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Comunicămă mai josă rapor
tulă telegraficii amănunțita, ce 
l’amă primita dela Bistrița, despre 
întâmpinarea Majestății Sale la so
sirea în acesta orașă, precum și 
despre primirea, de cares’au îm
părtășită deputațiunile clerului nos
tru românescă în frunte cu cei doi 
metropoliți, din partea monarchului 
nostru.

Resultă din cele ce ni-se ra- 
porteză, că foile ungurescl, cari 
prevesteau cu atâta plăcere, că mi- 
tropoliții romani din Ardeală voră 
fi apostrofați cu termini dojenitori 
din partea Suveranului, cum fură 
apostrofați la Seghedin și la Clu- 
șiu, și cum a fosta dojenită de 
curendă la Galgotz derula Slo- 
vaciloră evangelic! din Ungaria, au 
remasB de astădata de minciună.

Deputațiunile bisericeloră năs- 
tre au fosta primite cu bunăvo
ință și grațiă din partea capului 
statului, care nu numai că nu le-a 
dojenitu, der încă le-a asigurata 
de înaltulă său scută.

Der deși au trebuitu se rămâ
nă desamăgite foile maghiare, cari 
cereau o „mustrare aspră“, nu 
trebue să trecema cu vederea, că 
conforma usului constituționala, 
este tota guvernula, care vorbes- 
ce la asemeni ocasiuni prin gra- 
iula Monarchului și că astfelia e- 
nunciațiunile din răspunsurile prea 
înalte esprimă în fonda tota ve
derile și dorințele guvernului.

Ministrulă președinte Szapary, 
se vede, n’a aflata cu cale a ur
ma sfatulu, ce i l’a data pressa 
șovinistică, pășindă în urmele lui 
Tisza Kâlman. Pdte că și consi- 
derațiunl mai înalte ale politicei 
sale față cu Ardealuia, care po

litică, precum se vede stă încă 
tota sub zodiaculă „împăcărei“ cu 
Sașii, l’au îndemnata pe ministrul 
președinte unguresca se nu con
silieze pe Majestatea Sa în spiri- 
tulu neîmpăcata ala așa 4* S0i 
piniunl publice maghiare.

Ori cum ar fi fostă, nu putemă 
decâta se ne bucurămu, că de 
astă-dată enunciațiunile prea în- 
nalte au asigurata derula nostru 
din Ardeală de grația și de seu- 
tulă Suveranului, precum și de 
îngrijirea sa binevoităre pentru 
instituțiunile fundamentale ale bi- 
sericei.

Decă înse guvernulO accen- 
tueză în răspunsulă prea înaltă 
dată deputațiunei bisericei române 
greco-orientale, că celă mai tare 
bastionu ală religiunei și alu na
ționalității este organismul ă de 
stătu legală și decă mai de
parte pretinde, ca bisericile năs- 
tre pe lângă pacea confesională, 
se mai aibă în vedere cu deo
sebire, ca o problemă de că- 
peteniă, și pacea dintre naționali
tăți, atunci nu cere alta, decâtă, 
ca bisericile năstre să stăruescă 
spre a ține poporulă în jugulă, în 
care se află, suprimândă ori ce 
mișcare iertată în sînulă lui, ce ar 
tinde la îmbunătățirea stărei lui 
în acelă organismu legală alu sta
tului și făcendu-se de bunăvoiă 
mijlocitărele statului în a face pace 
între naționalități cu ori-ce preță, 
va să cpcă chiar și cu prețuia ca
pitulării, adecă alu renunțării la 
drepturile nealienabile ale popo
rului.

Despre acesta înse vomă ave 
ocasiune de a ne pronunța mai 
pe largă și cu deamăruntulă în 
fața unui curentă susținută de unu 
timpă încăce de cătră cercurile 
oficiăse ale guvernului, și care de 

unele foi maghiare este caracte- 
risată cu cuvintele „era nouă“.

Pentru astăcțî ne mărginimă 
a constata, din enunciațiunile prea 
înalte făcute la Bistrița, că Suve- 
ranulu nostru, precum amu accen
tuată în numărul ă trecută, nu are 
și nu păte ave intențiunea de a 
ne face să ne lăpedămu de limba 
și naționalitatea năstră, nu con
damnă și nu pote condamna ni- 
suințele pentru asigurarea esisten- 
ței năstre naționale!

Majestatea Sa în Bistrița.
Bistrița, 13 Septemvre. (Telegr. 

particulară a „ Gaz. Trans. “) Orașulă 
Bistrița este decorată și înfrum- 
sețată esclusivă unguresce, cu tdte 
acestea serbătărea de primire a 
Monarchului nostru părtă în rea
litate timbrulu românescu și să- 
săscă. Majestatea Sa fu întâmpi
nată pretutindeni cu însuflețite 
urări de „Se trăescă“ și „Hoch‘l 
și numai slabe strigări de „Eljen“ 
s’au aucjitu ici-colo.

Cu ocasiunea primirei deputa- 
țiuniloră bisericesc!, Metropolitulă 
Dr. Ioană Vancea a accentuată 
sentimentele de fidelitate moște
nite dela străbuni, pentru cari Ma
iestatea Sa mulțămi cu multă grațiă. 
Metropolitulă Miron Romanul șl-a 
recomandată biserica patrociniu- 
lui Majestății Sale, care l’a asigu
rată de acestă patrociniu. Ambele 
deputațiunl au fostă de altmin
trelea fărte afabilă primite.

Telegramele „Gaz. Trans. “ 
(Serviciulâ. biroului de corespondență, din Pesta.)

Bistrița, 13 Septemvre. Depu
tațiunei comitatului și a orașului 
Bistrița răspunse Majestetea Sa: 
Omagiele comitatului Bistrița-Na- 
seudă și ale municipieloru din ve

cinătate le primescă cu intimă 
mulțumire; cu bucuriă aflu, că 
ele în împlinirea datorințeloră o- 
ficiale suntă înflăcărate de iubirea 
de patriă și de rege și suntă con
vinsă, că ele pătrunse de acele 
sentimente nobile, și pe viitoră 
voru conlucra cu deplină devota- 
mentu la promovarea bunăstărei 
poporului. Primiți și transmiteți, 
vă rogă, și celoră ce v’au trimisă, 
salutarea mea .cordială regescă.

Deputațiunei clerului romano-ca- 
tolică din Ardeală răspunse Majes
tatea Sa: Primescă acesta n6uă asi
gurare de alipire credincidsă tradi
țională a bisericei catolice arde
lene cu bucuriă și cu mulțumire 
cordială.

Fiți și pe viitoră în cerculă 
credincioșiloră voștri zeloși pro
povăduitori ai religiosității și mo
ralității și rugându-mă ca cerulă 
să vă binecuvinte cu prisosă pen
tru stăruința în acesta direcțiune, 
vă asigură de neschimbata mea 
grațiă regescă.

— Deputațiunei clerului bisericei 
greco-catolice conduse de Metropo
litulă Vancea, răspunse Majesta
tea Sa:

Primescă cu adâncă mulțumire 
espresiunea omagiiloră clerului ro
mână ală bisericei greco catolice, 
și nu mă îndoescă, că fiii acestei 
biserici pe lângă virtuțile aceste 
moștenite dela strămoși, voră fi 
spre mărirea lui Dumne4eu și 
pentru binele patriei, totă așa de 
zeloși servitori ai bisericei, ca și 
fii credincioși ai patriei; vă asi
gură bucurosă și pe viitoră de 
grația mea regescă.

Deputațiunei clerului greco-ori- 
entalu, condusă de Metropolitulă 
Mironu Romanul, răspunse Majes
tatea Sa.-

Cu sinceră mulțămire primescă

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Rumămen 1882/9
von

USTio- ZDens-ULșianvL.
Sonderăbdruck aus den „Jdhresberechten der Ge- 
schichtswissenschaft“. Berlin. B. Gaertners Verlags- 

buchhandlung.

Sub titlulă de mai susă am 
înaintea mea o edițiune separată 
din raportulă D-lui Nicolae Den- 
sușianu scrisă cu multă studiu, 
seriositate, concisă, în limba ger
mană și publicată 4il®le acestea 
de „Societatea istorică din Ber
lină “ în Tomulu ală Xll-lea din 
rapărtele anuale privitore la miș
carea literaturei istorice în țerile 
europene.

D-lă Nicolae Densușianu, în 
raportulă său mai susă citată, fa
ce o interesantă și instructivă da
re de semă despre literatura isto
rică română și anume despre ope
rele istorice, etnografice și lim- 
bistice apărute în România, Tran
silvania, Ungaria și Bucovina în 
cursulă aniloră dela 1882—1889.

Cetindă acestă raportă am ră
masă pe deplină mulțumită în 
inima mea, vă4endă înaintea ochi- 
loră mei e adevărată oglindă da

tă nu numai străinătății, der chiar 
și nouă, Româniloră. despre acti
vitatea intelectuală a poporului 
română în epoca arătată dela 
1882—1889.

Espunerea D-lui Densușianu în 
acestă privință e atâtă de clară, 
încâtă fiă-care cetitoră se p6te 
orienta despre mersulă literaturei 
nâstre seridse și cu înlesnire pote 
deosebi cărțile bune dintre cele 
cu ușurință și fără studiu scrise.

Până la anulă 1880, activita
tea nostră intelectuală era înfăți
șată în literatura europenă de 
nisce renegați din Pesta; acești 
renegați, fără a ne cunbsce popo
rulă și limba, cutezau a face cu 
îngâmfare rapărte anuale chiar și 
societății istorice din Berlină des
pre valârea opereloră ndstre li
terare.

Astă4i înse s’au schimbată lu
crurile. Bărbații serioși dela socie
tatea istorică din Berlin s’au con
vinsă, că Jidovii renegați din 
Pesta și din alte părți nefiindă în 
stare se răspundă misiunei sânte 
de sciință, pe care o are în ve
dere numita societate, delegațiunea 
ei, însărcinată cu publicațiunile 
anuale, s’a adresată Academiei ro

mâne spre a-i trimite pe fiă-care 
ană câte ună raportă despre pro- 
gresulă sciințeloră istorice în ță
rile române și în ce privesce pe 
Români.

Academia română a însărcinată 
cu acestă lucrare pe d-lă Nic. Den
sușianu și de când d-sa a începută 
a lua în mâna sa dările de semă 
istorice pentru societatea istorică 
din Berlină în ce priveșce pe Ro
mâni, amă scăpată de feudalita
tea și de batjocurile impertinente 
ale scriitoriloră semițl din Pesta și 
din alte părți, căci vă puteți în
chipui consciința și seriositatea 
acestora âmeni și batjocurile ce 
le scriau ei despre autorii și lite
ratura nâstră.

Raportulă d-lui Densușianu cu
prinde 25 pagini de țipară cu re- 
sumate și apreciărl pentru fiă-care 
lucrare, care este citată în note 
cu titlulă ce-flă are în limba ro
mână, germană, francesă, ma
ghiară etc, cu numele autorului, 
anulă, loculă tipărirei și prețulă 
cărții. Astfelă d-lă Densușianu n’a 
pregetată a se ocupa cu 161 de 
lucrări apărute în intervalulă in
dicată, făcândă consciințiâse, sin
cere și esacte recensiuni însoțite 

de o caracteristică seriăsă și justă 
a autoriloră și publicațiuniloră 
loră istorice române în epoca dela 
1882—1889.

Cu modulă acesta, raportulă 
d-lui Densușianu fiindă forte in
structivă din tote punctele de pri
vire, credemă, că e bine să cu- 
nâscemă apreciările sale nu numai 
pentru că suntă întemeiate, der 
chiară și pentru-că raportulă său 
se află publicată în analele celoră 
mai învățate societăți din lume 
ale cărei publicațiunl va trebui să 
le consulte pe viitoră ori-ce străină, 
seu Română, care se va îndeletnici 
cu vre-una din ramurile istoriei, 
și ale limbei ndstre.

Raportulă D-lui Densușianu re- 
ferinduse la o lungă seriă, de sri- 
eri istorice, etnografice și limbis- 
tice, se împarte în următârele 
capitole:

Fântâni istorice; scrierile au
toriloră vechi; istoria politică; 
istoria militară; istoria bisericescă; 
cercetări speciale și monografii; 
istoria dreptului; dreptulă inter
națională ; cercetări prin diferite 
archive și biblioteci; archeologiă, 
numismatică, sfragistică și heral
dică; critica istorică; istoria arte. 
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omagiile și espresiunea alipirei 
credinciâse a clerului greco-orien- 
talu alu bisericei române. Fiți 
convinși, că bastionulu celu mai 
tare alb religiunei vâstre și na
ționalității vdstre este organismul^ 
legalu alti statului. Priviți de o 
problemă principală a cbiămărei 
vbstre sfinte, nu numai cultivarea 
păcei confesionale, ci și aceea a 
păcei între naționalități. Ve asi
gură, pe lângă espresiunea grației 
mele regescl, că biserica vbstră 
și instituțiunile ei fundamentale 
și de aici înainte voră pute conta 
la îngrijirea mea binevoitore.

Deputațiunei bisericei evange
lice reformate răspunse Majesta- 
tea Sa: Espresiunea omagiiloră 
crediciosului districts bisericescu 
evangelicu reformată din Ardealu, 
o primescă cu mulțămire. Cu sa 
tisfacțiune recunoscu, că dreptu
rile vbstre autonome le-ați folosită 
pănă acum cu resultate bog .te 
pentru binele bisericei vbstre, și 
în totdeuna între marginile legei 
le-ați validitatu. Din motivulu 
acesta ve asigură cu plăcere și pe 
viitoră de grația mea regescă.

Deputațiunei bisericei evan- 
gelice de confesiunea augsbur- 
gică, condusă de episcopulu Teutscli, 
răspunse Majestatea Sa : Ve mul- 
țumescu pentru înoita asigurare a 
credinței neclintite, pentru salu
tarea, pe care mi-ațl adus’o în nu
mele bisericei vâstre. Cu satisfac- 
țiune aflu, că credincioșii și con- 
naționalii voștrii, suntă cuprinși 
de sentimentulu de recunoscimță 
și de mulțămire, și sperii, că D-Vos- 
tră veți păstra și în viitoru acestu 
sentimentă prin alipirea credin- 
cidsă cătră tronu și cătră legile 
țării, ocrotite de amândouă, pen
tru ceea ce ve voră acompania do
rințele mele cele mai bune.

Bistrița, 14 Septemvrie. La 
primirea Israilițiloru, doi rabini 
pronunțară o binecuvântare miș- 
cătore, Majestatea Sa, care se ve
dea că era fârte plăcută atinsă, 
cțicândă de (țou^-orl „Amină,“ le 
mulțămi. T asigură apoi de grația 
regescă.

După acestea visită Majestatea 
Sa spitalurile, biserica evangbe 
lică și serbarea poporală unde a 
fostă obiectulă unoră ovațiuni en- 
tusiaste. După amec|I sosi archidu- 
cele Iosifu și mai târcfiu ministrulu 
de răsboiu română, generalulu La- 
hovary, care îndată a fostă pri

mită de Majestatea Sa și sera 
fostă învitată la prâncjulu de curte. 
Astă4i la 51/2 diminâța se duse 
Majestatea Sala manevre la Șieulă 
mare.

Călătoria Majestății Sale la Bistrița,

Dintr’ună raportă. telegrafică 
ce-lă primesce „E’gyetertes" pu- 
blicămă următorele:

In oălătoria dela Galgoță pănă la 
Bistrița, ajungând! pe teritoriul! Tran
silvaniei, Majestatea Sa a staționată mai 
întâi la Clușiu, unde a ajunsă Sâmbătă 
dimineța la 8 dre și 40 minute, însoțită 
de ministrulă-președinte Szapary și de 
ministrul! ad latere Szogyeny. Aci fu 
așteptată de archiducii Albreoht și Vil
helm, însoțiți de ministrul! de răsboiu 
Bauer. La gara dela Clușiu Majestatea 
Sa fu întimpinată de un! publică numă- 
rosă; primarulă orășenesc! îl! salută prin- 
tr’o vorbire, er ministrul! președinte 
Szapary se coborî din trenă și schimbă 
câteva ouvinte ou primarulă orășe
nesc! și apoi, după o pausă de 5 minute, 
continuară călătoria.

La gara dela Gherla, Majestatea Sa 
fu salutată de tinerimea dela școli cu 
strigăte de „eljen“. La Deșă trenulă sta
ționa mai multă. Intre urările de „eljen“ 
ale publioului, Majestatea Să se coborî 
din trenă însoțită de miniștrii Szapary, 
Fejervary și Szogyeny; vorbi, ou fișpa- 
nulă Bornemisza, ou primarulă Roth, cu 
președintele de tribunal! Balâris eto.

La Bistrița, Majestatea Sa fu sa
lutată pe peronul! gărei de căpetăniile 
autorităților! bisericescl și civile și de un! 
public! imensă. Coborîndu se din trenă, 
Majestatea Sa primi mai înteiu raportul! 
militară ală generalului de oavaleriă br. 
Svetenay. ’Lă salută apoifișpanulă Banffy 
printr’o vorbire, la care Maiestatea Sa 
răspunse. Vorbi apoi cu ministrul! de 
agricultură Bethlen, ou- metropolitulă 
Vancea, cu episcopii Loenhardt și Sabo, 
cu fișpanul! Beldy, cu preotul! Buda- 
ker etc.

După acestea Maiestatea Sa, într’b' 
trăsură cu ministrul! președinte Sza
pary, pleca în oraș!, fiind! aclamat! pe 
strade de numărosă publică. Gu deo
sebire interesantă li-a părută. înalților!- 
ospețl portulă națională ală poporului 
română și săsescă.

Publiculă de pe strade era atât! de 
numeros!, încât! părea a fi o adevărată 
emigrațiune de popore. Stradele erau 
decorate esclusivă numai- cu stindarde un
gurești. La scările oasei comitatense, Ma
jestatea Sa fu așteptată de un! oordonă 
de fetițe, în numele cărora îlă salută în

a | limba germană fiica primarului orășenesc! 
Pellion, predându-i ună buchet! d'e flori, 
pe care Majestatea Sa. îlă primi cu plă
cere.

După prâncjă fu primită în audiență 
ministrulă-președinte Szapary. La 6 6r& 
urmă ună prâncjă ală curții de 22 tacâ
muri. Seră urmă! conductă ou torțe, acla- 
mândă pe Suverană cu strigăte de „eljentt 
și „hoch“.‘ După acesta Majestatea Sa 
făcu o preâmblare cu trăsura prin orașă 
pentru a contempla splendida iluminațiă. 
In prima trăsură era căpitanul! de po- 
lițiă, în a doua fișpanulă, er în a treia 
Majestatea Sa însoțită de Szapary. După 
ce Majestatea Sa se re?ntorse la casa co- 
mitatensă, publioulă înoepu a se împrăș
tia și la 9 ore sera liniștea fii restabilită. 
In cjiua următâre urmă primirea deputa- 
țiuniloră.

Mai amintimă, că în sera cȘilei prime 
miniștri Szapary, Fejervary, Szdgyâny 
și Bethlen visitară casina ungurdscă.

CRONICA POLITICA
— 2' (14) Septemvrie.

Din Vandeuvre se depeșeză cu data 
de 10 Septembre st. n.. unde s’au ținută 
cjilele aoeste marile manevre' în Francia, 
la cari; au luată parte 120 000 dmenl: 
Ministrulă de esterne francesă D. de 
F-reycinet a oferită ună dejun! generali- 
loră și atașațilori militari străini. Eli a 
rostită o alocuțiune dicendă, oă scopul! 
manevrelor! aotuale a lost! de a-șl da 
semă de funoționarea comandamentului 
superior!; acesta este asigurată ca și 
acela ală corpurilor! de armată și ală 
diviziilor!. Ministrul! a anunțată, că în 
anulă viitor! va face pentru prima oră 
manevre cu trupe teritoriale. El! a sfă
tuită pe generali să continue silințele 
lor! în vederea perfecționării armatei, 
care este ună element! principală ală in
fluenței francese în lume. Progresul! ar
matei probeză, că guvernul! RQpublicei 
este capabilă de fapte mari. „Nimeni nu 
se mai îndoesce acfi, a disă d. Freyci- 
net, că noi nu suntem! tari, vomă do
vedi, că suntem! înțelepți. Vomă șo? să 
păzim! în noua nostrâ situațiune liniștea 
și demnitatea, oare în (filele negre au 
pregătită ridicarea Franciei.“ Ministrulă 
a urată o bună venire atașațiloră mi’i- 
tari străini a căror! presență este ună 
stimulent! pentru Franța și o dovadă 
de disposițiunl paclnice, cari au presi- 
dată la aceste preparative marl“.. Gene
ralul! rusă Fredericks, decan! al1! ata
șațiloră militari, a rostită ouvinte căldu- 
rose la adresa d-lui de Freyoinet, a ge
neralului Saussier și a frumoseloră trupe 
francese și a vitejilor! săi șefi.

— Impregiurarea, că ministrulă Frey-

cinet a accentuată noua situațiune a Fran- 
ciei, față cu care a cjistt, că - ea îșl va 
păstra liniscea și demnitatea,. - este pri
vită de cătră pressa germană oa prima 
anunțare oficială a apropierei seu chiar 
a alianței, ce s’a săvîrșită între Francia 
și Rusia, prima constatare a faptului, că 
Francia nu mai stă isolată în fața tri
plei alianțe.

— Ună raportor! ală (jianului pari- 
siană „Gaulois“ a avută o intrevorbire 
cu Iohn Burns, unul! dintre oonduoâto- 
rii socialiștilor! englezi, îu privința ces
tiunei sociale. Iohn Burns -elice, că as- 
tăcjl socialismul! este o putere colosală, 
de care sunt! silite guvernele să țină 
contă. Vorbind! despe răsboiu,. (fise lolin 
Bwrns, că ună răsboiu între două țeri 
ar aduce cu sine o revoluțiune interna
tional!. El! nu crede înt^ună răsboiu 
apropiată. Paoea, <fise elă, este aoumă 
atât! de solidă încâtă nu este temere 
de ună resboiu, și pe lângă' aceea gu
vernele suntă prea ooupats cu resolva- 
rea cestiunei sociale decât se-îndrăndscă 
a jncepe răsboiă.

— Intr’o epistolă din Constantino- 
pole a (fiarului „Hamburger Nachrichten14 
în care se semnaleză procederea Rusiei 
în cestiunea Darnanelelorfi; ca pregătirea 
urmi atacă asupra Constantinopolului, se 
cfice între altele: Rusia, are în Marea 
Negra destule vapore, ca în 24 de ore 
să îmbarce 30,000 de soldațli cu artileriă. 
Transporturile după aoeea se- voră face 
în 3 seu 3 (file și acestea ajungă 
pentru ună atacă asupra ©onstantino- 
polului. Corespondentul! scie din isvoră 
sigură, că Rușii voră debarca atât! de 
pe țărmulă europeană, câtă și de pe celă 
asiatioă. Intăriturile dela Bosforul! su
perior! voră fi repede, atacate și oou- 
pate prin ataourl repetfi, tată în timpul! 
acela partea predomnitore a Bosforului 
va fi apărată prin torpile în contra 
intrărei flotei ■ turcesc!-, seu străine. 
Turcia a fostă acum de ourendă averti- 
sată de cătră o putere mare, dăr înza- 
dară. Epistola mai. împărtășesoe, oă în 
tdmna trecută nisce oficerl ruși oa tu
riști au făcută recundscerl la Bcaforă și 
numai la întrepunerea atașațiloră mili
tari străini a fostă silită Pdrta, aâ-i facă 
să renunțe la activitatea loră, apoi că 
acum de curea-dă ună eonsulă rusesoă 
din Rumelia, sub pretextul! uuoră cer
cetări de .. anticitățl, a făcui! reau-, 
noscerl.

SOIRILE PILEI
— 2 (14) Șeptemvr-e.

t Cajiâ. triștii. Emanuel! Bacaloglu, 
profesor! la facultatea de medioină din

loru la Români; limba română; 
istoria literaturei române; geogra
fia; mitologia populară; Românii 
din Macedonia și Serbia.

Regretă din inimă, că lipsin- 
du-’ml timpulu materială nu potă 
reproduce în traducere fidelă în- 
tregă raportulă, de aceea voiu 
lăsa se urmeze aci de-ocamdată 
numai apreciarile pe care le face 
D-lă Desușianu scrierilorămai în
semnate, cum suntă ale D-loră 
Sturdza, Xenopol, Barițiu, Niles, 
Hunfalvy, Pic, Cihac, și în fine 
voiu înfățișa remasulu bunii pe ca
re și-lă ia referentulu (Densușinu) 
dela decedați! Cipariu și Pumnulu, 
cei mai mari măestrii ai filologiei 
române din secolulă ală XIX-lea.

„O mare publicațiune de fân
tâni istorice, $ice referentulu, pentru 
cea mai însemnată epocă din is
toria română și anume pentru is
toria unirei principateloră, Moldova 
și Valachia, a începută se scotă 
la lumină valorosulă bărbată de 
stătu, d-lă D. A Sturdza, care are 
cele mai mari merite pentru lite
ratura nostră istorică română.*)  

*) Episcop! Gh. Petrescu, D. A. Sturdza și 
D. C. Sturdza. Acte și documente relative la

Spre a pute judeca adevărata va- 
16re ale acestoră fântâni istorice tre- 
bue se amintimă că unirea prin
cipateloră române a fostă celă 
mai mare succesă obținută de 
stăruințele Româniloră desvoltate 
în cursulă seculeloră. In intere- 
sulă istoriei acestui eternă memo
rabilă evenementă din țările bă
trânei Dacie, d-lă D. A. Sturdza 
a începută să scâtă la lumină 
marea publicațiune de fântâni is
torice, cari pe lângă documentele 
indigene ce ne înfățișeză uriașele 
silințe ale națiunei pentru reali- 
sarea unirei, mai conține și co- 
responța diplomatică urmată între 
diferitele mari puteri cu privire 
la stăruințele Româniloră pentru 
unire și la alte afaceri politice 
împreunate cu cestiunea unirei.“

„Presenta publicațiune, efich 
autorii, va conține evenementele 
din cari s’a născută resbelulă cri
mei pănă la tractatul ă din Paris. 
Asemenea voră fi descrise și greu
tățile cu cari Românii aveau să 
lupte spre a-șl pute realisa una- 

istoria renascerei României. Vol. II, III, IV: 
Bucurescl. Tip. Carol Gobi (Vol. LI—IV â 
15 Lei.)

nima loră voință în privința u- 
nirei“.

„Planulu de păn’acum ală a- 
cestei mari publicațiuni e urmă 
torulă : Pănă la 1 Noemvre 1890 
voră fi publicate 7 tomuri, din 
care celă dintâiu va conține trac
tatele româno-turce, româno-ruse, 
austro-turce și ruso-turce, ală doi
lea conține documentele din tim- 
pulă resbelului Crimeei și anume 
intențiunile Rusiei în privința O- 
rientului, acțiunea diplomatică a 
mariloră puteri relativă la locu-, 
rile sânte și alte acte pănă la de
clararea resbelului între Rusia, Tur-, 
cia și puterile apusene; în fine 
totă acestă tomă va mai cuprinde 
și întâmplările de pe câmpulă de 
răsboiu, tratatulă din Paris și re
nunțarea Rusiei la protectoratulă 
țăriloră române. Tomurile 3, 4, 6 
și 6 cuprindă actele și documen
tele privitbre la audiarea dorințe- 
loru ambeloră principate române, 
desbaterile Divanului ad hoc și în 
fine tomulă ală 7-lea se va referi 
la evenimentele după Divanulă 
ad hoc și la îndoita alegere a prin
țului Alexaudru Ioană I (Cusa) 
1858/9 ca Domnă ală principate-.

loră unite.
Din acestă publicațiune-de fân

tâni istorice au apărută pănă, la; fi
nea anului 1889 trei tomuri măriși. în- 
tregă. acestă lucrare. presintă celă 
mai, mare- iuteresă sciințifică nu 
numai pentru istoria politică, mo
dernă a României, der chiar și 
pentru istoria cestiunei Orientului 
în: forma ei actuală."

(.Va urma).

(10)
PELLONE.

!Novelă, de G. BerqsoȘ, tradusă, de Ucu Paulo,.
„„In noptea aceea avu Pillone ună 

visă, pe care nicl-odatâ nu-lă uită, fi se 
părea, că se află eyășl în fortărâța întu- 
necâsă și privea orașulă. Insă lafetele nu 
erau aruncate prin ierbă, ele stăteau a- 
ședate una lângă alta și de fiă-oare era 
câte ună tună pe bronz!, ale căror! 
guri amanințăifire erau îndreptate în con
tra orașului. Josă în nemărginita cetate 
nu era nici o larmă, nici ună sgomotă, 
totul! era în linisce și privirile tuturor! 
se îndreptau pline de temă sus! la for- 
tăreță, ale cărei tunuri puteau se pre
facă cetatea în praf! și cenușe. ’I sa 
părea lui Pillone, oă-i trebue se facă 
numai ună semnă, pentru oa se încep!



Nr. 194—1891. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

'BuourescI a răposată. D-sa se întorcea 
dela Viena, unde se dusese ca să con
sulte medicii celebri de acolo în privința 
bâlei, de care suferea, și a murită între 
stațiunile Crivina și Perieșă, în urma 
unui atacă de apoplexiă. Corpulă dece
datului a fostă adusă în BuourescI.

* * *
Cursă de postă și telegrafii. In Bra

șovă, Olușiu și Târgu-Mureșului se va 
deschide dela 1 Ootomvre n. o. ună 
cursă de postă și telegrafă, care va dura 
pănă la finea lui Ianuarie 1891, La a- 
oestă cursă voră fi primiți astfelă de 
indivicjl (bărbați, ori femei), oarl au celă 
mai puțină 18 ani de etate, suntă ce
tățeni ungari, au viâță nepătată, au ab- 
solvată celă mai puțină patru olase gim- 
nasiale, ori civile, posedă deplină limba 
maghiară și au seri ore curată și legi- 
bila. Inștruoțiunea se dă gratisă, susține
rea însă rămâne în grija eleviloră. După 
terminarea cursului ou sucoesă, elevii 
voră oăpăta testimonii, pe basa cărora 
voră putâ fi aplicați oa funcționari de 
postă și telegrafă, eventuală, deschidân- 
du-se looă, ei potă deveni și directori 
poștali. Doritorii de a se aplica la acestă 
cursă au să șl înainteze petițiile, sorise 
cu mâna propriă, pănă celă multă în 25 
Septemvre n. o. la respectivele direcțiuni 
de postă și telegrafă, provăcjute cu carte 
de boteză, testimoniu școlastică, me
dicală și de moralitate.

* * *
Iubileulă regimentului de infanteriă 

Nr. 37, archiducele Iosifu, cu garnisânaîn 
Oradea-Mare, s’a serbată cu mare pompă. 
Din incidentulă aoesta s’a edată și o 
broșură întitulată: Foi de suvenire a re
gimentului c. și r. de infanteriă archiducele 
losifu Nr. 37. Oradea mare 1891. Aoâstă 
broșură traotâză istoria regimentului dela 
1741 — 1891, și luptele la cari au luată 
parte. Răsboiul de suooesiune 1741—1748, 
răsboiulă de 7 ani, 1756 —1763, răsboiulă 
cu Turcii 1788—1790, răsbâiele în con
tra Franciei eto. In numerii viitori 
vomă reproduce unele schițe din acâstă 
broșură.

mi

so

că înmormântarea lui Grevy să se faoă 
pe spesele statului. Guvernulă va fi re- 
presentată la înmormântare prin d nii 
Freycinet, Failures și Rouvier, foști 
niștrii președinți sub Jules Grevy.

* * *
Fometea in Germania. Gazetele

cialiste din Berlină spună, că deja s’au 
întâmplată șese cașuri, în cari âmenii au 
căcjută pe stradă leșinați de fâme.

** *
Congresă internaționalii de agricultură. 

Ună congresă internațională de agricul
tură, unde se voră admite ca să dea in- 
formațiunl t<5te personele oompetente în 
agricultură, hortioultură și eoonomiă ru
rală, s’a deschisă la Haga în diua de 7 
Septemvre. D-lă Poenaru, inspectoră ală 
domeniiloră, a fostă delegată de guver
nulă română ca să ia parte la acestă 
congresă. D. Meline, deputată francesă, 
a fostă alesă președinte.

* 
* *

Congresul^, internaționalii electrotech- 
nioît s’a deschisă în dilele trecute la 
Frankfurtă pe Main. La acestă congresă 
participă 650 de membrii, dintre cari 
158 străini.

** *
Congresuliî viitorii internațională ală 

Petersburg.căiloră ferate se va țiuâ în
** *

Filoxera s’a ivita într’o 
dere în viile dela Turda și 
jurime.

mare 
din

întin-
împre-

** *
mare. In săptămâna trecută, a 
în Olușiu una fooa în fabrioa 
din apropierea gărei ardândă

❖ * *
Afacerea Panama, după 

nunță din Parisă, a intrată 
frasă, dedrece judele de instruoțiune a 
dispusă să se faoă perohisițiune domici
liară la mai mulțl întreprindătorl ai a 
cestei societăți, despre ală oăroră resul- 
tată deocamdată se păstrâză tăcere.

* jfc &
Orcanfl. Din Varșovia se telegrafâzâ: 

In orașulă Mohilev-Podolski, guvernamen- 
tulă Podoliei a fostă în cjilele trecute 
ună orcană înfricoșată, care a dărâmată 
mai multe case, și biserici, asemenea a 
răsturnată șetrele din tergă. Mai mul
te corăbii, oe se aflau la țărmurulă Dnis- 
trului, au fostă sdrobite. Pagubele suntă 
forte mari.

oum
într’o nouă

se a-

Focă 
isbucnită 
de lemne 
și 40 de vagone încăroate cu argăsâlă.
Pagubele se oalculâză la suma de 50,000 
fi. Foculă a fostă în grabă localisată, 
căci de altmintrelea s’ar fi întâmplată o 
grâznică catastrofă, fiind-că în apropiere 
se aflau două magazine cu butoie de pe- 
troleu.

O* * _
Cutremură de pămentu. „New York 

Herald14 aduce vestea, că unii mare cu
tremură de pământă a fostă în diua de 
Mercurl la San Salvador, pe la orele 1 
și 55 dimineța. Suntă multe victime, âr 
pagubele materiale se urcă la mai multe 
milione.

** #
înmormântarea lui Jules Grevy. Con- 

siliulă de miniștri din Parish, a hotărîtă

Recolta în Ungaria.
D-lu N. B. Cantacuzino 

rantulfi consulatului română
ge- 
ge-

producerea 
va fi în a- 
pănă la 34

neralu la Budapesta a adresată 
ministrului românu de agricultură 
raportulu următoru:

Din isvorele cele mai sigure aflămă, 
că contrară unoră aserțiuni semi-oficiose 
și chiar ofioiose, produoerea grâului și 
a săoărei întrece speranțele agricultori- 
loră. Cantitatea însă e superioră calită- 
ței. Prețurile fiind superiors celoră din 
anulă precedentă, proprietarii voră ră
mână cu același câștigă, oa și anulă tre- 
oută, decă nu superioră.

In modă aproximativă, 
totală a grâului în Ungaria 
nulă acesta aprâpe de 33
miliâne quintale metrice. Săcara ne va 
da peste 12 milione quintale metrice.

Orzulă de primăvâră produoe bine 
în privința cantităței, calitatea însă 
e rea.

-In dilele din urmă furtunele și grin
dina au causată în unele locuri din co 
mitatele dela centru pagube însemnate 
porumbului și vieloră. In Biharia din 
contră, ca și în părțile situate între Tisa 
și Murășă, pagubele provină din secetă 
și oăldură.

In ceea ce privesce porumbulă, re
colta va fi în genere câtă se pote de a- 
bundentă și bogată, întrecândă chiar li
mitele și ajungândă la profesiune.

Câtă pentru vii în partea stângă a 
Dunării pe unde filoxera n’a apărută încă, 
nu se anunță nici acolo o recoltă bună. 
Decă între Dunăre și Tisa recolta se a- 
rată ceva mai satisfăcătâre, ea e încă de
parte de a fi strălucită. In Transilvania 
recolta va fi de mijlocă.

D-lă N. B. Oantaouzino termină, 
semnalândă ministrului abundența extra
ordinară a fructeloră și a legumeloră în 
totă Ungaria.

Ins ciizița,r e.
Suborisa aducă la cunoscința 

publică, că cursulă de instrucțiune practică 
pentru fetițe oondusă de mine se va în
cepe la 15 Septemvre v. a. c.

In acestă cursă, la care voră pute 
lua parte oopile dela etatea de 12 ani 
în susă, se învață totu felulu de lucru de 
mână femeescă, ca: torsulă, țesutulă la 
răsboiu simplu și mecanică, văpsitulă 
tortului, cusutulă, croitulă, brodatulă 
(ohindisitulă), împletitulă; mai departe 
din economia casei: gătitulă bucateloră, 
spălatulă și călcatulă.

Afară de aoeeâ pentru completarea 
cunoscințeloră teoretice ale oopileloră 
se predau de persâne competente în 8 
ore pe săptămână următorele obiecte: 
Religiunea, Limba română, Limba ma
ghiară, Limba germană, Istoria și Geo
grafia, Aritmetioa și Caligrafia. Even
tuală se va da instrucțiune și în musica 
vocală.

Elevele interne, cari dorescă a lua

onor.

parte Ia cursulă oondusă de mine, voră 
solvi pentru locuință, întreținere com
pletă și instru. țiune 12 fl. pe lună.

Elevele esterne, cari voesoă a ave 
menajulă la mine, voră solvi pentru 
menajă și instrucțiune pe lună 10 fi., 
âră fără menajă 4 fl.

Asupra acestui cursă, ale cărui re- 
sultate au fostă apreciate în modulă oelă 
mai favorabilă din partea oeloră oompe- 
tențî, îmi permită a atrage atențiunea 
părințiloră și tutoriloră. EsplicațiunI mai 
detailate se voră da la cerere cu tâtă 
plăcerea.

Brașovtl, 14f2Q Augustă.
Maria Belu,

în Brașovă, Strada Castelului 33.

Literatură.
Manuală școlasti că aprobat. 

Gramatica liinbei maghiare, cursă teo
retică și practică pentru clasele gimna- 
siall și pentru privați, de Octaviu 
Barițiu, profesoră gimnasială în Nă- 
sâudă. Edițiunea a 4-a. Editoră și pro- 
vădătoră I. Stein. Olușiu, 1886. Prețuia 
1 florină.

Acestă oarte fu aprobată din partea 
ministeriului reg. ung. de culte și ins
trucțiune publică sub Nr. 18.450 din 
1890.

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciul^ biroului de cor. din Pesta).

Veneția, 14 Septemvre. Schim
bări esențiale în starea sănătății 
reginei României nu s’au întâm
plată.

Parisu. 14 Septemvre. Regele 
Serbiei își esprimă satisfacțiunea 
asupra primirei, ce i-s’a pregătită 
în Francia. Regele va sosi la Bel
grade mâne.

New York, 14 Septemvre. 
tremurile de pămentu din
Salvador încă totă se mai repe- 
țescă în intervalurl regulate.

Cu- 
San-

DIVERSE. .
Din ora de geografiă. Invățătorulii: 

„Ioane, ce cauți pe hartă cu atâtă zelă44? 
— Ioană : Țâra „Perspectiva44 — învăță- 
torulu: Țâra „Perspectiva44? O asemenea 
țâră nici nu esistă!44 loanu: Ba da, d-le 
învățătoră, acjl la prânză unchiulă meu 
a cetită într’ună cjLră: 
perspectivă* .

Traducere nostimă, 
traduce din limba latină: 
mus Treos,
fi fostă trei.

Resboiulă în

Ună studentă
Fait Ilium fui-

— dâcă ar fi fostă și Ilie, am
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Dr. Aurel Mureșianu.
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Gregoriu Maiorii.

dărîmarea și elă simția o dorință arclă 
țâre în sine, de a face semnulă acesta și 
să se arunce ca ună demonă ală răsbu- 
nărei asupra omeniloră, cari se desfătau 
în bogățiă și în belșugare.

„„De-odată răsuna pe drumulă, pe 
care dispărură condamnații la galeră, o 
melodiă dulce, care-i umplu ochii de la
crimi. Cătră vârfulă delului se îndrepta 
o procesiune cui .osă : sămăna cu o mare 
procesiune biserioâscă, pe oare Ie văzu
se elă susă de pe munte și între cari 
dorea demulte-orl să se afle și elă. Inse 
în locă de îngerașii de copii, cari de o- 
biceiu deschideau procesiunea în Amalfi, 
mergea o virgină frumosă și tinără, cu 
o corănă strălucită pe părulă ei auriu 
roșietecă.

„„Procesiunea se apropia, era din 
ce în ce mai greu de privită din causa 
marei mulțimi de omeni, oare se afla în 
jurulă ei. Din tote părțile răsunau stri
găte de bucuriă, flori și batiste fluturau 
prin aeră, femeile îșl ridicară copii loră 
în susă, ca să vâdă și ei, și în mijlo- 
oulă strigăteloră amețitore de „Evviva44 
păși tînăra fată cătră dânsulă și plecân- 
du-se pănă aprope de pământă 4* se : 
„Măriră ție Pillone 1 Mărire ție, regele 
Neapolului !u

„„Atunci începu mulțimea să strige

și să scotă strigăte de bucuriă și ună 
răsunetă puternică plină de biruință ’i 
pătrunse inima, să simți ridioată în susă 
și purtată de nisce brațe puternice prin 
mijloculă poporului.

„Procesiunea merse prin pârta închi- 
sorei ; însă acâsta nu mai era întunecată 
și posomorita ca altădată; zăbrelele de 
fieră se schimbară în balcone splendide 
pline de spectatori, în totă loculu fâl- 
făiau stâgurl, călăreți străluciți țineau gar
dă și în mijloculă curții era așecjată ună 
tronă măreță îmbrăcată în mătasă, ai că
rui stâlpi se clătina ună baldachi iă îm
brăcată în mătasă și sub acesta era a- 
târnată de ună lanță de feru o coronă de 
aură, care scânteia de diamante și de 
petrii scumpe.

„„Pillone păși înainte, se puse pe 
tronă și apoi se făcu tăcere mormântală. 
Elă voi să vorbescă, elă voi să salute 
poporulă. Insă în momentulă acela pare 
oă-i stătuse graiulă și gândurile. Căol a- 
colb susă, lângă icona Madonei, văcju 
intre petri o pată roșiă de sânge. Ea 
crescea, să făcea din ce în ce mai mare 
și întincjându-se, mulțimea de âmenl se 
trăgea înapoi și o arăta cu mânile. A- 
tuncl păși tînăra fată cu părulă auriu-ro- 
șietică. Der pata de sânge crescea, ea 
lunecă, sângele îi stropi rochia, âr pă-

rulă ei auriu îi cădu la piclorele tronu
lui. In momentulă acela se audi ună 
strigătă înfricoșată, pământulă se cutre
mura; âr ca și când ar bubui tune- 
tulă, tronulă se clătină sub elă lan- 
țulă de feră se rupse, corona de aură 
căcju pe capulă său — se făcu mare 
întunerecă și elă se deșteptă.

„„In primele momente îi fu imposi
bilă să-și reculâgă ideile. Cerulă era ce
nușiu ca plumbulă, pământulă se cutre
mura sub elă, femeile și copii fugeau 
împrejurulă său văitându-se, aerulă să- 
mâna cu o mare furtunâsă și peste totă 
ploua țigle și bucăți de geamuri. Elă se 
repedi în mulțime, fu târâtă de ea, și 
ajunse la portă, de unde putu vede Ve- 
suviulă.

„„Muntele fumega și printre aburii 
cenușii, ce eșiau dintr’ânsulă, se vedea o 
văpaiă de focă. Cureuțlde lavă galbină*  
cenușiă se rostogoleau cătră pâlele mun
telui, pe oare-lă încunj urară oa nisce 
șerpl-șuerătorl cu fumă și abură și în cu- 
rândă se lățiră peste vilele frumâse, pe 
care le inundase, și apoi se întinseră 
peste sînulă de mare. Era ună vaetă, o 
spaimă, o grâză, care nu se pâte des
crie. Elă credea, că trebue să fiă sfârși- 
tulă lumei, și o dorea acâsta, căci cea 
mai grea sarcină a nenorocirei îi apăsă

sufletulă și-i copleșia inima de du
rere. Nu se întâmplă însă nimică. Flă
mândă și fără adăpostă, singură și pără
sită umbla elă în mijloculă acestei spaime 
cerșândă la o ușă și la alta, pănă când 
în fine în diua a șeptea ajunse la Amalfi 
— acolo era patria sa.

„„Patria? Elă n’avea niol o patriă 
în lumea aoesta. In Amalfi nu-lă cunos- 
cea nimenea, la care să se fi putută duce. 
Ișl mai aducea cineva aminte încă de păsto- 
rulă Vittorio, care fugise cu fiica notarului 
acum optă ani, și cum putea elă să 
dovedescă, că e fiulă loră ?

„Elă fu Interogată, închisă și în fine 
fu trimesă la scaunulă orfanală. Aici nu 
fu primită, căci pentru ună sărmană nu 
era nici ună adăpostă, ci i-se dete odată 
pentru totdeuna o sumă de bani și Pil
lone fu pusă la licitația, ca ori ce altă 
obiectă publică, pe oare voesoe să-lă dea 
câtă de eftină. Aprope de orașă locuia 
ună pescară cu numele Petruoio, celă 
mai crudă și lacomă contrabandistă din 
totă Amalfi; la aoesta veni în îngrijire 
Pillone în schimbulă unui galbină. Aci 
duse o viâță mai amară oa ună câneF 
însă Pillone trebui să învețe suferința.

(Va urma).
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Curs ulii pieței Srașovu.
din 14 Septemvre st. n. <‘l.

Kancnote românescl Cump. 9 27 Vând. 9 30
Argintă romănescă „ 9 22 9.25
Napoleon-d’orI - „ 9.27 n 9.31
Lire turcescl - „ 10 50 n 10 60
Imperiali - - „ —.— —
Galbinl ... - „ 5.50 n 5.56
Scris, fonc. „Albina11 6°/0 JOI.— n

n n )’ n 99.50 n 100 —
Ruble rusescl - - ■ „ 124.-- 125.-
Mărci germane 57.30 n 57 60
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cnrsulu la bursa din Viena.
din 12 Septemvre a. c. 18'31

Coșurile pentru regularea Tisei și Se-
ghedinului 180 25

Renta de argintă austriacă - - - - 90.95
Renta de hârtiă austriacă - - - • 90 85
Renta de aură austriacă - - 109 75
LosurI din 1860 136.75
Acțiunile băncei austro-ungare • 1008.—
A.cțiunile băncei de credită ungar. 828.—
Acțiunile băncei de credită austr . . 278.50
Glalbenl împărătesei- - 5.57
Napoleon-d'orI 9.80
Mărci luO împ. germane - 57 57’/,
Londra 10 Livres sterlings 117 20

ABONAMENTE

Hanța de aurii i°la • 103 30
Hanța de hârtiă b0/0 • 100 55
Lmprumutulă căiloră ferate ungare -

aură -------- 115.75
dto argintii - 37.75

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [1-ma emisiune] 

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] • •

Amorf isarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) 112.—

Bonuri rurale ungare ..... 8 >.70
Bonuri croato-slavone ..... 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ....... —.—
lmprumutulă cu premiulii ungurescii 140.—

'• A/WWWVW»

I Banca generală de asigu- ✓ 
rare mutuală „ Transilva- C 

în Sibiiu caută unîî ( 
acuisitor pentru asigu- 5 
rări pe vieță pe lângă < 
condițiuni favorabile. Do-C 
ritorii de a ocupa postulă S

> acesta binevoescă a se < 
/ adresa la Direcțiunea in- C 
( stitutului, presentându-se 5
> după putință în persona. 2
\ 661,3 1 f

„GAZETA TRAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni . 
luni.
ană .

Pe 
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

A vist d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primitîî diarulii nostru până acuma.

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

Adm'nistraț. „Gaz. Trans.“

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe 
Pe
Pe

11. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/'

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Hilda pesta—Predea I u Predealu—Budapesta Teiuș-Aradu-H.-Pesta Copșa-mică— Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
acoele- 

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
accele

rată persân.
Trenu 

de
Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.
Trenă 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Viena
Budapesta 
Szoinok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Mezo-Telegd 
îev 
3ratca
Bucia
Oiuoia 
luedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu j

Apatrida
Ghiriș 
Cucerdea
Hidra
Vințul de sus 
AiudG

Teiușfi

Crăciunelii 
Blașiu 
Mioăsasa
Copșa mică j

MediașQ
Elisa batopole
Sighișora 
HașfalSu
HomorodO
Augustinh 
Apața 
Eeldidra

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

I 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

Brașovtt

Timișă 
Predealfl 
BuourescI

Tren de 
persân o

12.20
1.41
2.26

~B50

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

BucurescI
Predealu
Ti miști
„ IBrașovu j

Feldidra
Apața
Augustinii
Homorodfl 
Hașfalfiu 
Siglă șor a 
Elisabetopole 
Mediașfl

I

Copșa mică 1

5.47
6.—
6 18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfi

Teiușu

Aiudfl
Vințul de 
Uiora
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu

Nădășelt
Ghîrbău

50 AghireșQ 
10.06 Stana 
10 28 8. Huiedin 
11.04 ‘ 
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

8.22
8.38
8.43

9.14

9.
9.1

48

IVlureșu-JLudoșu—Bistrița

4.-
6.48
9.59

sus

Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

Oradea marej

P. Ladâny 
Szoinok
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

4.20
5.07
5.42

8.50
5.16
5.57
6 58

Viena
Budapesta 
Szoinok

Aradu

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

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

7B2
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

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Bistrița—Mureșu-Suudoșu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășfl-Ludoșh .

Mureșh-Ludoști
Țagu-Budatelicii .
Bistrița ....

Vota: Numerii încuadrați cu linii grose însemndză orele de nopte.

Glogovațfi 
Gyorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or ăștia 
Ș1 botă
Vinț. de josC 
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 Teiușu 
9.50 Alba Iulia 
LOSpinț. de josb 

Șibotă 
Or ăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
ZamQ 
Soborșinii 
Berzava 
ConopQ 
RadnaLipova 
Pauliști 
Gyorok 
Glogovață

5.24
5 46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.ia
9.29
9 53

10 19
10.5C
11.16
11.44
12.06
12.38

Aradu

Szoinok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
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
2.19
2 36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

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.- 9.23

Sibiiu— Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5 25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș

Oșorheiu

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

Simeria (Piski) B®etroseni||E®etrosenB-Siiueria (Piski)
------------------------------------------------?..2...

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50 6.20
Strein 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
nlațegil 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 7.24 Hațegă 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 Simeria 9.52 3.27 9.35

Regh.-săs.

Oșorheiu J

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Aradii—Timișora || Timișora—Aradu
Arad ti
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vmga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40.
7.50

Ghiri.șu—Turda Turda —Ghirisia.5.
Ghirișu 7.48

JTurda 8.08
10.35
10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda 14.50
Ghirișu | 5.10

9 30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10 Brasov—Kerncsei

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora -Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Ceru a 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

1.16
4.15
7.21

Odorheiu—SighișoraSighișora—Odorheiu

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Careii-inari—SEei&u II Kelău—Careii-mari

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brașov
•>

Careii-marl . .
Zelău....

5.5o| Zelău .

11.— Oareii-marI
1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi.


