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Suntu tocmai doi ani de 4ile, 
când am împărtășită publicului 
într'ună numeri ală „Gazetei Tran- 
silvaniei“ (N-ru 242 din 1886) o se
ria de torturi și schingiuiri ce le 
îndurară cetățeni, cari au- avutu 
nenorocirea să cac|ă în mânile gen- 
darmiloru ministrului Tisza.

Am arătat atunci, cum în Se- 
ghedinu unu nenoroci tu de omu 
a fostu închisu de gendarmi într’o 
cameră, a fostu făcutu venătu de 
bătăi, i-s'au scosu unghiile dela 
piciore, a fostu spemțuratu cu pi- 
cibrele de grindă turnându-i-se vi- 
triolu în trup; amu arătatu cum în
tr’o localitate din comitatulu Ves- 
primului unu altu nenorocitu de 
omu a rămasu lungitu pe păment 
aprope mortu, de bătăile gendar- 
miloru; amu arătatu cum în Kis- 
Ujszallas unu gendarmu descărcâ 
pușca într’unu bietu economii omo- 
rându-lu; amu arătatu cum în 
comuna Diviciorî gendarmii au 
smulsă unghia dela unii degetii 
unui sărmanii omu, ca să-iu si- 
lescă a face mărturisiri; am ii ară
tată, cum în Șimonulu Branului 
gendarmii au bătutu cu săbiile 
pe unu sărmanii locuitorii, încâtu 
numai pe lemne a pututu fi tran
sportată, nu acasă, ci în arestă; 
amă arătată cum în Bavaniste 
gendarmii au împușcată în doi 
nenorociți, cari erau legați în lan
țuri, omorândă pe unulă din ei; 
amă arătată cum în Dergea doi 
alțl nenorociți au fostă cumplită 
bătuți de gendarmi și unulă din 
ei chiar spăncțurată de grindă.

Tote aceste acte sălbatice au 
putută fi cetite în „Szegedi Na- 
plo “ , „ Egy etertes “, „ Ellenzek “,
„Veszp. Fug. Hirlap“, „Banater 
Post“, „Pester Lloydu și în alte 
foi unguresc!, dintre care unele 
cficeu, că nici gâcfii inchisițiunei 
spaniole nu comiteu asemenea 
acte.

S’a constatată, în urma cerce- 
tăriloră, că mulț! din acești ne
norociți au fostă nevinovațî, și cu 
tăte astea schingiuitorii au rămasu 
unii nepedepsiți, alții au scăpată 
cu arestă de abia șepte c|ile.

In acelașă ană solgăbirăulă 
interzice locuitoriloră din Mogoșă 
de a-și mai vinde vinurile loră, 
Dumineca și sărbătorile, când a- 
veau ămenii timpă’, în părțile 
Buciumului, precum făcuseră pănă 
atunci. Locuitorii înse îșl duseră 
erăși vinurile le vemțare în acele 
părți. Gendarmii voescă se le 
confisce vinulă, locuitorii se opun, 
se nasce încăerare și gendarmii 
împușcă în ei. In cțilele acestea 
tribunalulă a condamnată la în- 
chisore grea de an! de 4^e Pe 
mulț! dintre acei locuitori, der 
despre gendarmi, cari au dată cu 
glonță în ei, nu se spune nimică, 
că ar fi fostă pedepsiți.

In anulă următoră ne surprin- 
seră foile unguresc! cu soirea des
pre o pretinsă revolta în Gușteiu. 
T s’au trimisă pe capulă poporu
lui gendarmi. Ce au suferită Cuș- 
teienii, nu se pote descrie. A (fii 
Cușteiulă, comună frumosă, e rui
nată și adusă la sapă de lemnă 
în urma mesuriloră escepționale 
luate din partea organeloru guver
nului, fărâ se se scie nici ac|! po- 
sitivă motivulă acestoră măsuri.

Acum alte sălbăticii comise 
de gendarmi ni se comunică. In 
Chevereșulă - mare, locuitorii se 
duseră la 3/15 Decemvre a. c. la pri- 
măriă să ceră bilete de vite, ca 
să le ducă la tergă. Gendarmii 
pălmuescă pe omeni, conduceto- 
rulă loră pălmuesce și pe ună ju
rată; apoi se ducă la casarma, 
îșl iau puscile, spargă ferestrile 
și ușa dela casa primăriei, unde 
se închiseseră bieții omeni, și con- 
ducătorulă gendarmiloră împușcă 
asupra judelui, rănindu-lă. Nemul- 
țămițl gendarmii cu atâta, mai 
împușcară și asupra poporului ră-

nindu pe mai mulți locuitori, cari 
se adunaseră înaintea primăriei. 
Nbptea sosiră alțl gendarmi din 
Sacoșulu ungurescu, au bătutu și 
torturată pe judele comunală și 
încă pe vre-o alț! trei-patru func
ționar! comunali. Judelui i-au
smulsă perulă din capă și l’au 
bătută la tălpi pănă la sânge.

Câte acte de acestea nu voră 
fi remânendă tăinuite, acte ce se 
comită în timpulă esecuțiuniloră 
cu gendarmi ori când se prindă 
și se aresteză omeni vinovaț! or! 
numai bănuiți de furtă ori de o- 
moră, ori când sermanii locuitori 
dau espresiune indignați un ei loră 
legitime în contra acteloră arbi
trare ale organeloră administra- 
țiunii ori ale regimului!

Și s§ notămă bine, că cele 
mal multe acte de selbătăciă se 
comită cu Românii, dovadă co
munele românesc! Diviciorî, Șimo- 
nulă Branului, Dergea, Mogoșă. 
Cușteiu și Chevereșulă - mare. Er 
foile unguresc!, în locă d’a înfiera 
asemenea acte, le tăinuiescă, când 
se comită între Români, ori dau 
alarmă, că „Valahii s’au revoltată“, 
aprobândă în modulă acesta pur
tarea celoră cari prin faptele loră 
ne facă să ne aducemă mereu a- 
minte, că încă n’aa dispărută stă
rile asiatice.

Unde voesce regimulă tiszaist 
să împingă lucrurile, tolerândă a- 
semenea acte și lăsândă se du
reze o stare de lucruri, care sunt 
o rușine și o pată pentru ună re- 
gimă ce se pretinde a fi consti
tuțională ?

SCIRILE BILEI.
Din Kezdi-Oșorheiu se scrie, că Kul- 

turegylet-ulu de acolo e în ajună de a se 
desființa. De multă timpă reuniunea 
acesta n’a 'dată semne de vieță și la 
proxima adunare se va propune aducerea 
unui conclusă pentru desființarea ei, er

capitalulă ce-lă are se va propune să se 
dea vre-unei alte societăți cu asemenea 
scopă. Nu mai puțină îmbucurătore 
suntă și constatările ce le-au făcută co- 
mitetulă filială din Tergulă-Mureșului și 
celă din comitatulă Murășă-Turda ale 
„Reuniunei de „cultură" și economice să- 
cuianescl." Interesare a publicului față cu 
acestă reuniune a scădută atâtă de multă 
încâtă museulă industrială, înființată cu 
mari spese de acestă reuniune, se vede 
a fi necesară ca să se strămute în altă 
orașă, din causă că e fărte părăsită. 
Membrii reuniunii scadă din di în di, 
taxele de membri seu nu se potă în
casa de locă, seu se încaseză forte cu 
greu. Acesta e situațiunea și, după cum 
dice „Kolozsvar“, nu e speranță că 
în viitoră se va schimba situațiunea 
în mai bine.

Vorba ceea, geaba vii, geaba te duci, 
giaba rupi nisce papuci.

** *
Comuna Rodna a cerută pentru școla 

gr. cat. de acolo o subvențiune de 200 
fl. dela comuna Bistrița. Comitetulă per
manentă din Bistrița a propusă să se res
pingă cererea, fiindă că membrii comunei 
plătescă deja acum pentru comuna poli
tică unu aruncă de 32 procente. După 
ce mai mulți vorbitori au susținută sub
venționarea școlei confesionale, propu
nerea comitetului permanentă a fostă 
respinsă și subvențiunea s’a acordată,

** *
Ni se. comunică din Budapesta, că 

în 15 Decemvre n. a fostă promovată 
la gradulă de doctorii în filosofiă la uni
versitatea de acolo d-lă Vasilie Bologa, 
fostă stipendistă ală consistoriului archi- 
diecesană și acum profesoră la școla de 
fete a Associațiunei transilvane din 
Sibiiu.

Adresămă felicitările nostre tînăru- 
lui doctoră!

* ♦
Pentru terminarea planului de cons

truire a căii ferate vicinale Brașovă- 
Zernesci-Sepsi-St.-Georgl etc., personalulă 
concesionarului lucreză parte în câmpă 
parte în localitățile oficiului de construc- 
țiunl ală orașului. Calea din orașă, care

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“
modulă celă mai amicală câte-va mo
mente.

După amedă, mai în spre seră, fă- 
cendu-ml obicinuitele preumblări pe bu- 
levardu, m’am întâlnită cu distinsulă pro- 
fesoră și bibliotecară ală Academiei, d. I. 
Bianu.

Neapărată convorbirea nostră nu pu
tea ave altă obiectă decâtă acela, ca in 
originea nostră de rustici, devenițl urbani, 
se facemă o comparațiune între ruralii 
d’aicl și ai d-vostră.

Comparațiunea spre a o putea ilus
tra și înfățișa într’ună tablou veritabilă 
ne-a făcută să ne adencimă înviețanos- 
tră de școlari, când elă mergea pe va
canță acasă dela Blașiu, er eu învățam 
carte românescă dela fericitulă canonică 
Ioană Fekete Negruță în școlele catolice 
ungurescl din Clușă.

Eu îi aminteamă. că trecendă mai 
clilele trecute prin județele RomanațI, 
Vlașca, Teleormană etc., am vădută că 
mai toți sătenii locuescă în bordee fără 
bătătură, fără grădini și fără împrejmuiri, 
par’că ar fi nesce beduini și cu dragă în- 
cepusemă a ne întrece în relevări cum 

| erau de frumosă clădite casele nostre

sătenescl și totă atâtă de bine erau în
grădite și curțile și grădinile nostre. 
Aveam grădini mari cu pomi roditori și 
grădini mici cu flori și cu legumi împre- 
jurulă casei. In bătătură aveam grajdă, 
șură, șopronă, tescă și granară.

Sâmbăta sera, curtea trebuea mătu
rată și Dumineoa, după eșitulă din bise- 
serică, ne aședamă pe laviță seu pejxwi- 
nolulu dinaintea porții la uliță, unde ve
cinii satului se adunau pe lângă mine 
și eu le spuneam din cărți, er ei îmi 
spuneau povești, dintre care cu dragă îmi 
aducă aminte și astădi cum îșl închipu
iau ei că au venită Ungurii din Schytia.

Curtea era plină cu găini, cari totă 
diua râcăiau pe la șură prin turnumetă 
și când vreamă să prindemă vr’una, ne 
luamă cu sburăturl după ea.

Primăvera, când mergeam între se
mestre acasă, mă supărau răude tot găinile. 
Mama le deprind ea să se oue în casă 
și ele când erau cu ou, pănă în diuă 
ciocneau în ochii fereștriloră spre a le 
lăsa în casă, unde se aședau pe paturi și 
ouau.

Traiulă nostru rustică era mai re
gulată ca celă urbanii, cari șl-a perdută

chiar și numirile privitore la împărțirea 
(filei, dicendă dejunu și masă, ceea-ce 
nici ună Română nu înțelege ce va să 
dică, căci noi rusticii ardeleni, mâncândă 
regulată de trei ori pe cli, împărțimă 
diua în prândii, amedu (gustare) și cină.

Mamele și surorile nostre rustice gă
teau. nisce mâncări de dulce seu de postă, 
pe care și acjl le-așă mânca cu cea mai 
mare poftă.

îmi lasă gura apă și mi-se strepe- 
(lescii dinții, când îmi aducă aminte de 
fasolea pe care o gătea mama în dile de 
postă, seu de morunulu sărată opăritu, 
când mâneam cu frate-meu Bobancu în 
Tergulu-Grâului, în dile de mărturiă, ori 
de vărdare cu știrii și de plăcinte cu brânză, 
când mama făcea pită. Er la clile mari, 
când făceamă cu toții rotă împrejurulă 
mesii, mâncamă zamă de găină cu tăețăi, 
încâtă și boerii lăcomeau mai multă la 
ei decâtă ar lăcomi sătenii noștri la mân
cările franțuzești ori nemțeescl dela Ior- 
dache seu Ghiță Brofft din Bucuresci.

In țeră nu e așa. Sătenele n’au 
grădini, n’au legumi, n’au cuptore pen
tru pâne, nu sciu găti mâncări, nu cdse, 

| nu tindesescă; totulu, cumpără de-a gata

Pe Boulevard în Bucuresci.
(Convorbiri între doi Ardeleni).

Bucuresci, 13 Decemvre 1888.
In petrecerea mea în Bucuresci îmi 

place să mă interesezi de totă ce pote 
să aibă uni interesă publică pentru Ro
mâni.

Intre alte multe notițe, pe care mi- 
le-am făcută și mi-le facă necurmată pe 
a-le publica în (fiarulă d-vostră la tim- 
pulă oportună, voiu se vă descriu o mică 
convorbire avută clilele acestea cu unulă 
din compatrioții noștri ardeleni, în ceea 
cu privesce starea săteniloră dincolo și 
dincoce de CarpațI.

In dimineța S-tului Nicolae, sorele 
răspândindă rade luminose și căldurose 
asupra captalei, m’am grăbită se mă ducă 
la istoriculă nostru N. Densușană, spre 
a’Iă felicita și pe care negăsindu’lă nici 
acasă, nici la biblioteca Statului Majorii 
ală armatei, unde este ocupată, m’am 
dusă la directorulă „Românului", d. V. 
C. A. Rosetti, cu care am petrecută în
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se ramifică la capătulă Stradei Vămii 
spre poște și spre gară dealungulă pro
menadei, după planulă modificată nu se 
pote constriu altfeliu, cum se dice, de
câtă dărîmându-se porta dela capălulă 
Stradei Vămii. Astfelă porta e în peri- 
culă d’a cădâ sub loviturile ciocanelor^.

* 
X *

Tergulă anuală ce s’a ținută în dilele 
trecute în Orăștiă a fostă câtă se pote 
de slabă. Nici chiar cismarii și blănării 
n’au vândută nimică.

* * *
In Orăștiă bântue de pe la jumătatea 

lunei Noemvre n. difterita. Mai multi 
copii i-au cădută jertfă.

* * *
In Zelau bântue scarlatina mai alesă 

între copii.
*

* *

S’a luată hotărîre de a se spori po
liția din Clușiu, anume numărulă poli- 
țiștiloră pedestri se va urca dela 48 la 
60, ală celoră călări dela 4 la 8. Se va 
denumi și ună inspectoră polițienescă, 
ce pănă acum n’a fostă. Pentru ocu
parea nouăloră posturi polițienescl au 
petiționată nu mai puțină ca la 100 
de inși.

** *
La 19 Decemvre n. mai erau în Pia- 

nulă românii 5 bolnavi de vărsată, toți 
ceilalți s’au însănătoșată; în Revesu mai 
erau 5 bolnavi, în Dirghișă 45 bolnavi, 
totă de vărsată.

* * *
Cu ocasiunea târgului de săptămână 

ală Brașovului, ce s’a ținută Vinerea 
trecută, comunicațiunea în târgulă strae- 
loră a fostă forte viuă din causa sărbă- 
toriloră Crăciunului după călendarulă nou. 
Dâr comunicațiunea a fostă forte multă 
turburată prin carăle cu lemne ce intrau 
în curțile proprietariloră de case din 
tergulă cailoră. In interesulă comuni- 
cațiunei și a siguranței personale auto
ritatea polițienescă atrage atențiunea 
proprietariloră de case amintiți, că tre
buința de lemne să nu șl-o acopere toc
mai Vinerea ori celă puțină nu în orele 
de diminâță ale târgului, în care comu
nicațiunea e de obiceiu mai mare.

*
* w

Poliția din Clușiu a pusă deunădile 
de s’au spartă în bucăți 800 de sticle 
de vină, ce le confiscase dela mai mulțl 
cârciumarl, fiindă că n’aveu măsura re- 
scrisă.

Administrația ungurescâ.
Unele comitate au ajunsă a ’șl face 

ună tristă renume prin defraudărl de 
bani orfanall și prin o viă agitațiune a 
Kulturegyletului. Cum au fostă posibile 
de esemplu în comitatulă Neutra abusu- 
rile grozave în administrarea baniloră 

din tergă-, er bărbații nu sciu ce va să 
dică pentru vitele loră grașdă, poiată, 
țăsală spre a-le îngriji; turnumetă, turiște 
și mestecături spre a le hrăni iarna, ca 
să năpârlească desă de vreme primă
vara.

Părinții noștri încă n’aveau mai 
multă de 8—10 jugăre de pământă, der 
în casele loră putea durmi și la mesele lor 
putea mânca orl-ce urbană cu stomachă 
gingașă și subțire.

Cruțarea, credința, statornicia, sme
renia și supunerea erau povețele pe cari 
ni le dedeau părinții noștri săteni. Chiar 
și la scolă, când ne trimeteau de ale 
mâncării, înodau în gulerulă cămeșii cu 
câte trei noduri câte ună creițaru, încât 
ne trebuia câte trei dile să-lă găsimă și 
să-lă desnodămă.

In vacanță, când eram acasă, Du
minecile și sărbătorile trebuia să mer- 
gemă la biserică, să spunemă apostolulă, 
să ne dea preotulă voiă, să spunemă 
kăzania și d,upă sfârșitulă sfintei litur
ghii să povestimă cu cuviință cu fețele 
bisericescl, cu deregătorii și cu fruntașii 
satului. Care se purta altfelă, era hulită 
prin sată că nu scie carte și opiniunea 

publici, se vede din cea mai nouă afa
cere a acestui comitată. Comitetulă 
administrativă a hotărîtă să se facă 
cercetare disciplinară în contra protofis- 
calului D-r Sandor de Bangha, fiindcă 
acesta negligiase, cu totă însărcinarea 
ce i-a dat’o fișpanulă, d’a apela în con
tra sentinței de achitare, ce o dase tri- 
bunaluld din Neutra în afacerea penală 
a casierului H., din care pricină comita
tulă suferi o însemnată pagubă materială. 
Afară de acesta i-se mai încarcă pro- 
tofiscalului în spinare mare negligență în 
împlinirea datorințeloră sale.

De altă parte, în ședința din urmă 
a comitetului administrativă ală comita
tului Pesta s’a hotărîtă să se facă ară
tare ministrului de justiție asupra stăriloră 
îngrijitore ce domnescă la judecătoria 
de cercă din Monoră. Apoi a trebuită 
să se alegă ună subcomitetă nou într’o 
afacere, care e pendentă dela 1882. In 
acelă ană adecă s’a alesă ună comitetă, 
care să lucreze planurile pentru apărarea 
șoselei statului Budapesta — Grață în 
contra inundăriloră. Raportulă respec
tivă însă se perdu, fără să se potă 
esplica cum, din care causă lucrările se 
începă din nou. Cu tote astea comite
tulă administrativă a mai găsită timpă 
să ’șl esprime în protocolă mulțămita sa 
Kulturegyletlui pentru meritele lui de 
maghiarisare a comitatului Pesta.

Că ore pote maghiarisarea să apere 
șoselele de inundări și banii publici de 
defraudărl, raportulă nu ne spune. Der 
vorba ceea: sătulă arde și Kulturegyle- 
tiștii — pardon, baba, se peptănă.

Vederile deputațiloru Grunwald Bela și Ludovic 
Mocsâry asunra cestiunei naționalităților.

(Estrasă din capitolulu XI ală opului „A regi ma- 
gyar nemeș'1, scrisă de d-lă Ludovică Mocsâry)

(Urmare.)

Urmarea logică a punctului de ra- 
dimă, ce și-l’a luată Grunwald Bela, este 
de natură a ajunge pănă la o astfeliu 
de estremitate. Și acestă direcțiune este 
și în specială semnalată în cursulă es- 
presiuniloră sale.

Astfeliu într’ună locă dice: „Intre 
noailimea aparținătore diferiteloră ras- 
se de poporă s’a întemeiată solida
ritatea intereseloră de classe și îm
preună au apăsată și nimicită pe țăra- 
nulă meghiară, der desvoltarea mai mare 
a sentimentului națională destramă acestă 
comunitate și idea de naționalitate ’i 
face pe unii vrăjmași față cu, ceialaltl 
pentru-că aparțină la diferite rasse de 
poporă, și pe nobilă și țărână i unesce 
la olaltă, pentru-că acum față cu alții 
suntă una în conexiunea mai înaltă a 
naționalității maghiare. “

Er în altă locă dice: „Desvoltarea 

publică a săteniloră valora mai multă 
pe acele vremuri decâtă valoreză astădl 
gazetele urbaniloru.

Intregă acestă traiu și crescere e 
necunoscută în țâra românescă, atâtă în 
orașe ca și în sate.

In multe privințe curățenia în domi
ciliile urbane lipsesce ca și în cele 
rurale.

Desele invasiunî și personalulă ad
ministrativă incultă și părăsită recrutată 
de prin mahalalele orașeloră a contri
buită la sălbătăcirea traiului și a simțu
lui populațiunii.

Nu atâtă lipsa de pământă, câtă 
lipsa unei administrațiuni bune și luminate, 
lipsa unui cleră educată și instruită, face 
ca țăranulă să înote în necurățenia și 
neajunsuri. t

Conducătorii țării să îmbunătățescă 
aceste două arterii cari taie afundă în 
vieța poporului și atunci suntemă siguri 
că scriitorulă Emilă Franșois nu va mai 
ave cuvântă să strige, că Asia începe 
dela Brașovă. Dr. M....  

națională pretinde întrebuințarea tuturoră pu- 
leriloră morale, spirituale și materiale ale 
națiunei și delăturarea cu orl-ce preță a 
pedeciloră ce'i stau în calef

Acestea nu suntă nisce cuvinte âcă- 
așa, ci suntă caracterele vrednice de a- 
tențiune ale modului de cugetare și stau 
în deplină consonanță cu logica punctu
lui său de racjimă.

Așa-deră mai întrebă odată: Iertată 
este, consultă este, ca noi Maghiarii să 
ne alăturămă la o politica ca acesta? 
Este de lipsă, este consultă, ca și noi să 
suflămă în buciumulă acela, care vestesce 
principiulă de naționalitate ca pe unulă 
care stă mai pe susă de tote, ba încă 
ca pe unulă, care estermină pe tote ce
lelalte? Iertată ne este nouă să por- 
nimă o luptă pe morte pe vieță ou de- 
visa de a nimici totală pe inimică, seu 
de a rămăne nimiciți?

Se află și situațiunl de acelea, în 
cari nu te poți feri de astfeliu de 
lupte, der, precum am arătată deja, si- 
tuațiunea în care ne aflămă nu este de 
asemenea natură. Dela noi atârnă, ca 
să provocămu lupta, seu se nu o provo- 
cămă.

Ungaria oficiată stă pe basa legii de 
naționalitate dela 1868. Der politica de 
naționalitate pe care o aflămă în cartea 
lui Grunwald Bela cu totulă pe altă că
rare voesce să ducă națiunea. Acestă 
politică nu vrea să se liniștâscă, vădândă 
că în țeră esistă naționalități deosebite și 
cu dreptă de desvoltere individuală; sub 
firma creărei unității de stătu se ia ca 
îndreptățită și tot-odată și ca esecutabilă 
scopulu de a contopi în maghiarime acele 
naționalități deosebite. Acesta este unu 
scopu a căruia neesecutabilitate lămurită 
se vede, der a căruia zadarnică nisuință 
spre realisare pote să nimicescă liberta
tea în țâră și pote se facă imposibilă 
convețuirea pacînică și bunele relațiunl 
între cetățenii patriei de diferite rasse.

Acestă politică cu fantasticile ilusii 
ale unoră lucruri imposibile amorțesce 
națiunea; ea țintesce nu numai la aspi- 
rațiunl, ci îșl ia de obiectă săvârșirea 
unei opere, asemenea căreia istoria nu 
cunosce.

Ca faptă istorică scimă, că o nați
une cu putere uriașă și cu cultură de
plină desvoltată, ințelegă națiunea ro
mană, atâta presiune a făcută cu pute
rile ei morale și materiale asupra po- 
poreloră cu totulă barbare și de nenu
mărate vițe, încâtă a făcută din ele na
țiuni nouă. Cum s’a făcută acâsta, 
nimenea n’o pdte spune, resultatulă însă 
îlă avemă înaintea ochiloră, împreună 
cu adausulă acela ponderosă, că în de- 
cursulă transformațiunei și Romanulă a 
încetată a fi Romană și a rămasă și elă 
numai ca o parte constitutivă a ncuei 
formațiuni.

Der în sensulă politicei de naționa
litate a lui Grunwald Bela cu totulă 
despre altceva e vorba. Noi nu am, voi 
să ne contopimă, noi amă voi să ne 
înmulțimă, amă voi să facemă câștiguri 
și încă în nisce dimensiuni, cari de-a 
dreptulă ’i dau intențiunei nostre carac- 
terulă extravaganței; nOi — fără a avă 
aceea forță, cu care Romanii n’au putută 
face alta, decâtă susă cH9a încurcătură, 
va să dică în parte o sinucidere — amu 
voi să să^ârșimă lucruri multă mai mari, 
noi amă voi să rămânemă neatinși în 
originalitatea nostră și a ne îmulți așa, 
ca să fimă de două ori mai mulți, decum 
suntemă astăcți.

încercările analbge din epoca mai 
nouă ce ne arată? Rusulă cu putere 
uriașă presâză asupra națiunei polone, 
de o sută de ani nisuesce elă, procedând 
în celă mai necruțătoră modă, ca să 
astupe acelă golă, relativă neînsemnată, 
ce desparte o viță slavă de cealaltă, și 
resultatulă este — nimică. Noulă impe
riu germană șl-a făcută în Alsația și 
Posena, asupra cărora s’au aplicată cele 
mai urgisite regulamente, șl-a făcută 
ună călcâiu ală lui Achile, o rană des
chisă, și este âre speranță de dobândi

rea unui re sultată core spun cjăto] ă unu 
preță atâtă de estravagantă ?

Nu vrâu să mă dimită la amărunte, 
der nu se pote nega, că la noi s’au 
întâmplată unele lucruri făcute în con- 
tulă liberalismului și mai alesă în contulă 
selfguvernamentului, cari probabilă nu 
s’ar fi întâmplată, decă nu s’ar fi luată 
în considerația situațiunea naționalități- 
loru. Dâr totă ce s’a întâmplată pănă 
acum este puțină, este fără nici ună re- 
sultată. Voesce națiunea să mârgă mai 
departe pe calea acâsta, voesce se se 
întindă la mijloce multă mai tari decum 
au fostă cele aplicate pănă acum? Ma- 
ghiarulă nu se cunosce pe sine, dică se 
crede în stare a face acesta. A face pe 
Nemaghiarl să simtă, că aici prosperarea 
intereseloră personale este condiționată de 
negarea naționalității loră, ar fi fără îndoelă 
unulă din cele mai eficace mijloce, pe care 
celă mai tare îlă pote aplica contra celui 
mai slabă. Pentru a dobândi însă ună 
succesu însemnată, acestă mijlocă ar trebui 
dusă pănă la estremă; ar trebui introduse 
două specii de morale, una pentru a fi' 
întrebuințată între Maghiari, și alta 
pentru a fi întrebuințată între Maghiari 
și Nemaghiari; simte plăcere și se crede 
în stare a face acâsta Maghiarulă, ori 
câtă de multă este elă în stare a face 
totulă — pentru patriă?

Nu! Fiă convinsă ori și cine, că 
diferitele naționalități din patria nostră 
suntă cu cea mai mare liniște de cons- 
ciință, bine sciindă că nu voră fi scose 
din naționalitatea loră. Dubiteze în ele 
ori cine în ori ce privință, dâr a dubita 
în sinceritatea declarațiuniloră făcute de ele 
în privința acesta, e cu neputință. Dâcă se 
plângă, dâcă lasă să se audă din par
tea loră unele declarațiunl de ură, acesta 
nu este semnulă fricei de contopire, nu este 
semnulă unui efectă de soiulă acesta, 
ce l’ar fi esperiată ele în urma dispo- 
sițiuniloră aplicate în contra loră. Ele 
sciu forte bine, că a păși în contra \loră 
peste anumite margini este o imposibilitate 
parte materială, parte morală. De vre-o 
inclinațiune spre contopire, în genere dis, 
la mare parte preponderantă nu se ob
servă nici o urmă. Din contră, vedemă 
sentimentă națională deplină desvoltată. 
Croații suntă într’o astfelă de Jsituațiune, 
încâtă la ei fără nici o încordare ulte- 
ridră este realisată programulu: o țâră, 
o naționalitate. Românii și Sârbii se 
consideră ca părți întregitore ale ace- 
loră confrați ai loră de rassă și de limbă, 
cari dincolo de graniță constitue state 
independente. Slovacii se consideră pe 
sine numai ca membri ai marei familii 
slave, acestă împrejurare însă dă însem
nată nutrimentă vânjosei alipiri la na
ționalitatea loră.

Pe aceștia nu-i vomă reduce nicl-o- 
dată la starea Valoniloră sâu a Baștiloră.

Dâr pe lângă aceștia se află ce-i 
dreptă la noi și locuitori de naționalitate 
ce nu se retrage dela maghiarisare, și 
aceștia suntă, cu escepțiunea Sasiloră din 
Ardâlă, Germanii. Pe câtă de netoleranțl 
și despotici vedemă că suntă Germanii 
acolo, unde suntă constituițl ca pu
tere mare — și noi amă esperiată chiar 
și în decursulă vechei nostre istorii 
câtă de greu este a trăi cu ei pretutin- 
denea unde aceștia stau pe basă politică 
sâu municipală, cum este cu Sașii din 
Ardâlă, sâu fiă chiară și numai cu vechii 
cetățeni ai Budei — pe atâtă de dispuși 
suntă ca să-și schimbe limba loră ger
mană acolo, unde trăescă împrăștiațî și 
fără legături între sine. Și pe când noi 
numai cu bucuriă și cu recunoscință pu- 
temă primi acâsta, ei nu merită pentru 
acestă faptă nici o imputare din partea 
nimănui. Germanii noștri potă să-și lase 
copiii să fie maghiarisațl, liniștindu-se de 
o parte cu aceea, că marea viță germană 
nici nu simte acâstă mică scădere, âr de 
altă parte ei dau prin acâsta dovâdă 
despre ună mare spirită cetățenescă, de- 
drece în țera acâsta întărirea naționalității 
care portă rolulu conducătoră este nu numai 
în favorulă rassei maghiare, ci si în favo- 
rulă statului, a patriei comune.

(Va urma.)
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In.tem.plări diferite.
Porci furați. Dimitriu Nicer din 

Sinna și-a îngrășată cum a putută doi 
porci. Intr’o bună dimineță găsi cotețulă 
golă. Porcii erau vrednici 100 fl. Hoții 
au dispărută fără urmă.

Paznici somnuroși. Neculae Cârpă- 
tare din Boita și Ionă Busu Boiană din 
Tălmăcelă au fostă găsiți durmindă în 
pată la căldură în timpulă când trebu
iau să stea de pază în comună. Gendar- 
meria dela Turnu-roșu a făcută arătare 
în contra loră.

N’a închisă Ia vreme. Gendarmeria 
dela Turnu-roșu a făcută arătare în contra 
lui Ilisie Balabană din Boița, fiind-că nu 
’și-a închisă prăvălia la timpulă prescrisă.

Una pentru alta. In cârciuma lui 
Niculae Borlară din Șeica mare, ședeau 
doi ospeți streini și beau. Nu trecu multă 
și se usociâ cu cei doi streini Ionă Bol- 
ghea din Șeica, care vîrî mâna în buzu- 
narulă unuia și ’i fură 20 fl. 23 cr. și o 
cărticică, despre care Bolghea credea că 
e vr’ună libretă despre vr’o sumă de 
bani depuși la vr’o casă de economii. 
Ionă Orlandea, totă din Șeica, vădii ce 
a făcută Bolghea și se duse de spuse 
primarului Vintilă, care puse de’i aduse 
pe toți trei la elă. Resultatulă cerce
tării a fostă: Streinulă, căruia Bolghea 
i-a furată banii, se numesce Ionă Câm- 
piană și e din Smigă. Fusese servitoră 
la Comană Drocă din ReșinarI, care-lă 
trimisese cu carulă cu doi cai și cu 38 
fl. la Ocna Sibiiului ca să aducă sare. In 
Șura mică Câmpiană se opri la o câr
ciumă, dete carulă și caii în sema unui 
băiată să’i păzescă, cinstindu-lă cu 10 cr., 
er elă o șterse la sănătâsa cu banii și cu 
cărticica de cumpărare. Tovarășu-său, cu 
care a băută, se numesce Ionă Anghelă, 
este din Daia, comit. Albei de josă; și elă 
fugise dela stăpânu-său Ionă PincI din 
Micăsasa și se’ntelnise cu Câmpiană în 
Mândra, de unde se duseră în Șeica-mare. 
Au fostă predațl judecătoriei de cercă 
din Mediașă.

Pusei confiscate. Gendarmeria din 
Hoghiză a confiscată în Cuciulata lui 
Vasilie Clemă și lui Ionă Samuilă De- 
miană câte o pușcă de vânată, fiind-că 
nu se plătise dare pentru ele.

Focii. In Kasson-Imper, comit. Ciu- 
cului, au arsă deunădile cinci case și o 
șură.

Câni turbați. In Sibiiu ună câne 
Mops turbată a mușcată vr’o 20 de câni. 
Autoritatea a luată severe măsuri, cu 
tote astea abia au fostă prinși pănă 
acum 10 dintre cânii mușcațl.

Găsitu mortu. In săptămâna trecută 
a fostă găsită mortă în locuința sa 
Martin Schuster, samsară de cai în 
Brașovă. Din cercetările făcute s’a cons
tatată, că a fostă lovită de dambla (gută).

Din camerile române.
D-lă deputată C. C. Dobrescu depune 

la biroulă Camerei o cerere a unui nu
mără de 70 de locuitori de pe moșia 
BrădeștI, comuna Habudă, județulă Pra
hova, carlcerăca să se amâne venflarea mo
șiei Brădeșțl, căci și dânșii voră să concurez 
la licitațiă. — S’a comunicată ministe
rului.

D-lă deputată Uf. Pacu depuse 
ună proiectă de lege relativă la acor
darea gradației și învățătoriloră și învă- 
țătoreloră ce-șl primescă salariile loră 
de la [comună.

D-lă deputată D. Alexandrescu depuse 
ună proectă de lege pentru suprimarea 
taxei de 5 la sută asupra lefuriloră func- 
ționariloră. — S’a trimisă la secțiuni.

D-lă deputată C. Cogâlnicdnu ruga 
pe ministrulă de răsboiu ca să-i dea o 
statistică de emigrarea Musulmaniloră din 
Dobrogea, căci are necesitate pentru a 
desvoka o interpelare.

D-lă primă ministru Th. Rosetii a 
depusă pe biuroulă camerei diferite proiecte 
de legi, cari s’au trimisă la secțiuni fără 
discuțiune.

S’a votată proiectulă de lege privi- 
toră la contingentulă recruțiloră pe 
anulă viitoră, despre care amă dată 
amărunte în „Gazetă“.

D-lă deputată C. C. Dobresiu îșl 

desvoltâ întrebarea sa în privința licita- 
țiunei moșiei BrădeștI din jud. Prahova.

D-lă Al. Lahovary, ministrulă dome- 
niiloră, dise că licitațiunea nu era ficsată 
pentru 19 Noemvre, ci pentru <|iua de 
12 Decernvre. Și mai la urma urmei, 
ministrulă nu e de vină, decă se aplică 
legea vechiă, făcută de alții. După acea 
lege se pote vinde ori și ce moșiă în 
corpă întregă, care nu întrece mărimea 
de 200 de hectare, deci acea licitațiune 
este făcută în spiritulă legei.

D-lă C. C. Dobrescu răspundendă 
întrebă pe guvernă decă are de gândă să 
vândă tote moșiile statului, ca pe urmă să 
nu aibă cu ce se împroprietări țăranii. E 
or j bine așa ? In programulă|d-v. promitețl 
și er promitețl țăraniloră pămentă și la 
urma urmei, c« faceți? VindețI moșiile 
Statului în loturi marl. Conch1’ lendă, 
cere dela d. ministru ală domeniiloră, 
ca să oprescă licitația vinderei moșiei 
BrădescI în corpă întregă, ci în loturi 
mici, săteniloră, cari mai bine de 5 ani 
bată drumulă la Bucurescl.

D-lă P. P. Carpu, ministru de es- 
terne, clise că proiectulă guvernului ac* 
tuală este pănă în presentă încă pro
iectă și deci trebue să respecte legile 
actuale! Să nu aveți grijă, d-loră, în 
România mai este pămentă destulă pen
tru sătenii noștri, aprope 2,300,000 po- 
gone. Aceste tote le-am făcută în ve
derea cerințeloră bugetare, ca ori și ce 
moșiă, mai mică de 200 de hectare, să 
se vendă în corpă întregă. Marea re
formă ce o propunemă nu se atacă și 
nici nu se profaneză din causa acestei 
cereri a celoră 70 de săteni din Bră
descI. (Aplause).

D-lă deputată' R. Pătărlăgeanu dise, 
că nu se aphcă bine legea vinderei mo- 
șiiloră Statului în mici loturi. Când vomă 
vota legea presentată de d-vostră, atunci 
nu va mai fi pămentă, după cum a disă 
colegulă meu d. C. C. Dobrescu. Cere 
să se amâne licitațiunea moșiei BrădescI 
și mai de grabă să se vendă săteniloră 
în loturi mici, după cum guvernulă a 
promis’o prin mesagiulă regală.

Voci: închiderea discuției.
D-lă deputată Nic. lonescu vorbi în 

contra închiderei. Vorbi în sensulă d-lui 
R. Pătărlăgeanu. pișe că miseria e mare 
la țâră, disperarea a ajunsă la culme în 
populațiunea rurală, deci să-i dămă pă
mentă. Citeză numele mai multoră moșii, 
cari au fostă vândute în corpă întregă. 
întrebă pe guvernă, decă este umană, 
patriotică, ca tocmai acolo unde țăranii 
ceră pămentă să se vendă moșia în corpă 
întregă? Nu faceți asemenea lucruri, ca 
moșiile statului să viă pe mâna unoră 
esploatatorl de meseriă. Conchiclendă 
cere și d-sa amânarea licitațiunei.

Incidentulă se aplaneză, tjicendă d-lă 
ministru Lahovary,c& să nu i-se ceră gu
vernului a face în 6 luni ceea ce alții 
n’au făcută în 12 luni.

D-lă deputată Tache lonescu îșl renoi 
cererea sa de acum câte-va dile, ca să-i 
se dea o listă de moșiile statului, vân
dute mai în urma rescolei săteniloră. S’a 
comunicată ministerului.

D lH Nicolae lonescu vorbesce pentru 
intervenirea Camerei pe lângă epitropia 
st. Spiridonă, ca să cedeze nisce pământă 
săteniloră de pe moșia Balta-Slobozia, 
din Basarabia, care este proprietatea epi- 
tropiei. — Se respinge.

Asupra vândărei moșiei Gropnița, d-lă 
deputată N. Voinov arată, că tdte lucră
rile de parcelare suntă deja gata, sute 
de cereri de ale săteniloră suntă la mi- 
nisteră, der d-vostră nu le luațl în conside
rație. Eu credeamă că d-tră nu veți fi 
ca și guvernulă trecută. Noi, minoritatea, 
venimă să ceremă ca să nu vindețl mo
șiile Statului în corpă întregă, ci în 
loturi mici săteniloră. Facă acestă cerere, 
cu tote ca d. președinte se portă cam 
aspru cu noi, că d. ministru ală dome
niiloră să grăbescă cu o oră mai înainte 
vândarea în loturi mici. Precedentele u- 
rîte aleguvernului trecută nu trebue să aibă 
și adi cursă.

D-lă George Vemescu, ministru de 
justiție, dă ore-carl esplicațiuni d-liu N. 
Voinov. ț)ice că obiceiurile vechi ale gu
vernului trecută au dispărută cu venirea 
noului guvernă.

D-lă deputată C. C. Dobrescu răs
punde d-lui Vernescu, că acele obiceiuri 
suntă și acuma.

D-lă ministru Al. Lahovâry arată 
pentru ce s’a amânată licitația dela 
BrădeștI. pice că nu era termenulă de 
40 de dile cerută de lege. Arată și do- 
sarulă licitațiunei.

D-lă deputată Gh. Dem. Theodorescu 
dă nisce esplicațiuni. pice că Monitorulă 
Oficială a publicată vân4area moșiei 
Cotorca Mica, din județulă Buzău, în 87 
loturi mici să.teniloră. Toți suntemă pa- 
trioțl și voimă binele țăranului română.

(Va urma.)

Literatură.
Preotulu Românii, diară bisericescă, 

scolastică și literară; apare în Gherla 
odată pe lună în broșuri de câte %l/2~ 
3l/2 cole și costă pe ană 4 fl. seu 10 
franci. Proprietară, Redactoră și Edi- 
toră N. F. Negruțiu. — Nr. 12 de pe 
Decemvre conține: Biserica, prelucrare 
de I. Boroșă; Sărbătorea Nascerei Dom
nului (notiță istorică), de I. Papiu; Pre
dică la Nascerea Domnului, de Ioană 
Georgiu; Parenesa la Nascerea Domnu
lui, de Vasiliu Filipă; Catechesă la Nas
cerea Domnului; Recensiune asupra o- 
pului „Tatălă nostru“ de V. Szmigelski; 
Rectificare la publicațiunea despre sta
rea fonduriloră diecesane din diecesa 
Lugoșului; La mormântulă lui Zacharia 
Boiu (poesiă) de Z. Boiu jun.; Necro- 
logulă răposatului canonică I. F. Ne
gruțiu. Cu acestă ană „Preotulă Ro- 
mână“ încheiă anulă ală XIV-lea ală 
esistenței sale.

Amiculu Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică hterară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni, în mărime de câte 2—3 câle 
și costă pe ană 4 fl., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Negruțiu. — N-rulă, 24 celă din urmă din 
acestă ană, cuprinde: Cestiunea educa- 
țiunei femeei (fine), de Dr. P. Spână ; 
Frunda (poesiă), de A. G. Draghicescu; 
Județulă (rom. ist.), de Th. Alexi; Ce e 
dorulă; Atâtea lacrimi (poesii), de G. 
Simu; întâia preumblare (ilustrațiune); 
Mătușa bună (o iednă din vieță); Cres- 
cerea copiiloră în familiă, de I. Dariu; 
Necrologă. La acestă numără s’a adausă 
și sumarulă „Amicului Familiei“ pe anulă 
1888, cu care împlinesce deja ală XH-lea 
ană ală esistenței sale.

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

Bruxela, 24 Decemvre. țliarele 
alsațiane desmintu scirea despre 
călătoria împăratului germanii în 
provinciile renane.

Bruxela, 24 Decemvre. Regele 
a primitu o telegramă din St. Tho
mas, în care se confirmă scirea 
despre Stanley comunicată în ca
mera comuneloru din Londra.

Parisu, 24 Decemvre. Deputa- 
tulu departamentului Seine a mu
riți). Boulanger vrea se candideze 
în locu’i.

Roma, 24 Decemvre. Demisiu- 
nea ministrului de finanțe e posi- 
tivă, Camera deputațiloru a pri
mită proiectele de legi privitdre 
la măsurile militare și la căile 
ferate militare.

Madridu, 24 Decemvre. In ca
mera deputațiloru a combătută 
Castellar dreptulă de votă pentru 
armată, deși republicanii preferă 
monarchiei dictatura militară. Ge- 
neralulă Cassola, ministru de răs
boiu, negă că se trateză de dic
tatura militară, impută lui Castellar 
că voesce ca armata să fie sclavă. 
Incidentulă a pricinuită ună tu- 
multă violentă.

Petersburg!!, 24 Decemvre. Mi
nistrulă de finanțe retrage a doua 
seriă de bilete de credită emise 
contra aură în sumă de 15 mi- 
libne.

BucurescT, 24 Decemvre. In 
curendă va apără aci ună cjiară 
serbescă, cu sprijinulă Exreginei 
Natalia, care va combate guver
nulă Regelui Serbiei.

Belgradu, 24 Decemvre. Scup- 
cina a ținută erl prima ședință 
cu ușile închise. A alesă preșe
dinte provisoriu pe radicalulă Vu- 
kovici. In comisia verificatbre au 
fostă aleși 7 radicali și 2 liberali.

DIVERSE.
Bismarck trașii pe sforă. Francesii 

au pușca lor cu repetiția numită Lebel 
și pulberea fără fum. Germanii umblând 
să pună mâna pe secretulă acelei pul
beri și fabricarea cartușeloră Lebel, caută 
să corupă pe soldații francesl. Un 

soldată a trimisă o scrisore prințului 
Bismarck, cerându-i numai patru sute 
lei pentru a-i trimite ună cartușă Lebel. 
Bismarck a trimisă [banii, er soldatulu 
primindu-i i-a dată unei case de bine
facere. Bismarck pâte c’așteaptă și 
acuma ca soldatulă să-i trimeță cartu- 
șulă. Ună altă soldată a primită 500 
lei, totă pentru ună cartușă; cum a 
primită banii a dată ună banchetă și a 
băută în sănătatea lui Bismarck.

* * *
Deputatu prisonierii. La 19 Decem

vre n. s’a întâmplată în Viena, ca de- 
putatulă ZaUinger, cu tote că stă sub 
scutulă imunității ca representantă ală 
poporului, să fiă pe jcâteva ore despo
iată de libertatea personală chiar în 
parlamentă. Nu’i vorbă, casulă nu e 
tragică, der hazhu este. Numitulă depu
tată se retrăsese după amâcjă în Eniscea 
uneia dintre odăile comisiuniloră, ca să 
se gândescă la discursulă ce voia să-lă 
țină sera în cestiunea tractatului de co- 
merciu cu Elveția. In cele din urmă 
prima ședință se termina și deputății 
părăsiră camera. Deputatulă ZaUinger, 
adâncită în discursulă său, nu observa 
și nici nu audi, că s’a închisă ușa dela 
intrarea în odăile comisiuniloră. In fine 
îșl făuri discursulă și voi să plece, der 
zadarnice i-au fostă tăte opintirile d’a 
deschide ușa. A trebuită s’aștepte mai 
multe ore, pănă ce erășl se umplu ca
mera și bătăile sale violente în ușă a- 
traseră omeni, cari îlă liberară din arest 
încă la timpă, așa că îșl putu rosti vor
birea. întâmplarea a produsă mare ila
ritate în camera deputațiloră.

* *
Locuința lui Rafael. O comisiă în

sărcinată din partea autorității orășenescl 
din Roma, ca să cerceteze în care casă 
a locuită Rafael Sansio, a aflată, că ma
rele artistă de odinioră a locuită într’o 
mică căsuță aflătore între Borgo nuovo 
și Borgo vecchio.

Cursul ii pieței Brașovu
din 22 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argintă românescă . „ 9.05 n 9.10
Napoleon-d’orI . . . „ 9.58 n 9.60
Lire turcescl . . . „ 10.88 »î 10.90
Imperiali.................... „ 9.88 n 9.90
GalbinI.................... „ 5.68 n 5-70
Scris, fonc. „Albina“6“/0 „ 101.- ii

n n n ^°/o „ 98— îi 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— n 123—
Discontulă .... 61/2—8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena

din 22 Decemvre st. n. 1888.
Renta de aură i0/Q ....... 109.90
Renta de hârtiă5°/0................................... 93.25
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.30 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.20
Bonuri rurale ungare...............103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
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 129.50 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului....................................... 124 80
Renta de hârtiă austriacă .... 81.85
Renta de argintă austriacă .... 82 45
Renta de aură austriacă........................109.45
LosurI din 1860 .................................. 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 874.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 304 25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 306.90 
Galbeni împărătesei............................. 5.74
Napoleon-d’orI .................................. 9.58
Mărci 100 împ. germane......................... 59.50
Londra 10 Livres sterlings .... 121.30

zeta Transilvaniei^ ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. dross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabhă; 
tl Or. Aurel Mureșianu.



Nr. 273 GAZETA TRANSILVANIEI 1888.

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

Cump. vend.
Renta română 5"/0.................... 94.— 94?/4
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 94.72 95.—
Renta convert. 6°/0. 95?/4 96.*/4

„ a n 5°/o 96.‘/2 96.’/,
„ „ urban 7%. . . 106.— 106-’/4

„ n 6%- • • • 100.— 101.—
fiO/n » ° /O • • / ‘

Banca naț. a Rom. 500 Lei. .
93.—
1035.

93.‘/4
1040

Ac. de asîg. Dacia-Rom. . . . 235. .240.
Aurii contra bilete de bancă . —.— —.—
Bancnote austr. contra aură. . — —.—
Aură contra argintă seu bilete 2.34 3.—

ișsg” Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potl cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

ABONAMENTE
la

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

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

Sosirea si Blocarea iwiM si loslsloro îi Brasovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulii de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera. 
Trenulii mixtii Nr. 315: 4 6re 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenulii mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucureci la Brașovu:
mixta Nr. 317: 2 dre 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașoviî la Reșnovu-Zernesci-Branil: 12 ore 30 m. după amedi.

îî

Trenulii
Trenulii

2.
Trenulii

b)
c)
d)

Dela
;)
n
n

Pe

Pe
55

55

trei 
șese 
unii

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anii

Pentru România și străinătate:
trei luni . 
șese luni, 
unu anii .
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

10
20
40

franci
55

55
■ -

a;
b)
<0
d)
e)

Zizină: 4 ore după amedl.
Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute n<5ptea- 
Făgărașu: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea posteloru:

Dela Reșnovu-Zernesci-Branil la Brașovu: 10 ore înainte de amedl 
„ Zizinil la Brașovtt: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașov!: 6 ore sera.
„ Făgărașzl la Brașoviî: 2 ore dimineța.
„ Săcele la Brașovîi: 6 ore 30 minute sera.

55

55

51

55
în.
la
la

B

A vist d-lorii 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 primittî diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-lorti abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Galetei “, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.44

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

Budapesta—Bredealu

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.- 3.10
Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladăny 2.02 5.47 5.39

Oradea-mare : 4.18 7.01 8.46
| 7.11 9.18

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

Clușiu j 10.34 5.26
11.15

Apahida 11.34
Ghiris» 12.45
Cucerdea 1.30
Uibra 1.37
Vințulă de susă 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelă 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

| 9.45Brașovu j 1.55
Timișă 2.53
Predealfi 3.28

Bucurescî 9.35

Trenu 
mixt

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

T24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Predeal*—Budapesta

Bucurescî 
Prcdealtt 
Timisă

’ . I 
Brașovă j 

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică | 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teiușu 
Aiudă 
Vințulu de susă 
Uibra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida

I
I

Clușiu j

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo- Telegd
Fugyi-V Asârheli
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

Biireșu-Iitidcșta-Bistrița

MurSșu-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Tren de 
per- 
sdne

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

’"£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

Trenu 
accele
rații

Trenu
mixt

Trenu 
omni
bus

B.-Pesta-Arad*-Teiuș|
Trenu 

de 
pers.

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copsa-mică.—Sibiiu

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

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

Aradd

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-.Lip
Conop
Berzava
Soborșinti
Zamu
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulă de joșii
Âlba-Iulia
Teiușii

ova

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!

6.13
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

Teiușu 
Alba-Iulia
Vințulu de josu 
Șibotă 
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamu 
Soborșină 
Berzșva 
Conopu 
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-mică
Șeica mare 
Lomneșă
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Silbiiu-Copsa-micii
-- —.

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.501
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică ;10.49 11.45

5.50
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea - Oșorheiu ■
Begliinulu săsesc*

pPetroșeni-Simeria(Piski)

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.—

B istrita-iVKu i*esu-Iai d os A, i •>

4.401 Bistrița 
y Q21 Țagu-Budatelecă
____ I Mur eșă-Ludoșă

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

Simeria (Piski)-Petroseni
i

Simeria 6.47
II2.42 Petroșeni 9.36 4 26

Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
.Crivadia 11.02 5.58 IHațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timisâra9 Timișora—Aradu

Aradu 6.05 5.48 Timișdra 6.25 5.-
Aradulă nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44| Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulă nou 9.11 8.01
Timișora. 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Clieța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernută 4.43 11.57 5.11
Sânpaulă 4.58 12.12 5.28
Mirasteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu J 5.40 12.55
4.58

6.13
6.-1

Reghinul-săs. 7.56 7.-

Beglninulu săsesc*
©șorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
nul 10.20 9.49
Oșorheiu j 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheta 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-lJnied»

Glii it'îsu—Turda
9

Turda—Cvliiris*
9

Ghirișă 
Turda

Turda
Ghirișu

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Unied.-Simeria (Piski)
9.41
1.11

Sighișora—Odorheiu

6.051 Odorheiu 
9.45jSighișoră

Sighișora
Odorheiu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

O d orii eiu—Sigliișora

5.38
9.16

Uniedora
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15


