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„Era nouă."
I.

BrașovQ, 3 Septemvre v.
De unu timpă încâce foile ma

ghiare, cari suntu mai multă seu 
mai puținii inspirate de cercurile 
guvernamentale, ventileză cu multă 
predilecțiune cestiunea, cum s’ar 
pute afla unu modus vivendi cu na
ționalitățile nemaghiare, și în deo
sebi cu Românii din Transilvania 
și Ungaria. Se vorbesce multă 
despre bunele intențium ale mi
nistrului Szapary și despre asigu
rările, ce le au dată în dietă co
rifeii partidei dela putere, cumcă 
motivele principale pentru inten
ționata Introducere a administra
ției de statu în comitate, suntu, 
că ei „voră s§ creeze posibilitatea, 
ca inteligența naționalitățiloră să 
p6tă fi câștigată și pentru func
țiunile administrativei

îngrijirea acesta, ce pare a fi 
cuprinsă pe guvernamentali pentru 
liniscea naționalitățiloră, și care 
îndemna mai deunăcji pe „Pester 
Lloyd" se le propună Româniloră 
de a căuta ună modus vivendi,’ pe 
basa aceloră „asigurări", ’șl are și 
ea istoriculu ei.

Cum vine că numai acum după 
unu regimu necruțătoră, tenden- 
țiosă și asupritoru de doue4ecl și 
patru de ani, Ungurii dela putere 
suntă cuprinși de atâta îngrijire 
pentru sortea „inteligenței națio
nalitățiloră?"

Cum se face, că numai astăcjî, 
după ce aprope ună pătrară de vecă 
legea naționalitățiloră s’a călcată 
pretutindeni și fără milă, de cătră 
cei dela stăpânire și de cătră or
ganele loră mari și mici, foile gu
vernului găsescă, că acestă lege 
ar trebui se fiă mănuată într’ună 
modă „mai suportabilă" pentru 
naționalități ?

De unde vine, estrema bună
voință, ce o pretexteză celă mai 
tendențiosă și dușmăuosu 4iara 
ungurescă, „Pester Lloyd", când 
ne propune noă Româniloră, ca 
se ne luămă ca esemplu pe Sașii 
din Ardelă, cari în urma împă
cării loru cu guvernulă au căpă
tată în trei comitate mărginașe 
ca fișpani nisce bărbați, „despre 
cari se spereză, că voru mănua 
legea de naționalitate într’unu 
sensă suportabilă pentru naționa
lități" ?

La aceste întrebări lăsămă se 
răspundă pentru astă4l „Magyar 
H.irlapu dela 9 Septemvrie, care 
publică sub titlulă ,,Era nouă“ ună 
articolă de fondă caracteristică, 
pe care aflămă de bine a-lă re
produce aici în traducere româ- 
nescă, din cuventă în cuvântă:

In fiă-care di — acuși din Slavonia, 
acuși din Croația, acuși din Maramurășfi, 
aoușl despre adunarea țăranilorii germani 
din Timișora, aoușl din Ardealti despre 
paotulâ cu Sașii, despre stogurile săsescl 
din Bistrița, despre ședința Comitetului 
eseoutivh românâ, despre aspirațiunile 
Româniloră — ni-se comunică câte-o 
soire de mare interesă. Aoușl apoi răsună 
Tatra de pretensiunile Slovacilor^, acuși 
s’audfl în oursulă Dunării de josb dorin
țele Serbiloră și ale Româniloră ; acuși 
din inima țării, din capitală, ajunge îna
intea tronului o petițiă germanisătâre. 
Acestă murmură, acestă sveroolire, aoestă 
strepită, vuetă și mormăită, nu vre să se 
finescă.

In trecută, pressa liberă și liberulă 
cuveută au fostă totă așa de puțină 
mărginite în Ungaria, ca și ac}I, fiindcă 
nu s’a aflată reacționară atâtă de în- 
drăsneță, oare să pretindă ou voce tare 
restrîngerea acestoră două luorurl. As
tă^ însă se potă auc|i astfelă de preten- 
siuni acuși în interesulă parlamentaris
mului, acuși în celă ală libertății, er ori
ginea, isvorulă pretensiuniloră acestora 

se reducă la cercurile bine informate, 
său ofioidse.

Nu pentru aceea n’au vorbită și 
n’au scrisă omenii, pentru-oă dără n’ar 
fi fostă iertată, ci pentru-că nu era ce 
să se vorbăscă și scrie. Speranțele puse 
la o parte de multă vreme, aspirațiile 
înecate în ele însă-șl, agitațiile desoura- 
giate prin nesuooesulă loră, astăcjl se 
trezesoă la nouă vieță și fără de răb
dare capătă pioiâre. Cine e pricina tu- 
turoră aoestora? A devenită dâră mai 
mare apăsarea oontra naționalitățiloră ? 
S’au sporită căușele interne acomodate 
pentru ațîțarea naționalitățiloră? Parti
dele politice oposiționale, seu pressa 
oposițională dă curagiu elementeloră ne- 
îndestulite și face promisiuni nerealisa- 
bile pentru câștigarea loră ?

Nu, din tăte acestea nu-i nimică. 
Partidele și pressa oposițională este aou- 
sată de celă mai sălbatioă șovinismă fără 
de nici o causă și numai pentru-că nu 
voesoe să dea ia o parte interesele sta
tului maghiară și ale națiunei.

Partida oposițională maghiară — 
mulțămită cerului — niol-odată n’a îm
biată și n’a jertfită interesele statului 
maghiară și ale națiunei pentru a-șl câș
tiga puterea niol în susă prin manevre 
și taotică de partidă, nici în josă ele
menteloră străine.

La pola Carpațiloră sudici, pe fun- 
dulă regescă, seu în ținutulă Făgărașului 
în Bistrița seu în Maramurășă, în Timi
șora, său în Oaransebeșă, sub Tatra, seu 
la hotarele Galiției, în Slavonia, seu în 
Fiume — la întrebarea, că ce a prioinuită 
deră asta, toți acei ce iau parte în miș
care și pretutindeni ună singură răspunsă 
au: „Era nouâu.

Așaderă dela noua eră încoce au 
isvorîtă speranțele, așaderă era nouă a 
dată curagiu agitațiunei. Au fostă înlă
turați din drumă aceia, cari prin conti
nuarea unei politice naționale oonscien- 
țidee și-au câștigată în trecută înorede- 
rea guvernului și stima națiunei*),  oei

*) Aici înțelege pe Banffi și Bethlen-pașa.
— Trad. 

rămași au fostă împiedecați în activitatea 
loră.

Patriotismulă afectată și neplăcută 
ală Fiumeniloră și sensibilitatea națio
nală a Maghiariloră ardeleni este igno
rată cu deplină liniște. Aceia, cari timpă 
de 15 ani au purtată cea mai rece pa
sivitate față cu statulă și constituția ma
ghiară, ori au continuată o muncă de 
subminare, acjl suntă considerați ca ele
mente constitutive de stată, li-se dă în
semnătate ; pentru isbuonirile loră nu ei 
ne dau scuse, oi noi căutămă cu mare 
sîrguință scusele.

Nu se pâte învinui contele Szapâry 
cu aoeea, că a promisă, seu pe cale pu- 
blioă ar fi dată ceva aoestoră elemente. 
Nu, elâ n’a făout’o acăsta, fiindcă chiar 
și promisiunea cea mai mare este ceva 
prea puțină pentru îndestulirea preten- 
țiuniloră potențate.

Numirile lui „norocâse", sfânta lui 
răbdare fără de margini nutrescă mai 
bine elementele, decâtă celea ce ar da 
cu mână sgâroită. Ministrulă de interne 
de odinidră, contele Szapâry, încă cu 12 
ani înainte pregătise terenulă în Ardelă. 
Scărirea unilaterală a censului electorală 
și atunci nu s’a sdrobită, deoâtă de pa
triotismulă camerei magnațiloră. Charta 
celoră 10 oomitate ale lui Iosifa ală II-lea 
încă totă dela elă și-a primită noua oo- 
lore necesară.

Cu prețulă acesta, mai oă și frații 
noștri Români ar fi apleoațl să renunțe 
la pasivitatea de pănă acum. O vechiă 
dioere valahă sună: „Draku nu dârme". 
Acâsta esprimă reînviatele loră spe
ranțe.

înțelepții și circumspecții noștri frați 
Sași s’au reașeijată frumușelă în vechia lor 
domniă. Suocesele muncei de 15 ani s’au 
topită la cea dintâiu suflare a erei nouă; 
n’au mai rămasă decâtă liniile ferate și 
zidirile; tăte celelalte s’au întorsă la ve
chime.

Podesta orașului Fiume îșl trage 
cinstită socotela cu noi. Amă elocată în 
Fiume optil milione de florini; i-amă dată

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Rumănien 1882/9
von

HSTic. ZDezisvifsiazruL.
Sonderdbdruck aus den „Jăhresberechten der Ge- 
schichtswissensdiaft“. Berlin. B. Gaertners Verlags- 

buchhandlung.
(Fine.)

D-lă Xenopol a tratată istoria 
Româniloru în Dacia Traiană. Vo- 
lumulă I. conține istoria vechiă, 
vol. II. istoria mediă.

Incâtu pentru volumulă I, 4i_ 
ce refgrentulu în apreciarea sa la 
care ne asociămă și noi, e numai 
o nâuă prelucrare a studiului 4) 
aceluiași autorii publicații încă în 
1884/5. D-lu Xenopol vorbesce în 
volum I. despre istoria vechiă a 
Daciei înainte și după ocupațiunea 
Româniloru, starea provinciei în 
timpulă emigrațiunei popâreloru, 
invasiunea Unguriloră, Rumânilor 
și Pecenegiloră și în fine descrie 
întemeiarea țeriloră române din- 
cdce și întemeiarea imperiului ro- 
mâno-bulgară sub AssanI dincolo 
de Dunăre.

*) A. D. Xenopol; Teoria lui Rosier. Studii 
asupra stăruinții Româniloră în Dacia Traiană. 
Iași. Tip. națională. 1885.

„Materială nou pentru acestă 
„intervală, dela anulă 274—1300, 
„autorulă neaducendă în discuți- 
„une, nu pâte fi vorbă despre o 
„nouă lumină, ce s’ar fi făcută în 
„privința acestei multu discutate 
„cestiunl. In genere, întrega istoria 
„vechiă a D-lui Xenopol nu e de câtu 
„unu studiu de presupunem (Konjeh- 
„turalstudium).'1

„O altă cu multă mai însem
nată scriere din tâte punctele de 
privire, 4i°e P-lă Densușianu, este 
lucrarea 2) D-lui G. Barițiu, unu 
veteranu renumită publicista și 
în același timpu conducătorul po
litică ală Româniloru transilvani 
și care avendă o parte fârte mare 
la tote lucrările pentru desvolta- 
rea modernă națională a Româ- 
niloră de dincolo și de dincâce 
de CarpațI, opera sa are cu atât 
mai mare valâre. Autorulu tra- 
teză în tomulă I. (1683—1848) u- 
nirea Transilvaniei cu Casa Aus
triei, unirea religidsă a Românilor 
transilvani cu biserica romano-ca- 

tolică și mai multe alte eveni
mente de sub domnia lui Carol 
VI., Maria Teresia, și Josif II pă
nă la evenimentele din 1848". —

Totă cu privire la unirea re- 
ligiâsă a Româniloru transilvani 
cu Roma merită se amintimă în 
prima liniă opera d-lui Niles3).

„Acestă lucrare, urmeză d-lu 
Densușianu, a fostă publicată cu 
ajutorulă Academiei române și 
maghiare. Autorulu trateză despre 
„Historia unionis Ecclesiae Ru- 
menorum cum sede apostolica" 
și ne pune în vedere documente 
păn’acum needitate; totu în acestă 
lucrare se cuprinde și unu capi- 
tolu „de Moldovarum unione cum 
sede apostolica", Autorulu însă, 
fiindă unu călugării din societatea 
jesuițiloru, trateză aceste impor
tante părți din istoria Româniloru 
mai multă din puntă de vedere 
ca misionară de câtă ca luptătoră 
pentru domnia absolută a biseri- 
cei catolice și de aceea nu p6te 

fi considerată ca scriitoră istorică 
imparțială".

Trecendă la numismatică și 
siragistică, d-lă referentu Densu
șianu, ne face următârea intere
santă espunere:

„Colecțiunea nâstră monetară 
dela Academia română p6te fi 
considerată ca celă mai mare te- 
saură sciențifică ală României. 
Pentru acestă colecțiune avemă se 
mulțămimă numai d-lui D. A. 
Sturdza, secretarulă generală ală 
Academiei române, care a mani
festată o iubire și ună zelă deo
sebită pentru istoriă. Intr’ună me
moriu adresată Academiei române 
d-lă D. A. Sturdza descrie serie- 
le moneteloră cunoscute pănă 
acum dela Alexandru celă Bună 
(1401—1432) și Ștefană celă Mare 
(1458—1504.4)

„Pe terenulă sfragistică și he- 
radică de asemenea avemă inte
resante descoperiri și lucrări. D-lă 
Sturdza, neobositulă cercetatoră
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oomerciu înfloritorii, i-amti edificata unQ 
porta puternioa; nu le supSrămQ limba, 
libertatea, er pentru astea ne dau în 
schimba credinoifisă alipire la patria 
mamă și Ia națiune; ne stimâzâ stindar- 
dula și oonstituția.

Fundula regescfi*)  adl-mâne îla le- 
.gămă pe două locuri cu comerciultt lu- 
mescă, nu le supărămG limba, averea, 
însă pănă acjl n’amâ autjitîi deoâtfi de 
ceea ou ce li suntema datori și ori de 
oâte-orl a amenințata primejdia aoestă 
țâră și națiune, i-amfi aflata sigura în ta
băra oontrarilora.

Se vestesce, că BanulQ înoredințeză 
iubirea ospitală a Croațiloră față ou Ma
ghiarii, deoă aoeștia vora visita esposiția 
oroată din Agram. După ce ei au stri
gata Jivio tuturora inimioilora acestei 
țări și națiuni; după oe au invitata pe 
toți dușmanii noștri, cjich, că 116 vora 
ved6 bucurosB decă voma merge. Despre 
asta ne asignreză autoritatea Banului. 
Dâr atâta să fi soădută ospeții, încâta 
trebuima și noi și decă vecina nostră 
Austria ne-a chiămata anula trecuta la 
esposiția ei ca pe cei dinteiu, buni voma 
fi noi aici (în Agram) ca cei din urmă?

La regretula, oe a avuta națiunea la 
1861, când a murită Sechenyi, sub dom
nia provisoriului, a participată și Croa- 
tula cu Ungurulfl. S’au recitata requiem- 
url și în bisericile săsescl și valache. 
Compătimirea aoesta nl-a căcjuta bine, 
nu vomfi uita-o nicl-odată. Der la os- 
pățula ce-la serbâză ici și colo domnii 
pentru frângerea puterii nostre națio
nale, mulțămimfi frumosa, der nu voma 
lua parte.

Era acesta, în care apuoă putere 
agitațiunile în contra națiunei și statului, 
nu este a nostră. Croația, Fiume, Bra- 
șovula, Sibiiula, Bistrița, Dunărea de 
josfi, regiunea Tatrei n’au sporita și nu 
s’au întărită, sub aoestă eră, în libertatea 
politică și cetățenescă; nu aoăstă eră 
li-a susținută caracterulă de rassă și 
limbă, oi era națiunei maghiare.

Mai multe speranțe noi nu putemă 
da, decâtâ amfi data pănă acum. Noi nu 
voima să ne înșelămă pe noi, der nici 
pe ei. Ceea oe înoă e acjl ala nostru, 
nu promitemă a da, fiind-oă noi încă și 
mâne voimă să fimtt stata naționala.

Nu batemfi olopotulh într’o dungă, 
pentru că contele Szapary se jocă cu 
chibritele, der să grijima și noi, și ei!

CRONICA POLITICĂ,
— 3 (15) Septemvrie.

— Din incidentula petreoerei Ma- 
jestății Sale la Bistrița, organulă guver-

*) înțelege acea parte a pământului locuită 
și de Sași din Ardeală, care se numea odinioră 
fundus regius.

namentală din Clușiu, „Kolozsvâr" scrie 
ună articulă de fondă în care „deocam
dată nu refleotâză Ia nisuințele aprâpe ne
loiale ale unor Sași ultraiștl, cari au 
voit să conturbe sărbătârea dela Bis
trița,14 der se mărginesce 1 a se ocupa 
numai cu răspunsurile Majestății Sale 
date deputațiunei comitatului și metro- 
politului Mironă Roma .ulh. „Ko'lozsvâr“ 
află, că „răspunsulă de care fu împărtă
șită metropolitulă Miron, p6te servi ca 
lecțiune seriăsă și admoniătore ultraiș- 
tiloră valahi, cari prin agitațiunile loră 
neînfrânate și antimaghiare îndreptate 
în contra statului, au dus’o în bre oarl 
privințe pănă Ia estremă. Monarchulă 
presentâ statulă legală și Valahimei ca 
oelă mai solidă bastionă și deci — fi- 
losofeză Kolozsvâr — acăsta este o în
drumare pentru preoțime, ca să oultive 
pacea între naționalități și este o admo- 
niare pentru aceia, cari adese abusândă 
de chemarea loră sfântă, îndemnă pe 
credincioși la ură de rassă.“ După aces
tea mai scrie: „Ave-voră resultate ad
monițiunile desă repetate ale regelui ? 
Convinge-se voră așanumiții politici na
ționali ai Sașiloră, Valahiloră etc. oă în 
visurile loră, în ura loră nu potă conta 
la spriginulă nimenuia, — și mai puțină 
la înclinările domnitorului ?u Aoeste în
trebări, dice „K-r.“ reesă din răspun- 
sulă Monarchului și dâcă voescă națio
nalitățile să-șl cultive limba, să se bu
cure de drepturile loră bisericescl și 
școlastice, atunci să o înțelegă acesta și 
— vedl domne — să oaute să trăiescă 
în bună înțelegere eu „ei“— cu Ungurii!!

— Vorbind0 despre cestiunea Dar- 
daneleloru, 4^arulă „Romanul ti “ își es- 
primă temerea, că Rușii voră trece câtă 
de curândă prin România spre Orientă, 
și că călătoria Regelui Carolă la Vene
ția, nu e pentru regina bolnavă, ci are 
soopurl politice. Regele voesce să se 
asigure, că 6re puterile centrale și An
glia suntă hotărîte să apere România, 
la casă de acăsta va fi amenințată de 
Rusia. Asemenea și „Hamburger Nach- 
richten“ își esprimă temerea despre pro- 
cederea Rusiei în cestiunea Dardanele- 
loră. Despre acâsta am amintită în 
numărulă de erl. „Neue Freie Presseu 
vorbindă despre aceste două diare, 
combate aserțiunile loră, dicendă că 
suntă fantastice. „Ceea ce privesoe călă
toria regelui Carolă la Veneția, dice foia 
din Viena, este destulă de clarificată prin 
suferințele reginei, încâtă nu e de lipsă să 
se afle alte motive. Cu cine va vorbi 
regele Carolă despre politioă în Veneția? 
Dor cu tănerulă duce de Aosta; căci 
afară de acesta nu se află în Veneția 
nici ună membru ală familiei regescl de 
Savoya, ba nici ună ministru italiană nu

se află în Veneția. Câtă despre enunția- 
țiunile lui „Hamb. Nach.“ 4loe «Neue 
Freie Presse“, oă și aoeste suntă lipsite 
de ori ce basă reală și suntă pure 
fantasii.

— piarului „Naționalulă“ din Bu- 
euresol i se împărtășesce că în Basarabia 
se facă concentrări de trupe. Se 4ioe, 
că la Tiraspol lângă țărmulă stângă ală 
Dnistrului, au sosită trupe nouă. Regi
mentele dimprejurulă Tiraspolului au 
primită ordină să mergă la Ohișineu, 
Reni, Bender și Ismail, va să 4ice 
fectivulă trupeloră în Basarabia este de 
60,000 de soldați. Intre Tiraspol și Raz- 
delnaja s’au construită peste 10,000 de 
corturi.

—țJiaruIui „Times“ 'i se sorie din Pe
tersburg, că în luna lui Aprilie 1892 se 
va ordona o mobldisare generală a arma
tei rusesd, pentru ca să se probeze în 
modă practică noua organisare a arma
tei rusesci.

— țJiarulă „Novosti“ anunță, oă cu 
ajutorulă sindicatului parisianuftn care se 
află și representanțl ai pressei, între cari 
și „Journal des Debats“, se va întemeia 
o societate pe acții, pentru înființarea 
unei școle medii cu limba de propune
re firancesă; numai istoria rusescă și lim
ba rusescă și pentru ortodoxl și religi- 
unea, se va propune în limba rusâsoă. 
Guvernulă nu va face acestei întreprin
deri greutăți principiare. Comisiunea pen
tru esecutarea acestui plană s’a și for
mată deja.

— Din Petersburg ’i se scrie 4iarului 
„Posener Zeituug“, oă Țarulu și Țarina 
voră visita 41l0le acestea curtea din Ber
lină și oă împăratulă și împărătesa Ger
maniei voră călătorii în Octomvre la Pe
tersburg, pentru ca să ia parte la nunta 
de argintă a Țarului.

Primirea deputațiuniloru la Bistrița.
Dămă locă astăzi discursului 

prin care Escelența Sa Metropoli- 
tulă Miron Romanul a salutată în 
fruntea deputațiunei bisericei gr 
orientale pe Majestatea Sa :

Majestatea Vostră cesară și apostolică 
regâscă, Preagrațiose Domne!

Intre raporturile ndstre interne din 
țâră, cari dau une-orlansă la îngrigirl în
dreptățite, ne servesce totdeuna spre mare 
mângâiere sufletescă, a soi cu gratitu
dine, că Maiestatea Vdstră, preagrațio 
sulă nastru Domnă și Rege, Vă îndurați 
preagrațiosă a Vă estinde grațiile de 
domnitoră și grijea părintâscă deopo
trivă asupra tuturoră supușiloră credin
cioși, fără deosebire de religiune și na
ționalitate; a4l însă, când și noi în

rendă ou celelalte corporațiuul eolesias- 
tice și lumescl presentate aiol, avemă 
fericirea de a Vă saluta pe Majestatea 
Vdstră, supremulă protectori ală bi
sericei ndstre, ou oea mai profundă re- 
verință omagială, în aoestă ținută es- 
stremă ală arohidiecesei nâstre, bucuria 
ne este deplină și — sperâmă — uese- 
oabilă.

Nutrâsoă alții ori și oe părere des
pre nisuințele biserioei ndstre naționale, 
care a trecută prin multe adversități, 
noi și la ocasiunea acesta putemă asi
gura sărbătoresce pe Majestatea Vdstră, 
oă preoțimea și poporulă oredinoiosă ală 
biserioei gret o-orientale române din pa- 
triă își va păstra totdâuna nepătate cele 
mai principale virtuți cetățenesol: fide
litatea tradițională și alipirea firmă oă- 
tre gloriosulă tronă ală Majestăței V6s- 
tra, de asemenea și respectulă onngială 
față cu legalulă organismă de stată, și 
peste tot vafaoepentru promovarea binelui 
comună totă ce ’i este posibilă prelângă 
soutirea intereseloră vitale, îndreptățite 
și patriotice ale religiunei și naționa
lității nostre.

Pe lângă aoesta esprimare sinceră 
și nealteribilă a devotamentului nostru 
omagială, ne luămu totodată voiă a re- 
oomanda și pe viitoră cu cea mai pro
fundă reverință biserica nostră și insti- 
tu(iunile ei fundamentale grației de Dom- 
nitoră nesecate și grijei binefăcătdre pă- 
rintescl a Majestăței Vdstre; er după 
tote acestea înnoindu-ne piosele rugă
ciuni de tote dilele, împlorămă din a- 
denculă sufletului binecuvântarea lui 
Dumne4eu peste Majestatea Vdstră, ca 
intențiunile, oe le aveți ca principe în- 
țeleptă să le puteți realisa încă într’ună 
lungă șiră de ani spre fericirea popore- 
loră Măjestății Vostre oredinoidse și 
mulțămitâre. — (în limba română): Ma
jestatea Sa, preagrațiosulil nostru monarchic, 
să trăiască la mulțî am fericiți!

Răspunsul ă Majestății Sale l’amu 
publicată erl în totă estensiunea sa.

SOIRILE piLEL
— 3 (15) Septemvre.

Manevrele la Bistrița. La aoeste 
manevre opereză două divisiunl de in
fanteria, ca partiă de nordă și de sudă, 
la care e de observată, că partia de 
sudă e întărită prin o divisiune întregă 
de honve4l înfanteriă, prin urmare par
tia de sudă e mai tare ca cea de nord. 
Conducerea manevreloră o are coman- 
dantulă de corpă, generalulă de cavale- 
riă br. Szveteney și ou șefulă statului 
său majoră, contele de Gunesoh, oarl 
suntă stabiliți în Bistrița. Ca arbitri ai 
manevreloră suntă: Locotenentulă-mare-

ală istoriei române în călătoriile 
sale în Germania a descoperită 
la Wiesbaden mai multe docu
mente istorice române. Afară de 
conținutulu loru istorică, sigilele 
acestoră documente au unu deo
sebită interesă pentru istoria năs- 
tră mediă. Intre acestea avemă 
ună sigillum maius dela Vladă Dra- 
culă (1431—45) cu inscripțiune 
latină. Asemenea sigilla maior a cu 
epigrafe latine numai șese ne suntă 
cunoscute pănă acum și care fiindă 
din vremile cele mai vechi ale 
Domniloru români, dovedescă în de 
ajunsă, că vechii Domni români 
aveau și cancelariile loru latine. Ună 
altă documentă dela Vladă Dra- 
culă are ună sigillum minus cu in- 
scripțiunea: „S(igillum) loan (nis) 
Vlad Voivoda (e). Din acestă in
scripțiune reiese, că abreviațiunea 
Io, care de obiceiu vine înainte în 
titlurile diplomatice ale vechiloru 
Domni români, nu e decâtă ună 
nume adoptivă: loan (Ioannes). 
Din sigilele atârnate la acestea 
documente se constată, că vechia 
emblemă a României (Valachia) 
nu era corbulu, cum s’a crecfută

pănă acum, ci vultur ulii.u
Incâtu pentru Hunfalvy refe

rentulu face următorea justă apre- 
ciare :

„Broșurele lui Hunfalvy suntă 
numai nisce simple scrieri politice, 
cari neocupându-se cu cercetarea 
adevărului istorică, scopulu loru 
se mărginesce numai la combate
rea aspirațiuniloră naționale ale 
Româniloră și la contrastele dintre 
Români și Unguri. De aceea trebue 
cu deseverșire eliminate dintre operele 
istorice privitore la Români. Acelașu 
caracteru îlă au și scrierile profe
sorului Pic, care însuși declară ca
tegoricii în prefața cărții sale, că 
elă scrie ca slavonă și astfelu prin 
acesta prismă slavonă nu vede 
în țările române decâtă numai 
Slavi. “

Cu privire la lucrările limbistice, 
referentulu ne dă ună importantă 
resumată cronologicu-istorică în 
care între altele vorbindă și des
pre Dicționarulu lui Cihac cjm0 cu 
dreptu cuvântă, că acestu Dicțio- 
naru conține esplicațiuni cu totulă 
neesacte și etimologii fantastice, 
cari ducii pe cale greșită pe ori

ce străinii învățată, după cum s’a 
costatatu la deosebite ocasiuni în 
sînulu Academiei române.

Acestu interesantă capitolă, 
care merită o deosebită atențiune 
referentulu îlu încheiă în modulă 
următorii.

„Aici e loculu de a ne lua ră
masă bunii pentru totdeuna dela 
doi mari filologi români din se- 
colulii nostru. Unulii dintre acești 
învețați era Timoteiu Cipariu, 
preposită la capitolulu mitropoli 
tană din Blașiu, Transilvania, re
numită în același timpă ca isto
rică și filologă, însă ocupațiunea 
lui principală în totă vieța sa a 
fostă cercetarea limbei române. 
Elă a fost, așa cjicenclă, înteme- 
ietorulă studiiloră istorice în pri
vința limbei române și a contri
buită in mare parte le Introduce
rea litereloră latine în scrierea ro
mână. A sistemisată gramatica și 
ortografia română și chiar și ad- 
versarulă seu literară, d-lu Maio- 
rescu, profesoră universitară, se 
esprimă în privința lui astfelă: 
Cipariulu are meritulu de a fi sistemi
satu în modulu celu mai consciințios

și cons ecu entH etimologia în limba ro
mână/1 Elu a murită în anulu 1887 
admirată și plânsă ca celu mai 
mare filnlogă română alu secolu
lui presentu.

„Ună altă filologă română re
numită Aronă Pumnulu, profesoru 
la gimnasiulă din Cernăuțu în Bu
covina. Elă, ce e dreptu, inven
tase o nouă ortografiă în limba 
română, care între anii 1860—80 
era întrebuințată de toți Bucovine
nii și care mai târȚiu, dovedindu- 
se a fi nepractică, a căȚutp. Ade
vărata mărire înse a acestui băr- 
batu consista în influența, pe care 
a avut’o în Bucovina în ceea-ce 
privesce redeșteptarea simțămân
tului națională română, Elu a 
desfășurată o activitate apostolică 
pentru cultura națională a Româ- 
niloră din Bucovina.

„Amândoi acești bărbați au 
formată o adevărată epocă în is
toria culture! și literaturei Ro
mâniloru. “

In fine, mai repetându încă o- 
dată, că raportulu D-lui N. Den- 
sușianu merită să fiă cunoscută 
cititoriloru noștri, noi îlu feliei-
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șală cav. de Thyr, generalulă Crone- 
bold, generalulo Zaitsek, colonelulă Far
kas, majorulă Wolny, majorulă Pali, 
căpitanulă Bauer, căpitanulă conte Wal
lis și locotenentul^ Ianitsek.

* 
sj8 *

(11)
PILLONE.

Novelă, de G. Bergsoe, tradusă de Ucu Paolo.

„De acumă înainte înoepu pentru 
Pillone o altă vieță. Străbătuse cu ta- 
tălă său. desimea codriloră, pentru ca se 
cunoscă tâte pescerile, er Petruccio îlă 
învăță să cunoscă vieța de mare. Aci 
punea plasa în apă, aci urma pe cufun- 
dătorii, cari asemenea unoră rațe sălba
tice se cufundau până în fundulă mărei, 
ca să scotă stridii, bureți și corală. Elă 
învăța să lopeteze, să înote și să se cu
funde în apă. Ceea ce înse cuprinse mai 
lesne cu mintea, era ca se ounoscă din 
depărtare băroile agențiloră vamali și 
drumurile, pe cari mergeau contraban
diștii în escursiunile loră nocturne. Dela

La școlele române din Blașiu au fostă 
înscriși pentru noulă anii școlastioă 688 
de tineri, dintre cari 388 la gimnasiu, 
69 la preparandia, 168 la școlele pri
mare de băețl, er la șcbla de fetițe au 
fostă înscrise 51 de copile. Aci nu suntă 
socotiți elevii din seminariulă teologică, 
ală cărora numără ărășl se urcă la vre-o 
60, ori mai bine. *

* *

In capitululîi gr. cat. din Lugoșii a 
fostă numită canonică nou d-lă Mihailă 
Periană, fostă secretară episcopescă și 
notară consistorială în Lugoșă.

* 
* 4=

Musica orășenescă va da ună con
certă mâne MercurI în 16 Septemvre n. 
c. în sala hotelului „Europa". Iuoeputulă 
la 7y2 ore săra.

Strossmayer și fișpanultf din Agram.
Fișpanulă din Agram, Kovaoeviol, 

nu de multă publicase în coldnele lui 
„Egyetertes“ ună articulă, în care pre- 
sentâ pe Strossmayer, episcopulă dela 
Diacovar, ca pe ună risipitoră, din ale 
căruia averi oolosale n’are să rămână 
nimică pentru urmașii lui.

Oa răspunsă la aceste ataourl, direc
țiunea domeniului episcopescă publică 
în „Agramer Tagblattu o declarațiune, 
în care presentă starea domeniului epis- 
copesoă astfelă:

Când Strossmayer a ocupată scau- 
nulă episoopescă a aflată în cassă 1478 
fl. De atunci elă a ridioată acestă sumă 
la 1,600.000 fl., ale căroră interese voră 
rămâne pentru succesorii lui. Proprie
tatea întregă este în tdtă regula. Are 1000 
de oi, 1000 de porci, 174 vite de jugă, 
154 de cai și mânzl, și 250 vite de prăsilă. 
Averea imobilă este asigurată lă banca 
„Slavia" pe 220,000 fl., er edificiile pe 
280,000 fl. Taxa de asigurare, care urcă 
la 5000 fl. pe ană, este plătită înainte 
pentru 5 ani de dile. Seoerișulă din a- 
cestă ană represintă o valore de 140,000 
fl. Mai multe mii de jugăre de pămentă 
arătoră au fostă canalisate.

Nu-i adevărată, că înainte de asta 
se ferbeau mai multe mii de ocale de 
vinarsă de pruue, căci mai multă de 100 
de ocale nu s’au fertă nicl-ndată. Ceea 
ce afirmă fișpanulă Kovacevici despre 
administrarea risipitâre, se refere esclu- 
sivă numai la intervalulă, în care do- 
meniulă episcopescă a fostă administrată 
de amicii fișpanului. (Acusațiunile, se 
referă la Miko Hovat, actualulă preșe
dinte ală dietei croate).

Acusațiunile ce i-s’au făcută episco
pului din causa vencjărei unoră păduri, 
suntă neîntemeiate, deorece din banii 
primiți din acestă vendare, episcopulă a 
făcută o fundațiune de 400,000 fl. pen
tru succesorii săi; aoăsta a făcut’o elă 
din inițiativă propriă și înainte de ce 
guvernulă ar fi fostă înounosoiințată 
despre venerarea păduriloră.

După acestea se arată în declarați- 
unea memorată, că fișpanulă Kovaceviol 
are o măniă asupra lui Srtassmayer, de- 
ărece acesta a huiduită din Diacovar, 
din oausa imoralității, pe ună profesoră 
de teologiă, care era bună amică ală 
actualului fișpană (pe atunci numai vice- 
spană). Se publică totă-odată și 2 epis
tole ale lui Kovaoeviol, din cari se ve
de, că încă prin 1874—5 Kovaoeviol a 
rugată pe Strossmayer, oa să-lă reco
mande banului pentru postulă de vice- 
spană, pe oare apoi la recomandare lui 
Strossmayer l’a și dobândită.

Se vede treba, oă vredniculă epis- 
copă croată are să îndure multe șică- 
nărl din partea unelteloră ungurescl.

Societatea „Petru Maior11.
Amă primită dilele acestea raportulă 

generală ală societății de lectură „Petru 
Maior" a tinerimei române dela uni
versitatea din Budapesta, pe anulă șoo- 
lastică 1890—91.

Din acestă raportă aflămă, oă cu 
sfîrșitulă anului școlastică 1890—91 s’au 
încheiată 30 de ani de când esistă 
aoestă societate, unioulă centru culturală 
românescă pentru tinerimea română uni
versitară din țerile de dincoce de Laita. 
Conduși de zelfi și consciință, tinerimea 
s’a grupată și în anulă trecută școlas
tică în jurulă acestei societăți, pentru 
de a șl împlini sfânta datorință față de 
sine și față de neamulă său : desvoltarea 
în cultură, în limba românâscă și lățirea 
spiritului de colegialitate, cari formeză 
scopulă societății. Resultatele activității 
anului trecută școlastică au fostă îmbu- 
curătore, der — după cum dioe însuși 
raportulă — resultatele ar pută fi și mai 
îmbucurătâre, dâcă întrega tinerime ro
mână dela universitate s’ar interesa de 
societatea „Petru Maioră*.  „Este conside
rabilii, num&ulă acelora universitari ro
mâni aici, cari nici membri nu s’au fă
cută*  — se 4ice iu raportulă societății. 
„Astfelă dintre frații din părțile Maramu
reșului nici in anula acesta nu s’a înscrisa 
de membru nici unulu; din părțile sătmă ■ 
rene mimai pe ună „frate l’amă putută sa
luta in mijloculă nostru*.

Constatarea acesta, ce-o face rapor
tulă este fărte intristătore. Indiferentis- 
mulă acesta, care ne uimesoe, trebue să 
înoeteze câtă mai curendă. Așteptămă 
— căci suntemă în dreptă — ca tine
rimea nostră, fără deosebire de provin
cia și ținută, să îmbrățișeze d’aoi înainte 
acestă societate cu căldura și dragostea 
cuvenită ei, căci mari și nobile suntă 
scopurile ce ea le urmăresce, și sfântă 
este datorința oe o au tinerii români 

universitari, din ori și ce parte, față ou 
neamulă din oare s’au născută.

Societatea a numărată în anulă a- 
câsta 22 membri fundatori, 33 membri 
onorari, 42 membri ordinari și 1 mem
bru ajutătoră. Sooietatea cu durere a- 
mintesce, că a suferită perderl prin măr - 
tea fericitulu Antoniu Mocsonyi de FoenI, 
Nioolae F. Negruțiu, membri fun
datori și a lui Ladislau Vaida, membru 
onorară.

A ținută societatea în anulă acesta 
2 ședințe generale ordinare, 5 ședințe 
generale extra-ordinare și 16 ședințe or
dinare săptămânale, în cari s’a pertrac- 
tată și resolvată agendele societății și 
s’au oitită lucrări și critice din partea 
membriloră.

Societatea în ședința sa generală 
din 14 Martie cu respectă la § ulă 10 
din statute a aclamată de membru fun- 
datoră pe Excel. Sa P. S. D. episoopă 
Mihailă Pavelă.

Dela edarea almanaohului, hotărîtă 
înoă în 1887/8, societatea în ședința sa 
generală extraordinară din 14 Martie a 
fostă silită să abcjicâ. Societatea a fostă 
constrînsă spre aoestă condusă de îm- 
pregiurarea, că nu a putută ave sprigi- 
nulă recerută la autorii noștri.

Totă în ședința gen. din 14 Martie 
s’a decisă, oa aflâudu-se între operatele 
membriloră, cari s’au cetită în decursulă 
anului în ședințele societății, lucrări de 
o valore mai mare literară, sooietatea să 
publioe de aci înainte pe una din acele 
ca adnex la raportulă său generală a- 
nuală. Cu referință la acestă condusă, 
societatea a hotărîtă în ședința sa gene
rală din 28 Maiu a. o. să tipărescă cu 
ooncursulă autorului, — ca adnex ia ra
portulă gen. din estan în 800 exemplare, 
în broșură separată, tragedia în 5 acte 
întitulată „Horia" de membrulă Ghiță 
Popp. ca cea mai de valăre literară din 
câte lucrări s’au presentată și citită în 
anulă acesta.

Biblioteoa numără ou finea aces
tui ană 1313 opuri în 1603 volume. 
Biblioteca s’a înmulțită în decursulă a- 
nului cu 76 opuri în 98 volume, exdu- 
sivă prin donațiunl din partea autoriloră 
și a altoră binevoitori, oum și prin în
registrarea unoră reviste literere perio
dice. Cabinetulă de lectură pusă la dis- 
posițiunea membriloră, a fostă în anulă 
acesta înzestrată cu 22 foi, diare poli
tice și reviste literare-sciințifice.

Averea în bani a societății, consistă 
din 4472fl. 82 cr. Fondurile societății se 
administreză de Magnif. Sa dl. Antoniu 
Schiau procuroră lu bunurile erariale, ca 
curatoră ală societății.

Societatea a împărtășită și anulă 
acesta 3 studențl universitari cu locuință 
în localitatea sa.

Din valorosulă opă ală lui Petru 
Mai oră: „Istoria pentru .nceputulă Roma- 
niloră în Dacia,*  edată de societate 
încă în anulă 1883, mai are 400 e- 
xemplare.

In decursulă anului au intrată la so
cietate 59 piese, cari se află tote păs
trate în archivă; eră dela societate s’a 
trimesă 52 corespondențe. Comitetulă a 
a ținută 20 ședințe.

Co misiunea literară a desbătută și 
criticată în ședințele sale operatele des

tinate a fi cetite în ședințele sooietății. 
Membrii: Ioană Gurița, abs. de filos. a 
cetită traotatulă său: „Despre originea 
limbii românesol". Valeriu Branisce, stud, 
fii., a presentată fasoiolulă d lui doctoră 
A. Șuluț-Cărpenișană „Graiulă ardele- 
lenescă în raportă cu limba literară de 
dinodee de CarpațI." Emiliană Popescu, 
stud, fii.., a oetită în două ședințe stu- 
diulă său despre: „Risipirea Ierusalimu
lui de Ioană Baracă pe basa opului is
torică greoescă Iosifă Flaviu: „Resbelulă 
judaioă". George Morariu a cetită în o 
ședință prima disertațiune din oielulă 
său despre „Morbus Venerei“. Ioană 
Bunea, stud, fii., a cetită o disertațiune 
întitulată: „Ideile lui Winkelmann des
pre frumosă." G. Poppă Lemenyi, stud, 
tech., a cetită o luorare despre „Trenu
rile eleotrioe", însoțită totodată de espe- 
rimente. George Morarii, stud, med., a 
cetită disertațiunea a doua din ciclulă 
său despre „Ohanore", vorbindă în spe
cială despre ulcus molie, anatomia pa
tologică, simptdmele, diagnosa, diferența 
lui de alte ulous-url și în fine despre 
therapie. Iosifă Blaga, stud, fii., a oetită 
studiulă său intitulată: „Teoria repro
ducerii ideiloră". 7. Branisce, stud, fii., 
a cetită o critică asupră noveleloră 
„Jertfa și Gelosia" de N. S. Rădulesou 
Niger (Bucuresol 1891). George Poppă, 
st. fii., a cetită studiulă său: „De unde 
a intrată povestea Arghiră și Elena în 
literatura maghiară." George Morarii a 
cetită în două șediuțe studiulă său des
pre „Syphilis" (Lues). George Poppă a 
cetită în două ședințe lucrarea sa „Horia", 
tragediă în 5 acte. Și în anulă tr. școl. 
s’a redactată foia societății „Roșa cu 
Ghimpi".

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

Bistrița, 15 Septemvre. Mane
vrele de erl, ce au decursu pana 
la 1 6ră după prân^u, s’au termi
nate cu retragerea pârtiei de nordu 
pană la Szasz-bodok. Regele și 
archiducii visitară frumdsa posiți- 
une a artileriei. Majestatea Sa dis
tinse pe generalulu Lahovary cu 
o conversațiune mai lungă. La 6 
6re a fostu unu prâneju de curte 
cu 49 de tacâmuri, lacarealuatu 
parte și generalulu Lahovary cu. 
adjutantulu seu căpitanulu Ghica.

Berlinu, 14 Septemvre. Bismark 
a declarată unoru deputațl amici 
ai sei, că nu va veni în parlamentă.

Cununiă. D lă Geoigiu Șandoră, pro
prietară în Cuieșdiu, și d-ra Măriora 
Grozavă din Orșova se voră cununa Du
minecă, în 8 (20) Septemvre c. în bise
rica română gr. or. din Orșova.—Dorimă 
fericire tinerei păreohl!

Proprietară : 
Dr. Aure! Mureșianu.

Redaotoră responsabilă iuterimală:
Gregoriu Maiorii.

tămă pentru sarcina ce și-a luat-o 
în interesulă causei române de a 
înfățișa literatura ndstră națională 
în adevărata sa coldre publicului 
cultă europenii și în deosebi, în 
Germania, unde pănă acum nu era 
mai de locă cunoscută activitatea 
intelectuală a poporului română.

București, 28 Augustă.

Teofil Frâncu.

Amalfi până la Salerno, dele Salerno la 
Capri, dela Capri la Ischia, Cap Misene 
și Posilippo — îl erau drumurile și locu
rile cunoscute și între dmenii aceștia o- 
țălițl și îndrăsnețl, cari se jucau ou vie
ța, deveni și elă atâta de oțelită și 
îndrăsneță, încâtă chiar Petruccio îlă 
admira și-lă folosia ca spionă în între
prinderile sale mai periculâse. Tote vă
găunile strimte, și pescerile misteriose, 
pe cari le formau stâncile de pe țermure. 
le ounoscea Pillone ca pe Ave Maria, și 
de multe-orl avură să-i mulțămescă lui 
Pillone scăparea loră. Intr’o nopte ajunse 
lucrulă la o luptă crâncenă eu agenții 
vamali, Petruccio fu împușcată și puține 
dile mai târdiu rămase Pillone erăși fă
ră ajutoră și părăsită pe pieța din A- 
malfi.

„De multe-orl decide o împrejurare 
mică viitorulă unui omă; totă așa se în- 
tîmplâ și cu Pillone. In piâță locuia ună 
librară, în galantarulă căruia se afla oâ- 
teva cărți vechi. Copilulă îșl alesese par
tea acesta a pieței oa locă de preumblare, 
pentru-că aici sorele încălcjia mai tare 
erna și ospeții din cârciuma murdară îl 
dădeau din cândă în cândă câte ună 
bană seu o bucată de pâne, cândă ple
cau acasă. Insă oopilului înoepu să-i fiă 

urîtă; căci aici nu era nimeni, care să 
se joce că copilulă adoptată de Petruc- 
oio, și elă nu mai avea poftă se ceră 
proteepune dela magistrată. Pe când 
se juca cu cânii din pieță, și demulte- 
orl le răpea din prada roră, luâ ună 
oărbune și începu să desemneze cu elă 
pe nisce lespezi de pietră seu pe păreții 
cei albi ai caseloră.

„Intr’o di, pe când imita literile, pe 
cari le văduse în galantarulă librarului, 
simți oă cineva îlă bate amicală pe spate. 
Era ună bărbată, care dela mdrtea tată
lui său se interesa fărte tare de den- 
sulă, der copilulă era așa de sfiiciosă, 
încâtă voia se fugă, deși bărbatulă îlă 
privea cu blândețe. Era vechiulă scrii- 
toră, pe care-lă cunoscea bine Pillone, 
și care se ocupa cu compunerea scriso- 
riloră amorose, căpătândă pentru fiă-care 
câte 4ece tornese*).  Acum elă voia să-și 
lațescă meseria și vădendă că Pillone 
are aplicațiune cătră arta acesta, oare 
era în Amalfi ținută de forte grea, îl 
făcu propunerea, să-lu inițieze în secre
tele aoesteia și Pillone primi cu bucuriă 
oferta acesta — căci era mândru, că pu
tea se învețe a scrie!

nisce bani italianl.

„Ce vieță deosebită se desfășura 
de aici înainte pentru copilulă celă vioiă! 
Trebuia se cretjl, că n’are destulă răbda
re, ca se facă literile acelea, pe cari ’i 
le cerea pedanlută său învățătoră. Pillone 
înse lucra ca o albină: elă simțea, că 
în arta acesta secretă zace o putere ne
mărginită, cu care putea să stăpenesoă 
pe semenii sei. A domni, a domni — 
în cuventulă acesta era ceva, ce-i pre
ocupa cu totulă spiritulă său ; elă învă
țase, ce va se dică a fi sclavă !

„Dela soriitorulă acesta ajunse elă 
în comptoarulă notarului din Amalfi, și 
urmându-lă pe acesta într’o călătoriă de 
afaceri la Neapole ’i se făcu oferta, să 
între în serviciu la celă mai bună ad
vocată de aiol, căruia îl plăcu mintea a- 
geră a copilului. In fine îșl ajunse sco
pula. Nu mai era copilulă desprețuică 
elă păzitorului de capre, care trebuia se 
umble din casă în casă pentru ca să 
capete câțiva bani; elă era aoum signo
re, purta haine negre și locuia într'ună 
paiață; aoesta nu-i fu destulă. — Elă 
nisuia la ceva mai mare.

(Va urma).
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Cursulii pieței Brașoviî»
din 15 Septemvre st. n. XWl

fiancnote românescl Cump. «24 Vend., 9.28
Argintii romănescă „ 918 9.23
Napoleon-d’orI - -- „ 9.25 M 9.28
Lire turcescl - - „ 10 48 n 10 53
Imperiali - - ■ „ 9.46 n 9 51
GalbinI .... „ 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albinau 60/0 101.— n

n n n ^°/o n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl - - • „ 120.— n 121.-
Mărci germane - - ,, 57.— M 57.50
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

Dosurile pentru regularea Tisei și Se-
ghedinului 130 50

Renta de argintii austriacă - - - - 91.15
Renta de hârtiă austriacă - - 91.
Renta de aură austriacă .... 109 80
LosurI din 1860 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1009.-
Acțiunile băncei de credită ungar. - 828.—
Icțiunile băncei de credită austr . ■ 279.25
Galbeni împărătesei- - 5.57
Napoleon-d’orI - • 9.28
Mărci luO împ. germane - 57 52’/,
Londra 10 Livres ster linge 117 15 "

ABONAMENTE
TRAHSILVAHIEr'
abonamentului este:

Cursulu la bursa din Viena.
din 14 Septemvre a. c. 1891

Renta de aură 4°/0 - 103 30
Banta de hârtiă 5°/0 • - 100 65
Împrumut,ulii căiloră ferate ungare -

aurii - - 115.25
dto argintii ■ 98.—

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

jLmortisarea 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 - 80
Bonuri croato-slavone........................ 104.70
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă .............................. —.—
împrumut,ulii cu premiulă ungurescii 139.75

§

Banca generală de asigu- ; 
rare mutuală „ Transilva- ( 
nia“ în Sibiiu caută unu C 
acuisitor pentru asigu- 5 
rări pe vieță pe lângă ( 
condițiuni favorabile. Do-C 
ritorii de a ocupa postulă S 
acesta binevoâscă a se ( 
adresa la Direcțiunea in- \ 
stitutului, presentându-se S 
după putință în persona. < 
661,3 2 /

„GAZETA
Prețulu

Pentru Austro-TJngaria:
luni............................................
luni............................................
anu............................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

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

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

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

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita ^iarulîi nostru până acuma.

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

Administraț. „Gaz. Trans."

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe
Pe
Pe

; •

fl. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

li

vrwoooot» «9

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

Budapesta—Bredealu Predeală—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 

de 
persdn.

Trenîî 
accele
rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă, 
accele
rată

Trenu 
accele
rată

Trenu 
do 

persdn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rată persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de

Trenă 
accele
rată persdn-

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
RAv
Bratca
Buci a
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădfișel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Ui<5ra
Vințul de sus 
Aiud&
Teiușă

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Oopșa mică•
MediașG 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalău 
Homorodiî
Augustinii 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișft 
Predeala 
Buourescl

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

Tren de 
persdne

12.20
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

3.25
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
Predealu
Timișă
Brașovtt j

Feldidra
Apața 
Augustinii 
Homorodă 
Hașfalău 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașii
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu
Orăciunelâ
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

948
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

Aiudâ 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișîi 
Apahida
Clușiu

Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșii
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
i Bucia
Bratca

, Rev
’ Mezo-Telegd
' I
> Oradea mare. 
I

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

Muresu-Tudosă—Bistrița, , ■>

Murgșh-Ludoșîî . . . . 
Țagu-Budatelich . . . . 
Bistrița.............................

4.-
6.48
9.59

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

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
12.09
2.24
4.47
8.40

i 6.05

Aradu
Glogovațft 
Gyorok 
Paulișîl 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșind 
Zamă 
G-urasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotti
Vinț. de josu 
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

Teiușu 
) Alba-Iulia 
i Vinț. de joșii 
[_ Șibotti 
j Orăștia 
, Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamii 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
RadnaLipov; 
PaulișU 
Gyorok 
Glogovață

a

Aradu
Szolnok
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

Simeria (Piski) PetroșenI || Petroșeni-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
Hațegii 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 Hațegii 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

Copșamică 
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
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșamieă

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
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
<

Regh.-săs.
Oșorheiu ’

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

««■ii—1 n 111*! iai> fli ia

Turda— (xliirisu

4 1 5

Aradfl 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50

twhirisu—Turda

Hunedora—Simeria (Piski)

Simeria (Piski)—Hunedâra

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

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20| Turda 4.50 9.30 2.30 8.50<
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișîi 5.10 9.50 2.50 9.10 Brasov—Zernesci

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Bistrița—Mur ești-Tudoșîi
1.16
4.15
L2Î

Bistrița.............................
Țagu-Budctelică . . . . 
Murâști-Ludoșft . . . .

Sigliișora—Odorheiu || Odorheiu—Sigliișora

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Brașov 
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brașov

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză drele de nopte.

8.20
9.44

----------——nCareii-marI.... 5.5o| Zelău........................ 1.56 Zernesci
Brașov

8.-
8.24Zelău........................ 11.—| Careii-marI .... 6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.
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