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BrașovQ, 9 Decemvrie v.
Cunoscutul!! scandalG, ce l’au 

înscenați! nu de multi! șoviniștii 
din dieta ungara în contra depu
tatului naționali! săsescii Stein- 
acker, fără îndoială că n’a foștii 
numai efluxulu intoleranței și alii 
fanatismului celorii ce l’au însce
nați!, ci a urmăritu și unii scopil 
practicii politicii.

Acestu scopu s’a datu pe față 
imediatîi, când afară de dietă 
câțiva colegi ai lui Steinacker l’au 
trașii pe acesta la răspundere în 
camera de comerciu și de indus- 
triă, l’au dăscăliții și l’au ame
nințată, pănă ce în cele din urmă 
s’a rugatu de iertare și și-a ple
cată capulă înaintea purtătoriloră 
opiniunei publice unguresc!.

Alta este întrebarea, decă de- 
putatulă Wahrmann și cu soții sei 
au preveflutu or! nu acestă ruși- 
nosă capitulare a deputatului sasă. 
Destulă că scopulă loră învede
rată a fostă de a terorisa pe toți 
deputății sași din dietă, ca să nu 
mai cuteze a-șl rădica vocea cu 
curagiulă bărbătescă ală convin
gerii în contra nefastului sistemă 
de guvernare de ac|î-

Se vede că compatrioții noștri 
sași din Ardeală au semțită, care 
era adeveratulă scopă ală tacticei 
șoviniștiloră unguri, cari se pri- 
cepă forte bine a băga spaimă 
și frică în cei mai slabi. De aceea 
organulă de căpeteniă ală partidei 
naționale săsesc! a venită și după 
ce a caracterisată procederea vio
lentă și intolerantă a celoră din 
dietă față cu Steinacker și a des- 
avuată purtarea acestuia față cu 
camera de comerciu, declarându-lă 
de „politicesce mortă,“ a decla
rată că a sosită momentulă ca 
Sașii „să chibzuiescă decă mai 
este locă pentru representanții po
porului loră în corpulă legiuitoră 
ală Ungariei și decă datoria mai 
înaltă nu le demandă de a re-

nunța a mai lua parte la desba- 
terile acelui corpu, în care libe- 
rulu cuventu alu representanțilorii 
poporului săsescu nu mai află as
cultare și pricepere.u

După acestă declarațiă băr
bătescă a organului naționalii să
sescu se aștepta cu dreptu cuventd, 
că partida națională săsescă va 
lua posițiune hotărîtă și energică 
față cu teroriștii unguri, dovedin- 
du-le clarii și limpede, că nu șî-au 
ajunși! scopulu de a înfrica pe 
Sași, ca se nu mai cuteze a aduce 
înaintea forului dietei nici măcaru 
dorințele și gravaminele poporu
lui săsescii.

Ocasiune de a face acesta li- 
s’a oferitu Sașilorii la noua ale
gere ce avea se se severșescă în cer- 
culu Cisnădiei, care remase va
cantă, după ce Steinacker șî-a 
depusu mandatulu seu de depu
tată.

Noua alegere s’a făcută în 16 
a lunei curente, der așteptările, ce 
au fostă legate de ea, s’au împli
nită numai în parte și forte ne
complectă.

Adevărată că alegătorii cercu
lui Cisnădia au accentuată în 
punctulă primă ală declarației 
loră adenca loră părere de rău, 
că „respectulă opiniuniloră streine 
fără de care nu pote esista o a- 
devărată libertate, s’a înlăturată 
în modă vrednică de compătimit, 
care deșteptă cele mai grele te
meri, prin incidentele din ședința 
dietei dela 23 Noemvre a. c.“, 
der discursulă-programă ală nou 
alesului deputată ală Cisnădiei br. 
Eugen Salmen n’a susținută cum 
se cuvine declarațiunea alegăto- 
riloră sași, cu tăte că densulă a 
primită a fi alesă pe basa pro
gramei partidei naționale săsescl.

D-lă Salmen a aflată de bine 
ca într’ună asemenea momentă, 
când se cerea să ia posițiă ener
gică față cu teroriștii din dietă în 
numele partidei sale, să facă ună

felii de promisiune pentru viitorii 
de bună și leală purtare a Sași- 
loru.

„Noi Sașii — 4i°e Salmen — 
trebue se dovedimu lumei, câtu 
se va pute de claru, că nu numai 
ne alipimu cu credință de gintea 
nostră germană, ci ca ne împli- 
nimu totdeuna și datoria, care ne 
demandă se fimu cetățeni fideli 
ai patriei ungare, ai statului un
garii, că purtămii în inima nostră 
interesele lui generale și lucrămii 
astfelu pentru ele, ca ori și ce 
altu cetățenii ungur ii

Ar fi fdrte triștii decă Sașii 
ardeleni arii mai ave lipsă se do- 
vedescă încă de aici încolo leali
tatea loru! Ce însemnă der pro
misiunea deputatului Salmen ?

Foia apponyistă „Budap. Tag- 
blatt“, care o numesce unu „votu 
solemnelu“ o și caracteriseză ca 
unii feliu de retragere dinaintea 
terorismului ungurescu și o esplică 
așa, ca și când Sașii arii voi să 
dovedescă lealitatea lorii, căutând 
o înțelegere cu guvernul!!, seu în- 
trându chiar în partida lui.

Pdte era mai potrivită decă 
toia ungurescă oposițională caută 
sorgintea „votului solemnelu“ alu 
deputatului Salmen, în faptulu că 
densulu este consiliaru ministe
rială pensionată. Atunci se lă
murea lucrulă mai bine, decâtă 
prin sfaturile, ce le dă aceeași 
foiă Sașiloră, ca se întrebuințeze 
tbte ocasiunile spre a accentua în 
dietă în modă solemnelă lealita
tea loră, decă voră să scape de 
ori-ce bănueli.

Decă ară urma acestui sfată, de
putății sași ară trebui de câte ori 
își deschidă gura în dietă să facă 
câte o declarațiă de lealitate.

Etă ce absurde așteptări se 
potă nasce dintr’o politică nereso- 
lută și șovăitore!
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Se comunică din Belgradu, că ofice- 
rii șerbi primescă de câteva dile instruc
țiune în limba rusă. Organulă lui Ris- 
ticl comenteză acestă faptă în sensă a- 
micală Rusiei, fiindcă interesulă comună 
ală ambeloră națiuni și realisarea idea
lului ruso-serbu pretinde o cooperare chiar 
și pe câmpulă de bătaiă.

După o scire din Londra, Osman 
Digma, capulă trupeloră madiste, ar fi 
declarată, că e gata să libereze pe Emin- 
pașa și pe Pașa celă albă, care se crede 
a fi Stanley, cu condițiune, ca Suakimulă, 
care e ocupată da Englezi, să i-se pre
dea lui, altfelă amândoi prisonerii voră 
fi uciși.

Gwvernulv și parlamentul^ germanu 
se ocupă mereu cu cestiunea ostafricană. 
Contele Herbert Bismarck a dată lămu
riri în comisiunea bugetară, der se ob
servă cea mai strictă discrețiune. Cre
dința e, că societatea germană ostafricană 
e totală nenorocită și politicesce și în 
privința financiară. Decă e vorba să se 
păstreze partea litoralului ocupată de a- 
cestă societate, blocada nu e de ajunsă, 
ci e necesară să se mai ocupe vr’o pa
tru puncte litorale, între careBagamoyo 
și Pangani, și adecă nu prin trupe ger
mane, ci prin trupe înrolate dintre alte 
rasse, anume Chinezi sub conducerea ofi- 
ceriloră germani. E vorba d’a se duce 
sublocotenentulă Wissmann pe laîncepu- 
tulă lui Ianuarie la Zanzibar, ca să în
roleze trupe, renunțându-se la planulă 
d’a se elibera Emin-Bei, despre care se 
crede, că e prinsă împreună cu Stanley 
de Osman Digma și duși amândoi la 
Chartum. Se mai anunță din Hamburg, 
că autoritățile marine din Kiel și Wil
helmshaven facă pregătiri, ca să echi
peze și să înarmeze în cea mai mare 
grabă cu pusei cu repetiția trupe de vo
luntari pentru Africa, dându-le și tunuri 
mici. Aceste trupe nu se înroleză din
tre soldați germani, ci din mercenar 
străini, cari suntă în stare să suporte 
clima africană.

Dăunădile Regele Oskar ală Șvediei 
și Norvgiei a fostă numită colonelă ală!

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.U
era amică ală Maghiariloră; întreținea 
cu aristocrația ardelenă relațiuni plăcute 
și număra între amicii lui Deak. Influ- 
inței lui Schwarzenberg e a se ascrie, 
că parte din aristocrația națională (ma
ghiară) a Ardealului a luată parte 
la ovațiunl cu ocasiunea călătoriei împă
ratului, de când în Ungaria aristocrația 
a strălucită în absența ei. Dintre no
tabilii adunați prin Cosovița, au fostă în 
modă specială distinși de împăratule prin 
vorbiri mai lungi Metropolitulă română 
Șaguna și Ladislau Barcsay.

Din Cosovița împeratulă merse cătră 
Deva dealungulă Mureșului, pe vechea 
șosea militară, care odinioră răsunase 
sub pasulă de aramă ală legiuniloră Ro
mei. Impăratulă era răpită de tabloulă 
caleidoscopică ală regiunei Mureșului, 
una după alta striga elă: „Măreță bu
cată de pămentă!“ Nu e mirare, căci 
în apropierea Devei, unde despicătura de 
munte a Caianului se’nclină lină cătră 
regiunea Mureșului, din depărtare îțlsu- 
rîdă albastrele șiruri ale Alpeloră Rete
zatului, se întinde ca o grădină a lui Dum- 
nedeu ună măreță ținută colinosă cu pă- 
rae murmurătore, cu pajiști verdl, cu fă-

șii pădurose și cu vinațe surîclătore, așa 
dicândă esența Ardealului, în celii mai 
mică spațiu ună resumată ală între
gului.

Foiletonistul^ maghiaronă continua 
apoi astfeliu:

Dela Deva împăratulă își îndreptă 
mersulă spre lumea montană a Zaran- 
dului și a regiunii de aură a Transilva
niei. De când Transilvania fu alipită prin 
sute de lupte la vechiulă imperiu ală 
Habsburgiloră, a călcată pentru ântâia- 
dră ună domnitoră austriacă pe acestă 
pământă vulcanică. Este ună petecă de 
pământă romantică-sâlb atică , aspru și 
neroditoră. Satele serăcăciose, risipite 
adeseori în depărtări de milurl prin munți, 
suntă încungiurate de lupi urlătorl în 
decursulă ernii zăpădose. Pe locuitorulă 
valachă, așa numitulă Moță, îlă privesce 
palida fantomă a grij ei peste umeri, când 
se află la lucru. Moțulă, care merge în 
pași lini îndărătulă călușelului său încăr
cată cu vase de lemne și cu cercuri, este 
pe șesulă Ungariei, unde-șl schimbă pro
ductele sale cu bucate, o figură perma
nentă și dela revoluțiunea din 1848 pu
țină populară. „Te ia Moțufâu, cu aceste

cuvinte spariă țăranca maghiară pe co- 
pilulă sglobiu.

(2)
Unu episodu din vieța lui Avramă 

Iancu.
Drumulă cătră Ardelă îlă luă îm- 

păratulă din Orșova prin Lugoșă. Pe 
șoseua de cătră Făgetă sta desă popo- 
rațiunea valahă. In Cosova împăratule 
adresă popii din satti cuvintele amicale 
și ceru unii pahară cu apă, căci ardea 
sorele. „Escelentă apă“, dise împăratule 
cătră Griinne, după ce o beu, „der pre
cum se vede e singura binecuvântare a 
acestui ținută. “ In adevăre, fâșia depă- 
mânte dela Făgete pană la granița Ar
dealului e delurosă și cu surpături din 
causa apelore, așa că lucrule Valahului 
e amară răsplătită, încâtă destulă de 
desă se află în nevoiă, d’a nu-și vedea 
ferbândă ola la focă.

La Cosovița, în granița Ardealului, 
așteptau pe monarchulă, sub conducerea 
guvernatorului Schwarzenberg, ună mare 
numără de notabili ardeleni. Schwar
zenberg, fiulă învigătorului dela Lipsea,

In anulă 1848 ei își întorseră ar
mele asupra Unguriloră, formară bande, 
ună corpă liberă infernală. Conducăto- 
rulă spirituală ală întregii mișcări a 
fostă acelă bărbată sărbătorită de Valahi 
în prosă și în poesiă Avramii, Iancu, nu 
așa însemnată, precum îlă glorifică Ro
mânii, der nici așa de neînsemnată, pre
cum îlă calumniază compatrioții mei un
guri. Elă a fostă ună bărbată cu o sci- 
ință mai presusă de nivelulă obicinuită, 
ună naționalistă estremă, ală cărui tîmpă 
de studii cădu în cerculă ideiloră ace
lora, a căroră combatere o declară elă 
de problema vieței sale; elă n’a fostă 
nici decum o natură închisă în sine, căci 
activitatea și disposițiunea sa sta în con- 
tradicere. Când l’am cunoscută eu pela 
mijloculă anului 1860 în casa vice-comi- 
telui din Zarandă, Hodoșă, nimica nu 
mai semăna la elă cu înțoțonatulă „rege 
alu munțiloru“ de odinioră — elă decă- 
duse rău. Imbojorarea (roșeța) nasului 
său dedea pe față causa căderii sale. 
Cădândă totă mai adâncă, își încheia 
vieța într’o stradă a Baii-de-Crișă, într’o
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unui regimente austriacă. Regele Oskar 
la rendu’i a numită în dilele acestea pe 
Monarchulu Franciscii Iosifă în gradulă 
onorifică de generală în armata șve- 
diană.

„Grașdanin" comunică o scrisore ce 
a adresat’o Principele Muntenegrului Ax- 
chiepiscopului Nikanor din Cherson, ca 
răspunsă pentru trimiterea opereloră pre- 
lațiloră bisericesc! rusescl. In scrisore 
se dice între altele: „ Credeți-mi, Preve- 
nerabile d-le Arcbiepiscopă, 'că eu și 
toți Muntenegrenii mei suntemă devo
tați cu totă inima și fără reservă Rusiei 
ortodoxe înrudite și aprețiămă simțămin
tele frățescl ale poporului rusescă, care 
nl-a dată diferite dovedi de amicițiă. 
Steagulă sfântă comună ală ortodoxiei 
și înrudirea de sânge formeză o legă
tură între noi. Acestă legătură îmi ser- 
vesce ca stea conducătore și sigură ga- 
ranțiă, că eu cu ajutorulă Celui Atotpu
ternică potă privi fără frică în viitoră 
și potă conduce liniștită în presinte des
tinele poporului încredințată mie dePro- 
vedință."

Catolicii din Belgia au făcută în 
Gent o manifestațiune în favorea resta- 
bilirei dominațiunei lumești a Papei. Au 
fostă de față Episcopulă Lambrecht din 
Gent ca președinte, Episcopii din Lut- 
tich și Tournay. Senatorulă Lammens, 
suindu-se la tribună, dise că nu e des
tulă să se roge catolicii pentru Sfântulă 
părinte oi trebue să’șî ridice unanimă 
vocea, ca să i se restitue bisericei și 
Papei drepturile încălcate de revoluțiune. 
După ce catolicii germani, olandesî și 
spanioli au premersă cu esemplu atâtă 
de energică, catolicii belgianl nu potă 
să rămână îndărătă. S’a votată apoi 
unanimă ună protestă, prin care se cere 
restabilirea dominațiunei lumescl a Papei 
avândă a se înțelege între sine puterile 
pentru acesta, în interesulă ordinei și 
ală civilisațiunei.

SOIRILE PILEI.
Ministrulă ungurescă de culte și 

instrucțiune a presentată în ședința ca
merei deputațiloră dela 15 Decernvre n. 
a doua parte a raportului său despre 
instrucțiunea publică in Ungaria. „Nemzet" 
vorbindă despre acestă raportă, dice cu 
privire la instruirea limbei maghiare în 
școlele medii nemaghiare: „Peste totă 
este îmbucurătoră raportulă comisariloră 
ministeriali, că în școlele nemaghiare re- 
sultatulă din limba maghiară e din ană în 
ană mai mare. Nu-i vorbă, și resultatulă în 
celelalte limbi cresce în raportă cu tre- 
cutulă, der nu ajunge — celă puțină 
în generală — trepta, ce au ajuns’o 
celelalte sciințe".

Adecă cum a ajunsă „sciința" lim

bei ungurescl! Ce ilusii deșarte pentru 
maghiarisatorl!

* * *
Societatea ungurescă a St-ului La- 

dislau ’și-a ținută în Pesta adunarea sa 
anuală. Episcopulă Schlauch a ținută 
vorbirea de deschidere. Din raportă no- 
tămă: membrii sporescă, dovadă veni
turile anuale; în anii cei dintâiu maxi- 
mulă venituriloră anuale era de 15,000 fi.; 
în cursulă timpului veniturile au scădută 
la 2000 fi.; în timpulă mai recentă, 
anume în 1887, veniturile au fostă aprope 
20,000 fi. Despre activitatea societății 
ne spune raportulă: se întrețină școle 
catolice ungurescl, biserici și comunități 
în tote țerile vecine din ostulă Ungariei, 
precum și în țeră, prin subvențiunl per
manente ori din casă în casă. Pentru 
catolicii unguri din București s’a înfiin
țată o parochiă dotată cu 4000 franci 
pe ană; școla poporală ungurescă a reu- 
niunei de gimnastică, care numără 300 
de școlari, primesce pe ană 1250 franci; 
institute de învățămentă și preoți în 
Hațegă, Mostară, Craiova, Ploesti, Adria- 
nopolă, Filipopolă și în alte localități, 
precum și misiunile în China primescă 
ajutore dela societate, care cheltuesce pen
tru aceste scopuri 5800—6000 fl. pe ană.

* * *
In „Pester Lloyd" Nr. 337 cetimă: 

„Societatea filologică ținu adl dup’amedă 
sub președința lui Emil P. Thewrewk 
ședință. Alexiu Kalman ceti o critică 
asupra cuvinteloră streine și scrierei 
dreptului la Unguri, și pleda, ca în limba 
ungurescă să se scrie chiar cuvintele 
streine după sistemulă ungurescă, folo- 
sindu-se literile y, x, ch și ă. Dr. Geza 
Nemethy vorbi despre raporturile filolo
giei clasice „patriotice" cătră filologia 
streină și accentua ca ună semnă îngri- 
jitoră, că numeroși filologi unguri îșl 
compună operile loră în limba germană. 
Auditorulă a aplaudată".

Caracteristică!
* * #

Din Șir ia ni-se scrie despre resul
tatulă alegerei de preotă ce s’a făcută 
acolo la 27 Noemvre: „Devenindă paro- 
chia nostră vacantă prin încetarea din 
vieță a preotului Liviu Beledea, s’a 
publicată concursă pentru ocuparea ei 
și au concurată trei candidați, toți de 
classa I. Maioritatea voturiloră a întru- 
nit’o tînărulă Ionii Petranu din comuna 
Musca, comit. Aradului, teologă și ab
solventă ală facultății filosofice din 
Budapesta, er de presinte profesoră la 
gimnasiulă din Brașovă".

Ii adresămă d-lui Petrană felicitările 
năstre. * * *

In părțile Seghedinului casele nu 
suntu tocmai scumpe. După cum cetimă 
în „Erdelyi Hirado", ună proprietară din 

Seghedină a dată o casă chiar pe ni
mica numai se potă scăpa de ea. Nu 
cu multă mai scumpe suntă proprietă
țile imobile nici în H. Szoboszlo, unde 
dilele trecute s’a licitată ună locă de 
casă, obținendu-se pentru elă prețulă de 
1 cr. Cumpărătorulă a fostă primarulă.

* **
In ședința dela 14 Decemvre a 

camerei comuneloră din Anglia s’a des- 
bătută și s’a primită cu 167 voturi contra 
160 proiectulă de lege ală lui Steven
son, care, cu escepțiunea Londrei, in
terzice in intregă Anglia vendarea beutu- 
riloru spirtuose in cți de Duminecă.

** *
Pentru construirea podului de fieră 

Clușiu, în orașulă a hotărîtă sâ ia dela 
Kulturegylet 50,000 fl. Afacerea s’a re- 
solvată între ambele părți și se va pre- 
senta adunării generale spre aprobare.

** *
Procesulu de pressă intentată de 

„Ellenzek" contra lui „Erdelyi Hirado", 
ce era se se pertracteze la 19 Decemvre 
n., s’a amânată pe timpă nehotărîtă, 
fiindă acusatorulă Miklos Bartha bolnavă.

Vederile deputațilorU Grunwald Bela și Ludovic 
Mocsâry asupra cestiuuei naționalităților.

(Estrasă din capitolul!! XI ală opului „A regi ma- 
gyar nemesJ, scrisă de d-lă Ludovică Mocsâry.)

(Urmare.)

Din conceptulă de stată ală națio
nalității pote sS urmeze și aceea, ca 
cineva sS pună prea mare pondă pe 
reslățirea esterioră a naționalității de 
stată, fără ca sâ-șl bată multă capulă cu 
aceea, decă în privința interidră a ei 
rămâne ore întregă, curată și fidelă ca
racterului ei originală. In sensulă acestui 
conceptă unitatea de limbă este lucrulă 
principală, er ce privesce limba unitară, 
acesta e o cestiune de a doua mână. 
Față cu acestă conceptă se pote cugeta 
și aceea, că o limbă prin răslățirea ei 
de-a valma, seu fiă și numai în dimen
siuni mari, trece prin mari schimbări, 
ceea ce în cele mai multe cașuri este 
sinonimă cu stricarea. Pote să se reali- 
seze dicerea: primesce pe Slovaculă în 
casa ta și elă te va da afară din ea. 
Imulțirea tesaurului de cuvinte și așa 
este din firea sa ună lucru dificultosă, 
aici însă nu e vorba de pericululă ce 
s’ar pute întâmpla prin mulțimea de ino- 
vațiunl ale neofițiloră; pe calea tradu- 
ceriloră rele vină, pe urma unoră vorbe 
introduse, totă feliulă de ismus-vxl (înțe
lege terminațiunea în ismus, cum ar fi 
absolut-ismus, catolic-ismus etc.), cari 
adeseori au o natură atrăgătore pentru 
urechia omului, mai întâiu sboră din 
gură în gură pote mai multă numai ca 
din glumă, pănă când în fine se vîră 

în limbă și pentru tendința de a-le es 
termina deja a întârdiată timpulă. In 
fine se amestecă și formele limbei așa 
că stricăciunea devine perfectă.

împreună cu limba însă se schimbă 
și caracterulă națională ; acesta — în ca- 
sulă când limba se reslățesce de-a valma 
— pote să urmeze pe două căi, una este 
comuniunea de limbă, alta amesteculă 
nemijlocită intrândă individl streini în 
șirulă membriloră naționalității. Aceștia 
potă să aducă cu ei neprețuite accidențe 
pentru capitalulă morală și spirituală ală 
națiunei, der din punctulă de vedere ală 
curățeniei limbei și ală rămânerei întregi 
a caracterului națională nu se pote re
comanda în de-ajunsă: Caveant consules!

Astfelă de admoțiunl suntă luate 
peste umără din partea omeniloră con
ceptului de stată. Ce le pasă loră; să 
se reslățescă numai acea limbă unitară 
așa ca să serve ca mijlocă ală uniu- 
nei de stată! P<5te încă mai ușoră se va 
reslăți, decă va lăsa din originalitatea, 
din proprietățile ei. Din asta causă se 
pare a fi mai potrivită scopului, ca să 
se ștergă colțurile acelea caracteristice, 
să se netedescă marginile acelea aspre 
și îmbucătățite, pentru ca streinulă să 
potă intra mai ușoră, să se potă asimila 
mai cu ușurință și transformațiunea să 
nu pară a fi împreunată cu așa mare 
greutate.

Cu totulă contrară este punctulă 
acela de pornire, după care naționalita
tea este scopă, și după care limba cu 
proprietățile ei și afară de ea totă fe- 
lulă de proprietăți naționale suntă pri
vite așa, ca și cum ar fi oglinda celei 
mai interne naturi a omului. Acesta nu 
voesce să omită nimică din caracterulă 
originală ală naționalității, nu voesce 
să primescă nimică din ceea ce este 
streină, ba încă voiesce să se reîntorcă 
directă la isvorulă originală ală propri- 
etățiloră naționale, scruteză cu îngrijire 
originea naționalității, ia înainte numele 
cele vechi, ori câtă de păgânescă sunet 
ară ave, ia îmbrăcămintea vechiă, obi
ceiurile vechi. Acestă punctă de por
nire caută purismulă în limbă și în tote 
celelalte caută nisce bariere, prin care 
să se potă deschilini de celelalte. Noroc, 
că civilis ațiunea generală și necontras- 
tabila înaintare a ei pune o stavilă aces
tei mișcări de naționalitate, care tinde 
la ridicarea tuturoră feliuriloră de finii 
demarcatore acute, și o împedecă încât 
va de a merge pănă la extremulă, la 
care e aplicată să mergă.

Este așa-deră o deosebire între 
punctulă de pornire ală lui Grunwald 
Bela și între acela, ce este esprimată 
astăcjl în tendințele singuraticeloră nați
onalități, seu e deosebire între concep- 
tulă de stată și între conceptulă națio
nală ală cestiuniloră de naționalitate. Și

bețiă cumplită de rachiu se duse pe cea
laltă lume.

Impăratulă apucă spre Zarandă peste 
Săcărâmbă, care localitate o declară Bern
hardt Cotta de celă mai frumosă sată din 
Europa. De aci merse călare la Bradă 
într’ună tempo, care nu era cu multă 
mai prejusă decâtă renumita și gigan
tica cavalcadă a regelui Carolă XII dela 
Benderă la Stralsundă.

Bradulă este centrulă regiunei de 
aură a Transilvaniei; de două mii de 
ani se străduescă aci omenii cu zelă în
focată spre a’șl stempăra sfânta sete de 
aură. Lângă podulă, care se întinde 
peste vîjăitorulă Crișă, saluta directo- 
rulă băiloră în fruntea băeșiloră adunați 
pe împăratulă. Directorulă avuse o di 
rea. Tocmai în mijloculă cuvântării îlă 
lăsa memoria pe josă, urmă o pausă în- 
fiorătore, căreia băeșii în modă spbntaneu 
îi puseră capătă printr’ună energică 
intru norocii!, care împrejurare făcu, 
ca domnitorulă, care privea la adu
nare cu totă seriositatea, să’șî încre- 
țâscă puțină buzele spre ună surîsă a- 
micală.

Aprope 18 ore a ședută împăratulă 

în diua acesta călare. Schinteindă ca- 
lulă din potcove merse prin Baia-de- 
Crișă spre Hălmagiu, apoi pe o potică de 
munte spre vârfulă muntelui Găina. Ai
cea, la o înălțime de 5000 de urme peste 
suprafața mării, se ține din vechime re- 
numitulă tirgă de fete. După idea Moți- 
loră numai o logodnă încheiată pe mu
chea muntelui Găina pote să aducă ade
vărata fericire românescă.

In onorea împăratului se ținu pe 
Găina o mare sărbătăre poporală. In- 
trega poporațiune a Moțiloră din partea 
vestică a Zărandului alergase aci cu co
pii cu totă. Cufundată în gânduri pri
vea împăratulă cu ochii neclintit! la văl- 
mășela fîguriloră semisălbatice, la jocu
rile cu totulă deosebite: „Călușarului, 
pe care’lă jucară 12 bărbați cu măciuci 
lungi în mână, „Ardeleana1, „Pe-picioriri, 
asculta cântecele românescl, dialogurile 
în poesie ale celoră amoresațl în ferestră 
seu în ușa casei.

„Nu este aci Ianculă ?“ întrebă îm
păratulă cu uimire, când adunarea Moți
loră, cea c’am pistriță, îșl manifesta res- 
pectulă său înaintea domnitorului. O 
stea fatală se clătina pe deasupra capu

lui „regelui munțilorii1, elă nu întâlni pe 
împăratulă, elă însuși ascrisese acesta 
simpatiei lui Schwarzenberg pentru Ma
ghiari, că nu i-a fostă permisă să fiă in- 
terpretulă sentimenteloră poporului ro
mână înaintea monarchului. In faptă 
însă lucrulă stă cu totulă altfelă, căci 
Ianculă făcea parte din aceia, cari mai 
curândă lasă 10 adevăruri decâtă o min
ciună. Casulă însuși, care este cunoscută 
numai unui cercă de inițiațl, s’a petre
cută destulă de dramatică; împăratulă 
avea se rămână peste nopte după scobo- 
rîrea de pe muchea muntelui Găina în 
Vidra, în casa tatălui lui Iancu, care era 
ună pădurare camerală (ală erariului) cu 
bunicică dare de mână.

Ianculă așteptase pe monarehă în 
casa părintescă. Der înzadară, căci în 
ora din urmă se luară alte disposițiuni 
de călătoriă. împăratulă trecu în galopă 
mare prin Vidra, fără să se oprescă, și 
la 10 ore năptea ajunse în Câmpeni și 
se culcă numai decâtă. Comandantulă 
gendarmeriei din cortegiulă împărătescă, 
cu numele Lowenhadt, care astădl mai 
trăesce în Deva, primise dela cornițele 
Grănne ordinulă strajnică, ca să veghieze 

ca împăratulă să dormă neturburată. 
Grunne însuși șecju împreună cu Schwar
zenberg și cu câțiva oficerl la o masă în 
grădină; ei discutau întâmplările dilei. 
Era o nopte cu lună, căldicică și liniș
tită de o pompă melancolică, precum o 
aduce driculă verii în părțile acestea, 
precum au vădut’o ochii omenesc! de 
vecurî frumosă și tristă.

Va fi fostă pote aprdpe 11 ore din 
nopte, când veni Ianculă pe ună cală 
plină de spumă în fuga mare.

— „Eu sunt pentru astădl citată 
la audiență", dise elă cătră Lowenhadt, 
„anunță-mă".

— „Maiestatea Sa s’a culcată."
— „Anunță numai, că Ianculă este 

aici, celelalte voră urma de sine."
Lowenhadt, pe care diplomația sa 

față de renumitulă tribună îlă părăsi, 
însciințâ pe Grunne despre acestă în
tâmplare. Acesta îi dete o instrucțiune, 
care numai lăsa nimica de dorită în pri
vința clarității sale. Lowenhadt luă pe 
Ianculă de brață, îlă duse la porta curții, 
îlă rugă energică, ca se o privescă de 
din afară, și o închise după elă. 
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acestă deosebire, ce esfce între cele două 
puncturl de pornire seu concepte, pote 
sâ-șl aibă și urmăririle sale practice și 
încă forte însemnate. Griinwald Bela nu 
ia notiță despre acea deosebire și des
crie punctulă său de plecare, ca și cum 
prin elă s’ar alătura directă la ideia de 
naționalitate, ce formeză una din ideile 
dominante ale secolului ală XIX-lea. Și 
acesta o și pote face într’u câtă cele 
două concepte schițate de mine, adecă 
conceptulă de stată și conceptulă nați
onală, coincidă în însemnata lozincă 
„ună stată, o naționalitate^ Conceptulă 
de stată însă, cum este acela ală lui 
Grunwald Bela, potențeză în modă în
semnată ponderositatea ideei de națio
nalitate, măresce în mare măsură peri- 
cululă cestiunei de naționalitate, singur 
acestă împrejurare este ce-lă face în mă
sură forte mare și în adevără peri- 
culosă.

Să audimă, cum caracteriseză elă 
însu-șl acestă politică: „Secululă ală 
XIX-lea pretinde, ca basa statului s’o 
formeze individualitatea națională. Și 
urmarea acestei lozince este, că desmem- 
brdză statele acelea, cari constau din ele
mente naționale deosebite și unesce în stat 
elementele naționale înrudite, pe cari 
organisația statului de odii oră le-a des
părțită unele de altele “.

Astfelă de politică ne vestesce nouă 
Grunwald Bela. Iertată ne este nouă, 
tuturoră cetățeniloră din Ungaria, nouă, 
membriloră națiunei ungurescl, iertată 
ne este a ține la o astfelă de politică, 
care desmembreză statele esistente, și 
în loculă loră constitue altele ? — Acesta 
este întrebarea.

Nu acesta este întrebarea, se va 
cjice pote. Situațiunea este dată, nu ne 
putemă crea alta după placulă nostru. 
Aeolus a slobodită vânturile din butea 
sa, a-le readuce, a te feri dinaintea loră 
e cu neputință.

Cu îndrăsnelă credă, că se pote 
dice, esprimându-mă după maniera lui 
Grunwald Bela, că acesta este rătăcire. 
De ar trebui ori cât de mult să recunos- 
cemfi, că ideia de naționalitate se ține 
de ideile dominante ale epocei nostre 
și ori câtă de multă lărgesce acestă 
ideeă punctulă de radimă ală lui Grun
wald Bela, ar fi o rătăcire a crede, că 
în lumea de astădl idea acesta s’ar fi 
prefăcută în sortea naăiuniloră și în 
normativulă unică și generală ală poli
ticei stateloră. Sub stindardulă ideei 
de naționalitate s’au dusă în deplinire 
mari lucruri, pote încă și altele suntăîn 
curgere, der cu curagiu se pote susține 
și aceea, că lucrarea s’a împedecată, că 
nici acolo n’a avută succesă deplină, 
unde a fostă dusă în deplinire și în 
multe locuri s’au ivită astfelă de pedecl, 
astfelă s’au întorsă împrejurările, încâtă

Nici ună cuvântă n’a mai eșită din 
gura lui Iancu față de asprele cuvinte 
ale gendarmului, elă s’aruncâ călare, 
stătu câtva gândindu-se, apoi dete pin
teni calului său, care sări în două pi- 
ciore, porni pe delă de vale, și lovitu
rile copiteloră calului se perdură în vî- 
jâitulă părâului de munte în noptea lu
minată de ra4ele aurose a lunei.

Cumunicându-se lui Schwarzenberg, 
care ședea ghemuită pe scaunulă sâu, 
întâmplarea, s’a supărată forte tare și 
a urmată între elă și Grunne o aprigă 
dispută. Faptulă este, că totă noptea 
au căutată după Iancu, spre a i se anunța 
audiența cerută pe 6 ore dimineța. Insă 
Iancu, căruia chiar și în noptea demen- 
ției sale de mai târdiu îi svâgnea prin 
capă aducerea aminte de sera aceea, se 
dusese preste munți și preste văi.

Decă ’i s’a comunicată ori nu tînă- 
rului Domnitoră afacerea așa cum în 
adevără s’a petrecută, nu se scie.

In 28 Iulie împăratulă, care sosise 
în Brașovă, pleca de aci în Săcuime. 
In Sepsi-St.-GeorgI a fostă aclamată de 
mii de Săcui.

In anulă 1852 apăsa asupra Ardea- 

se pare imposibilă a pute eși la căpă- 
tâiu cu principiulă de naționalitate.

Sub stindardulă ideei de naționali
tate s’a realisată unitatea Italiei. Micele 
state italiene au încetată de a mai esista, 
Lombardia și Veneția s’au luată dela 
Austria. Aici așaderă s’a realisată de
plină și în mare măsură decă nu des- 
membrarea, der destrămarea unui stată 
vechiu și uniunea elementeloră înrudite.

Realisarea uniunei italiene este re
lativă celă mai deplină succesă ală ideei 
de naționalitate, decă vă mai place așa: 
ea este celă mai strălucită succesă în
tre tote acelea, câte s’au realisată pănă 
acum. Pentru aceea însă încă nici acesta 
nu se pote dice, că ar fi perfectă, o lu
crare curată. Nizza și Savoia au trebuit 
să se dea Franciei, Trentinulă a rămasă 
Austriei, Italia irredentă și pornirea duș- 
mănosă contra Francesiloră suntă netă
găduite dovecjl despre aceea, că cu prin
cipiulă de naționalitate nu se pote ajunge 
definitivă la ună căpătâiu.

Totă sub firma principiului de na
ționalitate s’a dusă în deplinire o mare 
operă în Germania. S’a delăturată in
fluența Austriei, a unei astfeliu de puteri, 
care are multe alte interese, negermane ; 
s’au grupată elementele curată germane, 
făcândă să înceteze de a mai esista 
multele state mărunte independente; au 
fostă cuprinse într’una elemente înru
dite; cari se țineau de alte state. Aici 
însă succesulă a fostă și mai puțină per
fectă. încâtă s’a făcută, s’a făcută bine 
numai pe jumătate, călcâiulă lui Achile 
și simburulă încurcăturiloră însă au ră
masă. O parte însămnată a Germanis
mului n’a fostă cuprinsă în Germania 
unitară, din contră și-a acvirată cu forța 
elemente străine și inimice, când a des
poiată pe Francia și pe Dania; nici prin 
cugete nu-i trece, ca să estradeze pe Po
lonii din Posena, ba încă marele Bis
marck află necesară aplicarea celoră mai 
urgisite normative de expulsare și totă 
soiulă de presiuni, pentru ca pe terito- 
riulă deja unită să realiseze uniunea lim- 
bistică ; astfeliu face și în Alsația. Pote- 
se numi perfectă o lucrare, care face pe 
guverne să recurgă la astfeliu de regula
mente forțate ?

Acestea suntă operele săvârșite ale 
ideei de naționalitate. Der chiar și aces
tea se potă bre privi ca și cum ară fi 
fostă realisate de sentimentulă națională 
ce resultă directă din natura și caracte- 
rulă de limbă și de rassă ? Ba mai multă 
la realisarea aceloră opere au contribu
ită în măsură abund antă și astfeliu de 
factori, cari nu se potă atribui sentimen
tului națională ; au contribuită nisuin- 
țele la independență, pofta de gloriă a- 
tâtă din partea masseloră, câtă și a sin- 
guraticiloră, au contribuită tote acelea 
motive, cari deja cu multă înainte de 

lului o atmosferă grea. Resunetulă re- 
voluțiunei tremura aci mai multă decâtă 
în Ungaria prin tote inimile. Umbre po
somorite se lăsară pe inima tînărului îm- 
părată la vederea semneloră caracteris
tice ale aniloră 1848 si 1849. Ecoulă 
înăbușită ală crudei lupte isbi chiar ure- 
chia tînărului împărată.

In anticamera salei de audiență din 
Clușiu se petrecu o scenă plină de emo- 
țiune. O îiobilă maghiară în doliu adâncă 
leșină cu ună strigătă cumplită. Credu 
în spaima sa, că recunoșce între cei de 
față ună bărbată, ună conducătorii ro
mână, care într’o nopte grozavă a dată 
năvală cu sălbaticele’i cete asupra cas
telului ei, căruia i-au dată focă și i-au 
omorîtă bărbatulă.

Era cinstită din partea foiletonis
tului, căruia îi place să insulte memoria 
nemuritoriloră noștri bărbați, să ne des
crie măcar a miia parte din crucjimele 
ceteloră Kossuthiste și ar fi fostă destulă.

Ge privesce episodulă despre Iancu, 
Moții voră fi sciindă mai bine decă așa 
s’a petrecută ori altfelă casulă cu au
diența.

ivirea ideei de naționalitate, din timpuri 
străbune au dată direcțiune omenimeiși 
cari din timpă în timpă au causată schim
barea chartei staturiloră.

(Va urma).

întâmplări d-iferite.
Focu. Ionă Moldovană, Ionă Tel- 

meșană și văduva Maria Dordea din 
Topârcea au suferită din causa unui in
cendiu o pagubă de 527 fl., dintre cari 
200 fl. erau asigurați. In Mândra a 
arsă șura plină cu bucate și cotețulă de 
porci ală lui Jacob Kokai; paguba e de 
496 fl. In Egerpatak au arsă 15 edificii.

Bole epidemice. In Birghișă au fostă 
pănă la 5 Decemvre 37 persdne bol
nave de bubată (vărsată), dintre care 
4 s’au însănătoșată, 33 au rămasă în 
tratare medicală. In Poiana au fostă pănă 
la 5 Decemvre 75 bolnavi de pojară, 
au murită 3, s’au însănătoșată 9 și au 
rămasă în tratare medicală 63. In Pia- 
nulă română pănă la 5 Decemvre au 
murită de vărsată negru 2 persăne, au 
rămasă în tratare medicală 18. In Re- 
vesă, din 16 bolnavi de difterită au mu
rită 3, s’au însănătoșată 7, au rămasă 
6 în tratare medicală.

0 bandă de ucigași. Din LugoșI 
se scrie : In Sacoșulă ungurescă (Ma
gyar Szakos) au fostă omorîțl băcanulă 
Bonyhady și nevastă-sa. Acestă omoră 
a condusă la descoperirea unei serii de 
crime. Pănă acum au fostă arestate 25 
de persone, care au luată parte la 5 
omoruri, furturi și jafuri. Au fostă des
coperiri și făptuitoriii crimei din Boldur, 
unde o familiă întregă românescă, tata, 
mama, doi fii și o fiică au fostă măce
lăriți formală și cas a loră j efuită. Șefulă 
acestei bande organisate de ucigași era 
fostulă jude ală satului, care s’a și 
arestată.

Arătați de gendarmi. Neculaelonă 
Popa din Boița se duse să taiă lemne 
în pădure, cum se dice, fără să aibă con
cesiune. Dândă trunchiloră drumulă de- 
vale, ună bolovană mare se desțeleni și 
era p’aci să omdre o patrulă de gen
darmi care trecea pe drumă. Gendarmii 
făcură arătare contra lui, precum și în 
contra lui Ionă Juga și Neculae Șerbană, 
totă din Boița, cari păsceu fără permisi
une 300 de oi pe o costă.

Literatură.
Călindariulu pe anulă ordinară 1889, 

redigeatu și edată de „Societatea aca
demică ortodoxă pentru literatură, re
torică și musică bisericescă în semina- 
riulă archidiecesană din Cernăuți." Pre- 
țulă 60 cr. v. a. Călindarulă acesta, care 
cuprinde ca la 160 pag. formată mare 8°, 
are următorulă cuprinsă: Cronologia: 
Numărarea aniloră dela diferite eveni
mente istorice, mai vîrtosă însă de în- 
sămnătate națională; Păscălia anului 
1889; Sărbătorile schimbătăre; Ajunu
rile anuale — socotite atâtă pentru ră- 
săritenl, câtă și pentru apuseni; Patro- 
nulă țărei; pilele normate pentru Bu
covina și alte curți împărătesei; Feriile 
judecătoresc!; Partea calendaristică; Ge
nealogia dinastiei împărătesc! domnitore 
în Austro-Ungaria (textă română și ru- 
teană); Metropoliile ortodoxe-orientale 
din Austro-Ungaria; Archiepiscopia Bu
covinei (șematismulă clerului întregă); 
Autoritățile politice, de justițiă, finan
ciare, militare; Direcțiunea c. r. a bu- 
nuriloră fondului bucovineană gr. or. 
religionară în Cernăuți; Institute de ins
trucțiune, publice și societăți; Poșta și 
telegraful cu ta-'ful; Scala de timbru în 
Austro-Ungaria; (Urmeză 2 pag. textă ru- 
teană); Mersulă trenuriloră; a Bâlciuri 
(târguri) în Bucovina ți Galiți (1 pag. 
textu ruteană). In partea a doua urmeză 
ună almanachă, cuprindândă portretulă 
și biografia Maiestății Sale Monarchului; 
Portretulă I. P. S. S. părintelui Archie- 
piscopă și Metropolită ală Bucovinei și 
Dalmației Dr. Silvestru Morariu-Andrie- 
vicl și o poesiă în onorea lui de Al. 
Manasterschi în ambele texturi, o scurtă 
dare de semă despre jubileulă de 70 de 
ani ai acestuia; Petru Rareșă, novelă 
de N. Gane (cuprinde 21 pag.); Poesii 
de V. Simiganoschi, de S. Rodnărescu, 

și de M. Eminescu. Povețe economice 
și medicinale (5 pag.); Anunțuri.

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

Berlinti, 21 Decemvre. fiarele 
declară că ședința de eri a sena
tului din Parisu e plină de însem
nătate.

Parisu, 21 Decemvre. In Se
nate îșl retrase Say propunerea, 
pe care o reluă boulangistulu Na- 
quet. Acesta fu împedecată prin 
larmă de a vorbi, er propunerea 
fu respinsă. (Say propusese adecă, 
să se afișeze în t6tă țera vorbirea 
tipărită a senatorului Challemel- 
Lacour, despre care ni-se telegra
fiase eri.)

BucurescT. 21 Decemvre. Ca
mera deputațiloru a terminată des- 
baterea specială a răspunsului la 
mesagiu.

Belgradu, 21 Decemvre. Acum 
e sigură, că conducătorii princi
pal ai radicaliloră se întrepună 
puternică pentru primirea proiec
tului de constituțiune de cătră par- 
tidulă loră.

NECROLOGU.
Sofia Davidu, elevă a scolei civile 

de fete din Sibiiu, susținută de „Asso- 
ciațiunea transilvană pentru literatura 
română și cultura poporului română/ 
în etate de 13 ani, după ună morbă 
scurtă internă șl-a dată blândulă sufletă 
în mânile Creatorului, astădl la 7 J/2 ore 
dimineța. Rămășițele pământescl ale 
scumpei defuncte se voră transporta 
MercurI în 19 Decemvre st. n. la 2 
ore p. m. din edificiulă Associațiunei, 
Strada Morii Nr. 8, în cimiterulă din 
suburbiulă Iosefin spre odichnă eternă. 
Cuprinși de cea mai adâncă durere, a- 
ducemă acestă tristă și durerosă scire 
la cunoscința tuturoră consângeniloră, 
amiciloră și cunoscuțiloră.

Sibiiu, în 17 Decemvre st. n. 1888.
Candină Davidă, ca părinte. Maria, 

Sabina, Lucreția, Eugenia, ca surori. 
Ioană, Candină, Dămiană, ca frați.

Cursul ii pieței Brașovu
din 20 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.09 Vend. 9.12
Argintă românescă . „ 9.- H 9.05
Napoleon-d’ori . . . „ 9.61 îl 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.90 H 10.92
Imperiali..................... „ 9.90 n 9.92
Galbini..................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101— îi ——

„ „ „ 5% „ 98— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 122— ii L23—
Discontulă .... 6l/2—8’/o Pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 20 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0................................... 101.85
Renta de hârtiă 5°/0.............................. 93.—
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.75 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98,40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare.............................. 103.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.80 
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare......................... 104.—
Bonuri rurale transilvane.................... 104.—
Bonuri croato-slavone ...... 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...............................................99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului......................................... 124 75
Renta de hârtiă austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă......................... 109.95
Dosuri din 1860 .................................... 138.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 873.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 302 50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 305.60 
Galbeni împărătesei............................... 5.75
Napoleon-d’ori ................................... 9.60 '/t
Mărci 100 împ. germane.......................... 59.60
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.53

Editoră și Redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE
la

„GAZETA TRANSILVANIEI" 
se potti face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându-se și 
posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

fW"' Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potâ. cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Bursa de Bucurescl.
Cotă oficială dela 8 Decemvrie st. v. 1888. 

vend.Cump.
Renta română 5%.................... 94.— 94?/4
Renta rom. amort. 5°/0 . • . 94.'/ 95.—
Renta convert. 6°/0. 95/, 96.7,

>1 n n ^°/o 96.*/, 96.7fi
„ „ urban 7%. . . 106.- 106-7,

” b°!°: ‘ ’ 100.—
93.—

101.—
93?/,

Banca naț. a Rom. 50U JLei. .
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . .

1035. 1040
235. .240.

Aură contra bilete de bancă . —.— —.—
Bancnote austr. contra aură. . — —.—
Aură, contra argintă seu bilete 2.34 3.—

pe trei luni
„ șese luni
„ unu anu

3 fi. —
6 fi. —

12 fi. —

Sosirea ji Dlocaroa trennritoru și poștelor! ia Brap.
I. Plecarea trenuriloru:

pe
Pentru România și străinătate:

trei luni................................................ 10 franci
șese luni............................................
unu ană ............................................

20
40 n

Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

A visă cL-loră abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemii cunoscută tuturor!) D-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

I. Dela Brașovă la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulii mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovd la Bucurescl:
Trenulă mixta Nr, 318: 1 <5ră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovd:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 6re 46 minute înainte de amedl.
Trenula mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Trenulă

a) Dela

d) „
<9 „

2. Dela Bucurecî la Brașovii:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la Reșnovă-Z6rnesci-Brană: 12 ore 30 m. după amedl. 

,, ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
, în Secuime [S. Greorgi] : 1 oră 30 minute ndptea-
„ la Făgărașfr. 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovă-Zernesci-JBranil la Brașovă: 10 6re înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) y, Făgărașii, la Brașovă: 2 ore dimineca.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

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

Budapesta—Predealu Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradiî-Teiuș Teius-Aradii-B.-Pesta•> Copșa-mieă—Sibiiu

Tren do 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rat a

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații
Tronu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.
Trenu 

do 
pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Tronu 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

11.10
7.40

11.06
2.02

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirb&u
Nădășel

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulh de susă 
Aiud
Teinșâ
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașâ 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
Homorodh 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișii
Predealu

Bucurescl

4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucurescl
! Predealfi
Timișă

Brașovu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașâ

Copșa mică

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Mic&sasa
Blașiu
Crăciunelh
Teiușâ
Aiudă.
Vințulă de susâ
Uiâra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău
Aghireșă.
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

P. Ladăny 
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

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

IVIurăsu-Ijudosu-Bistrita
ț ’ ’

~l
4.401 Bistrița
g.Qg Țagâ-Budatelecâ
____| Mureșu-Ludo.șii

Murășă-Ludoșă.
Țagâ-Budatelecă
Bistrița

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
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.-

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu I
I

Glogovațu
Gyorok
Paulișă
Radna-Lip
Conop
Bârzava
Soborșintx
Zarmi 
Gurasad^. 
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șiboth
Vințulh de josh
Alba-Iulia
Teiușii________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

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

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Teinșâ
Alba-Iulia
Vințulh de josu 
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamu
Soborșinh
Berzava
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6—
3.—

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

1.42
2.32

11.-
11.21

Copșa-mieă
Șeica mare 
Lomneșfi 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică,

Sibiiu
Ocna
Lomneșh
Șeica mare
Copșa-mieă

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10.—

Bistrita-IB  ur esu -laid osiii •> •>

I
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

5.50
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea - Oșorheiu ■ 
Reghinul» s&sescii

Petr oșeni-Simeri a (Piski)Simeria (Piski)-JPetr oșeiii
I

Simeria 6.47 2.42 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegu 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 Hațegii 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Reghinul-săs

Timișora—AradiiAradii—Timișora

Cucerdea
Cheta 
ILudoșh 
M.-Bogata 
Iernutii 
Sânpaulă. 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 |11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.56 7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Regiiinulu săsescîv 
Osorheiu-Cucerdea

9.41
1.11

Aradâ
Aradulă nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

5.48
6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
A radulă nou
Aradâ

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17 Simeria (Piski)-llnîed.

Reghinul-săs.
Oșorheiu ■!

6.56

8.35
10.20
12.15

8.-
9.49

10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulft 7.40 12.58 11.02
lernuth. 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșâ 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Ghirișii—Turda Turda-ClihWi

Ghirișu
Turda

9.26 4.19
9.47 4.40

Turda
Ghirișă

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Vnied.-Simeria (Piski)
Sighișor a—Odorlieiu Odorlieiu—Sighișora

Sighișora
Odorheiu

6.05
9.45jSighișoră

Odorlieiu 5.38
9.16

Uniedora
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


