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Complesanță Lulturegy- 
letistă.

Brașovu, 8 Februarie v.
Unu profesoru de universitate 

maghiaru din Clușiu a foștii învi- 
tatu filele trecute de cătră tine
rimea româna din Clușiu la con- 
certulu datu de ea în favorului „ti
nerilor lipsifi de mijlocela înscriere 
și depunerea esamenelorii“.

Deși era unu „biletu de on6re“, 
ce au cre^utu de cuviință a-i a- 
dresa tinerii români, acestu domnu 
profesoru nu s’a sfiită de a-lu re
trimite prin postă, sciiindu pe 
plicii cuvintele „Retour olâh ka- 
szino“.

Nimicu mai naturalii, decâtu 
că tinerii noștri n’au putută se 
sufere în tăcere acestu afrontu 
ne mai pomenită între 6meni, cari 
se pretindă a face parte din so
cietatea cultă. De aceea comite- 
tulă arangiatoră alu concertului 
română a publicată în „Ellenzek" 
dela 15 1. c. o comunicare, în 
care se descrie scurtă casulă, cum 
s’a petrecută și se adaogă cuvin
tele: Judecata asupra acestei pro- 
cederi o încredemă publicului!

Palma acesta morală dată pro
fesorului din cestiune, cu numele 
Dr. Rozsahegyi, a fostă adencă 
resimțită din parte-i și din par
tea amiciloră săi, căcî arunca o 
lumină prea caracteristică asupra 
personalității profesorului maghiar. 
Der în locă se-șî recunbscă gre- 
șela și să caute a-o îndrepta în- 
tr’ună modă seu altulă, aminti- 
tulă profesoră devine agresivă și 
acusă pe tinerime, că atunci când 
a vrută se-lă distingă c’ună bi- 
letă de onore, l’a provocată, căcî 
elă este „magyar ember" și bile- 
tulă de invitare a fostă tipărită 
numai în limba română.

Nu voimă să cercetămă, că ore 
nu cumva d-lă Dr. Rozsahegyi s’a 
numită odinibră, elă însuși seu 
din părinți, Rosenberg, și voimă 

se-i credemă pe cuventă, că este 
„magyar ember*, neoșă și 
plină de focă. Vremă să scimă, 
însă cu ce dreptă ună rmagyar 
ember", care trăiesce în Clușiu, 
fosta capitală a Ardeiului în cea 
mai mare parte românescă, capi
tala unui comitatu locuită aprbpe 
cu desevîrșire numai de Români, 
pbte privi o provocațiune într’o 
invitare română la o petrecere 
română? Orî doră s’ar pute ră- 
zima ună astfelă de „dreptă“ pe 
legile esistente ungurescî privitbre 
la libertatea individuală, la națio
nalități, biserică etc ?

D-lă Dr. Rozsahegyi se vede 
că însuși recundsce în interiorulă 
seu, că, abstragendă dela îndato
ririle, ce le are ună omă cultă 
față cu societatea în genere, nici 
ca „magyar ember11 nu ’șî pbte 
justifica procederea din punctulă 
de vedere ală dreptului și ală 
bunei cuviințe — căcî se încurcă 
în pretexte de ni mică, că tinerii ro
mâni ară fi voit să demonstreze prin 
biletulă română esclusivitatea loră, 
nisuințele loră particulariste etc.

Ba mai multă. D-sa a apelată 
la sprijinulă redactorului-șefă ală 
cfiarului „Ellenzek“ Bartha Miklos, 
care este deputată la Peșta, și l’a 
și primită. Der în locă de a’lă 
scbte din perplesitate, d lă Bartha^ 
îlă cufundă și mai multă pretin- 
cjendu, într’o scrisore adresată (fa
rului seu, că d-lă Rozsahegyi a 
procedată fbrte corectă și ca omă 
cultă și ca „magyar ember" și ca 
bărbată cu chiămare publică în 
vieța de stată, pentru că în tbte 
aceste trei calități ale sale elă a 
documentată ura sa nemărginită 
față cu elementuJă română și cu 
desvoltarea lui culturală.

Ii suntemă recunoscători d-lui 
Bartha Miklos, care ca archișovi- 
nistă oposițională s’a distinsă tot- 
deuna iprin francheța sa, că ne 
arată adevăratele motive, ce, după 
d-sa, au trebuită se conducă pe 

profesorulă de universitate clu- 
șiană.

Ca omu „deplină cultă“ — ne 
spune d-lă Bartha — profesorulă 
,maghiară din Clușiu n’a putută 
să șî petrecă cu dmenî pe jumă
tate sălbatici cum suntă Românii, 
cari dau concerte; ca „magyar 
ember" n’a putută se mergă la 
ună „concertă română", căci doră 
concertiștii români nu potă pre
tinde ca la clădirea culturei ro
mâne „maghiar emberii“ să fîă 
măgarii cari să care povara în 
spate; ca profesoră de universi
tate în fine și-a înțelesă posiția 
asemenea bine, — adauge Bartha 
— pentru că era datoră ca pen
tru apărarea culturii maghiare să 
arate dispreță și ură față cu cul
tura română.

Cei ce ară crede că face mă 
glumă și că ună deputată ală „na
ției culte", care vrea să civiliseze 
Orientulă, nu pbte vorbi astfelă, 
să bine-voescă a ceti scrisorea ce-o 
publicămă mai la vale împreună 
cu aceea a profesorului Rozsahegyi.

Se va convinge fiă-care din 
aceste enunciațiuni pănă la ce 
gradă a ajunsă la noi bbla șovi
nismului obraznică și violentă și 
câtă de departe amenință a mai 
ajunge decă nu i-se va pune sta
vilă într’ună modă seu altulă.

Câtă pentru multă dușmănită 
și prigonita nbstră tinerime, aceste 
documente ale „culturei depline" 
a unoră „magyar emberi" puri șo- 
viniștî, îi voru servi, suntemă si
guri, de învățătură, ca în viitoră 
să nu-i mai îngrămădescă cu a- 
tâta omeniă, ci să fiă și ei esclu- 
siviștî față cu esclusiviștii.

CRONICA POLITICA.
— 8 (20) Februarie.

Sub titlulti „independența națiunei 
maghiare" deputatula săouiu Gustav 
Beksics a sccsă o broșura în oare trao- 
teză independența națiunei maghiare în 

statei în guvernarea esternă a bisericei. 
Broșura pune deosebită pondă pe Corpus 
juris Ea constată, oă constituția maghiară 
stă pe basa drepturiloră date în virtutea 
cărora îșl eseroiâză și regele dreptulă de 
suverană. Der, cfioe Beksios, indepen
dența trebue să se manifesteze și în ad
ministrația esternă a bisericei. A pune 
scaunulă papală din Roma dreptă forulă 
esternă oelă mai înaltă ală bisericei, „ar 
fi una din vătămările cele mai adânci a 
drepturiloră regelui nostru apostolioă și 
a suveranității națiunei.“ Dâcă sântulă 
soaună din Roma ar fi în țâra ndstră su
verană și afară de marginile dogmei, 
atunol în genere, nu mai are înțelesă 
suveranitatea Ungariei. Acâsta însă a 
apărat’o totdâuna însăși preoțimea ma
ghiară față cu Roma, și fără îndoielă oă 
va apăra-o și pe viitoră. In ceroulă acesta 
se învârte și dreptulă de patronagiu ală 
Majestății Sale. Dâr și dreptulă mai 
înaltă de patronagiu este ună dreptă de 
stată, la care regele nu pote renunța în 
modă validă, fără de a nu asculta voința 
națiunei. Dreptulă; acesta ală regelui 
însă este ună dreptă ală statului „ma
ghiară* și națională, așa dâră nu este 
ună dreptă comună oorânei ungurescî și 
austriaco. Dreptulă acesta nu încetâză 
de-a esista chiar și când sfântulă scaună 
l’ar detrage regelui. Bekszici vorbesoe 
apoi despre autonomia oatolică 
că e posibilă, ba chiar necesară. Ea însă 
nu se pdte estinde în contulă drepturi
loră statului.

*
Piarulă italiană „Fanffulia“ publioă 

ună interwievfi cu Crispi, în care acesta 
se pronunță în contra atitudinei guver
nului în afaoerea bănoei. Ceea ce pri- 
vesoe politica esternă (fise Grispi: Ni
menea, care iubesce Italia, nu se pâte 
buoura de raporturile Italiei față de străi
nătate. Bugetulă alcătuită în modă ar
tificială, creditulă sdruncinată și organisa- 
țiunea puțină solidă și neterminată a ar
matei pună Italia într’ună raportă dă 
inferioritate, oare să și simte iu relațiu- 
nile cu străinătate.

*
Regatulă Dahomey până Ia Abcme a

FOILETONUL# „GAZ. TRANS."

Celu din urmă osenditu.
Schiță istorică de Don losaphet

In 2 Februarie 1710 întregă Vene
ția se afla în mare agitare. Nu era nici 
o festivitate, nici pe lagune, nici pe mi
nunata piață din San Marco, care să fi 
pusă în mișcare mulțimea, nici alegerea 
seu înooronarea unui doge, niol intrarea 
triumfală a principilor^ străini, sâu a u- 
nui comandantă victoriosă, oi o prive- 
lisce, oare stârnea compătimire, avea să 
fiă oferită poporului. — Căol poporulă 
vrea să audă lucruri nouă, în nordă, oa 
și în sudă, fiă aoeste vesele seu înfri
coșate.

Mai mare era îmbulzâla afară de ce
tate în apropierea insulei în trei colțuri 
Campo di Marte, looulă de astăc}! pen
tru eseroițiu. Grupe de bărbați, femei și 
copii se îngrămădeau spre oolțulă stra- 
deloră, umpleau ulițele, și podurile; fe
restrele și ooperișele erau pline de pri
vitori.

Toți vorbeau despre crime și pe

depse, despre detailurile cele mai mici 
ale unei fărădelegi săvârșite de ourendă, 
ai cărei autori și viotime erau ounosoute 
flăcăruia. Unulă se întrecea cu celalaltă 
în istorisirea astorfelă de fapte și oița 
pe outare și cutare ca martoră. Aici po
vestea ună marinajo bătrână, ce i spu
sese oumătrulă său dela judeoătoriă; 
colo lăuda ună oetățână poliția oea ou- 
minte și imparțialitatea judecătoriloră, 
pe când câteva femei erau de părere, 
oă pedepsele suntă de lipsă pentru rău- 
făoătorl, der oă tortura e detestabilă.

„Nu vorbiți despre aceea ce nu pri- 
oepețl!" strigă ună gondolieră cu pletele 
negre. „Și păzi-ți-ve de a critioa legile 
puternicei republice, vi s’ar pute întâm
pla neplăoerl 1“ adeuse ună paznioă o- 
rășenescă din apropriere, ou o înfățișare 
severă.

„Cartea legiloră este aici și trebue 
urmată! Unde am ajunge, dâcă mișeii 
n’ar fi pedepsiți în modă esemplară?"

Numai câțiva ’lă aprobară, căci Ve- 
nețianulă nu e crudă, e mai multă 
blândă și cu inima bună. Oarele treceau, 
capetele și fantasiile se aprindeau din oe 

în oe mai multă, ordrea față de uoigașă, 
oompătimirea față de victimă se po
tențau.

„O lună și trei (file suntă, mai multe 
nu. Vă aduoețl aminte de acea diminâță? 
Ce vreme afurisită, oe negură! Și elă, 
cine scie, unde se afla în siguranță și șl 
rîdea în pumni!“

„In siguranță, heha! Astăcfi va soi, 
oă 6re a fostă sigură."

„Câtă bine i-a făoută, signor Paolo 
— vedeți, ce va să (fică a face bine u- 
noră dmenl. Elă a fostă osândită oa tâl- 
hară și aoela voia să-lă duoă pe drumuri 
bune..."

„Ună prostă a fostă signor Paolo 
Putea soi, deoă cineva —“

„Și acâstă obrăznicia! Ase asounde 
în pălăria și mantaua asasinatului, pen
tru ea să pdtă omorî și pe sărmana 
Luoia!“.

„Poverina! Signor Paolo e însuși 
de vină la finea sa tragioă, der nenoro
cita

„Ar fi trebuită să-lă trimită, când 
aflase, cum stau luorurile ou elă: că elă 
e ună tâlhară și ună înșelătoră și..."

„Poți vorbi, oa să’lă fi trimisă! Cre
deți, că acela nu și-ar fi răsbunată?"

„Dâr voră trebui să vină odată, e 
aprope 3 ore!“

Așa vorbea mulțimea, care oresoea 
din ce în ce mai tare pe drumulă, pe 
oare avea să fiă delioventulă târîtă de 
câda unui oală dela biserioa Sf. Ioană 
oapă taiatâ pănă la looulă de eseouțiune 
Campo Marte.

Deodată răsunară trâmbițele și bătăi 
surde de tobă. Ună momenta de liniște 
mormântală — apoi înoepe din nou îm
bulzâla și îmbrânoirea. Unii voiau să 
mârgă înainte, alții înapoi. Ei nu mai 
aveau ouragiulă să privâsoă scena îns-, 
păimântătore. Unii îșl făoeau looă ou 
forța, ei năvăleau înainte, oa și oând 
ar fi voită să acoelereze scena grozavă. 
Era ouriositate sâu oru(fime ? Niol ei nu 
o soiau. In fondă aveau temă și cu.tâte 
aoestea rămâneau — așa este inima 
omenâsoă !

In fine se apropiă convoiulă înfri
coșată : ună sgherno (călău) voinică 
pășea înainte, ducândă de căpăstru ună 
armăsară gigantioă. Spăriată prin stri -
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fost deolarat oa posesiune francesă și spe
ranțele regelui Behanzin, oa se ajungă 
vreodată din nou pe tronulă adăpată de 
sânge al regatului său, au dispărută. Nu 
i-a suocesă oa se adune în jurulă său o 
putere regulată; partisanil săi din Abo- 
me oe e dreptă au dată semne de vieți, dâr 
colonelul franoes supus Gregoire. Iusuși 
Behanzin s’a adresată ou propuneri oătră 
generalulă Dodds. Elă voia să se retragă 
în Whyddah, orașă însemnată litorală, 
der aoestă propunere nu a fostă primită 
de Franoia. Deja aoestă hotărîre a re
gelui arată, oă și-a perdută încrederea 
Fetișiloră țărei sal», căci unui rege ală 
Dahomeyului nu-i era permisă a vedea 
mare. Rolulă său acum este terminată; 
ou elă dispară jertfele sângerose de omeni, 
armatele de amazone, negoțulă ou sclavi 
și oultulă șerpiloră. Franoia cu
jertfe a desohisă oivilisațiuuei uuă 
nută estinsă.

Nr. 29 -1893.

mari 
ți-

„Inundațiă de naționalitate.“
Sub acestu titlu publică fâia 

apponyistă „Pești Naplo“ dela 18 
Februarie c. unu primii articolu, 
din care reproducemă următbrele:

Clasele domnitdre și guvernele nu 
bagă în semă, cum se desvoltă în stra
turile de josă ale poporațiunei ideile și 
sentimentele, din oarl răsară evenimen
tele viitorului. Astfeliu au căzută regi 
și dinastii, singură numai din oausă, că 
nu au prevăzută revoluțiunile, ce se pre- 
gătiau și oe se cuprindeau în întrigele 
politicei dela curte. Totă așa aristocrația 
și-a perdută influința, ce a eseroiat’o se
cuii întregi, mai multă numai totă din 
asemenea motive, fiind-că n’a stată în 
curentă cu cele ce se petrecă și a ne- 
gligiată și desconsiderată sooietatea cea 
vigurosă, care în noua epooă a devenită 
mai bogată decâtă ea, mai învățată, mai 
muncităre, mai bravă, mai numărdsă și 
mai iputernică.

Astăcjl puterea de stată se cuprinde 
în biroorațiă și parlamentarismă, și mi
niștrii, împreună cu sutele de deputațl 
și ou miile de funcționari, esercitâză mo- 
nopolulă politioă. Aceștia suntă ou totulă 
liniștiți în credința, oă fără de ei nu se 
pdte întâmpla nimioă în lume. Der aoâstă 
putere de stată încă sufere de același 
neajunsă, nu ține semă de marele pu
blică, anume nu ține semă de acele masse 
preponderante ale poporațiunei, cari încă 
nici dreptă de alegere nu au, ci suntă 
numai dmenl, dâr aceste milione de 6- 
menl au aoelașl sufletă omenescă, oa și 
domnitorii; ei simtă, dorescă, tindă spre 
oeva și voescă, ideile loră suntă expuse 
la inundări, prin oarl ele îșl iau oursă 
oa și oum s’ar afla între nisce alvii, și 
decă dau de pedecl, er puterea li-se mă- 
resce, erumpă cu totă furia patimeloră 
omenescl. Pe lângă băgare de sâmă, pe- ,

riculele se potă înoungiura; dâr deoă 
bărbații de stată și clasele, oarl guver- 
nâză, suntă nebăgătorl de semă, se pote 
întâmpla în stată și în sooietate aceea, 
oe se întâmplă în mările de mâ- 
cjă-nopte, unde munții de ghiață pluti
tori, pe neobservate se topescă în partea 
din josă de apa mai oaldă a mărei și în 
urma acesta, percjându-șl eohilibrulă, de
odată se răstdrnă.

De aoestea ne aducem ă aminte oând 
ne cugetămă la mișcările de naționali 
tate și la oele socialiste, oe se ivesoă în 
Ungaria. La aparință nu-i niol ună pe- 
rioulă; decă tăoemă, totulă pare a fi 
liniștită, iol-oolo oâte-ună inoidentă ne- 
însămuată, oâte-ună preotă daoo-română 
agitatoră, seu oâte-ună advooată pan- 
siavistă, câte-o broșură volantă anti-ma- 
ghiară, oâțl-va articull înjurători prin 
(jiare, oâteva societăți de petreoere ori 
adunări de poporă, în cari se țină vor
birisub supraveghiare polițieuâsoă, oâte-o 
pertractare înaintea ourții ou jurați, seu 
vre-ună neînsemnată prooesă politioă îaa- 
intea tribunalului: tote aoestea oum ar 
putâ să pericliteze esistenți Ungariei ? 
T6te aoestea da sine oonsiderate suntă 
nimioă, niol la olaltă luate nu șuncă 
multă, der pericululă nu la suprafață se 
arată, oi de desuptă.

Ne gândimă mai alesă la ținuturile lo- 
ouite de naționalități, oăol aici găsimă 
pericululă celă mai mare. Provină nemul- 
lămirea poporului din orl-oe oausă, fiă 
ea motivată, ori nu fiă, agitatoră de na
ționalitate arată asupra statului maghiară 
și asupra d loră maghiari și-i cj'oă po
porului, că aceștia portă totă vina....

Tisza Kalman se lăudase dăunăcjl 
cu politica lui de naționalitate, cjicendă 
că elă mai bine a sciută traoca cu agi ■ 
tatorii de naționalitate. Tarpuiniu a ră- 
tezată oapetele câtorva fire de maoă, 
oe erau mai înalte. Acesta a făcut’o și 
Tisza Kalman, dâr rădăcina răului elă 
n’a exterminat’o, elă a lăsată să se es- 
tindă agitațiunea de naționalitate și s’a 
și estinsă preoum se estinde iârba (păi 
șulă) în pământulă rău arată. Acum ins-4 
se răsbună, căci pretutindenea sămănă- 
tura se umple ou buruieni.

După acestea f6ia apponyistă 
se provbcă la casulu petrecută în 
adunarea comitatensă dela Pojunti, 
despre care facemă amintire în 
altu locu ală fdiei nbstre; 4*ce> 
că emigranții slovaci, cari se reîn- 
torcO din America, găsescu o mare 
deosebire între stările ușbre de 
acolo și între greutățile de aici, 
der nu sciu se țină semă, că 
acestea provină din militarismu 
etc., ci tbtă vina o punu pe Ma
ghiari și agită pe confrații loru 
slovaci în contra acestora. In po
triva acestui soiu de agitațiune, 
4ice în fine foia apponyistă, „sta-

tulu ungurescu nu se pote 
cu ajutorulă gendarmiloră 
tribunaleloru, ci numai prin 
stare, dreptate, ordine și 
nitate“.

De drepturi naționale 
limbă, ve4î bine, șovinista foiă nu 
vre se scie nimicfi, ci totulă crede 
că s’ar pute aplana, decă s'ar re
forma instituțiunile de statu și spiri- 
tută de guvernare. In ce sensu în
țelege foia apponyistă acestă „re- 
formă“, o scimă din repețitele de- 
clarațiuni ale șefului ei Apponyi.

apăra 
și alu 
bună- 
urna-

și de

pute aplana, decă s'ar re

SCIRILE PILEI.
— 8 (20) Februarie.

Alegerea, do Metropolis. Mioistrula 
Osaky a notifioată vicarului oapitulară 
din Blașiu modalitățile, după oarl a sta
bilită să se prooâdă la alegerea noului 
metropolis, oe seva săvirși' la 16 Aprilie 
n. o. După aoeste modalități, arohidie 
oesa Blașiului nu va fi representată la 
alegere după oele 39 de protopopiate, 
oâte erau pe timpulQ alegerei răposatului 
metropolită, oi numai după oele 32 pro 
îooopiate, câte suntă astădl, va să cfică 
numS'-ulă voturiloră din archidieoesă este 
in modă considerabilă redusă.

—x —
Academia română a ținuta Vineri în 

5 Februarie ședința publică, sub preșe 
dința d-lui V. A. Ureohiă. D. Tocilesou 
a făoută o dare de semă asupra săpături- 
Joră oe s au făcută în tomna anului 1892, 
lângă Adam-Ciisi, la Treohea „Trop aeum 
Trajanu D. Quintesou a oetită apoi o ne- 
merită adaptare după ună poetă ger
mană, a unui aotă în versuri, destinată 
a serba sosirea în țâră a principesei Mana 
a României. D. Ureohiă a oomunioată o 
nouă și importantă seriă de documente 
descoperite de d. C. Esarou, ministrulă 
României la Roma.

—x—
„Panslavismul^ in comitatulii Pojunului.“ 

Sub aoestă titlu publioă foile unguresol 
ună raportă ou privire la deoursulă adu- 
nărei comitatense din comitatulă Poju- 
uului, oe s’a ținută cjilele aoestea. In 
acea adunare, fișpanulă oonte Ziohy Io- 
zsef cjiso, că în șodla din Sohweinsbaoh 
se faoe „agitațiune pauslavistă“, elevii 
nu numai că nu învâță unguresoe, oi de- 
olamâză „versuri oontrare statului14 și 
cântă „poesii panslaviste.u — Inspeoto- 
rulă de școle răspunse, că casulă dela 
Sohweinsbaoh este unică în felulă său, 
îuvățătornlă puțină scie unguresoe,
nu se pote delătura din postă, fiindă-că 
elă a fostă aplioată înainte de aduoerea 
actualei legi șoolare. — Bacsâk Pal, ob
servă, oă aotuala politică de naționalitate 
a Mughiariloră e păgubitore 
blândă (sio !) Cestiunea de 
nu se pâte resolva ou buna 
țări. Adunarea să râge pe 
s o sfirșâsoă cu politioă lui de naționali
tate de pănă acum și să dovedesoă, oă 
statului uuguresoă nu-i lipsesoe puterea 
de a suprima agitațiunile de nationali-

- tate. Trebue sohimbată legea de națio- 
nalitate (sic!) — Fișpanulă Ziohy răs
punse, că elă neoondiționată subscrie 
tote oele <jise aoi de Baesâk. S’a mai 
4>să, oă în orașulă Modor, de pe terito- 
riulă aoestui comitate, s’a ținută o adu
nare sub cuvântă de a protesta în oon- 
tra oăsătoriei oivile, pe oând în faptă, 
în adunare s’a făcută „panslavismă.44 Fiș
panulă a ordonată oeroetare. De-aseme- 
nea s a ordonată și oonfisoarea unoră 
broșuri „panslaviste44 venite din Amerioa 
și răspândite printre poporule slovaoă. 
Comedia acesta „patriotioă44 se va oon- 
tinua într’o nouă ședință a adunărei oo- 
mitatense, oe va urma (filele aoestea.

—x —
Crescerea Dunării. Curiozitatea Vie- 

nesdoră e viu esoitată de oâte-va (file 
prin aspeotulă oe presintă Dunărea, în 
urma desghețului din ultimele (file. Slo
iuri mari de ghiață luate de ourentulă 
fluviului se grămădesoă pe ghiața înoă 
resistentă, oare aoopere Praterulă. Bolta 
asta enormă a atinsă deja o înălțime de 
cela puțină 4 metrii. Pe alte pllnote ale 
UuDărn, precum e la Komorn și Buda
pesta, s’a produsă aoelașl feuomenă.

— x —
Consiliu militarii austriacă. Din Viena 

se anunță, că in 17 Februarie s’a ținută 
aoolo, sub președiDța arohiduoelui Alb
recht, un* oousiliu milir-ară. După ter
minarea aoestuia archiduoele Albreoht s’a 
dusă imediată la Maiestatea Sa mo- 
narohulă.

—x —
Fabrică română de vagone și de lo

comotive. „Curierului Fin.44 din Buouresol 
se scrie din Berlină, oă ună grupă de 
oapitaliștl specialiști se pregătesoă să 
propue guvernului română înființarea în 
țeră a uuei mari uzine pentru fabricarea 
de vagdne, de locomotive, de raliuri de 
Oțelă și de ;D;U;U ua
de drumă de feră. Uzina acesta

totă felulă de materialurl 
—s’ar in

stala cu ună capitală de 50 milione, și 
după tdte caloulele făoute, ea ar pute 
prooura statului totă malerialulă trebui- 
toră drumuriloră de feră în condițiuul 
calitative admirabile și cu prețuri multă 
mai soăijute deoâtă cele ce se plătesoă 
£18(10,(11,

der

—x —
Logodnă. Aflămă OU plăoere, că d-lă 

loanu Russu Abrudeanulă, oolaboratoră 
a (fiarulă „TimpuR“ din Buouresol, s’a 

logodită ou gentila d-ș6ră Elena Andreiașl, 
hioa d-lui Gavriilă Andreiașl, oficiantă 
supenoră în direofunea generală a poș- 
teloră și telegrafeloră din Buouresol. _
Adresămă tinerei păreohl sinoerile ndstre 
felicitări.

fiiudă prea 
naționalitate 
și prin pao- 
guvernă, oa

—x—
Pregătiri pentru 1 Maiu. 

franoes' au începută deja 
pentru 1 Maiu viitoră. Din

gătele și sbieretele poporului, se împe- 
decâ oalula pe trotoarula de pătră face 
sărituri nebune, lăsândă saroinadela cddă. 
Apoi îșl scutura sălbatică lunga sa comă, 
rotesce spăriosă ochii, se ridică în două 
piciore și arunoă cu pioidrele spre omulă, 
pe oare avea să-lă sdrobesoă. Nenoro- 
citulă, legată ou piciorulă stângă de 
coda calului, e târâtă pe pămentă. O 
singură sdranță îlă învălesoe, e plină de 
noroiu și de răni, oohii săi rotesoă des
perați jură împrejură — elă soie să 
ougete celă puțină, că nimenea din mul
țime n’are pentru elă ochi de compă
timire. Elă se simte singura, părăsită de 
Dumnecțeu și de omeni, singură în frica 
și tortura sa, singura în fața morții în
fricoșate pe rotă. Bioiuită, oalulă sare 
spăriată peste podurile drumului marti
riului, roșu se ooloreză pardosela. O tă
cere adâncă domnesoe peste totă, între
ruptă numai de tropotulă armăsarului — 
uitată este crima, pe fiă-care față se pu
tea ceti ororea și oc m pătimirea.

Convoiulă se apropiâ de biserioa 
San Pantaleone. CâțI-va pași încă și elă 
trebue să trecă ârășl peste o punte înaltă

și luDgă, Ponte di San Pantaleone.
O femeia din poporă sta înoă sub 

porta casei sale; pe fața ei tristă, se 
putea ceti grâza și compătimirea. Deja 
călăulă mâna calulă mai tare — când 
deodată repede ca fulgernlă alergă fe 
meia în casă și apoi apare ârășl în 
stradă ou o perină în mâni. Intr’o cli
pită străbate ea prin mulțime și aruncă 
cu o mână sigură perina pe treptele 
de joatk ale punții. Mulțimea imensă 
v^tjuse și înțelese dovada acesta a unei 
inimi nobile de femeiă — nimenea nu 
cuteza să cjioă. ceva. Ea înțelese! Căci 
îndată o altă femeiă îșl ia șalulă de pe 
umeri, îlă îndoiesoe în grabă și-la pune 
pe a doua soară. Acesta era semnulă 
spre lupta oompătimirei, o luptă nobilă, 
oare odinidră se văzuse pe stradele Ve
neției. Spre lupta : cine e mai multă 
„omă“ ! Unuia se apropiă cu îndrăsnelă 
așteptă, pănă când oorpula nenorocitului 
este terîtă peste perină, pentru ca apoi 
să o ridice și să o pună erășl — altulă 
fugea în casă și apărea cu o plapomă. 
Călăii priveau uimiți. Să sufere ei dre, 
oa esecutărei sentinței să i-se pună în

oale o piedecă — ore și pe ei îi cu
prinse emoțiunea generală?

Soiu numai atâtă, oă ei lăsară mul
țimea să lucre după oum voia. Cum ar 
fi și putută faoe altmintrelea? Opiniunea 
publioă se schimbase, numai domnia 
reoea apatiă seu lăoomia crudă după su- 
pliciulă unui osândită la r6tă — „filan
tropia14 schimbase inimele! Nu numai 
podulă, ci drumulă întregă fii aooperită 
ou covâre, țdle eto. puse de femei ou 
inima bună. Era o priveliște, oum rară 
se mai vătjuse; era victoria „umanității14 
în omă ! (5re aoestă aotă mișcase pe cri
minală? Oare se oăia elă, pe oare nu lă 
mișcase niol cuvintele judeoătoriloră, 
niol strășnioia pedepsei? Oine putea să 
o spună? P6te era prea târcjiu, deoreoe 
nenorooitulă, fără oonsoiență de sine, nu 
simțea cum ună poporă umană îi ară
tase lui, păcătosule, compătimire.

Dâr — fiă aoestă esprimare nobilă 
a inimei unei mulțimi la înoepută neîn- 
dupleoate, fiă progresulă civilisațiunei: 
Giovanni Biantello fu oelă din urmii 
care a fostă osândită la morte pe rdtă 
în ținutulă republioei venetiane. U.

Luorătorii 
pregătirile 
Parisă se 

anunță, oă oomisiunea mimoitoriioră, în- 
sărcinată cu organisarea manifestației 
dela 1 Maiu, a deoisă să publioe ună 
qiară specială întitulată „Le 1-er Mai“ 
în oare se voră însera resoiuviile loră.

—x—
Soire teatrală. D. C/.rol Berla, ar

tistă în trupa teatrală a lui Berger, cu
noscută și publioului looală, a fostă an- 
gagiată la teatrulă orășenescă din Graz, 
unulă dintre oele dintâiu teatre din mo- 
narchiă.

—x—
Petrecerea clubului munoitorilorii din 

looă, împreunată și ou produoțiune de 
cântări și două piese teatrale, ce s’a 
dată erl seră în sala dela „Hotelulă Nr. 
1 , a reușită forte bine. ^Nai leliță* cân
tată de oorulă bărbătesoă ală membriloră 
din clubă, a fostă însoțită de aplause 
meritate, er piesa comică într’ună aotă 
„Vlăduțulu mamii* a proourată publicului 
o adevărată plăcere. Eroulă piesei a 
fostă d-lă N. Jugănaru, care -șl-a pre
dată. rolulă ou prioepere și multă hază; 
publioulă l’a aclamată de repețite • ori. 
Dintre oelelalte produoțiunl, bine a reu
șită monologulă rApfelstrudel* predată 
de d-lă I. Nemeth și coruln mixtă ală 
membriloră olubului. După produoțiune 
a urmata petrecere animată până în dori 
de (fi.

— X —

Mortalitate în Brașvu. Din 5 pănă 
în 11 Februarie au murită aici 15 per- 
sone și adecă: 1 de difterită, 3 de tu
berculosa, 1 de oatară de intestine, 1 
da aprindere de plămâni, 1 prin sinuoi- 
dere și 8 de alte bole. Prin urmare se 
vine pe 1000 locuitori anuală : 23‘0.
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Satisfacemu cu plăcerea rugării 
ce ni-o adreseză dlu. K. Babeșu de 
a da locu următbreloru rânduri;

Budapesta, 5 (15) Faurii 1893.
Subsemnatulă, lipsindă pe la înoepu 

tulii anului, lungii timpii d’acasă, împe- 
deoată apoi prin multe grave împreju
rări, abia acum îutr’una târfliu am pu
tută lua ounoscință de felioitările cele 
multe, oe mi se trimiseră de prin tote 
părțile. îmi faoa deol datorința, oând 
viu a-mi scusa întârcjiarea. esprimându- 
ml pe aoestă oale mulțumirea și resalu- 
tarea oătră toți salutătorii mei, speciala 
oătră d-nii amici și oolegl dela Acade
mia, peste totă din BuourescI și din Ro
mânia.

V. Băbești.

„Retour olăh kaszino“.

Sub titlulu acesta publică 
„Ellenzek“ dela 18 Febr. a. c. 
enunciațiunile, de cari vorbimQîn 
articululu nostru primu de ac|I. 
Eată-le :

Iubite amice! In nr. dela 15 Febr. 
ala lui „Ellenzek44, oe apare sub redao 
tarea ta, „oomitetulă arangiatoră ala 
concertului româna14 se plânge, oă invi
tarea la concerta dimpreună ou biletulă 
adresata profesorului de universitate Dr. 
Rozsahegyi Aladâr, s’a retrimisă sub a- 
dresa „retour olâh kaszino14—și judeoata 
asupra aoestei proceduri o încrede pu- 
blioului.

Eu însă, oa una membru mica și oa 
o parte oonstitutivă a publioului mare, 
oorăspunda încredințării și —etă judecă,

Dr. Rozsahegyi, oa omă oultă, oa 
Maghiară, oa una bărbată, care are una 
din cele mai înalte chiămărl în viața 
nbstră de stată — a lucrată pe deplină 
corectă, fiindoă:

Ca orna oultă pote cunbsoe, și de 
bună sâmă și cunbsoe oonoertă „istorica14 
cum e d. e. a lui Iuliu Kaldy — concertă 
„simfonică44 cum e d. e. cyclulă-Beet- 
hoven — coucertă „olasioă44, la oare 8e 
oântă nnmai bucăți clasice de ale lui 
Bach — G-luok — Haydn — Mozart, 
der nu pdte ounosoe conoerta „română44, 
și de bună sâmă nici nu ounbsoe, 0 ast 
felă de numire — deoă n’are nici o ten 
dință — nu se pote oonoepe, deoâta în 
mintea om< niloră neoulțl, și eu nu mă 
miră, din contră aprobeză, că omă pe 
deplină oultă nu merge în sooietatea se- 
mioulțiloră. Deoă însă numirea e cu ten
dință făoută, atunci elă nu pote merge 
acolo, ca Maghiară. Cu oe dreptă și ou 
ce motivă să saoționeze, prin interesarea 
și presența sa, ună Maghiară,^tendințele 
culturale separatistice din Ungaria ? So
oietatea maghiară a înființată destule in
stituții culturale, precum suntă Acade
mia, societatea Kisfaludy etc. fără aju
toră valahă. Datorința Maghiarului nu 
pote să treoă de aici pe altă terenă, de- 
câtă să spriginesoă instituțiile de cultură 
maghiare prin autoritatea și puterea Ba 
morală și materiala. Concertiștii „români44 
să nu pcftesoă o astfelă de gugumăniă, 
ca la edificarea culturei române, Ma
ghiarii să fiă măgarii, cari cară apă. 
Poftescă și săverșescă ei aoâstă pro
blemă.

In fine Dr. Rozsahegyi a luorată oon- 
formă posițiunei sale de profesoră. In 
viața de stată maghiară nu este o sin
gură posițiă — ohiar nici posițiunea de 
ministru — dela care amă aștepta ou 
mai multă dreptă, oa dela profesorii de 
uuiversitate, ca să se silesoă ou fapta, 
ou vorba, în scrisă și în simțăminte, pe 
totă pasulă, a câștiga espresiune preg
nantă esistenței statului maghiară. Ori 
oare altă posițiune pite avă considera
țiile ei, der ună profesoră universitară 
nu se pote tocmi, fiindcă elă stă pe vîr- 
fulă celă mai înaltă ală culturei ma
ghiare și fiind-că elă ține în mâna sa 
viitorulă Ungariei. Deoă deră mai mulțl 
dintre profesori au și contribuită la oon- 
oertulă „română44: aoeștia său nu-șl în- 
țelegă posițiunea, seu o înțelegă greșită,

seu tractâză cu ușurătate datorințele pos
tului, oe li-s’a încredințată. Deoă însă 
d-lă profesoră Dr. Rozsahegyi a retri 
misă invitarea, elă n’a făoută alta de- 
câtă a dată mărturia, că îșl pbrtă în
semnata sa funcțiune ou patriotitismă și 
că niol pasivă nu vre să ia parte la o 
mișcare atâtă de neobptă oum e oonoer- 
tulă română.

Etă aici judeoata mea. Au oerut’o. 
Aici este.

Budapesta, 7 Febr.
Bartha Miklos.

^tă și întîmpinarea profesoru
lui Rozsahegyi;

Onorată Redaoțiune! Pentru orien
tarea opiniei publice bine-voesoe a pu- 
blioa următdrele mele observări la oele 
publioate în Nr. dela 15 1. o. ou sub
scrierea „oomitetulă arangiatoră a oon- 
oertului română44.

Am luată epistola înohisă și desfă- 
oendu-o, după câtă m’am putută folosi 
de ounosoința limbei franoese și latine, 
am putută să vădă, oă se află invitarea 
și biletulă de onbre. Gând într’ună orașă 
maghiară, ignorându-se cu totulă limba 
maghiară, se împartă invitări pentru 
o întrunire publioă, intr’aoesta eu 
nu potă vedâ deoâtă celă puțină de 
monstrația esolusivismului, și dâoă o ast
felă de invitare se trimite ohiar Maghia- 
riloră, asta după mine este o provooare, 
care în oasulă de față, făcendu-Be mai 
vădită prin aceea, că se alătură și ună 
biletă de onore, eu am voită să dau es
presiune la aceea, oă astfelă de tendințe 
partioularistioe nu Bpriginesoă, Astfelă 
pe aoelașl pl'oă, fără porto poștală, am 
retrimiBă invitarea la looulă, ce l’am pu
tută ceti dreptă oancelariă a oomitetului 
arangiatoră. Ajungerea la destinația a 
soriBorii a justifioată ambe presupune
rile mele. Cine a arangiată petr°oerl la 
oare a ohiămată mulțime de publică, 
acela soie, oă este luoru de tote cjilele 
retrimiterea astorfelă de bilete. Eu res- 
peoteză părerea și prooedura altora, chiar 
și a ooiegiloră mei profesori, oare se 
abate dela a mea, dâr nu o împărtășesc^ 
și n’o urmeză, oi în casă analogă ași 
face numai așa, deși speră, că după oele 
întâmplate, voiu râmânâ cruțată de ast
felă de siluire. Tendința, destulă de olară, 
de-a faoe oa faptulă acesta să treoă la 
relația dintre profesoră și elevă, față cu 
mine și-a greșită ținta. In oomisiunea 
esamiuatbre m’am obicinuită a oalifica 
je oandidațl după oapaoitatea loră per
sonală și pe basa ounosoințeloră, oe au, 
der ou rigbrea, oe-ml impune consoiința..1 
Dela prinoipiulă aoesta, se înțelege de 
sine, că nu mă va abate nime, ou atâtă 
mai puțină arangiatorii unui oonoerbă. 
Pantru aoâsta respingă hotărîtă amas 
teculă Deoompetentă în activitatea mea 
de profesoră și ou tote că considera 
juni laterale nu mă voră îudemna a 

înăspri acâstă rigora — totuși ele nu 
mă voră îndemna nici la aceea, oa să 
o sc-ărescă.

Clușiu, 18 Febr. 1893.
Dr. Rozsahegyi, 

pro£ de unir.

Apelu literarii.
Adunarea și publicarea literaturei 

poporane române a luată în anii din 
urmă ună avântă îmbucurătoră.

Nu e mai nici o foie politică, și ou 
atâtă mai puțină una literară, în oare să 
nu să publice câte una altă din literatura 
poporană.

Ba, anulă treoută s’a înființată în 
Fălticeni o revistă întitulată „Șetjătorea44, 
oare se ocupă anume numai ou publi- 
oarea literaturei poporane.

Pe lângă acâsta, totă în anii din 
urmă, au apărută încă și vr’o oâte-va 
colecțiunl fbrte interesante de poesii și 
povești, precum și vr’o câte-va ștudii 
asupra datineloră și oredințeloră.

Nimene însă pănă aoum nu și-a dată 
silința de a aduna toți terminii teohniol, 
ou oarl îndâtineză poporulă însuși a-șl 
numi diversele sale produoțiuul literare, 

| și ai publica apoi, spre soiința generală, 
I într’o colecțiune separată, ci fiă-oare ou- 
legetoră s’a mulțumită mai multă seu 
mai puțină cu terminii seu uumirile, oe 
i-sau părută, oă ar fi mai răspândite si 
mai usitate, seu a adoptată nisoe ter 
mini s’răinl luațl din limba latină, ita 
liană seu cea franoesă, fără a sta multă 
pe gâudurl ori de terminii respeotivl oo- 
respundă ouprinsului, întitulată priutrinșii 
și fără de a se interesa mai de aprbpe 
ori de nu s’ar afla în sînulă poporului 
alțl termini ou multă mai oorăspun- 
cjătorl.

Sunt deol de părere, oă a sosită 
timpulă să ne interesămă mai de aprâpe 
și despre acesta, oăol eu nu oredă, oa 
poporulă, care are o literatură atâtă de 
bogată, de variată și de frumosă, să nu 
aibă și termini anumițl pentru fiă-oare 
epeoie din literatura sa.

Dreptă aoeea îmi iau libertatea a 
mă adresa’ prin apelulă de față, cătră 
onorata inteligență română din tbte pro
vinciile atâtă din Austro-Uugaria câtă 
și din România, și ou deosebire oătră 
preoții, îuvățătorii, îuvățătorițele, pri
marii, notarii și oan^orii bisericesci, pre
cum și cătră toți ceilalți cărturari de p< 
la sate, cari au ooasiune de-a veni mai 
adese ori în atingere cu poporulă, oa să 
binevoâsoă a răspunde câtă să pâte mai 
pe largă și mai resvedită la fiă-oare din 
întrebările, oe urmeză mai la vale.

Soopulă acestoră întrebări este, oa 
prin răspunsurile, oe le voiu căpăta, să 
potă mai ușoră și mai de grabă ajuuge 
la ounosoința tuturora terminiloră po
porali, pe oarl voiescă apoi a-i publica 
într’ună opă de sine stătătoră dimpreună 
cu tote esplioările și esemplele ce speră 
că mi-se voră trimite.

întrebările din Gestiune suntă ur- 
mătorele:

1) Cântecă pl. cânteoe. înțelege po
porulă sub ouventulă aoesta tote poesiile 
pooorale, oare se cântă, ori numai unele 
dintre densele? — Cari poesii poporale 
se numescă mai ou semi cântece? — 
Cari suntă deminutivele aoestui cuvântă 
și ce se înlelege sub fiă-carele? — Cum 
se numesoă aceia, oarl soiu mai multe 
și mai frumâse cânteoe? — Cine a in 
ventată oânteoulă ?

2) Cari poesii anume le numesoe 
poporulă „Cânteoe bătrânesol44 : cele oe 
le cântă numai bătrânii în societatea oe- 
loră căsătoriți, a bătrâniloră, ori oele oe 
le-a apuoată din bătrâni, din moșl-stră- 
moșl, a oăroră origine este seu se pre
supune a fi forte vechiă?

3) Face poporulă âreșl-care deose
bire între cântecile bătrânesol și între 
cele ce unii dintre culegătorii loră de 
pănă acum au îndatinată a le numi 
balade?

4) Cum numesoe în genere popo- 
rulă poesiile sale oele epioe, bună- 
âră oele despre Novăcesol, usitate mai 
ou semă în Bmată și Transilvania, seu 
cele despre diferiții domnitori și haiduci 
români, cari provină pretutindenea în 
tâte provinciile ?

(Va urma.)

Dela Reuniunea femeiloră române pentru 
ajutorarea tâduveloră sărace din Brașovă 

și Săcele.
Soopulă umanitară ală Reuniunei 

nâstre a trebuită să îudemne nu numai 
pe fiă-oare femeiă română, oi întrâga 
societate românâscă de aid, oa să dea 
obolulă eău cuvenită. Numai astfelă Reu
niunea pâte să lucre în modă mulțămi- 
toră. Și când sooietatea românesoă, în 
mijlooulă oăreia lucră aoestă Reuniune, 
desvdltă interesulă reoerută, probeză tot 
de-odată sentimeute de mai înaltă cali
tate. RaportulQ, care urmeză, este o do
vadă.

Cu îuceputulă aoestui ană înregis- 
trarămă, oa nouă membre, pe Știm, 
domne Ana I. Seoăreană, ca membră 
tundatore, er oa membre ordinare: T. 
Bârsană și Maria Negusă (Dârste), Ma
ria Bârsană, R. Odoră, Dominică Pasou, 

I Paraschiva Oncio’u; N. Jugănară, Val. 
Căciulă, (Turcheșiu); Aurora G. Babeșiu, 
Eleonora E. Gaboră, Maria V. Moțoiu, 
Eufrosina Urdea (Cernată), Maria Doroa, 
Iuliana Dogariu, Marla V. Popea, Va
leria Găvrușă, Eufrosina V; Roșouleță, 
Maria G. Manda’, Reveioa Șeitan, Maria 

| N. Pană, N. Gologană, Maria Ciuta, 
Sofia I. Bodeană, Maria D. Peteu, Maria 
I. Paltănea, Elena Vercjea, Eufrosina 
Manole, N. Sassu, Istiua V. Manole, 
Maria O. Bauoiu, Emilia G. Popa, Pa- 
rasohiva R. Butu, Maria M. Butu 
(Satulungă,), Maria B. Găitană (Baol- 
falău),—

Cu prilegiulă petrecerii arangiate de 
Reuniune, în presera anului nou, B’au în- 
oasată și ooleotată 416 fl. 85 or.; din 
oare sumă subtragându-se spesele de 
139 fl. 58 or., rămâue ună venită curată 
în favorulă Reuniunei de 277 fl. 27.

Cu suprasolvirl peste prețulă bile- 
teloră ouinpărate și oontribuirl benevole 
au sporită fondulă d-nii: Zano Moosonyi 
de Foen 20 fl., Zoe Oonțescu 7 fl., Em. 
Mihalovits 3 fl., Ioană N. Bidu, K. Sa- 
frano, E. Safrauo, Trandafirides, Emilia 
Sanoiali, Elena Săbădeanu, Maria Alexi, 
Karais, Lemenyi, — ou oâte 2 fl. Otilia 
N. Orghidană 1 fl. 50 or., G. B. Popp, 
H. Nemeș, Ioanides, Elena Blebea, Elena 
Mocană, Maria Maximă, Gr. Birea, Le
menyi Ioană jun., Kalenda și Temesvâri, 
— ou câte 1 fl.

Prin ooleota d-loră Viotoră Popea 
(Satulungă) o fl., Ioană Dană (Zârnesol) 
4 fl., Romulă Verzea (Satulungă) 10 fl., 
Aurora Perlea (Brăila) 20 franol, Aurelă 
Perlea (Galați) 10 franol Josivesmi (Plo- 
esol) 8 fl., d-na Stena Băloiu (Bârladă) 
40 fraDcI, George Găetană (Brăila) 26 
fro. Ioană Popea (Brăila) 20 fr., Alecsie 
Eremiă (Brăila) 5 fl. și Nioolau Tranda- 
buru (Brăila) 3 fl.

Esprimămă mulțămită tuturoră a- 
oestoră spriginitorl ai Reuniunei nâstre.

Totă ou aoestă ooasiune esprimămă 
mulțămită și comitetului arangiatoră, oare 
ne-a oferită spriginulă său în modă vred- 
nioă de laudă la arangiarea petreoerii. 

Brașovă, 10 Febr. n. 1893.
Pentru comitetulu Reuniunei:

Maria Popea Dr. Iosifu Blaga,
secret. Reun.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 19 Febr. Președin

tele congresului catolicii, ce se în- 
trunesce la Oedenburg, Esteihazy, 
a adresată monarchului o tele
gramă, în care că se va
lupta pentru Dumne4eu, Rege, 
patriă, dâr atacurile îndreptate în 
contra religiei le va combate.

Roma, 19 Febr. Serbările jubi
leului Papei s’au începută ac|i cu 
mare pompă, luându parte o mul
țime imensă, care făcu ovațiunî 
entusiastice Papei.

Literatară.
A apărută:

In tipografia dieoesană din Aradă 
a apărută: Legea de pensiune învețăto- 
l’âscă, tradusă și ©aplicată de Blasiu 
Codrdnii, învățătoră româuh în Sân-Ni- 
oolau mioă (Kis-Szt. Miklos, p. u. Uj- 
Aradă). Formată mică de 151 pag. Pre
țulă 1 fl. & or, trimisă franoată. Cuprin- 
sulă: Legea diu an, 1875, legea din 
1891; Regulamente, instrucțiuni și ordi- 
națiunl ministeriali.

DIVERSE.
Din pensionfl.-Profesâra: Eleno, 

spune’ml ună substantivă franoesă, din 
oare se pâte faoe diminutivă, d. e, Marie 
Maribtte. Elena: (după o dreoare gân
dire) homme, omelette.

PrOIirlGtîrB I>r. Aurel Muireșlawu. 
ii.ClîCtOr& responsalliial (iregeriM .îlsaloru.
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Garnituri de treieratu cu aburii și cu vârtejii (Gopel),
mai departe

Pluguri cu 2 și 3 feare patent. SCHL1CK
distinse cu mai multe premii din cele mai mari

ABONAMENTE

s
„GAZETA THANSILVANIEr*

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni. 
anu .

0
Ps
Pe
Pe

3
6

12

<1

Pluguri Rayol patent.,
Pluguri cu ună feră sistemulă Rayol, 
originale Sclilîck. și sistemă Vidats.

Unelte pentru lucrarea pământului, 
grape și spărgători (le bulgări.

X
X

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

fi. 
fi.
fi.

► ><

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

X

Mașini ie ssuiânatu îi rânflnrl „HALADAS“, patentate Schlict
și tote mașinele agricole.

Mori pentru curățitulfi cerealeloru, mașini pentru prepararea nutre
țului, mori pentru uruită.

Mașini originale americane pentru legată snopii și mașini pentru CO- 
situlă bucateloră, mașini de cosită ărba, drumuri de feră transportabile 
pentru câmpă etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată.

X

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

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

Pe
Pe
Pe

fi. -
fi. —

50 cr.

►£<

Prețuri-curente la cerere gratis și francd.
18-2.

X

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se fact! mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

ooooooooooo o o o o go
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892

Budapesta—I*redealu Predealii—Budapesta jfiS.-fi®esta-Aradu-Teiuș

Trena 
de 

poroân.

Trenu 
accele
rată

Trend 
de 

persdn.

Trenu 
a ccele- 

rată

Trenu 
de

Trenă 
accele
rată persdn.

Trenu 
accele

rata

Trenu 
de 

persdn.
Trenă 

de 
persdn-

Tr. ac.

g

Teiuș-Aradă-li.-Pesta Copșa-mică—Sflbiiu
Trenă 
accele
rată persdn.

Trenă 
de

Viena 
Budapesta 
Ssolnok 
P. Ladăny 
Oradea-mare

Mezd-Telegd
RAv
Bratca
Bucia
Oiuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
N&dSșel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Ouoerdea
Uibra
Vințul de sus 
AiudCi
Teiușă

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișâra 
Hașfalău 
Hombrodii
Augustină 
Ap ața
Feldiora
Brașovu

10.00
8.25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49 
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03 

10.08 
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.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50

1.25
1.43
1.52
2.18

"2.40

Timișă
Predeală
Buouresol

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11
8.35

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

4.53
5.32
5.48
6.0b
6.24
6.39
6.59
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 
|Tr. ao.

5.15
5.57
6.29

12.10

2.15 BucurescI
Predeală
Timișii
Brașovu

9.16
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldibra
Apața 
Augustină 
HomorodQ 
Hașialău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașft
Copșa mică 1

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelâ
Toiușu

9.14

Aiudfl
Vințul de 
Uiora 
Ouoerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04 
11.19 
12.27 
12.58

1.15
1.35

( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

"9J5

®ttureși#-lLud®șiâ—SSistrița

MurSșă-Ludoștt . . .
Țagu-Budateleoă . . . 
Bistrița . . . . .

sus

Nădășeliî 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

P. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

4.-
6.48
9.59

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
8.19
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

12.47

1.26

4.20
4.48
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
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16

8.50
5.16
5.57
6.58

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

6.07

6.39
7.08

7.47

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovațiî 
Gyorok 
Paulișiî 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșină 
ZamQ 
Gurasada
Bia 
Branicloa 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotft
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

10.00
8.10

11.04
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

10.00
10.25
10.44
11.58.
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T. a. per.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10.19
10.50
11.16
11.441
12.06
12.38

Teiușă
Alba Iulia
Vinț. de josti 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (PÎSki) 
Deva
Branicloa
Ilia
Gurasada 
Zarntt
Soborșină
Berzova 
Conopfi 
Radna Lipova 
Paulișfi 
Gyorok
Glogovață

Aradă j

Szolnok
Budapesta 

Viena

Trenă 
de 

persdn.

I
3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
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
7.25
6.20

Trend Tronu 
aceele- de

Tatu persdn-

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.-

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

iSibiiu—Copșa-micîi

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeioa-mare 9.05 5.59 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05
Cucerdea-Oșorheiu-R. -săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu 5.07 11.39 5.14

5.50 12.20 5.3
Regh.-săs. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu £

Ludoș 
Cucerdea

3.44
5 14
5.20

7.47

9.35
10.05
12.31
1.15

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

Simeria (Piski) Petroșenl || JPetroșeni-Simeria (Piskl Simeria (Piski) — Hunedora

1.52
2.18
2.25
3.46
5-23 3.31
7.30
1-B5 3.00

6.35

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

IBistrița—Mureșu-lLudoșii

Bistrița.............................
Țagu-Budateleoă . . . .
Murășă-Ludoșă . . . .

Simeria
Streiu
Hațegil
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșenl

6.- 10.35 4.22 Petroșenl 6.- 10.50
6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegiî 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu—Timișora Timișora—Aradu
Aradă 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.111
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradă 9.44 3.50

8.15
9.46

10.55

Crhirisu—Turda II Turda—Ghirișă5 11 î
Ghirișă 7.48110.35 3.4ol 10.241 Turda I 4.50| 9.30 2.30 8.50
Turda ! — —................'8.08] 10.55 4.—110.44] Ghirișă | 5.10] 9.50 2.60 9.10

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

I

4.40
5.03
5.38

9.56
10.08
10.32

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cern a 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

JHtraso v—Zernești

Brașov
Zernești

Cernești —Brașov
Zernesci
Brașov

8.35
10.28

4.55
6.36

5.00
6.29

12.20
1.44

1.16
4.15
7.21

Sighișora—Odorlieiu II Odorheiu—Sighișora

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

Careii-mai’i—Zel&ii | Zelău—Careii-marî
Careii-marl. . .
Zelău...................

5.45| Zelău........................
—j| Careii-marl . . . .

Moța < Numerii încuadrațl cu linii grâse însemnâză 6rale de nâpte.

1.56
7.03

Braș ov—Ch.-Oșo r licit».
Brașovu 8.50 3.10
Uzonă 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorheiu 12.54 7.26J

CI».-OșorJheiu—Krașor.
Ch.Oșorheiu 4.30 2.45
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonă 7.00 5.45
Brașovă 8.25 7.261

Tipografia A. MUREȘIANU.
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