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Lucra mare ! Ia pressa oposi- 
țională maghiară s’a ivită ună 
nou Mesia, care eri a descinsă din 
Budapesta la Clușiu pentru ca se 
prepare tăremulă mântuirei Un- 
guriloră ardeleni.

Acestă făcătorii de minuni nu 
este altulu, decâtă contele Apponyi, 
șefulă partidei „moderate41 seu 
„naționale44, cum se numesce ea 
acți. Elă a venită acum pentru 
a doua-oră în Ardeală, cu scopulă 
ca să predice Maghiariloră arde
leni calea mântuirei, se-i abată 
de pe drumulă greșită, de-a mai 
merge cu guvernulă, și se i facă 
să-și întdrcă speranțele asupra lui, 
căci elă este Anti Christulă Ma
ghiariloră ardeleni și lui ’i s’a în
credințată chiămarea providen
țială, de a-i mântui de primejdia, 
ce-i amenință din partea naționa
lităților protegiate de guvernă.

Din incidentulă acestei visite, 
t6te foile oposiționale unguresc! 
se ocupă de sdrtea Ardealului. 
Tdte durdue și trăsnescă asupra 
lui Szapary și a antecesorilor sei, 
din causă că dela uniă înedee, â- 
decă în timpă de douăzeci și 
cinci de ani, n’au fostă în stare 
se strivescă pe Românii și pe Sașii 
din Ardeală, ci i-au ocrotită me
reu în spinarea Maghiariloră, în- 
cărcându-i cu privilegiul'! și pro
tecții.

Acum însă s’a ivită și pentru 
Maghiarii ardeleni adevăratulă 
Mesia, pe care, ce-i ce-lă voră urma, 
mântui-se-voră. Elă cu sabiă de 
focă va culca la pămentă pe vrăj
mașii Maghiariloră ardeleni și-i va 
duce pe aceștia la limanulă mân
tuirei. Se sprijinimă deci pe con
tele Apponyi, căci elă este Mesia 
Maghiariloră-ardelen!!

Acesta este tonulă, în care se 
esprimă foile oposiționale ungu
resc! de tdte nuanțele. Ele gă- 
sescă, că tractarea guvernelor de 
pănă acum țață cu naționalitățile, 
și mai alesă față cu Românii și 
cu Sașii din Ardeală, a fostă peste 

măsură blândă și lașă. Trebue să 
vină dec! la putere ună guvernă 
energică, precum promite a fi gu
vernulă lui Apponyi, care ca prin- 
tr’o minune să 4^ca naționalită
ților : faceți-vă Maghiari, și s’au 
făcută!

Față cu aceste explosii ale șo
vinismului și netoleranței națio
nale unguresc!, noi ne aducemă 
aminte de proverbulă Românului, 
care 4ice, că Dumne4eu, când vre 
să bată pe cineva, mai înteiu îi ia 
mintea. Cam pe calea acesta au 
apucat’o și șoviniștii aceștia. Ei 
nu se mulțămescă cu supremația 
absolută, ce o au asupra naționa
lităților ; nu li suntă de ajunsă 
favorurile nenumărate, ce li-se dau 
din partea guvernului pe tdte te- 
renele în socotela poporeloră ne
maghiare; ei nu-su mulțumiți cu 
atâta, că din dările grele aruncate 
pe spinarea poporeloră nemaghiare 
se ridică și susțină mulțime de 
șcdle și așe4ăminte culturale es- 
clusivă pentru poporulă maghiară 
și pentru cultura maghiară, în 
timpă ce naționalității oră numai 
li-se ia, der nu li se dă nimică ; 
în fine nu le este șoviniștiloră 
destulă, că limba nostră este to
tală eliminată și huiduită pe tdte 
terenele vieții publice, er din func
țiunile de stată și administra
tive amu fostă daț! afară și în- 
locuiți pretutindenea cu indivi4! 
din săminția loră, or! cu nisce 
miserabili renegați, car! față cu 
poporulă nemaghiară nu cunoscă 
chiămare mai patriotică, decâtă 
a-lă denunța și prigoni fără cru
țare, și pe car! cu tdte acestea 
suntemă condamnați a-i susține și 
îmbogăți din munca și suddrea 
nostră: — Cu tdte acestea tiranii 
noștri vedemă, că nu suntă mul
țumiți, ci fără rușine de dmen! îș! 
ridică glasulă în publică, pretin- 
4endă susă și tare ună guvernă, 
care se ne despe ă de tdte ale 
ndstre și la fine se ne stîngă într’o 
lingură de apă.

Der nu va fi ! Tirăniași-a ajunsă 

culmea sa și de-ar veni la putere 
ună guvernă ori câtă de barbară, 
mai departe față cu noi nu va pute

CRONICA POLITICĂ.
— 2 (14) Decern.

— In Reiohstagulti germanii con
tinuă discuția asupra conYențiiloru co
merciale. D-nii Marschall, secretarii de 
StatQ, și d. de Caprivi au vorbita în- 
tr’una din ședințele treoute. Marschall a 
cjisil, că decă și oonvențiile înoheiate ar 
put6 fi numite liber-schimbiste, elft nu mai 
scie de unde arh înoepe protecționismulO; 
în Germania sistemulft protecționistfi va 
fi moderata seu nu va fi, guvernulă va 
face totd ce va pute pentru agricultură. 
CancelarulQ Caprivi a oestiunea
argintului este pendinte de vr’o 20 de 
ani; condițiunile în cari se află Engli- 
tera și Amerioa nu sunta de natură a 
încunjura pe aceia cari ara dori sâ reia 
oestiunea. însăși oestiunea bimetalismului 
constitue una mijlooa de agitațiă; se 
dau publioului soiri fără a se cunosce 
esența lora. Răsboiula vamala cu Aus
tria dise Caprivi era apropiata ; șansele 
Germaniei ara fi fosta mai puțina favo
rabile, căol Austro-Ungaria pdte ușora 
să opresoă intrarea mărfurilora germane, 
pe când Germania nu se pdte lipsi de 
cerealele austriaoe. — La Bruxelles mi- 
nistrula afacerilora străine a depusa Vi
nerea trecută pe biroula Camerei trata
tele de comerciu ou Germania și Aus
tro-Ungaria. — In aoelașl timpfi se 
vestesoe probabilitatea întrărei unui nou 
aliata în liga vamală. „Neue Fr. Presse“ 
e informată din MadridO, oă negociările 
între Spania, Germania și Austro-Un
garia pentru intrarea celei dinte i în 
liga vamală sunta apropiate; ele sunta 
deja admise în principiu. — De interesa 
e, ce tficâ diarele rusescl despre noua 
ligă vamală. O depeșă din Petersburg 
spune, oă prinoipalele (fiare arată nemul- 
țămirea lora pentru tractatele de oo- 
merciu ale Germaniei și Austriei; ele 
insistă asupra nevoii unei înțelegeri mai 
intime între puterile, oarl nu faoă parte 
din liga vamală. „Nevoie Vremia“ 
crede, că Germania și-a asigurata pre- 

ponderafița eoonomică în centrula Eu
ropei ; Rusia și Franoia c^00 numita 
fdiă trebue să se înarmeze în oontra a- 
cestei ooudițiunl vamale. „Novosti" de- 
olară, oă una traotata de oomerciu între 
Rusia și Francia a devenita, în aoestă 
momenta, absoluta necesara.

— Față ou înarmările rusesc!, lui 
„Daily News“ i-se anunță din Odessa, 
oă cele 4 regimente din garnisdna de 
aoolo au primita ordina să plece numai 
decâta spre granița sud-vestioă a Rusiei. 
Regimentele acestea vora face parte din 
acela corpa de armată, oare se va forma 
din diferitele garnisdne staționate la 
mă(jă-di a imperiului și oare va trebui 
să plece peste oâteva (file pentru a în
tări frontiera dinspre apusa a Rusiei. 
Plecarea celora patru regimente a fosta 
făcută după una ordina atâta de grab
nicii, înoâta ofițerii au fosta ohiămațl 
ndptea din teatre și cafenele în oasarme, 
unde au primita numai decâta porunca 
de plecare. ț)iaru!a respectiva cjj00, că 
în Odessa e răspândită soirea sensațio- 
nală, oă Germania și Austro- Ungaria ar 
voi sg atace pe Rusia, și de aoeea gu
vernulă militară rusesoă faoe totă po- 
sibilulă să-și întărăscă frontiera de oătră 
apusă.

— „Fremdenblatt“ află , oă archi- 
ducele Leopold Ferdinand ofițeră de 
marină atașată la escadra Mediteranei 
a trecută într’adevără prin Constanti- 
nopolă întoroendu-se în Viena, unde a 
fosta oa să asiste la căsătoria surorei 
sale, dăr că nu a făcuta nici o visită 
și încă mai puțina s’a ooupata de corn- 
binațiunile politice ce ’i se atribue. Ti
nerețe arohiduoelui trebuia să escludă 
ori ce ideiă de misiune politică.

— Corespondentula din Berlina ala 
clarului „Standard“ anunță, oă regina 
Victoria a fosta invitată să asiste la 
nunta de aură a regelui și reginei Da
nemarcei, care se va oelebra la 24 Mai 
viitorO, când e și efiua nasoerei Majes- 
tății Sale bitranioe. Impăratulă Wilhelm 
Țarulă și Țarina, prințulă și princesa de 
Gales au răspunsă deja la învitațiunile 
suveraniloră danezi.

— O telegramă din Belgradă anunță, 
că pressa oposițională sârbâscă continuă

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Apa curge, petrile remânu.

Cetindă interpelarea baronului 
Nopcsa, din delegațiunl, și respun- 
sulii baronului Bauer, ministru de 
resboiu, îmi veni aminte vorba 
Românului: Nimică nou sub sdre. 
Es ist alles schon da gewesen.

Baronulu Nopcea pretinde, ca 
institutulă geograficii se introducă 
în loc denumirile „valahe44 ale mun
ților, piscurilorii, văilor etc., numiri 
maghiare; er br. Bauer consimte și 
promite. Se vede, că domnialoru 
au uitată pățăniile Maghiariloră 
cu Nemții germanisatorl, — hu
sarii lui Bach — cari la anulă 
1850 au vrută se germaniseze Un
garia și Ardealulă. Se ridicămă 
nițălă velulă și se ne amintimă 
trecutulă.

Rescbla Maghiariloră fu înecată 
în sânge, er Nemții austriac!, mare 
parte aventurieri adunați din tdte 

provinciile și din tdte clasele so
cietății, au năpăstuită asupra a- 
cestoră țerî, ca se ne civiliseze, în 
faptă însă, ca se ne germaniseze.

S’au apucată deci numai de
câtă de lucru. Pe acelă timpu cu 
trenulă se putea comunica pe ca
lea ferată, din Pesta numai pănă 
în Solnocă. Numirile maghiare 
nu le plăceau Nemțiloră și de a 
ceea ei au propusă se se schimbe 
numirile unguresc! pe nemțesce 
astfelă :

Allomâs: Kardszagujszâllâs= 
Station: Schwertgestankneuesquartir.

Allomâs: Fuzesgyarmat=/Stown: 
Zalde-Colonie.t

Allomâs : Fuzesvâr= Station : 
Zable, und warte.

Allomâs : Hajdubdszormeny = 
Station: Ilajduken wuthender Ar- 
menier, etc.

In asemenea modă au germa- 
nisată numele sateloră.

Pe acelu timpă se afla în Er- 
szentkirâly ună Unterbezirks- Comi

sar, cu numele Zerowits, o lăpă- 
dătură din Galiția, orbă de ună 
ochiu. Acestă individă s’a pusă 
pe lucru ; în tdtă săptămâna aduna 
în biroulă seu pe ju4ii comunali, 
cărora le ținea prelegeri, cum tre
bue pe viitoră se-ș! numescă 
sătulă.

Comuna Farkasorra a botezat’o, 
Wolfsschnalze; Okoritd-Ochsensee 
etc. Bietulă jude din Farkasorra 
ună ană întregă n’a fostă în stare 
se învețe a pronunța numele sa
tului seu, de nou botezată: Wolfs
schnalze.

„Ți! De l’ar fi mâncată 
corbii împuțită, spurcăciune de 
omu, cum se ne batjocurescă să
tulă nostru44, 4i°eau bieții ță
rani.

Ună altă comisariu, cu ocasiu- 
nea celei dinteiu numărări a po- 
porațiunei, în anulă 1850, etă cum 
a purcesă:

— Cum te chiamă?
— Me chiamă Beregszdi Be- 

regszegi Jânos; sunt nobilă din 
moși și strămoși, mă rogu să în
semnați acesta.

— Wie heisst er?
— Beregszoi Beregszegi Jânos, 

răspunse scriitorulă, care purta 
registrulă.

— Das ist mir zu’lang, das kann 
ich nicht aussprechen. Schreibe 
Sie Ihn: Szabd Jânos.

— Aber ich bitte Herr Comi
sar, der Herr heisst BeregszdiBe- 
regszegi Jânos.

— Das schadet ihm gar 
nichts; schreiben Sie ihn nur: 
Szabd Jânos.

Mulțimea înjura, er cei ce preve
deau o mulțime de esperimentăr! 
atâtu de periculdse șî ridicule, se 
mângăiau cu cuvintele poetului 
maghiară: „A zsoldos ezrek szâb- 
lyâin, gydzni fog a kor szelleme.44

Cum! se pdte, ca Maghiarii 
din tdte aceste să nu fi învățată 
nimica ? Tristă, forte tristă!

Părerea generală, că d-lă mi 
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a se ooupa încă ou esposeulu lui Kal
noky, și mai aleșii ou declarația lui pri- 
vitâre la Bosnia și Herzegovina. Pressa 
guvernamentală primesoe cu linisoe de
clarația, oă Austro-Ungaria ține neatinsă 
independența statelorh din Balcani și oă 
n’are de gândii să mergă pănă la Sa- 
lonică; foile oposiționale însă primescă 
acâstă deolarațiă ou îndoielă și atragă 
atențiunea Serbiei la aoeea, oă ea are 
de luoru ou diplomația austriacă, oare 
niciodată n’a grăită adevărulă. „Male 
Novine" atacă direotă pe Kalnoky și pe 
Kallay, oă contrazică în tâte declarați- 
iloră lui Andrassy și ale lui Haymerle. 
Politica acesta, Zi°® organulă âerbescă, 
nu este niol deschisă, niol sinceră, ci în 
două fețe. Serbia însă niolodată nu va 
renunța la Bosnia și Herțegovina, er 
oetățile-de-paoe ridioate în modă rnăes- 
trită de Kallay se voră dărîma mai cu- 
rendă, ori mai tarcjiu.

Esposeulu contelui Kalnoky și Serbia.
Scimu, că contele Kalnoky în 

esposeulu seu din delegațiun! s’a 
pronunțată și în cestiunea ocupă- 
rei Bosniei și Herțegovinei. ț)ia- 
rulă „Odjek" organulu autorisatu 
alu guvernului serbescfl, publică 
din nou ună articolu în care pune 
în contrazicere espunerile contelui 
Kalnoky, cu tractatele europene. 
„Odjek" c|ice:

„Contele Kalnoky n’a avută dreptă 
să esprime îngrijirea sa, că poporulă 
serbesoă va veni în confliotă ou trata
tele europene. Nici ună faptă nu esistă, 
oare să dea ansă la o îngrijire. Gruver- 
nulă aotuală ală Serbiei, care la diferite 
alegeri a câștigată înorederea națiunei, 
e o garanțiă suficientă pentru o atitu
dine leală față de străinătate. Fără să 
intrămă în raporturile parlamentare ale 
Austro-Ungariei, trebue să epcemib 
guvernulă nostru față de maioritatea 
aprope unanimă din parlamentă, trebue 
să-i servesoă contelui Kalnoky ca o ga
ranțiă suficientă, oă națiunea va călca pe 
o cale leală, ca și pănă acum. Decă cei 
din Viena arată veleitățile unei Serbii 
mari, atunci noi răspundemă : Și in Aus
tro- Ungaria suntă veleități. Nu scie con
tele Kalnoky nimică despre vocile, cari 
în contrazicere cu traotatele, ^ceră ane
xarea Bosniei și a Herțegovinei ? Nu 
scie densulă, oă ună ministru austriacă 
a anunțată pătrunderea pănă la Salo- 
nioă? Nu-i e cunoscută broșura inspirată 
de colegulă său, ministru de răsboiu, în 
care se polemisâză vehementă în con
tra Rusiei, deăreoe acesta nu vrea să 
intre în pertraotări ou Austro-Ungaria 
în privința împărțirei Peninsului-balca- 
nice,u piarulă „Odjek" polemisândă apoi 
ou contele Kalnoky, Z’ce î^tre altele ur- 
mătărele:

„ Afirmațiunea contelui Kalnoky, oă 

Austro-Ungaria a fostă constrânsă, ca să 
Rtragă în sfera puterei sale Bosnia și 
Herțegovina, oa țeră dela granița sud- 
vestioă, nu consună de looă cu trata- 
tulă dela Berlină. Din resoluțiunile și 
desbaterile oongresului dela Berlină ese 
lămurită, că Austro-Ungaria a primită 
mandatulă de"ooupare spre scopulă acela, 
ca să repatrieze pe fugiții din Bosnia 
și Herțegovina, și să resolve cestiunea a- 
grară.“

piarulă „Odjek" contestândă apoi 
dreptulă Austro-Ungariei de a ține și 
mai departe aceste provincii, Zloe ur* 
mătârele:

„Titlulă de dreptă, pentru ocupațiu- 
nea austriaoă a Bosniei și Herțegovinei, 
numai acela pâte fi, care se baseză pe 
decisiunile și motivele tractatului dela 
Berlină și oare a fostă sancționată de 
votulă Europei. Austro-Ungaria stă așa- 
deră în Bosnia și Herțegovina nu pen
tru aceea, fiindoă are lipsă de o țâră' 
mărginașă, nu pentru aceea fiindcă vo- 
iesce să iasă din limitele teoriei de pu
tere, ci stă acolo numai și numai pentru 
scopulă pacificațiunei, spre scopulă, care 
reiese', de sine din\interesele acestora, țări, cari 
au unu caracteră transitoru și care cu tim- 
pulu se potă împlini.1*

După aceea încheiă numitulă Z^1** 
ou următorulă pasagiu :

„Noi stămă oorectă pe basa trata- 
teloră europene. Deși aceste tratate au 
fostă create fără noi și în multe puncte 
în contra nostră, suntemă firml deciși, 
ca să le respectămă ou fidelitate și să 
așteptămă plini de încredere la drepta
tea Europei. Noi acoeptămă punotulă 
de mânecare ală dreptului de traotate 
europene fără nici o țărmurire: noi ce- 
remă numai, că acesta să fiă susținută 
față de ori cine și de ftă-care.**

„Serbătore națională".
Amintimu la altu locu ală foii 

nbstre despre venirea contelui 
Apponyi în cuibulă șovinismului 
ungurescă din Ardelu. T6te foile 
oposiționale aducu poclbne „ma
relui “ bărbatu ală „națiunei". 
Dintre tbte înse „Erdelyl Hirado" 
scrie sub titlu de mai susă unii 
articulu, din care estragemă pen
tru cetitorii noștri următorele, ca 
probă de fanatismă personalii și 
de bețiă șovinistă ungurescă. Etă 
ce Zice fițuica apponyistă din 
Clușiu :

„... Națiunea a urîtă rolulă de 
slugă, ce l’a avută pănă aouma; voiesce 
în fine să se ridioe și aă pretindă cu 
glasă mare a ’i se reda drepturile națio
nale jăfuite.

„Voirnă să fimă națiune er m națio- 
nalitate. De presentă Ungaria este în 
monarchiă o provinoiă, er nu o țeră to
varășă independentă. Paotulă dela 1867 

s’a falsificată ou desăvârșire; trebue 
deci să-lă rehabilitămă ârășl în adevără- 
tatea lui față cu Viena.

„Am comite o tradare în potriva 
națurei și în potriva Dumnezeului nostru 
națională", care în trecută a susținută 
pentru noi viitorulă, dâoă fii aoestei pa- 
tri ar privi și mai departe ou lașitate și 
dosire, eluderea nostră din oondiția nos
tră de stată.

„Apponyi s’a pusă în fruntea ouren- 
tului națională, în persona lui s’a con
centrată „patria maghiară" !... zadar
nică e ori ce ironisare, ori ce supițiune 
din partea partidei austro-ungare, căci 
a opri pe acestă bărbată în aoțiunealui 
e imposibilă. Pe Apponyi i-lă urmeză 
națiunea, er pe oei puțină credincioși îi 
împinge la o parte,... Cu elă trăimă și 
murim» !u

Suntemă curioși a sci, că ro- 
și-va, ori nu d-lă Apponyi, citindă 
acestă elogiu grandiosu, ce-i face 
codița sa patriotică din Ardelu?

SOIRILE QILEI.
— 2 (ld) Decemvre.

Cestiunea română. „ Naționalulă “ 
spune, că ilustrulă profesoră universi
tară din Roma, d-lă Roberto Fava, va 
scâte în ourândă o lucrare etnografică 
de mare importanță. Acestă lucrare va 
trata luptele grele ale naționalitățiloră 
din Austro-Ungaria contra supremației 
maghiare. D-lă Roberto Fava va face ună 
locă largă „cestiunei române0, o va dis
cuta din tâte punctele de vedere; va 
trata despre întrega mișcare națională 
pornită acum ună ană în regatulă Ro
mâniei în favârea Româniloră subjugați. 
D-lă Fava adresâză o sorisore plină 
de simțeminte nobile pentru poporulă 
românescă, cerândă și scrisorile de ade- 
rință ale studențiloră Italieni. Biroulă 
„Ligei" ia pusă la disposițiune tote aceste 
sorisorl, pe cari le va publica în stu- 
diulă său. Sorisârea d-lui Fava se va pu
blica î-n ourândă. Amintimă, că d. Fava 
e ună entusiastă apostolă ală naționali- 
tățiloră subjugate, și în dia-rele sal® 
„Epoca" și „Presente" apără causa loră 
și combate tirănia.

** *
„Liga pentru unitatea culturală a Bo- 

mânilorii". Cetimăîn „Naționalulă": Cer- 
culă radicală ^Carlo Cattaneo0 ală stu
dențiloră din Milano a trimisă o scrisâre 
de încuragiare „Ligei", după ce aduna
rea generală pusese în desbatere proce- 
sulă dintre noi și Maghiari. Acestă scri
sâre a fostă împărtășită și studențiloră 
maghiari din Budapesta, preoum și al- 
toră asociațiunl, cu cari dânșii stau în 
corespondență. — Biroulă „Ligei" e infor
mată din Berlină, că partidulă națională 
germană, a alesă o comisiune însaroi- 
nată dea face ună apelă cătră șefii na- 
ționalitățiloră din Austro-Ungaria pentru 

alcătuirea unui programîî comună de 
luptă contra turbării șovinismului ma
ghiarii. ** *

împăratule Germaniei la Bucurescî. 
Am anunțată deja că împăratule Wil
helm va veni la Bucurescî. Acum în oer- 
curile politice din Bucurescî se dă ca si
gură scirea, că împăratule Wilhelm va 
veni de sigură în luna lui Martie, la Bu- 
ouresbl.

** *
Apelă. Toți acei P. T. Domni, cari 

au binevoită a primi liste de subscripții 
benevole pentru tipărirea replicei junimei 
academice române din Austro-Ungaria suntă 
rugați a-le retrimite în timpulă celămai 
scurtă posibilă, ultimulă termină espirată 
fiindă la 30 Noemvre n. a. o. — Viena- 
G-ratz, 11 Deoemvre n. 1891. Pentru co- 
mitetulă esecutiv. G. Candrea.

♦ * *
Kossuth despre alegerile viitore. Intr’o 

scrisâre, ce-a adresat’o Z^ele trecute, 
Kossuth deputatului Lukats Gyula se es- 
primă în modulă urmâtoră față cu viitârele 
aleger:

M’așI bucura, dâoă poporulă ma
ghiară ar desfășura o astfelă de activi
tate energică, înoâtă partida D-vdstră 
(cea independentă — Red.) să ajungă la 
majoritate în dietă prin alegerile viitdre; 
m’așl bucura, pentru că atunci s’ar ade
veri, că așa numita constituțiune a Unga
riei, este o mare minciună și vălulh orbi- 
toră ar oădâ de pe ochii poporului ma
ghiară...

** *
Pentru bolnavii de tifusă. Fiindcă da 

Brașovă graseză în dimensiuni mari tifu- 
sulh, căpitanatulă orășenescă atrage aten
țiunea proprietariloră, cari au servitori 
bolnavi de tifusă, ca pe aceștia să nu-i 
trimită acasă, căci prin aoâsta ușoră s’ar 
pute propaga bâle în diferite comune, 
ci să-i îngrijescă înși-șl, sâu să-i trimită 
în spitale, după cum să prevede în § 32 
ală legei pentru servitori.

** *
Conoertu ală d-lui Musioesou in Oradea- 

mare. Cetimă în „Familia", că oorulă 
mitropoliei din Iași de sub conducerea 
d-lui Musicescu, reîntorcându-se din Pa
rish dela sfințirea capelei române de acolo, 
se va opri și în Oradea-mare, ca să dee 
acolo ună oonoertă.

** *
Corpurile de armată desființate. Or

ganulă militară „Reichswehr" din Viena 
spune, că administrația austro-ungară va 
suprima actuala împărțire în corpuri de 
armată și va înlocui aoâstă organisațiune 
prin cinci grupuri de arme a căroră re
ședință va fi la Viena, Praga, Lemberg, 
și Serajevo. Acestă reformă ar înlesni 
comanda în timpă de răsboiu și ar per
mite realisarea unei economii de 600,000 
florini.

nistru de resboiu, br. Bauer, a 
dovedită o mare slăbiciune, când 
a făcută Maghiariloru astfeliu de 
concesiuni, e din tbte punctele de 
vedere justificată.

Armată mai bravă, ca armata 
nbstră, rară găsesc!, cu tâte aces
tea în epoca mai nouă a suferită 
multe înfrângeri. Francesii ne-au 
învinsă pentru-că planulă de bă
taie se făcea și trimitea din Viena 
și era nestrămutabilu. Bărbați cu 
capă și inimă, cu talentă și cu- 
ragiu, precum era între alții 
și baronulă Ursu, erauîmpedecațl 
prin acelu plană în acțiunile loru. 
Prusienii ne-au învinsă, pentru că 

’i-amu vecțutu de „negură." Alții 
Zică: Es fălte uns an Hinterlader, 
und — sonst noch was, undsonst 
noch was.

Acum să ne închipuimă, că 
de esemplu Muscalii atacă Ar- 
dealulă ; dânșii voră înainta nu nu
mai pe drumulă țerei, ci pe tâte 
potecile, căci în Ziua fi® astăZi, 

pe unde trece ciobanulu cu tdte 
oile și cu caprele, trece și armata. 
Regimentele nâstre cu coloneii! 
loră în frunte, înainteză, după 
unu plană statorită, ca se le țină 
drumulă pe la tdte punctele.

Pe timpulă, când vânamu eu 
la urși cu Excelența Sa d-lu mi
nistru de răsboiu, br. Bauer, în 
munții Făgărașului și în munții 
Țibinului, numirile erau așa, pre
cum fuseseră de două mii de ani, 
— adecă românesc!; pănă va is- 
bucni resboiulu, acele numiri se 
voră schimba în „limba statului", 
și anume: în locu de Poiana-Nem- 
țului, va sta pe mapă: Nemettere; 
în locă de Clăbucetă: Bucsy; în 
locă de Racoviceană: Râkoczy; 
în locă de Buleasa: Bulasszony; 
în locă de Negoiu: Tbkoly, etc.

Colonelă își iau cu sine câte 
ună călăuză dela sate, vre-ună 
vânetoru, căci aceștia cunoscu 
mai bine munții; apoi ajungându 
în munți voră scâte harta și voră

Zice călăuzului:
— Ai să mă duci la Nemet

tere.
— N’am auZită de numele 

acesta.
— Pe mine să mă conduci în 

muntele Râkoczy.
— N’am pomenită astfelă de 

nume.
— Der muntele Bulasszony?
— Apoi bulendre de aceste 

pe aici tocmai nu suntă.
— Acestă munte e în vecină

tatea muntelui Bucsy.
— Pe aici buci nu suntă; 

D-vostră trebue că ati rătăcită, a- 
cești munți voră fi în Secuime.

— AuZi, omule! nu vorbi ni
micuri, acești munți suntă aici pe 
hotarulă vostru ; așa stă pe hartă.

— Hm! în carte erau și racii 
Țiganului, dâr aievea ca’n palmă."

Roma deliberante, Saguntum perit!
Nu de frica maghiarisării le 

Zică acustea, de aceea nici că-’m! 
pasă; s’au încercată Maghiarii de 

o jumetate de soculu mai de multe 
or! se maghiariseze numele „De
tunata11; i-au dată prin Ziare felă 
de felu de nume; a remasu înse 
și va remâne în vecii veciloră 
„Detunata."

Der e de temută, că dintr’o 
astfelă de prostia va urma o ca
tastrofă pentru armată, er acesta 
de dragulă șovinismului nu este 
iertată se se întâmple.

ț)eu nu sciu, care e mai mare 
nebuniă, aceea a Francesiloru, 
cari la an. 1790 nu s’au mulță- 
mitu, că au ștersă privilegiile și 
nobilitatea, ci au ștersu totodată și 
numele tuturoră Francesiloru, dând 
fiesce-căruia, în loculu numelui- 
ună numeru, începându dela nu
ni erulă 1, pănă la numerulu 34 
de milione, câți locuitori erau în 
Francia, — seu e mai mare ne
bunia acelora, cari vreu se facă 
Maghiari din 15 miliâne de lo
cuitor! în aceste țer! și pe aceste 
căi. Deosebirea între aceste ne-
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Lin fondulîi religionaru ală Bucovinei 
s’a data comunității sârbesci din Viena 
unii ajutora de 3000 fi. pentru înființa
rea unei biserici serbesci. La acesta ob
servă „Gazeta Bucovinei", că atunci când 
e vorba de adaptarea oaseloră de pe lângă 
mănăstirea din Suceava și pentru multe 
alte trebuințe ale Româniloră din Buco
vina, cum suntă bunăoră înființarea unei 
școle de fete superiore în Cernăuți, îmul- 
țirea claseloră paralele române la gim- 
nașiul din Suceava și altele și altele, aoest 
fondă „nu dispune de mijlooe," der din 
acâsta avere rămasă dela strămoșii noș
tri se potă înouviința mii de fiorini pen
tru trebuințe străine și instituțiunl, cari 
nu stau nici într’o legătură iou fondula 
religionara gr. or. din Buoovina.

* * *
Disolvarea Camereloră. Circulă svo- 

nulă, că guvernula are de gândă să di- 
sorve oamerile în Ianuarie viitoră pentru 
ca alegerile să se încăpă în Martie.

♦ * *
Apponyi în ciușiu. Ama amintită 

deja, că corifeulă partidei „naționale", 
contele Albert Apponyi va merge la 
Ciușiu unde împreună cu aderenții săi 
va ave o conferență. Apponyi a și so
sita Sâmbăta treoută săra. La gară a 
fosta întâmpinată de ună „mare" pu
blica, fiinda de față și tineri universitari 
maghiari. L’a salutată de bună venire 
Groisz Gustav, cjicândă, că în elă pri- 
vescă sorele răsăritoră în noptea vieții con
stituționale. Apponyi mulțumindă de buna 
primire cj’se> oă în Ardelă e puternică 
spiritulă națională (maghiară) și a venită 
ca să se însuflețescă de acesta și să-lă 
esperieze în Ciușiu. — Pe ieri, Duminecă, 
i-au fostă proiectată, banohetă, retragere 
cu torțe etc. — C’o vorbă, șoviniștii îșl 
facfi chefulă în Ciușiu.

* « *
Ex-regele Milană în Persia. Din Bel

grade se telegrafiază, că ex-regele Mi- 
lană, are de gândă să călătorescă în 
Persia.

** M-
înaintare. Cetimă în „Monitorulă 

Oficială", că d-lă ingineră Emilianii Po- 
povici, Română din Transilvania, a fostă 
înaintată la 16 Maiu 1891 la gradulă de 
șefă de secțiune la oăile ferate române. 
— Felicitările nostre.

** *
Vicarii ală Rodnei și parochă ala Nă- 

săudului, după cum se anunță din acele 
părți, este numită d-lă Dr. Ioanu Popii, 
profesoră de teologiă la seminariulă din 
Gherla. Introducerea a fostă fixată pe 
erl, 1 (13) Decemvre o.

** *
Pin Lasleulă Românii i-se scrie „Te

legrafului Română": In grădina lui 
Ioană Florea Trifu, proprietară în co
muna Lasleulă română, comitatulă Ter- 
navei mid, săpândă nisoe lucrători într’o

bunii e, că Francesii s’au nume- 
lisată ei pe sine, n’au făcută ni- 
merui nici unu reu. Asta o potă 
face și Maghiarii, der pe noi se 
nu ne insulte. Nu ne-amu făcută 
Nemți, nu ne vomu face nici Ma
ghiari!

Acesta li-a spus’o loru înainte 
cu 42 de anî renumitulu roman
cieră maghiară, baronulă Nicolau 
Josika, în cuvinte răspicate și ca
tegorice-

După capitularea lui Grdrgei, 
urmată în Augustă 1849, la Șiria 
(Vilâgos), fruntașii nemului Ungu- 
rescu au luată lumea în capă, 
care pe unde a putută scăpa, și 
au trecută granițele țerei. Asttelu 
a tăcută și baronulu Josika. Ajunsă 
în străinătate, informată despre 
curentulă, ce domnia încă de pe 
atunci în privința „principiului de 
naționalitate44, a scrisă la adresa 
Maghiariloră ună apelă, în care 
li-o spune verde, că să-și pună 
polta în cuiu de a maghiarisa

baie de petrișă, la o afuncjime de 5 
metri în pământă, au aflată ună cornă 
de vită de o mărime colosală. Cornulă 
s’a aflată în baia de petrișă spre fundă 
în direcțiune orisontală și adecă în lun
gime de 2 metri 73 centim., grosimea 
la rădăcină de 94 om., la mijlocă spre 
vârfă de 71 cm., tocmai la vârfă de 35 
om. Cornulă la rădăcină era ceva nero
tundă și golă, înlăuntru oam de 30 om., 
mai departe era totă plină. Luorătorii 
din nepricepere și neputândă cunâsoe, 
oe ar fi, l’au spartă, în cugetă că ar fi 
bani în elă. C6ja pe deasupra e ceva mai 
tare, er smeloiulă din lăuntru e ca ună 
felă de săpună albă ; la începută nu se 
ounoscea oe ar fi, unii dioeau, că ar fi 
osă de uriașă, er după oe s’a săpată totă 
s’a văd.ută ourată oă e cornă, căci e 
câtva strâmbă dela mijlocă și vârfă too- 
mai cum suntă și ac}I oele mai multe 
corne de vite. La vârfă e și ceva to
cită, oum suntă și la unii boi bătrâni ce 
au stată legați în grajdă lângă zidă. Ună 
neguțătoră a promisă pentru cornulă în- 
tregă 10 fl.

** *
Banca Angliei, precum ne spune o 

telegramă din Londra, a redusă scon- 
tulă său la 3 și jumătate.

♦* *
Emigrări din comitatulă. Zemplină. 

Cetimă în „Egyetârtes", că de când fi
loxera a nimicită viile, poporațiunea a 
ajunsă la sapă de lemnă și că nu este 
comună în Zemplină din care n’ar fi emi
grată locuitori la America ou grămada. 
La gările din apropiere pe fiă-care di se 
rețină de polițiă la gări oâte 10—15 emi- 
granțl. Mai mulțl au emigrată din ținu
turile Terebes și Gâlszecs. Cei venițl din 
Amerioa, mergândă erășl, ducă cu sine 
câte 10 persâne fiă-care.

** *
Nobilii maghiară nou. Foia oficială 

sorie, oă Majestatea Sa a dată titlulă de 
nobilă profesorului dela universitatea din 
Ciușiu,— Genersich Antal și următoriloră 
săi legitimi.

♦* *
Spionagiulă rusesoă in Bulgaria. Ce

timă în „Egyetertes", că ministrulă bul
gară de răsboiu a aflată înainte de asta 
ou câteva ună stată străină vo-
esce să-și prooure planurile de mobili- 
sare ale armatei bulgare. Funoționarii 
ministeriali au isbutită însă a împedeca 
ducerea la îndeplinire a aoestui plană. 
Iu decursulă cercetării făcute, guvernulă 
bulgară a ajunsă în posesia unei 
scrisori din oare resultă, că planurile 
erau destinate pentru atașații militari ru- 
sescl din BucurescI și Belgradă. Se cjice, 
oă atașatulă militară rusescă, baronulă 
Taube, ar fi oferită pentru aceste pla
nuri 30,000 franci.

vre-odată pe „Valahi44. înainte 
cu 300 de ani ar fi trebuită s’o 
încerc^, acuma e imposibilă. Ape- 
lulă termină cu cuventulă: Tropp 
tard.

Ună asemenea sfată li-a dată 
Maghiariloră, în primavera anului 
1848, presidentulă republicei fran- 
cese, Lamartine, cjicenclâ., că Ma
ghiarii și Românii formeză în 
oceanulă slavismului și germanis
mului o insulă verde. T6te înza- 
dară! Băla se vede a fi incu
rabilă.

Noi Românii unulă ca unulă, 
să ne facemă datorința pănă în 
sfîrșită, apoi: se stămu bine, să stămu 
fără frică; er Maghiarii să nu-șl 
uite de cțicetărea germană:

„Wer Păch hat, der stolpert 
im Grrase.

„Falit auf den Riicken, und 
bricht sich die Nașe44.

Unit Invalida fără patentii.

Corespondența „Gaz. Trans.44
Ceană (Sălagiu), Decemvre 1891.

Sânțire de biserică. Poporulă ro
mână gr. cat. din filia Ceană, în dieoesa 
gr. oat. a Gherlei, oomitatulă Selagiului, 
în adunarea bisericâscă ținută în 18 Maiu 
1887 a hotărîtă, ca în loculă bisericei 
vechi' de lemnă, să zîdescă una nouă din 
materială solidă, corăspuncjătâre preten- 
siuniloră timpului de față.

Multe au fostă greutățile, oe amă 
întimpinată la începută, dâr ou ajutorulă 
Provedinței și ală âmeniloră binefăcători, 
filia nostră a ajunsă în fine a-șl termina 
edificarea bisericei, care deși cam mică, 
e una dintre cele mai frumose biserici 
în ținutulă acesta. Sânțirea s’a săvârșită 
în 22 Noemvre prin MOD. protopopă D. 
Coroiană și prin alțl 7 preoți, anume: 
Georgiu Modi din Cehalulă rom., Va- 
siliu Sfura din Blagea, Vasiliu Mure- 
șanu din Șeuoa, Patrioiu Lobonță din 
T. Silvașiu, Vasiliu Patcașiu din Eriu- 
Hotoană, Emiliu Lobonță din Boianu- 
mare și Ștefană Oucu din Piru, de față 
fiindă ună publică numărosă.

Vorbirea de adio dela biserica oea 
vechiă, a rostit’o d-lă preotă V. Patcașiu, 
er în biserica cea nouă, după sânțire și 
după s. liturgiă d-lă protopopă pontifi- 
cante ținu o cuvântare pătruncjătâre, 
priu oare arăta oredincioșiloră însemnă
tatea și chiămarea, oe are biserioa, precum 
și datorințele fiă-cărui creștină față de 
dânsa. După acâsta administratorulă fi- 
liei, Patriciu Lobonță, a cetită istoriculă 
edificării bisericei și numele binefăcăto- 
riloră.

Cu tâte, oă acestă s. biserioă era să se 
edifioe din venitele sale modeste, neajun- 
gândă aoestea și fiindă poporulă sărman 
și puțină — numai 170 de suflece — au 
oontribuită mai mulțl poporenl din acestă 
filiă și din alte paroohii, pentru oarl, 
conformă propunerii făcute de ferioitulă 
Ladislau Vaida se va face ună protocolă, 
în oare se voră iuscrie numele dăruito- 
riloră și pentru cei reposațl în totă anulă 
într’o cji anumită se voră face rugăciuni 
solemne, er coloră, cari mai trăescă se 
va eșprima ou (acea ocasiune meritată 
recunosoință.

Fiă-ne permisă a înregistra aci nu
mele persâneloră și comunitățiloră, cari 
în ajungerea scopului ne-au dată mână 
de ajutoră: dela urmașii lui Georgiu Fi- 
leru, fostă proprietară mare în T. San- 
tou, 100 fl., Demetriu Pereni în Ceană 
100 fl., Vasiliu Haiducă în Ceană 100 
fl., Vasiliu Mureșianu în Ceană 100 fl., 
Georgiu Szilagyi proprietară mare în 
Sanislău 50 fl., Ștefană Marincașiu în 
Ceană 40 fl., Ioană Vastag în Eriu-Sân- 
craiu 5 fl.. Vasiliu Dragoșiu în Ceană 
10 flr, Vasiliu Rebeleșiu în Ceană 6 fl., 
Ioană Orosă în Seuca 5 fl., Teodoră 
Nagy în Ceană 5 fl., poporulă gr. cat. 
din T. Silvașiu 5 fl. 10 cr., poporulă gr. 
oat. din filia M6ra-Banfi 5 fl., tînârulă 
Gavrilă Cheregi în Ceană 10 fl., popo
rulă gr. oat. din T. Sântău 35 fl. 81 cr. 
poporulă gr. cat. din Eriu-Sudurîu 32 fl. 
72 or., poporulă gr. cat. din Eriu-Hoto- 
ană 26 fl. 60 cr., ved. Flârea Verzeșiu 
în T. Sântău 10 fl., tînârulă Georgiu 
Filepă în T. Sântău 5 fl., tînârulă Ivană 
Filepă în T Sântău 5 fl., poporulă gr. 
cat. din Boianu-mare 8 fl., poporulă gr. 
cat. din Seuca 14 fl. 60 cr., poporală gr. 
oat. din T. Sarvadă 11 fl., poporulă gr. 
oat. din Tașnadă 11 fl., poporulă gr. cat. 
din Blagea 10 fl., poporulă gr. cat. din 
Eriu-Cheoreușiu 8 fl. 31 cr., Ioană A- 
ohimă în I. Silvașiu 2 fl., Ioană Caprașiu 
în Orbou 5 fl., Vasiliu Ciobanoană în 
Blagea 5 fl., poporulă gr. cat. în Ceha
lulă rom. 5 fl., Kis Balint din Iașinadă 
1 fl.„ Mihaiu Onacă din M6ra-Banfi 1 fl. 
Georgiu Vișieu în Tașnadă 1 fl., Ga
vrilă Georgiu în Pele-Sărvăcjelă 1 fl., 
Vasiliu Conea în Jașnadă 1 fl., Georgiu 
Negrenu în Jașnadă 1 fl., Georgiu Do- 
lianu în Cehalușă 1 fl., Petru Preoupă 
în Cehaluță 1 fl., Pavelesa Oanoea în 
Orbou 1 fl., Gavrilă Gustușiu în Eriu- 
Cheoreușă 1 fi.. Ioană Ardeleanu în Ce- 
haluță 1 fi., Vasiliu Dohană în Seuoa 

1 fl., poporulă gr. cat. din Orbou 6 fl. 
20 cr., biserica gr. cat. din Orbou 82 or. 
Vasiliu Sabou din T. Sarvadă 1 fl. Ge
orgiu Dolianu din Cehaluță 2 fl., Si- 
meonă Szilagyi din Cehaluță 1 fl., Ioană 
Barcaonu din Ceană a cumpărată pe 
sema biserioei ioăne în preță de 12 fl., 
Ioană Balogă curatorulă biserioei din. 
Careii-marI a dată icdne și lumini în 
preță de 15 fl.

Pentru aceste marinimdse oferte se 
aduoe prin aoâsta cea mai cordială mul- 
țămită și recunosoință tuturoră contri- 
buitoriloră.

Etă așa se soie însufleți poporulă 
română pentru oausa sântă religidsă! 
Străinulă la privirea aoestei biserici, în 
mijlooulă unei oomune sermane și mi- 
ouțe, uimită stă pe locă și vrândă ne- 
vrândă trebue să recunâscă vitalitatea 
și simțulă religiosă ală poporului ro
mână.

După actulă sânțirei d-nii preoți 
fură provăcjuțl la oasa ospitală a locui
torului Vasiliu Haiducă din Ceană, âr 
d-nii cantori-învățători au fostă invitați 
la casa ospitală a d-Iui cantoră-învăță- 
toră din locă Georgiu Radu. Primescă 
mulțămita ndstră d-nii preoți și cantorl- 
învățătorl, cari binevoiră a participa la 
actulă Sânțirei.

Curator ia bisericdscă gr. at. 
din filia Ceani...

Literatură.
Romănisclie Revue, revistă politioă- 

literară. Direcțiunea: Wien, VIII., Feld- 
gasse 15. Apare la mijlooulă fiă-cărei 
luni. Fasoicululă 11 și 12 cuprinde: Von 
der „Academia Română", (1866—1891).
— Zur Frage des Memorandums der 
Romănen in Ungarn und Siebenbiirgen.
— Die psychologische Begriindung der 
elementaren DenkthătigkeitenimRahmen 
der Herbart’schen Wechselwirkung der 
Vorstellungen. Von Prof. Ștefană Ve- 
lovană. — Bucuresol zur Zeit der grossen 
franzosischen Revolution. Von Dr. Gion 
Ionescu. Deutsch von Em. Grigorovitza.
— Die Romănische Litteratur in der 
Bucovina (1774—1890). Von C. Morariu.
— Geschiohte der Romănen im trajani- 
schen Dacien, von A. D. Xenopol. — 
Aus romănischen Dichtern: D. Bolinti- 
neanu: Mihai des Tapfer’n letzte Naoht. 
Iosef Vulcanu: Das schonste Lied. 
Uebersetzungen von L. V. Fischer. — 
Rundschau: Von Hermannstădter Na- 
tional-Comite. 10 (22) Maiu 1891. Die 
„zufriedenen" Sachsen. — Litteratur.

DIVERSE.
Dumas pentru seraci. In (fiarula pa- 

risiană „Figaro", Alexandru Dumas face 
o propunere, vrednică de băgată în semă, 
tuturoră membriloră aristocrației și plu- 
toorației parisiene. Propunerea este, ca 
cu ocasia prâmjuriloră, și a totă felulă 
de serbări oe se dau, să pună o taxă 
anume, de ună franoă spre pildă, pentru 
adunarea unui fondă pentru săraci, cari 
n’au oe să mănânce, țfiarulă parisiană 
face apelă la elita socială francesă să 
primâscă propunerea eminentului autoră.

NECROLOGtJ. Sâmbătă în 12 n. c. 
a înoetată din vieță prin morte repen- 
tină în etate de 63 Ioană Busitia pro- 
lesoră de preparandiă în pensiune. In- 
consolații: soțiă, fii, frați, cumnațl,
cumnate, nepoți și nepdte, facă cunosoută 
acestă durerosă perdere.

Sighetulu-Marmaței, 12 Dec. 1891.
Fiă-i țărina ușdră și memoria bine

cuvântată !

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Cursulu pieței frlrașovii
din 14 Decemvre st. n. 5.881.

Bancnote românescl Cump. 9.29 Vând. 9.30
krgintă romănescă - „ 9.22 „ 9.27
M'npoleon-d’orl - - „ 9.29 „ 9.39
Gîre turcescl - - „ 10.58 „ 10.63
Imperiali - - - . „ 9.58 „ 9.63
fl-albinl - - - „ 5.45 „ 5.50
Ser is. tone. „Albina" 6°/0 101.—

n n n ^°/o n 99.50 n •
Suble rusescl - ■ » „ 112J/2 „ 113.50
idărcl germane - - „ 57.40 „ 57.90
Discontulă 6—8°/0 pe ană.
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Viena
1891

Cursulu la bursa din
din 12 Decemvre a. c.

Banta de aură 4%
Ranta de hârtiă 5°/0 ■ -
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 

aură " ' -
dto argintă ...

JLmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] 

▲mortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei]

ri

116,50
98 30

90 5
104.50
187.25

104 80
10110

129.75
5.59
9.86

57 971/,
117.90

111 50

a Căiloră Ferate Române face

25
ave locă

A.mort isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) ■ •

Bonuri rurale ungare ...... 
Bonuri croato-slavone......................
Imprumutulă cu premiulă ungures că 
Losurile pentru regularea Tisei și Se« 

ghedinului
G-albenl împărătesei- • - ...
Napoleon-d’orI - ............................
Mărci 1U0 împ. germane - ■ - -
Londra 10 Livres sterlings

PUBLICAȚIUNE

ooooooooooooocooooooooooooooo® o o
La librăria lg. HERTZ, Bucuresci,

Direcțiunea generală 
cunoscută prin acesta, că

O o o o o

au apărutu următorele cărți:
Memoriile lui Casanova. Prețul unei fascicule

»

istorică va

n
n

romanii

Prețulă unui esemplară
Prețuia unui esemplară

neîntrecută pănă în cjiua 
ilustrațiuniloră câtă și a

Copilulu Nebunei „
Lupta pe viață și pe mdrte „ 
Napoleon cuceritorul lumei „

Intăia tragere pentru acestă 
la 15 Decemvre st. v.

Sonata Kreutzer de Leo Tolstoi. 
broșată este 3 Lei 25 banî. 
elegantă legată 7 Lei.

Iaunea ilustrată: o revistă 
de astăcți, atâtă în privința 
bogatului textă.

Lumea ilustrată conține: romane, novele, modă, musică 
și felurimi. Ea apare de doue ori pe lună; prețulă 
unui esemplară e de 1 Leu 15 bani, er abonamentulă 
pe ană -e de 23 Lei 60 bani.

Fiăcare îșl pote procura atâtă acestă revistă, câtă și susă 
menționatele romane, dela ori-ce librăriă.

Depoulă generală pentru străinătate se află la d-nulă
I. Rubinstein, libraru, Budapesta.

(XXXXXXXX>OOOOOOOOOOOOOO

la Serviciulu de Întreținere din Bucuresci, Craiova, Piteșci 
Buzeu, Galați și Iași.

Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntă rugați 
a presenta cererile D-loru în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu 
resci celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 St. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiuni mai detaliate doritorii 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului 
ținere C. F. R., Bucuresci, Calea Victoriei Nr. 124.

P. la Bucu

se voru
Intre-

724—5.

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvre 1891.

Budapesta—Bredealu Bredeală—Budapesta B.-lPesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-B*esta (C® pșa-mică—Sibiiu
Trenă 

de 
persân.

Trenu 
acoele- 

ratu
Trenu 

de 
persân.

Trenă 
accele

rată
Trenu 
accele
rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
accele
rată

Trenu 
de 

persân.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny
Oradea-mare

Hezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cuoerdea
Ui6ra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușft

Crăoiunelti 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică j 

Mediaștt 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
HomorodO 
Augustinîi 
Apața 
Feldiora 
Brașovu j 

Timiștt 
Predealh 
Bucuresci

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

Tren de 
persdne

11.-
2.41
3.26
9.50

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

8.22
8.38
8.43

9.14

9.48 <
9.50.

10.06 i
10.28
11.04'
11.19;
12.27:
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

BucurescI
Predealu
Timișă
Brașovfi
Feldidra 
Apața 
Augustinîi 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică .

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfi
Teiușu

AiudQ 
Vințul de 
Uiora 
Oucerdea 
Ghirișh 
Apahida
Clușiu
NădășelG 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Oiucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Oradea mare) 

!

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

sus

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

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

12.17
12.47

1.26

I 
iAradft

Glogovații 
Gyorok 
Paulișă 
Radna Lipova 
Oonop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamii 
Gurasada 
Ilia 
Branioica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
ȘibotQ 
Vinț. de josti 
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
Vinț. de josă 
ȘibotG. 
Or ăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
ilia
Gurasada 
ZamO 
Soborșinti 
Berzava 
Conopfl 
Radna Lipo 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovații

Aradu -
Szolnok 
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59

va 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.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38
1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-micft

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8 02
8.30
9 05
9.34

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

iu - R.-săs.

Simeria (Piskî) Betroșeni || Petroșeni-Simeria (Piski

Cucerdea-

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorlieiu , 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-Băs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorlieiu , 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeui 6.— 10.50
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
HațegQ 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54

f Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
Petroșenl 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Căhirișft—Turda || Turda—Ghirișu

Aradft--Timișora || Timișora—Aradu
____________ î___

Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Aradu

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Simeria (Piski)—Hunedora

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

Hunedora--Simeria (Piski)

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

Brasov—Zernesci

Brașov 5.45 2.58
Zernesci 7.26 4.39

ifiernesci—Brașov

8.08 10.55 4.—
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.201 Turda
Turda 8.08 10.55 4<_

i| Turda
10.44| Ghirișu

4.501 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50

8.50
9.10

Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Sigliișora—Odorheiu Odorlieiu—Sighișora Brașov— S*-Cieorgiu

Mureșu-Tudoșu—Bistrița | Bistrița—Nlureșu-Iaidoșu

Murăștt-Ludoșii . . . .
Țagu-Budatelioiî . . . .
Bistrița.............................

Bistrița.............................
Țagu-Budctelicft . . . .

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Brașovu
Uzonîî
S .Georgiu

8.30
9.43

10.23

3.10
5.23
5.03

4.-J
6348
9.59|| MurSșă-LudoșQ . .

1.16
4.15
7.21

Carens-mari—Zelău || Zelău—Careii-mari S.-Georgiu—Brasov.

Nota: Nume încuriiadrațî cu linii grose însemnâză drele de ndpte.

Careii-marl. 
Zelău. . .

5.5o| Zelău ? ??
11.—I Careii-marI .

1.56
6.48

STGeorgiu
UzonQ
Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17”
5.45
6 53

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


