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0 ciudată campania diaristică. 
V.

(Brașovii, 16 Augustă v.
Mare sgomotu se face în cam

pania cjnaristicâ, despre care vor- 
bimu, cu așa cfisa politică ă part 
a președintelui comitetului nostru, 
a d-lui Vincențiu Băbești.

Odată se susține, că d-lti. V. 
Băbești este unti agentu alu d-loru 
Mocsonyi, cari „și-au propusă de 
a modifica politica Românilorti de 
dincdce de Carp ați “.(„Liberte Rou- 
maine“ dela 11 Iunie a. c.) Altădată 
este presentatu d. V. Băbești, ca 
unulu care nu-și ia tocmai porun
cile dela domnii Mocsonyi, der lu- 
creză „în înțelegere cu denșii“ spre 
a „împiedeca continuarea politicei 
tradiționale a Româniloru și spre 
a-i băga în văgașulu kossuthistu" 
(„Liberte Roumaine“ dela 13 (25) 
Iulie a. c.)

Deoparte se afirmă, că dincdce 
de munți „conducerea s'a lăsatu 
d-lui Vincențiu Babeșu, care vo- 
iesce să facă o politică cu totulu 
alta decâtu întregii partidulu na
ționalii". („Gazeta Nouă* dela 28 
Maiu v. a. c.) De altă parte se 
pretinde, că acestii conducetoru- 
dictatoru a devenitu dincdce de 
munți „apostolulu antidinasticis- 
mului". (Românulti" dela 4 (16) 
Iunie a. c.)

In fine vinu și sateliții de din- 
c6ce ai acestoru combatanți, cari 
se credu chiămați a ne lua pe 
noi Ardelenii în scutii contra po
liticei ă part a d-lui Babeșu, și 
dându mâna cu ei, redică și denșii 
lancea în contra acestei politice, 
denunțându pe d-nii Mocsonyi-Ba- 
beșu de-o parte, că făcu „o poli
tică anti-austriacă în sensu ma
ghiară" er de altă parte că ob
servă o „atitudine amenințătdre în 
sensu centri-fugalu" („Tribuna" 
dela 11 (23) Augustă 1891.)

In fața acestoru afirmări, cari 
au aerulu de a insinua, că poli-

tica Româniloru de dincdce ar fi 
molipsită de pretinsa politică „kos- 
suthistă" și „rusofilă" a d-lui V. 
Băbești, care este inspirată seu 
sprijinită de domnii Mocsonyi, 
trebue înainte de tote se ne pu- 
nemă întrebarea, decă în mijloculă 
poporului nostru ar fi cu putință 
ca cineva, fiă ori câtă de distinsă 
prin inteligență seu avere, se-șl 
impună ori se-șl aducă la 6re-care 
valâre, într’ună modă seu altulă, 
o politică a sa particulară, care 
nu s’ar uni cu politica nbstră ar- 
delenescă?

Nu v’ați întrebată, onorabili- 
loră, că chiar de ar fi voită d-lă 
Babeșă a da politicei nbstre ar- 
delenescl altă direcțiune, decâtă 
aceea, ce ni-o prescrie programulă 
nostru națională, densulă ar fi 
trebuită se întîmpine unanimulă 
nostru protestă și, cu t6te meritele 
sale din trecută, ar fi fostă spul
berată și ar fi astăcjl pentru noi 
ună omă politicesce mortă?

Slabi și păcătoși ne mai credă 
aceia, cari nu se sfiescă a ne In
sinua, că amă pute s3 suferimă 
se se încuibe în sînulă nației 
ndstre vr’unti curentă contrară 
nisuințeloru nbstre, programului 
nostru și aspirațiuniloră nostre de 
sine stătătdre!

Se vede că gazetarii din ces- 
tiune n’au ideiă nici măcară de 
cele ce s’au petrecută în sînulă 
nostru dela 1881 încoce, necum 
de evenimentele anteridre, căci la 
din contră ară trebui se scie, că 
în realitate domnii Mocsonyi și 
Babeșă au fostă aceia, cari și-au 
îndreptată politica după programa 
Româniloră ardeleni, er nu noi 
Ardelenii după politica personală 
a domnieloră loră.

Câtă pentru domnii Mocsonyi, 
scimă prea bine cu toții că, după 
ce unulu dintrînșii, care ca depu
tată s’a distinsă prin apărarea sin
ceră, curagiosă și înțeleptă a pos- 
tulateloră ndstre naționale și în

specială a causei ndstre ardele
nesc!, s’a retrasă pe la 1875 din 
vieța publică politică, d-lorăn’au 
mai luată parte activă la mișcă
rile nbstre naționale,

Nu scimă decă și încâtă domnii 
Mocsonyești șl au modificată de 
atunci încoce vederile în privința 
modului de procedere pentru rea- 
lisarea programului nostru națio
nală, der scimă că întotdeuna 
s’au purtată și s’au declarată 
ca aderenți ai acestui programă.

Câtă pentru d-lă Babeșă, d-sa 
a luată parte necontenită la miș
cările nostre naționale. Au fostă 
momente, în care și organulă nos
tru a venită în conflictă cu pă
rerile d-sale, der nu pentru că ar 
fi voită să dea altă direcțiă poli
ticei n6stre naționale tradiționale, 
ci pentru că nu ne uneamă în 
privința modului de procedere 
seu a mijloceloră de aplicată.

D-lă Babeșă nu numai că nu 
a dată direcția politicei ndstre ar
delenesc!, der a provocată uneori 
critica altora, pentru că neputendă 
reeși în preconsultările adunăriloră 
ndstre cu propunerile sale, le-a 
lăsată în urmă se cadă și s’a ală
turată iute și de grabă la părerea 
maiorității, însușindu-și-o și pă- 
șindă îu publică ca aperătorulă ei.

Nu p6te fi der vorba de-o po
litică personală a d-lui Babeșă seu 
a d-loră Mocsonyi, nu mai vertosă 
în ceea ce ne privesce pe noi Ar
delenii și și mai puțină se pote 
efice că aici la noi ar pute risca 
domniile loră, chiar de ar voi, să 
„facă o politică cu rotulă alta de
câtă întregă partidulă națională".

Atâta, în generală des pre ati
tudinea publică națională, anumiți- 
loră domni. Ear în ce privesce a- 
cusările, ce li-se adreseză în spe
cială în privința pretinseloru vederi 
personale politice, ce le-ar pro
fesa astăzi, nu ne credemă chiă
mați și nici autorisați de a ne 
da părerea. Suntă d-loră destulă

de capabili de a răspunde la a- 
ceste învinuiri, precum au și fă- 
cut’o în parte.

Amă cțisu, că cestiunile su- 
levate în campania 4iaristicâ de 
față suntu forte delicate și com
plicate. S’avemu der răbdare și 
se căutămu a le deslega pe tâte 
dearendulu cu sânge rece.

CRONICA POLITICĂ
— 16 -(28) Augustă.

— Din Fiume se telegrafiază, că în 
afacerea Uselac oomisiunea mixtă șl-a 
isprăvită luorările și consilierulă minis
terială Jekelfalussy, împreună cu ceialalțl 
membrii din comisiune, s’au re’ntorsă la 
Budapesta. Se dice, oă 14 ostași, cari 
au fostă asoultațl mai în urmă, ar fi 
mărturisită, că mai multi cetățeni dis
tinși din Fiume i-au ațițată pe ei la de- 
monstrațiuni anti-maghiare și oă pentru 
acesta au fostă și plătiți. Oomisiunea 
mixtă numai decâtă a citată înaintea sa 
pe numiții cetățeni și i-au luată la în
trebare. Resultatulă de-altmintrelea îlă 
vom cunosce mai târziu.

— Impăratulă germană Vilhelm a 
sosită la Merseburg pentru a lua parte 
la paradele militare de acolo. La ban- 
chetulă dată ou ocasiunea aoesta, prin- 
țulă Stollberg salută pe monarchs prin- 
tr’ună toastă, în oare-lă asigură despre 
sincera aderință și fidelitate a provin
ciei saxone. Impăratulă, răspundendă, 
<jise între altele : „ Cu toții sperămu să
avemu pace', decă insă ar isbucni răsboiulâ, 
vina pentru acesta n’am purta-o noi. In 
acestă speranță ridică paharulă meu pen
tru prosperitatea provinciei, ca să se 
sporescă, să se desvolte și să înflo- 
resoă".

— piarulă „Narodni List“ publică 
următdrea soire din Belgrad: 0 impre- 
siune adâncă provocă aici soirea venită 
din Constantinopole despre ună proiectă, 
care se atribue diplomației rusesc!. 
Se susține, că Rusia, convinsă de impo
sibilitatea de a mai căpăta de la Turcia 
restulă contribuțiunei militare, a fă
cută următorea oombinațiune: In locă

FOILETONUL „GAZ. TRANS.* După Pumnulă, renumitulă filologă 
Hașdău, în „Cuvinte din bătrâni* vol. I, 
Bucuresol 1878, ne dă limba română 
vorbită între 1550 și 1600, publicândă 
mai multe Zapise, testamente și alte aote 
din acelă timpii.

In vol. II „Cărțile poporane ale Ro- 
mâniloru din seclulu alu XVI-leă*, Buou- 
rescl și Lipsea 1880, autorulă publicândă 
pe lângă altele și scrierile lui Popa Gri- 
gore dela Măhaclu, ne arată, pentru a 
doua 6ră după repausatulă Ionă Maio- 
rescu, esistența uriui dialectă, care 
schimba pe n în r între două vooale, și 
din care se mai păstreză urme chiar 
astăcfi la renumiții Moți din Munții- 
Apusenl.

După d-nulă Hașdău, multă regre- 
tatulă filologă Al. Lambrioră în cresto
mația sa, întitulată: „Carte de cetire*, 
Iași 1882, ne dă bucăți scrise cu litere 
chirilioe, încependă din vâoulă al XVI-lea 
pănă în întâia jumătate a soclului ală 
XIX-lea. Avendă brăsdată terenulă, a 
putută să ne dea o orestomatiă relativă 
oomplectă, folosindu-se de textele adu
nate de Cipariu, Hașdău, de oronicele 
Moldovei, publicate între 1845 și 1852

de nemuritorulă istorică și marele pa
triota Mihailă Cogălniceanu.

Importantă este introducerea acestei 
crestomații, unde autorulă ne dă mai 
multe observatiunl, cu totulă nouă și 
juste, ce le-a făcută asupra foneticei, 
morfologiei și sintaxei limbei române.*) 

După regretatul^ Lambrioră d-lă I. 
Nădejde ne dă mai multe texte în „Is
toria limbei și literaturei române*, Iași 
1886. Autorulă s’a mai folosită pe lângă 
crestomațiile autoriloră amintiți și de 
volumulă I, din manuscriptulă importantei 
crestomații a d-lui Gasteră, publicândă 
astfelă unele texte, cari pănă aoum erau 
necunoscute.

Câtu privesce „Fragmentele din au
torii români vechi*, de Stoioescu și „An
tologia română* de Pompiliu, este de în
semnată, că autorii au avută în vedere 
numai scopulă ourată literară, er nici
decum celă filologică; de asemenea și 
d-nii Manliu și Șăineanu, cari au dată

în crestomațiile d-loră loră modele de 
literatura seolului ală XIX-lea, atâtă în 
prosă, câtă și în poesiă.

Cea mai recentă crestomatiă, și oare 
face epocă în publicațiunile de acestă 
genă în limba română, este de sigură 
volumindsa și important orestomatiă a 
d-lui Gaster, ce a apărută de curendă 
la Lipsoa, în editura lui Brochaus, sub 
titlulă: „ Crestomatiă română*, texte ti
părite și manscripte (seci. XVI—XIX) 
dialectale și populare, cu o introdu
cere, gramatică și ună glosară româno- 
franoesă.

Acâstă crestomatiă constă din două 
volume 8°. Textele din vol. I ocupă 
384 pagini, er introducerea (româno- 
franoesă) cu gramatica 156 pagini. Tex
tele publioate în vol. II împreună cu 
glosarulă ocupă 562 pagini.

Avendă în vedere atâtă limba, din 
care au fostă traduse cele mai multe 
cărți tipărite și manuscripte, câtă și marea 
influință ce au avut’o literaturile străine 
asupra scriitoriloră români, autorulă pu
blică în vol. I. texte și manusoripte din 
epoca slavonă, dela 1550 — 1710; er în 
ală doilea volumă texte și manuscripte

0 privire scurtă
asupra Crestomatieloru române.
Cea dinteiu crestomatiă română, în

titulată „Analecte literare*, a fostă pu
blicată în 1858, la Blașiu, de neuitatulă 
filologă Cipariu, întemeiătorulă studiului 
istorică ală limbe.i române.

Elă, celă dinteiu, a arătată impor
tanța texteloră vechi pentru studiulă is
torică ală limbei în „Principiele de limbă 
și scriptură*, publicate pentru primadată 
în diarulă „ Organulu luminărei* la Blașiu 
1847—1848, er pentru a doua oră în 
ediția separată din 1886.

Iu crestomația sa, Cipariu a publi
cată estracte numai din oărțile tipărite 
păuă ia 1700, lăsândă la o parte manus
criptele.

După Cipariu, Aronă Pumnulă ne-a 
dată mai multe estracte din autorii veohl 
și noi în „Lepturariulu româneștii*, Viena 
1862—65, 6 voi. Insă la compunerea 
acestei cărți de oetire, autorulă a avută 
în vedere mai multă scopulă literară 
(istoria literaturei), decâtă celă filologică 
(istoria limbei.)

*) Acestâ carte s’a tipărită a doua 6ră în 
1890, de librarulă Cupermăn din Iași, mai adău- 
gendă unele notițe, ce le apucase autorulă a 
le face, pe când era în viâță. ' ■
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de datoria de 2/2 milidne ruble, se dea 
Sultanulă Rusiei o parte din teritoriul^ 
dela Novi-Basar. Se c|ice, că Sultanulă 
e aplecată se acceptese propunerea a- 
cesta, pentrucă elfi vede, că Turcia nu 
pote scăpa în altă chipă de datoria a- 
câsta. Decă Sultanulă se va învoi atunci 
Țarulă va împărți egală partea aceea 
din Novibasar între Montenegro și Ser
bia, pentru ca să facă aceste state ne
mijlocita vecine una cu alta.

— In cercurile politioe din Turin 
se asigură, că ministrulă președinte di 
Rudini, în timpulă petrecerei sale de 
aici a avută o importanță oonvorbire cu 
ambasadorulă italiană din Paris, contele 
Menabrea, despre călătoria regelui Um- 
bertă la Anglia. Deorece esistă posibi
litatea unei invitări din partea președin
telui Carnot cătră regele, atunol acestă 
din urmă va visita și Francia, și în ca- 
sulă acesta portulă Toulon, va fi desig
nată ca locă de întâlnire, unde totdeo
dată se va ține și o revistă a flotei. Con
tele Menabrea, care e favorabilă unei 
împăcări italiano-francese, aprâbă pla- 
nulă acesta, a cărui împlinire se cam 
trage la îndoială.

— Escadra francesă va părăsi mâne 
portulă Portsmouth., pentru ca se de
barce la Cherbourg. Banohetulă festivă, 
ce l’a dată orașulă Portsmouth în Sâm
băta trecută admiralulă Gervais și ofi- 
ceriloră escadrei sale, a decursă în modă 
splendidă. Mai multă ca 500 de ospețl 
se aflau la mesele festive. In sunetulă 
marseillaizei, cântată de musica artileriei 
de marina, întrară în sală oonduși de 
primarulă Sir Villiam Pink, admiralulă 
Gervais și căpitanii sei, după ei întrară 
ducele de Connaught în uniformă de ge
nerală și ambasadorulă francesă, admi
ralulă portului lordulă Clanvilliam și mai 
mulțl admirall și generali, precum și per- 
sonalulă ambasadei francese. Ospeții fran- 
cesi au fostă primiți cu mare însuflețire. 
La masa prinoipală ședea admiralulă 
Gervais, între ducele Connaught și pri- 
marulă, lângă acestă din urmă ambasa
dorulă Waddington. Primula toasta fu 
ținută pentru regina, ală doilea pentru 
președintele Carnot, care a fostă viu 
aclamată. Patru soliști cântară marsail- 
laiza. Apoi beu primarulă, în sănătatea 
dspețiloră francesi. „Vă bineventămă“ 
4ise elă între altele „ca pe cei mai de- 
aprope vecini ai nostrii, reounâsoemă 
vitejia și spintulă D-V6stră întreprincje- 
toră“. Aplause frenetice urmară acestei 
vorbiri a primarului. Apoi vorbi în limba 
franoesă admiralulă Gervais, salutatu fi- 
indă de cei presențl.

— Prin cercurile diplomatice din 
Petersburgă se povestesce, că împără
ția Rusiei este cu desăvârșire pentru 
o apropiare de Francia; ea a fostă aceea, 
care ou deosebire a înduplecată pe Ța- 

rulă la o apropiare de Francia. Afară 
de aceea și ambasadorulă rusescă din 
Parisă, br. Mohrenheim,, a jucată ună 
mare rolă. Se (Jio®, că împărătesa Ru
siei, care e principesă danesă, a mijlo
cită pe lângă guvernulă francesă, ca în 
casulă unui răsboi norocosă cu Ger
mania, prin ajutorulă Rusiei, să-i redea 
Danemarcei provincia Schleswig.

„Național Zeitung“ din Berlină înoă 
afirmă, că în timpulă de față Țarina jâcă 
o acțiune politică, prin care se cjice, că 
țintesoe la isbucnirea unui rSsboiu. In Ba
sarabia se teme poporațiunea de con
centrarea unui numără extraordinară de 
trupe rusescl. In prejma granițeloiă aus- 
tro-ungare se <Ș.ice, că întregă hotarulă 
este plină de milițiă rusescă.

— Se scrie din Parisă 4’aru^u’ Ti
mes, că amiralulă Gervais ar aduce din 
Rusia ună actu încheiată între Franța 
și Rusia în privința afaceriloră din China. 
După acestă aotă, în cază de revoltă 
din partea Chineziloră contra Europeni- 
loră, Franța și Rusia și-ar împărți de
posited de cărbuni și ar ocupa granița 
de Est. Cele două puteri nu’șl voră faoe 
opoziție în modă reoiprocă pentru pro
paganda loră religiâsă. Acestă învoelă 
este limitată la afacerile din China, der 
ar servi de baza unei înțelegeri gene
rale fără de a da celorlalte puteri mo
tive de observațiunl. Corespondentulă 
lui Times adăogă că aoâstă știre fantas
tică a fostă comunicată într’o limbă, pe 
oare elă nu o pricepe prea bine.

— țliarulă rusesoă „Moskovkija 
Viedomosti" publioă o scrisdre a admi- 
ralului Gervais cătră comandantulă mi
litară din Mosova, generalulă Costanda. 
Epistola e datată din Portsmouth și con
ține următorele: „Adâncă mișoată prin 
primirea entusiastă a oficeriloră din 
Mosova, în numele escadrei cuirasate de 
nordă, îmi esprimă sincera mea mulță- 
mită și totdeodată adaugă și dorința, că 
armata rusescă și demnii ei representanțl 
să se acopere cu o gloriă neperitdre.“ 
Adlatulă generalului Costanda, generalulă 
Malachov, a dispusă, că espistola acesta 
să se cetâsoă înaintea trupeloră din oer- 
culă militară ală Moscvei. Primarulă din 
Moscva primi și elă o epistolă dela admi
ralulă Gervais, în care îi mulțămesce 
în modă cordială pentru primirea din 
Moscva.

— încă în săptămânile trecute se 
vorbea despre o plănuită oălătoriă a 
Țarului și a Țarinei la Parisă. Aoum 
primesce (Țarulă „Gaulois“ o telegramă, 
în oarea se (Țc0 0ă Țarulă și soția sa 
îndată după petrecerea dela Copenhaga 
voră pleca la Paris, însoțiți de marele 
duce moștenitoră. Călătoria se va faoe 
pe ună yaht imperială, escortată de o 
escadră rusescă. Țarulă și cu familia sa 
voră debarca la Cherbourg, unde voră 

fi primiți de președintele Carnot și apoi 
cu acesta dimpreună voră pleca la 
Parisă.

SOIRILE QILEI.
— 16 (28) Augustă.

Tratamente în contra tuberculosei. Ce- 
timă în „Adevărulă“: D. N. Bărdescu, 
internă ală spitalulului „Filantropia/ a 
începută să experimenteze la serviciulă 
d-lui dr. Leonte, noulă tratamentă ală 
d-rulul Lannelongueîn oontratuberoulosei. 
Acâstă metodă constă în injecțiunl in- 
terstițiale de olorură de zincă împreju- 
rulă fooarulul tuberoulosă. Metoda a fost 
de curândă comunicată Academiei de 
medicină din Parish și a atrasă aten
țiunea întregului corpă șciențifioă. A- 
ceste inoculări s’au făcută asupra a doi 
bărbați, ună omă în vârstă do 45 de 
ani și ună băiată de 16 ani. Tratamen- 
tulă acestoră doi bolnavi a fostă înce
pută de acum zece 4>10> se urmâză 
regulată într’ună modă sistematică.

* * *
Pregătiri militare in Bulgaria. Ce- 

timă în „Timpulău: Ni-se oomunică, că 
de când s’a întorsă principele Ferdinand 
în Bulgaria, se observă o mare mișoare 
printre trupe și esercițiile au înoepută 
pe o scară întinsă. D. Stambulov, pri- 
mulă ministru ală Bulgariei, oare venise 
la Rusciucă pentru întîmpinarea princi
pelui, s’a dusă la Târnova, pentru a da 
ordine speciale comandantului garnizonei. 
Se 4ice că aoeste mișcări suntă făoute, 
în vederea unei api opiate declarări de 
independență a Bulgariei.

* * *
Studenții din Athena au anunțată pe 

studenții universitari români, că voră 
trimite din partea loră o delegațiă la 
oongresulă ce se va ține la Giurgiu în 
Septemvre a. c.

* * *
La congresul!! universitară din Giur

giu, după cum anunță 4iar0l0 din Ro
mânia, voră trimite și studenții ruși din 
Odessa o delegațiune.

* ♦ *
Soiri militare. Regimentulă de husari 

Nr. 1 din Biserica albă a sosită în 4i" 
lele aoestea în Brașovă, unde va sta de 
aici înainte în garnisonă atâtă aid câtă și în 
satele din jură. Regimentulă de husari Nr. 
2, după cum amă anunțată, va staîn garni- 
sâna la Sibiiu. — Batalionulă de honvetjl 
de aici a plecată erl dimineța la mane
vrele dela Bistrița.

* * *
Congresă bisericesoă in Bucovina. In 

urma resoluțiunei Majestății Sale in 19 
Iulie a. c., ooDgresulă provisoră ală ar- 
chidieoesei ort. or. din Bucovina e con
vocată pe 4iua de 30 Septemvre n. o, 
Congresulă se compune din 48 de mem
bri, adecă din 24 de representanțl 

preoțesol și din 24 representanțl lu- 
mescl. Congresulă va fi presidată de I. 
P. S. Sa Metropolitulă Silvestru Mora- 
riu, er oa comisară împârătesoh va fi 
președintele țârii, contele Anton Pace.

* * *
Congresă literară. In urma unei de

finitive înțelegeri între societatea auto- 
riloră italieni și asociațiunea literară și 
artistică din Francia, congresulă literară 
internațională din anulă 1891 se va ține 
în Milană.

* * *
Serbii și Kișdedovurile. Din Beclohe- 

reoulă-mare se scrie, că Sârbii de aoolo 
și în deosebi reuniunea femeiloră sârbe 
desvâltă o aotivitate mare, oâ să înfiin
țeze în numitulă orașă ună kișdedovo 
sârbescă. In acestă soopă reuniunea a 
îuaintată o petițiă cătră representanța 
orășenâscă pentru ună ajutoră anuală. 
Comitetulă permanentă a aflată de bine 
să aoorde cererea și a propusă în adu
narea generală a representanței orășe- 
nescl să-i se ofere reuniunei ună aju
toră anuală de 300 fl., propunere, care 
a întîmpinată multe huiduiri din partea 
patrioțiloră maghiari din adunare, der 
oare punându-se la votă, a învinsă, căci 
majoritatea representanței comunale a 
primită propunerea oomitetului. Astfelă 
asilulă reuniunei femeiloră sârbe va fi 
subvenționată anuală cu câte 300 fl. din 
partea orașului spre marea nenorocire a 
„societății de maghiarisare, care rîvnea 
să cuprindă și pe copiii sârbi în asilulă 
ei sârbofagă.

* * *
t Dionisios V patriarchulă ecumenică 

din Oonstantinopolă a murită în 25 Aug. 
n. la 3 6re dimineța. înmormântarea i va 
fi astă4l. „Pol. Oorr.“ sorie din acestă 
incidență, că patriarchulă totdeuua a 
fostă favoritulă portei și din oontră în 
oercurile politioe rusescl era oonsiderată 
mult-puțină oa inimioă ală Rușiloră.

* * *
Pentru studenții maramureșeni. Stu

denții gimnasiștl și iuriștl români gr. o. 
din Maramureșă, cari dorescă a dobândi 
stipendii din fundațiunea „Koszeghiană“, 
suntă avisațl să-și trimită petițiunile loră 
provă4ute cu atestatele de lipsă pănă’n 
31 Septemvre n. o. la adresa d-lui Titu 
Brudu, vioară ală Maramureșului.

* * *
Manifestațiuni in Bulgaria. Poliția 

din Sofia a găsită în grădina casei Sa- 
ravov mai multe lă4l cu dinamit și 260 
revolvere. Mai multe persone au fostă 
arestate. Totă asemenea și în portulă 
Burgas s’au găsită 32 de lă4l pline ou arme 
și trei lă4l cu proolamațiunl, cari au 
fostă confiscate.

* *
Exportulă grâneloră rusescl. O ordo

nanță a ministrului de finance rusă dis
pune, ca grâulă destinată esportului sâ

din epoca grecâscă, dela 1710—1830, 
când începe epoca modernă romanică. 
In loculă estraoteloră din literatura scrisă 
a epooei romanice, autorulă ne dă es- 
traote din literatura populară, care pre
cum se esprimă d-sa fiindă oglinda ne
știrbită a graiului viu, nenîfluințată și 
neschimbată, numai singură ne pâte pune 
în stare a urmări desvoltarea adevărată 
a limbei românescl. Pe lângă acestea 
autorulă a mai adăugată texte și din 
dialeotulă macedoniană și istriană.

Autorulă ne dă estraote din o sută 
de manuscripte, cari acum s’au pu- 
blioată pentru prima dată ; âr dintre es- 
tractele oărțiloră tipărite, ală căroră 
numără treoe peste o sută, celă puțină 
50 n’au mai fostă publicate pănă acuma. 
Autorulă a publicată estractele sale, pe 
oâtă s’a putută, mai multă de pe ori
ginalele manuscripte și tipărite, repro- 
ducendă astfelă accentele și semnele 
cjiaristioe ale fiă-cărui textă, condițiunl 
cari lipsesoă celorlalte crestomații pu
blicate până astădl. D-nulă Gasteră a 
căutată, oa din cărțile, de cari s’a folo
sită Cipariu la compunerea Analecteloră, 

sâ dea alte estraote, ce nu se află în 
Cipariu; numai din vre-o cinci cărți — 
neputendu-le ave — a fostă nevoită să 
reproducă bucățile din Cipariu.

Soopulă autorului la oompunerea a- 
oestei crestomații a fostă atâtă filologică 
(istoria limbei), câtă și istorico-literară 
(istoria literature!) ; de aceea l’a a- 
vută în vedere nu numai în alegerea 
materiei, oi și în reproduoerea și aran
jarea texteloră.

Textele, afară de cele dialeotale, 
suntă arangiate într’ună șiră cronologioă

Pentru a pute urmări mersulă trep
tată ală limbei și literaturei române, au
torulă s’a folosită de metodulă compa
rativă.

Așa să luămă ună esemplu: din 
Psaltiiea lui Coresi, cea mai vechiă, d-nulă 
Gaster a publicată 4000 psalmi, cari în 
decursulă orestomatiei au fostă reproduși 
din mai multe Psaltiri și din alte cărți 
bisericesc!, arătândă paralelele la capă- 
tulă fiă-cărui psalmă.

Totă acestă metodă l’a aplicată și 
la celelalte cărți din literatura biserioâsoă 
de asemenea la letopisețe, hronografl și 

la alte texte din literatura populară scri
să și nesorisă.

Călăuzită de metodulă comparativă, 
autorulă ne arată, că manusoriptulă Psal- 
tirei din sedulă ală XVI-lea și celă din 
1710 a lui Ionă din Vasluiu nu suntă 
decâtă copii de pe Psaltirea lui Coresi, 
făcute ambele în nordulă Transilvaniei 
seu pâte în Bucovina, și că oopia din 
seclulă ală XVI-lea este schimbată mai 
multă în fonetica (rotaoismă), âr oeadin 
secolulă ală XVIII mai multă în partea 
lexioă; cuvinte și forme mai moderne 
ținândă loculă celoră vechi. Spre ilus
trarea acestui casă, d-nulă Gasteră ne dă 
ună esemplu din Psalmulă 31 versă 4, 
care în Coresi este; turnai-mă spre straste, 
în manusoriptulă veacului ală XVI-lea: 
întorșu-mă spre straste, âr în ms. lui lână 
din Vasluiu: intorșu-mă spre chinuri.

In urma esamenărei acestoră tex
turi, d-lă Gasteră dice: oă Ionă din 
Vasluiu, a copiată Psaltirea de pe 
manusoriptulă veacului ală XVI, fiindcă 
îi semănă atâtă după esterioră, avândă 
același formată mică, câtă și după in- 
terioră.

Mai departe, oomparândă limba din 
ma 'usoriptulă Tetraevangheliului dela Bri- 
tish-Museum din 1574 cu limba Tetraevan- 
gheliului lui Coresi, autorulă arată, că 
manusoriptulă a fostă copiată de pe ti
păritură âr nu viceversa, după oum s’a 
susținută pănă aoum. De asemenea 4i°0j 
că Tetraevangheliulă manusoriptă din 
1650 — 75 nu este decâtă o oopiă mun- 
tenescă (potrivită după graiulă din Mun
tenia) făcută după noulă testamentă de 
Belgradă din 1648.

D-lă Gaster, oomparândă limba Go- 
dicelui Voronețiană cu Praxiulă lui Coresi, 
este de părere, (ă Codioele dela Voro- 
neță, nu este deoâtă o copiă sohimbată 
— în oe privesoe fonetica (rotacism) — 
de pe praxiulă lui Coresi din 1569—75. 
Despre Predica lui popa Grigore dela 
Măhaciu 4i°e, oă este o copiă din Oăza- 
niele lui Coresi; de asemenea ne arată 
identitatea Catechismului lui Popa Gri
gore ou rugăciunile dela finea Căzaniei 
a II a din 1581 a lui Coresi.

Totă astfelă ne arată autorulă le
gătura oe esistă și între celelalte texte 
tipărite și manusoripte, dovedindă, că 
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nu conțină mai multă decâtă 8 la sută 
săcara, 3 la sută amestecătură de alte 
grauri și 1 la sută de tărâțe Celelalte 
amestecături nu voră fi admise esportu- 
lui după 22 Augustă st. v. la miecjulă 
nopții.

*
* *

Colora in Asia, țflarele din străină
tate aducă soirea, că oolera se lățesce 
în modă îngrozitoră în Arabia și Siria. 
Numărulă morțiloră trece peste o miă. 
Autoritățile de aoolo înse, pentru ca po- 
porațiunea se nu se sperie, ascund nu
mărulă esactă ală casuriloră de morte.

Pregătiri pentru primirea Maies
tății Sale în Bistriță.

Maiestatea Sa monarchulă nostru 
va sosi la Bistrița în 12 Septemvre s. n. 
pe la 12 ore din di. Pentru primirea 
Maiestății Sale se facă mari pregătiri, 
se ridică porțl de triumfă, se împodo- 
besoă edificiile publice, se diregă stra
dele și căile; pentru susținerea ordinei 
s’a alesă o comisiune constătătdre din 
126 de tineri împărțițî în șese grupuri; 
se proiecteză ună imposantă conduotă 
de torțe, cu ună cuvântă, se faoe totă 
posibilulă pentru a întâmpina pe Maies
tatea Sa într’ună modă sărbătorescă.

După cum vedemă însă din raportele 
foiloră ungurescl, s’au luată și ou astă 
ocasiune tdte precauțiunile, ca primirei 
Maiestății Sale să i-se dea ună colorită 
oâtă se pote mai unguresoă și împreju
rarea acesta a și dată nascere unui 
conflictă între Sașii și Maghiarii din Bis
triță. Cetățenii Sași adecă, după oum 
i-se raporteză lui „Kolozsvar", ară fi 
dorită, ca lângă stindardele tricolore 
ungurescl să arboreze și stindarde na
ționale săsescl, cari suntă totă-odată și 
stindardele orașului. Fișpanulă însă nu 
s’a învoită la acesta și a (jisă, că va fi 
de ajunsă, dâcă se voră arbora stindarde 
naționale săsescl numai pe edificiile pu- 
blioe ale orașului, er pe tdte oelelalte 
locuințe private să se arboreze esclusivă 
numai stindarde naționale ungurescl. De 
aci a provenită conflictulă, și se dice, oă 
între fruntașii sași esistă temere, cumcă 
„bucuria, de oare suntă pătrunse tdte pă
turile orașului, pote să fiă turburată1' și 
„încrederea" Sașiloră bistrițenl în noulă 
fișpană Paulă Bethlen a începută să fiă 
mai multă său mai puțină sdruncinată. 
De aceea raportorulă din Bistriță ală lui 
„Kolozsvar" află cu cale a mustra pe 
oetățenii sași, admoniându i, să-și aducă 
aminte de promisiunile, ce le-a făcută 
noulă fișpană ou ocasiunea instalărei sale, 
că va respecta limbile naționalitățiloră, 
că va purta în mai multe limbi protoco- 
lele adunăriloră etc. și să nu mai suspi- 
ționeze pe noulă fișpană, că doră elă 
„s’ar lăsa bucurosă să fiă influințată din 
partea unei elice". Va să clicâ Sașii să-și 
aducă aminte de vorbele frumose și de 

cele mai multe suntă oopii sohimbate de 
pe originale așa d. e., deoă originalulă 
era muntenescă copietorulă transilvă
neană sau munteană potrivea copia 
oonfosmă graiului țărei sale și vice 
versa.

Ce se ține de textele din literatura 
populară scrisă, acestea suntă represen- 
tate într’ună numără destulă de mare, 
astfelă, înoată densele servă ca o oom- 
plectare a „Literaturei populare române*1 
publioată de Gasteră.

In ce privesoe Cronica lui Ureche, 
mă miră, că d-nulă Gaster se mai în- 
doesce, decă a scris’o Nestoră seu Gri- 
gore ?! In urma dovecjiloră ce le-a 
adusă d-lă Aronă Densușianu, valoro- 
sulă profesoră ală Universității din Iași 
nu mai încape niol o îndodlă, că Nes
toră este autorulă.

Ce se atinge de stabilirea timpului, 
când a sorisă Eustratie, Simonil Dascalulu 
și alții cronioarl, datele suntă greșite. 
Partea acesta a cronicariloră este multă 
mai profundă și mai bine studiată în 
.„Istoria limbei și literaturei române* de 
d-lă Densușianu.

promisiunile, oe li-s’au făcută, și să nu 
mai bage în semă și faptele, căci doră 
din gura unui fișpană destulă sunt pentru 
ei și numai vorbele. Ce logică minunată !

De-altmintrelea primarulă orășenescă 
din Bistriță, Martin Pellion, a sciută să-și 
câștige pe deplină simpatia coresponden
tului ungură printr’ună apelă adresată 
cătră concetățenii sei, în care provocân- 
du-i pe aceștia, să se pregătâscă și să-și 
decoreze casele, numitulă primară $ise 
între altele: „Stindardulă țerei nostre 
să fâlfăe de prin ferestri și de pe cope- 
rișele caseloră năstre decorate. Ca mem
bri uniți și nedespărțibill ai națiunei 
maghiare, să dovedimă, că noi cinstimă 
însemnulă acesta și sub elă necondi
ționată vomă îndura tote pentru rege și 
pentru patriă 1"

Câtă pentru Români, se vede trâba, 
că ei nu suntă luațl nici într’o combi- 
națiune seriosă. De-altmintrelea vomă 
mai ave ocasiune să revenimă asupra 
aoestui obieotă.

Armata francesă.
Nu de multă a apărută „Anuarulă 

armatei franoese pentru an. 1891", din 
oare estragemă următdrele date mai re
marcabile :

Numărulă totală ală ofioeriloră, ală 
mediciloră militari și ală funcționariloră 
din armata francesă este de 75,000; va 
să dică numărulă ofioeriloră franoesl este 
mai mare, decâtă ală ofioeriloră ger
mani. Numărulă ofioeriloră în reservă 
asemenea se sporesce oontinuu, mai alesă 
la artileriă, în a căreia reservă se află 
28 de oolonell, 4 locotenențl-coloneii, 42 
maiori, 95 căpitani și 2150 locotenențl 
și sublocotenenți. Se vină adecă pentru 
fiă-oare regimentă 55 de ofioerl în re
servă, în timpă ce în Germania se vină 
la ună regimentă numai 28 de oficerl în 
reservă.

Asemenea se sporesoe mereu și nu
mărulă ofioeriloră din armata teritorială. 
In armata acâsta se află cuprinse și 22 
de companii de funcționari de vamă, 49 
oompanii, 39 plutdne și 3 batalidne de 
forestieri, ceea ce dovedesce de ajunsă, 
ce rădăcini afunde a prinsă în Francia 
principiulă înarmărei generale.

La granițele de cătră răsărită încă 
s’au înmulțită trupele așa de tare, încâtă 
ală șesele corpă de armată, dela Cha
lons, va trebui câtă mai curândă să fiă 
despărțițl în două părți.

Pentru anulă 1892 s’a stabilită nu
mărulă armatei pe timpă de paoe cu 
570.603 omeni și 138,000 cai; la acestă locă 
cresoerea față ou anulă de mai nainte 
este de 328 oficerl, 7418 ostași de rândă 
și 1018 cai. Cheltuelile suntă socotite 
670.520,697 de franci; adecă în bugetulă 
cheltueliloră permanente ale armatei s’a 
adausă față ou anulă 1891 ună plusă de 
17 milidne de franci.

Introducerea se sfîrșesoe cu o sohiță 
gramaticală, unde se tractdză flexiunea 
limbei literare arhaioe și dialectale. La 
formele arhaice, dialectale (macedonene 
și istriene), seu escepționale suntă în
semnate tote lucrurile, din crestomatiă 
unde se găsescă.

In fine, la sfîrșitulă vol. II, se află 
glosarulă româno franoesă, în care gă- 
simă tdte cuvintele și formele, ce ob 
vină în ambele volume. Aci aflămă, gru
pate la ună locă, tote formele dialectale 
și arhaioe împreună cu cele moderne și 
regulate, resumândă istoria întregă a flă
cărui ouvântă dela 1550 pănă astăzi-

Terminândă acesta privire fugitivă 
asupra crestomatieloră române, nu pu- 
temă, de oâtă să recomandămă fiă-cărui 
iubitoră de literatura română, oa să ce- 
tescă aedstă carte importantă a d-lui 
Gaster, spre a pată urmări atâtă nasce- 
rea și propășirea literaturei românesol, 
câtă și mersulă treptată ală desvoltărei 
limbei românesol.

Romulus lonașcu.

Pentru cașuri de mobilisare se oon- 
chide, că s’au luată măsurile de lipsă 
pentru a se pute înființa încă câte-va 
regimente nouă.

Corespondența „Gaz. Transw“
Din comitatulă Țernavei mici, 22 Augustă 1891.

Stimate d-le Redactoră! De astă da
tă nu mă voiu ocupa de cestiunl, cari 
privescă întregă comitatulă, pentru că 
și așasîta nou numitului comite supremă 
este înoă prea nouă, oi mă voiu restrînge 
numai asupra unei oomune din acest comi- 
tată, și acesta este: Sâncelulu, o oomună de 
peste 300 familii, care cu escepțiunea 
notariului cercuală Albertă Elek, care 
e ungură, și 4 ovrei, e pură romândscă.

In acestă comună tdte se întâmplă 
după plaoulă notarului, oare prin mani- 
erele-i dure și purtarea sa aspră și neu
mană cum și prin faptulă, că ori ce ne
legiuire ar comite, din partea autorită- 
țiloră competente ’i se trece cu vederea, 
a devenită o adevărată nenorocire pentru 
aceasta oomună; ceea oe este cu atâtă 
mai bătătoră în ochii publicului, ou oâtă 
acestă omfi — pentru ca să se asigure în 
contra ori cărei eventualități — încă de- 
multă tdtă averea și-a trascris’o pe numele 
soției, așa că nu are nici o garanță față 
de ofioiulă seu, oa notară la 5 comune, 
dintre cari într’ună e și colectorii dedare.

Se va mira lumea și se va întreba: 
cum se pote una ca acesta, când prima- 
rulă și membrii representanței comunale 
suntă Români ? ! Se va dice mai departe: 
unde este paroohulă, respective protopo- 
pulă, unde învățătorulă, și unde marele 
proprietară Nicolae Rusanu?!

Așa este, dâr primarulă Diomid1" 
Truța, copleșită de celă mai crasă ma
terialisms, temându-se oa nu cumva se 
cadă în disgrația celoră, cari Iau pusă, 
și se pice din postulă seu, care îl aduce 
venită frumosă, este instrumentulă ser
vilă ală notarului și nici habară nare de 
afacerile comunei, ci se ține orbesce de 
porunca, ce o capătă dela notarulă, fiă 
acesta în interesulă comunei seu în de- 
favorulă ei, fie legală, ori nelegală, er’ 
representanta oomunală, care afară de 
cei 3 domni mai susă numiți, și afară 
de representanții dominiului metropoli 
tană, ai fondului basilitană și ai bunului 
seminarială — ou locuința în Blașiu, — se 
compune din loouitorl ai comunei ne- 
cărturari, este astfelă oonohemată la șe
dințe, în oâtă la aoele, numai cești din 
urmă potă lua parte. Și anume, prima
rulă oomunală, la porunca notarului, oon 
chiamă adunările representaței seu în
tr’ună timpă, când soie, oă membrii căr
turari suntă absenți din oomună, seu în 
dumineci său sărbători, chiar pe timpulă 
serviciului divină, ca astfelă se nu pdtă 
partioipa nici preotulă, nici învățătorulă, 
er representanții fonduriloră amintite din 
Blașiu nu suntă conohemațl nici odată.

In modulă aoesta, partioipândă la 
ședințele representanței numai membrii 
necărturarl lesne de sedusă, notarulă 
pdte lua hotărîrea, care-i convine, și pdte 
face ce voesce. Numai așa se și pdte es- 
plica, cum de notarulă, în contra legei 
de naționalitate și în contra statului co
munală, spre oea mai mare rușine a co
munei, protooolele ședințeloră de ună 
ană doi încoce, le portă în limba ma
ghiară.

Faptulă, că protocdlele se portă în 
limba maghiară fiindcă membrii cărturari 
ai representanței n’au participată la șe
dințe, er cei necărturarl n’au șoiută în 
oe limbă se portă acele pretocole, l’a 
sciută și cunoscută numai primarulă, oare 
deși soie scrie și ceti, deși ține în căsă
toria fată de preotă, și încă chiar pe 
sora d-lui preotă Artimonă Blășianu din 
Obregia, bine cunoscută publicului pen
tru ținuta sa bravă romândsoă, cu căl
carea și nesocotirea statutului comunală, 
în care apriată se (jioe, că limba repre
sentanței e oea română, a subsorisă acele 
protoodle fără a-șl face niol oea mai 
mică observațiune.

Astfelă de omă e primarulă comu
ni Sân oelă, oara în servilismulă și de- 

cădința ambiției sale naționale merge 
așa de departe, încâtă, la porunca no
tarului, îșl iscălesoe numele pe scrisori 
unguresol, chiar și oând aoele suntă în
dreptate cătră membrii representanței și 
oătră locuitorii comunei, ou tdte oă dân- 
sulă nu înțelege de locă limba maghiară. 
Aoesta, preoum sunt informată din is- 
voră sigură, a făcut’o și aoum de ou- 
rundă, când, la o scrisdre a unoră mem
bri din representanță, a subsemnată ună 
ruspunsă unguresoă. Nu soiu oe voră 
face aoei membri cu acelă răspunsă, der 
ar trebui, ca să-lă respingă ou indigna- 
țiune, și în ședința representanței să-i 
dea ună votă de neîncredere și să-lă 
tragă la răspundere.

Cu astfelă de ființe degenerate e 
de lipsă să purcedă omulă câtă se pdte 
de energică pentru-că altcum lăsațl de 
capul'ă loră, ți-se suie’n capă.

Despre o altă năsdrăvăniă |ungu- 
rdscă săvârșită în acestă comună, o să 
vă scriu ou altă ocasiune.

Scaevola.

Literatură.
A apărută:
„Pedagogul» românii", organă pen

tru trebuințele învățătoriloră. Apare o- 
dată pe lună cu conlucrarea mai multoră 
învățători și amici ai învățătoriloră. Re- 
daotoră Ionii Sîmu învățătoră. Anulă VI 
Nr. 1 Ouprinsulă : Cătră P. T. Lectori.
— Epistola deschisă, de At. Marienescu.
— Planulă de învățământă. — Șcdla și 
progresulă.— Instrucțiunea geografiei. — 
Frobel. — Din vieța învățătoriloră și 
școlară.

„Pedagogulă română" apare în Re
șița (Resitza) com. Carașă-Severină, în 
broșură, formată 8° mare, ou 24 pagini. 
Abonamentulă pe ună semestru 1 fi. sol
vită înainte.

Cununia. D-lă Dr. Aureliu Novacii, 
advocată în Biserioa Albă, s’a oununată 
erl, 27 Augustă n., cu d-ra Ludmila JBies 
de acolo.

DIVERSE.
Unu ciclonu. O depeșă a consulului 

Stateloră-Unite la insula Martinioa a a- 
nunțată alaltăeri la departamentulă sta- 
teloră din Vashingtonă, că ună violentă 
uragană s’a întâmplată la Fort de-France. 
Tdte bastimentele oarl erau în portă au 
fostă distruse; tdte oasele au suferită 
mari vătămări. Mai multe persdne 
au murită. In sfîrșită etă durerdsele 
amănunte pe cari le dă depeșile ofi
ciale: In săra de 19 Aug. st. n. (7 Aug. 
st. v.) între șepte și optă dre, ună oiclonă 
s’a abătută asupra orașului, dărîmândă 
casele, distrugând recoltele și pricinuindă 
în drumulă seu accidentele oele mai gra
ve. La Port-au-Prince două-spre-cjece 
persdne au fostă omorîte, ună pavilionă 
ală spitalului s’a dărîmată, strivindă sub 
dărîmăturile lui doi soldați. Câmpulă Ba
lata a fostă cu desăvîrșire distrusă; șepte 
soldați au fostă gravă răniți. învelișurile 
casarmeloră au fostă luate de vântă și 
arunoate la distanțe mari, și trupele au 
trebuită să se mute la Port-Saint-Louis. 
La Lamantin se soooteacă 4ece naorțl 
și șepte răniți: la Saint-Pierre cinci morțl; 
la Diviere, doi; la Franșois, șase-spre- 
<jece; la Trinite cj®ce. Ună vaporă ală 
companiei Gerard a fostă pierdută. Câtă 
pentru vasele cari se aflau în radă la 
Saint-Pierre ele suntă tdte pe uscată, 
cele mai multe pdrtă nume franoese. 
Pierderile materiale suntă considerabile. 
Guvernulă adaugă, că de la 1711 n’a 
fostă la Martinioa desastru atâtă de la
mentabilă.

Necrologii. Văduva Ana Scurtu. 
născ. Popu, după ună morbă greu și în
delungată, a răposată în Blașiu la 26 
Augustă n. o. în ală 66 ană ală vieței.

Fiă’i țărîna ușoră!

Proprietară: 
Dr. Aurel Mureșianu. 

Redaotoră responsabilă interimală: 
Gregoriu Maioru.
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Corsuiii jpSeței Krawă.
din 28 Augustă st, n. i«bl.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend,, 9.40
Argintă romănescă - „ 9 27 n 9.35
Napoleon-d’orI - - „ 9.34 n 9.40
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 n 9,51
SalbinI ... - „ 6.55 n 5.60
Boris, fonc. „Albina" 6% 101— n —.—

n >1 >, 5»/o „ 99.50 » 100.—
Ruble rusescl * „ 115.— n —.—
Mărci germane • - „ 57.65 58.10

Benta de hârtiă austriacă • 90.05
Renta de aură austriacă 111 —
LosurI din 1860 135.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1007. -
Acțiunile băncei de credită ungar. 1'19.50
Acțiunile băncei de credită aust* 271.75
GlalbenI împărătesei- - 5.62
Napoleon-d’orI 9.39
Mărci luO împ. germane • - 58 05
Londra 10 Livres sterlings 117.95

5?

ABONAMENTE

Discontulă 6—8% Pe "n'V

Cursulti la bursa din Viena.
din 26 Augustă a, c. 1891

Bonta de aură 4% .... 102.95
Renta de hârtiă5% ■ ■ - 100.50
împrumutul^ căiloră ferate ungare »

aură ..... ... 117.—
dto argintă - - • 98.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - —.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] —.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) 112.—

Bonuri rurale ungare - - f0 40
Bonuri croato-slavone ..... 104.70
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.75 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ... . - —.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 130-30
Benta de argintă austriacă .... 90.90

-ooo-o-o-e-oo-o oo

Pentru o mare între- 0 
prindere industrială din 2 
România, se caută $ 

Un contabil harnici 
cu cunoscință de limba? 
română și germană. $ 

Ofertele, însoțite de câte 0 
o copie după certificatele, ? 
ce reflectanții voru fi po- a 
sedându, suntu a se a- 0 
dresa la: ?

Administratiunea th 
„GAZETEI TRANSILVANIEI11. S 

653,3-1 A
QOO-Q-€3-0-e>O-OOOG9-€3-€>O0

g

GAZETA TKAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

$ 
$

Avîsi â-lorc, abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită (fiarulă nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Abonamente la numerele cu data 
de Dumineca.

Pentru Austro-Ungaria:
anu........................................................... 2
șese luni........................, . . . . 1
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................  4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

f

fi. -
11. —

50 cr.

g g

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se

scrie adresa lămuritii și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă
a

ZLfeajsțucKâ. trezn.u.rilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. n. valabilă din 20 Iulie 1891

SSudapesta— E’redcalfs SPredeaSia—BEiadagsesta ES.-]?esta-Ai,adft-TeâMȘ.Tei8iș-Ai,a<ilu-H5.-EBestA Oopșa-waică—SiBsihs

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele
rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rații

TrenU 
de 

persdn.

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn,

Trent! 
de 

person.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

pCrsdn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-marej

Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bncia
Oiuoia 
Huedin
Stana
Âghiriș
Ghirbău 
Nădășel 
Clușiu J

1
Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uibra
Vințul de sus
Aiudd
Teiușu

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01 
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45
12.13 ‘ 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46 
4.04
5.26
6.10 
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

3.25

Copșa mică j 

Mediașfl 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfaleu
HomorodQ
Augustiuâ 
Apața 
Feldidra
Brașovu
TimișQ
PredealQ
BucurescI

Tren de 
persâne

112.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5 51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8 45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

BucurescI 
Predeal u 
Timișă 
Brașovft j
Feldidra 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalfiu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașh
Copșa mică .

Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelQ
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
9.50

10.06 
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Aiudă
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu
Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghireșh 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd

I
i Oradea măreț 
i I

sus

I

Mureșii-Ijudoșu—SSistrița

MurSșii-Ludoșfi 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

4.-
6.48
9.59

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

Bistrița...................
Țagu-Budctelică . .
MurSșh-Ludoșh . .

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51
1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6 52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.091
2.24

Aradiî
G-logovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșină 
Zamfl
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
O răsti a 
Șibotă
Vinț. de josO 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9 5C
1.05< Vinț. josiî
5.24
5 46,
5.57'
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9 53

10 19
10.50
u.iq
11.411 Szolnok
12.06- -
12.38,1

Teiușu 
Alba Iulia

Șibotă
Or ăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamfi
Soborșinh
Berzava
Conop0 
RadnaLipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovață

Aradu ]
I

’ Budapesta 
'I Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
854
9.10.
9.44
9.58'

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05'

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2 lOiSibiiu
O QR1I_______

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12 38 8.59
5.10 1.- 923

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

©opsa-naicâ

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5 25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27

(
Oșorheiu 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Sinueria (Piski) IPetrosenă "Petroseni-Simeria (Piski.

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
HațegQ 7.21 12.23 5.42| Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36|Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24IHațegfi 8.36 1.54 8 25
Banița 9.21 3.19 8.04|Streiu 9.18 2.49 9.01

.Petroșeni 9.45 4.- 8.36]Siineria 9.52 3.27 9.35

Regh.-săs.
Oșorheiu

i Ludoș
Cucerdea

(
( 5.21

6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41___
8.25] 12.50

I°!

Gliirișii—Turda

Aradu 6.15 11.30 ------ 1' /7.15hTimișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04J Vinga 7.21 2.46 6.40,
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50j

Turda—Ghirisii

4 47lGhirișu 7.48 10.351 3.4o| 10.20| Turda |"L5o| 9 3o| 2.30 8.50
Turda 8--------- ' ............... ■ — - — - -8.40

6.05

1.
4.15
7.21

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză drele de ndpte.

8.15
9.53

10.20
12.06

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora —Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Cerua 5.11 3 - 7.50
Simeria 528 3.20 8.10

ISrașov—Etern esci8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișfil 5.10| 9.50 2.50 9.10|

BSistriia—Ulureșu-I^udosu

____________________________________________________ ______ I
Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-inari—Zelău || Eelăia—Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.151
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52 6.101

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Eernesca—JSi’asav

Careii-marI .
Zelău. . .

5.50j Zelău . .
11.— Careii-marI

1.56| 
^Brașov

Zernesci 8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MU.REȘIANU, BrașovO,


