimă 
Vino ’n codrii să trăimă.
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Cursul îi la bura» do Vleaa
din 14 Aprilie st. n. 1886

Bursa de Bueuresei.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 45
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 95.10 
[rnprumutulti căilorft ferate

ungare...........................152.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.26

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung,
(2-a emisiune) .... 127 2b

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 117.50 

Bonuri rurale ungare . . 104 60 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd............................... 104.60
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinu ung......................... 100.—
împrumutului cu premiu

ung...................................121 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 86.40 
Renta de aură austr. . . 114 15 
Losurile din 1860 . . . 139 70
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 876 —
Act. băncel de credită ung. 297.25 
Act. băncel de credită austr. 294.— 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/j 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livrea sterlinge 125.95

Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.

Cump.
Renta română (5%). 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 941/*

» convert. (6%) 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/,

> » » (5°/o) . 87—
> > urban (7%) 99—
» > (6°/o) . 92—
» . * (6%) . . 827,

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 13 —
Bancnote austriaco contra aură. . 2.00—

Pentru repețirî se a c 6 r d ă următdrele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 ori ..............................10°

H n v 5— 8 n . 15°
H 9—11 H . 20°
H h n 12—15 H . 30°
V h h 16—20 H • 40°

Dela 20 de repețirî în susă . • 50° 0
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

<Avisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s§ bine- 

voiaacă a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită cjiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. VGAZ. TRANSA

vând.

91 Vs
94’/«
90—
33—

103‘/<
871,

100—
93—
83 V.

147,-
2.02

Cursulu pieței Br aș o vii

din 15 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72
Argint românesc .... » 8.60 » 8.65
Napoleon-d’orI................. t t > 9.97 * 10.—
Lire turcesc!..................... . . » 11.20 * 11.30

Imperiali......................... 10.20 . 10.30
Galbeni............................. > 5.86 > 5.99
Scrisurile fonc. »Albina» » 100.— . 101.—
Ruble Rusescl................. * 124.— . 125. V,

Discontulă ... » 7—10 °/o pe ană.

Momente la Gazeta Transilvaniei
se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI

Pentru Austro- Ungaria;

ESTE :

Pe
n

trei luni 
ș6se luni 
ună ană

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România ți străinătate.

1»

pe trei luni .....................
„ șdse luni........................... . . 20 „

,, ună ană........................... . . 40 „

Admînîstrațîunea „Gazetei Transilvaniei.^

Mersul0 trenurilor!!
pe linia PredeaM-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradd-Rudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta

Trentt 
de 

parfldne
Tren 

accelerat
Trentt 

omnibuB
Trenfi 

omnlbua

BucurescI

Predeală

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

(
(

Blghișfira 
EJisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelC 
Teiușft 
Aiudtl 
Vințulil de 
Uiâra' 
Cucerilea 
Ghiristt 
Apahida 

Clnșin 

Nedeșdu 
QhirbKu 
Aghirișil 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezâ-Telegd 
Fugyi-VAsărhely 
Vărad-Velințe

Orâdia-mare 
P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

susfi

(
(

( 
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26 

10 01
10.20
10.30
10.37 
10.51
12.37
2.58

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

6.00
6.35
3.00

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.31
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.4-7

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile gr6se.

Budapesta.—JPredeal®

Trenă Tren Trentt Trentt Trenă
omnihna accelerat omnibuf de omnlbuj

persdne

Viena — — —
r...

—
Budapesta 6.47 — 3.15 6.20 8.00 1
Szolnok 10.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 1.44

5.33
— £.27 11.26 2.31

Oradea mare — — 1.28 __
Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 -
Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 211 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.34 —.

R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —.
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — — 2.56 5.08 —

Stana —— — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbfiu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clnșin 12.05

— 5.05 6.43
7.03

—

Apahida 12.31 — — 7.26 —

Ghiriș 2.16 — — 8.51 —

Cncerdea 3.12
332

—— 9.31
9.43

—

Uiâra 3.41 — — 9.51 —
VințulQ de susfi 3.50 — — 9.58 —
Aiudil 4.25 — — 10.24 —
Teinșft 4.50 — — 10.44
Grăciunelă 5.41 — — 11.28
BlașO 6.05 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —

Copșa mit 7.00 — — 12.36 --
Mediașft — — — 1.22 6.01
Elisabetopolo — — — 1.56 6.40
SlgișGra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiâra — — — 6.35 12.14

— — — 7.14 1.09
1.50— — — —

Timiștt — — — — 2.48
Predealâ

BucurescI

___ ___ ___ 3.23
___ ___ __ 4.56

9.40

I

Aradik-Timîșâra

’K'eiușnJk- S.radft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușâ.

Trentt 
omnihtiH

Trenă 
omnibuă

Trentt de 
persdne

Trentt de 
persdne

Trentt 
acoelerattt

Trentt 
omnlbos

Teiușfr
Alba-Inlia

11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
11.46 — 4.27 Budapesta 8.0f» 1.45 8 C(J

Vințulă de josă 12:20 — 4.53 Szolnok ( 11.02 3.44 11.40)
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)

12.52. — 5.19 11.12 4.02 12.00
1.19 — 5.41 Aradăi 3.37 7.53 5.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619

Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.61
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.67 6 14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibotă 10.43 — 12.63

3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 Âlba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - 1 8.00 6.05 Teinșft 12 05 2.24

Tipografia ALEXT Brașovă.

Simeria (Piski) Petroșemă

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persăne

Trentt de 
pers ine

Trenă 
omnlbtu

Trentt 
omnlbus

Aradft 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nemeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
Tlmițdra 8.42 3.40 10.06 Petroțeni 10.43 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trentt de Trentt de Trenă Trenfl Trenă Trenfl
peradne peraine omnlhne omnibua omnlhim de para.

’Timișdra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.4*
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nâmeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Arad® 7.50 3.10 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


