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Nouă conferență, a episcopiloril 
catolici.
Brașovfi, 9 Februarie v.

De arji într’o săptămână se 
vorQ întruni ârăș! episcopii cato
lici sub președinta primatelui un- 
gurescu la Budapesta. Acesta con
ferență precum se asigură, va ave 
să se pronunțe mai întâiu asupra 
unoru adrese cătră Papa, Mo
narchs și cătră guvernu, în afa
cerea căsătoriei civile etc. er după 
aceea se va ocupa de cestiunea 
autonomiei și a dotațiunei preo
țim ei catolice.

Scimu că la conferență epis 
copesca din Decemvre a. tr. în 
care a fostu deja vorbă de tăte 
aceste cești unt, au luată parte ac
tivă și episcopii români uniți dela 
Oradea-mare, Gherla și Lugoșii. 
Ba mai multă, după raporturile 
tuturoră foilorO unguresc!, cari 
pănă ac}! n’au fostu desmințite din 
nici o parte, în cestiunea cea 
gravă a autonomiei catolice și a 
congruei seu dotațiunei preoțesc!, 
episcopii noștri au votatu alături 
cu episcopii catolici primindă și 
ei în principiu propunerile epis
copului ungură Schlauch privitdre 
la resolvarea comună a autono
miei catolice și a dotațiunei preo
țesc!.

Amu arătată la timpulu său 
marele periculu, ce amenință bi
serica română unită, decă s’ar rea- 
lisa planulu catoliciloru unguri de 
a-o contopi pe acesta cu biserica 
romano-catohcă ungurescă sub cu- 
ventu, ca numai sub scutulu au
tonomiei catolice, care să cuprindă 
și pe greco-unițî, se pbte regula 
dotațiunea preoțimei.

Numai de cuiendu amu publi
cată unu șiră de articul! eșiți din 
pena d-lui Iosifă Romană, unulu 
dintre luptătorii dc frunte pentru 
drepturile bisericei unite, din car! 
s’a putută convinge fiă-cine, că 
uneltirile catolice în contra esis- 
tenței bisericei naționale a Româ- 

niloră unițî se dateză de multă; s’au 
putută convinge despre ceea ce 
va să (ț’că la Unguri „autonomia 
catolică."

Adâncă îngrijați de întorsătura 
ce au luat’o lucrurile de ună timpă 
încâce atâtă în sînulă bisericei 
române unite, câtă și în ce pri- 
vesce raporturile ei cu biserica 
catolică ungurescă, amă cerută 
dela Arehiereii noștri uniț! să ne 
dea esplicațiuni asupra pașiloră, 
ce iau întreprinsă și voru să i în
treprindă în apărarea independen
ței provinciei metropolitane unite, 
care după asigurarea loru și a or- 
ganeloră loră le este atâtu de 
scumpă.

Nu ne-amă luată sema, că prin 
acesta faptă vomă comite ună pă- 
catfl. de mărte înaintea falangei 
celoru eșiți din institutele de pro
paganda fide, cari nu voră să re- 
cunoscă nimănui în biserică drep- 
tulă de a-ș! casce gura fără de 
soirea și învoirea prealabilă a E- 
piscopului, care singură are votă 
în diecesa sa, pre când toți cei
lalți, preoți și mireni, nu servescă 
decâtă ca stafagiu spre ilustrarea 
și glorificarea puterei cârjei epis- 
copesci.

Amă crecfută, că ună organă 
ca ală nostru, care de mai multă 
ca ună jumătate de veacă se luptă 
pentru drepturile și cultura nea
mului românescă și care a apă
rută cu credință întotdeuna și in
teresele de viață ale clerului și ale 
bisericeloră nâstre naționale, era 
în dreptă și datoră de a ceie o 
lămurire dela Episcopii noștri u- 
nițl într’o cestiune atâtă de gravă, 
ca aceea a autonomiei și a dota
țiunei preoțiloră.

Der foia bisericescă din Blașiu 
ne denegă categorică dreptulft de 
a fi îngrijați de viitârea sbrte a 
bisericei române unite și ne asi
gură, că nu vomă căpăta esplica- 
țiunile cerute dela archieiei.

Arehiereii, ne spune acesta 
idiă, voră da esplicațiuni clerului 

și poporului credinciosă atunci, 
când voră crede ei de lipsă. Ce 
va fi însă decă atunci clerulă și po
porală va sta înaintea unoru fapte 
împlinite, pe cari nu le va mai pute 
face nefăcute?

Ca se ațîțe clerulă română u- 
nită în contra organului nostru, 
făia din Blașiu esclamă malițiosă; 
„Și apoi de frică să nu 8e îmbo- 
gățesca cumva clerulă nostru din 
ajutorulă catoliciloră din Ungaria, 
„Gazeta" cere esplicațiuni grab
nice dela Arehiereii noștri, pe car! 
îi tractâză așa ca și când ar fi 
subordinații ei și nisee Omeni gata 
ași vinde biserica și națiunea".

Ce perfidă Insinuare! Ce apu
cătură fariseiâscă! Pre când unii 
ne impută, că amă fi cu prea 
multă considerațiune față cu Ar- 
chiereii noștri, cei dela „Unirea" 
ne insinuă, că i-amă privi ca pe 
nisce subordinate și ca pe nisce 
Omeni gata a’ș! vinde biserica și 
națiunea.

De ar fi așa ce lipsă amă fi 
mai avută de a le cere esplica
țiuni? Unoră snbordinaț! nu li-se 
ceră esplicăr! în asemeni grave 
cașuri, ci li-se poruncesce, er unoră 
venejetorî omulă le arată pumnulă 
și dinții, și nu stă de vorbă cu ei.

Scopulă fbiei din Blașiu este 
însă vădită. Ea vrea să justifice 
tăcerea obstinată a Archiereilo.ru 
noștri uniți și-o face și mai bâtă- 
toră la ochi cjicendu: „Arehiereii 
noștri vădă în tâte necasu-
rile și sărăcia, cu cari se luptă 
clerulă nostru și de aceea pentru 
nedumeririle „Gazetei" nu potu se 
rumpă în modic bruscă și ușuratică 
orî-ce legătură cu episcopatulă catolică 
din Ungaria...11

Aici e buba.
Tocmai aceea voimă să scimă 

noi pănă unde Episcopii noștri 
uniți voră să mâne „legătura" cu 
catolicii unguri ?

Voimă să scimă decă se mai 
consideră Prea Sânțiele loru ca 
episcop! ai bisericei autocefale ro

mâne unite răsăritene, ori ca epis
cop! catolici ?

Aici ne aducemă aminte de 
memorabile cuvinte ale d lui N. 
Densușianu, că dela conciliulu din 
1872, „s’a smulsă biserica greco- 
catolică din portulă ei celă vechiu 
și sigură și s’a aruncată în valu
rile oceanului catolicismului uni
versală, care nu mai recunbsce 
nici naționalitate, nici biserică na
țională".

Eată ce voimă noi să scimu : 
Ce facă și ce întreprindă Episcopii 
noștri uniț! pentru apărarea na
ționalității române și a bisericei 
naționale române față cu unelti
rile catolicismului ungurescă?

La acestă întrebare să ne răs
pundă foia din Blașiu francă și 
sinceră, decă scopurile, ce le ur- 
măresce ea, suntă leale și binevoi- 
tbre cătră nemulă românescă!

CRONICA POLITICA,
— 9 (21) Februarie.

Din Turocz St. Mărtină primimă 
soirea, că o gonă sistematică s’a înoe- 
puto contra Slovacilorfi. La 19 Fe
bruarie, după outn amă foștii amintitei 
deja într’o oronică trecută, era oonvo- 
cată adunarea poporală slovacă în causa 
căsătoriei civile, a reoepțiunei judaioe 
și a matriculeloră civile. Precum sun- 
temti informați, mulțime de poporă se 
adunase la Turocz Szt. Mărtină. Când 
însă era să se înoepă ședința, autorită
țile ungurosol însoțite de gendarmeriă, 
„în numele legii-* au dată ordină tttă- 
rescă, ca adunarea sb se disolve. Măsura 
aoăsta arbitrară și vdlnică a fosta în
tâmpinată cu multă înverșunare din par
tea poporului adunată. Asistenții întru- 
nindu-se la o petrecere privată, acesta 
înoă a fosta impedecată prin gendarmi. 
Poporulă mâhnită s’a depărtată, după oe 
au redactată nnfi protestă acoperitei de 
o mare mulțime de semnături, oare s’a 
adresată ministrului de interne.

*

Intre adversarii actualului cilbinetă 
italiană s’a pusă acum și Crispi. ț)ia-

FOTLETONULU „GAZ TRANS.“

O escursâune
din Făgărașă prin coroana Breaza la muntele 
Smida și Trăsnită și de aici peste verfulă Bân- 
dii și verfulă Urlii, laTripon, curmătura și ver- 
fulti Zero ei și la verfulă Ludișorului și înapoi 
pe plaiulă Brezei. Steluțele de munte (Edel

weiss, Lănărică) din „Trăsnită.11

Avândă eu de repețite ori ocasiune 
de a face escursiunl și a percurge în 
tât.ă estinderea lortx în linia de despăr
țirea apeloră toți munții țării Bârsei și 
ai Făgărașului din punotulă dela „Omu“ 
de pe Buceciu peste Petra Craiului, vîr- 
fulă Urlii, Vistea mare la boldă, Venă- 
tdrea lui Buteanu și verfulă Negoiulni, 
(înalta de 2536 metri) pănă Ja muntele 
Surdă din comitatuiti SibiiulUi, așa după 
cum le-am făcută, mi-am descrisă acele 
escursiunl împărțindu-le după timpulu 
în care le-am făcută și după formațiunea 
terenului munțilorC.

Aci lasă să urmeze descrierea unei 
escursiunl, ce am fâcut’o din Fâgărașă la 
muntele Trăsnită și de aici Ja Vîrfulă 

Urlii și înapoi peste Zârna pe Plaiulîi 
Brezei,

După cum este deja bine cunoscutei, 
cu deosebire locuitoriloră de pe lângă 
frontieră, în anulă 1888 s’a marcată fron
tiera dintre Ungaria și România pe t6tă 
întinderea ei în linia de despărțirea ape- 
lorS, ce s’a făcută și pe teritoriul^ co
mitatului Făgărașă, prin o comisiune in
ternațională. La marcare în anumite 
puncte s’au aședatâ pe linia de frontieră 
în pământii stîlpl numerisafl. Intre vîr
fulă Urlii și vîrfulă Triponului s’a așe
zată stîlpulă de frontieră nr. 212. Prin 
luna lui Iulie 1892 constatându-se, că 
stîlpulă nr. 212 a fostă luată din loculă 
lui, guvernele țăriloră au ordonată, ca 
acestă stîlpă să se facă din nou și sâ se 
Bșetje la loculă lui prin o oomisiune in
ternațională, în care au participată din 
partea României locot, oolonelulă Cos- 
t.autină Brutus Segărcianu, er din partea 
Ungariei eu, ca protouotară ală < omita- 
tului Făgărașului, inginerulă reg. Ko- 
vâcs și primpretorele Făgărașului Her- 
szenyi Imre.

Pregătindu se stâlpulă, în 6 Augustă 
1892 pe la 1 oră după amecjl am plecată 
din Fâgărașă prin comuna Breaza oătră 
vîrfulă Urlii și Triponă, ca să-lă așecjămă 
acolo.

Sera pe la 7 ore am sosită la casa 
societății oarpatine din muntele Smida, 
unde am și rămasă peste nopte.

Cum stamă sera la cină împregiurulfi 
focului, oare — fiindă bine nutrită, ou 
lemne de bradă pline de rășină, — ar
dea dogorindu ne în mijloculă odăii, oe 
o ooupaserămă, a venită vorba și despre 
florile mai rari din munți și în specie 
despre steluțele de munte (Edelweiss; 
gnaphalium, — românesce și lănărică, 
în timpulă mai nou fldrea reginei.') și 
șciindă noi, că aici în apropiere de Smida 
pe costa stîngă a vălei Bresoidra se află 
muntele Trăsnită, în a cărui parte de 
susă creBcă din abundanță amintitele 
flori, loot, colonelulă română Segăroianu 
și eu, din îndemnulă, că am umblată 
așa multă pe munți și încă nicăirl n’am 
sflată și n’am culesă noi înși-ne cu mâna 
nostră flori de acestea, ne amă deoisă, 

ca în 4iua următore tare de dimineță sâ 
pleoămă la muntele Trăsnită după flori 
așa oa bS avemă timpă să sjungemă 
oătră amiac}! pe vîrfulă Triponului la 
așezarea stîlpului nr. 212, pe oare-lă por- 
niserămă deja înainte ou o cjb dusă de 
vr’o 20 de luorătorl, oarl se schimbau 
pe rendă, ajutâudă totă oâte 6 la trans
portată.

In (fiua următore, adecă în 7 Au
gustă 1892, fiindă timpulă favorabilă, pe 
la 5 6re dimineță eu și loc-colonelulă 
Segărciană ne-am gătată de drumă, am 
încălecată pe cai și însoțiți de doi ță
rani din Lisa, ca conduoătorl, am 
plecată la muntele Trăsnită după 
steluțe.

Cam într’o jumătate de oră am so
sită la bordeiulă miâreloră din Smida, 
situată în regiunea Sneapănului. Am ohiă- 
mată pe păstorulă dela aoestă bordeiu 
la noi și spunându-i, oă mergemă la 
Trăsnită, după steluțe de muDte, am des
călecată și pănă la reîntdroere i-am lă
sată lui în îngrijire caii și puținulă ba- 
gtsgiu, ce-lă aveamă cu noi. — Am ple 

Archiereilo.ru


Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 80 -1893.

rula „Reforma44 anunță, oă oomitetulă de | 
redaoțiă, care pănă acum a suprave- 
ghiată atitudinea fdiei, s’a disolvath, oeea 
ce nu însemnă alta, deoâtă oă Crispi în
suși va lua oonducerea cparului. Același 
numără din „Reforma14 cuprinde unO ar- 
tioulii vehementa, atribuita lui Orispi, în 
oontra ministerului. „Paoea lui Dumne- 
4eu“, se 4*ee acela artioulă „a durata 
10 luni. Acum e la sfirșită. Legăturile 
de amicițiă, cari ne legă de unuia seu al
tuia dintre miniștri, nu ne va împedeca 
să facema aceea, oe ne impune dato- 
rința față de patriă. Oara e solemnă, și 
vai de aceia, oarl grămădesoa pedecl pe 
drumula, pe oare voimă noi a merge 
înainte, pentru oa să aduoema Italia la 
o stare înfloritore.44 Afară de aceea re- 
daotorulă-șefh ala cjiarului „Fanfulla44 a 
avuta o întrevedere ou Crispi, în care 
aoesta îșl esprimâ nemulțămirea sa față 
de politica guvernului și față de stările 
aotuale politice. Crispi 4I30> oă Giolitti 
voesoe să răstorne organisația aotuală a 
băncilora. Confusiunea aotuală prooură 
buourii numai Vatioanului. Cu privire la 
politica esternă. cjise Crispi, oă împăra
tule Germaniei trimite aoum una amba
sadorii la Papa; Italia nu mai inspiră în
credere din causa oreditului ei sdrunoi- 
nata. Crispi crede, oă o scăpare posibilă 
ar fi, deoă în looula aotualului minister^ 
ar veni altuia mai puternica.

*

Din Londra se telegrafieză, că în 
camera comunelora, după o desbatere de 
patru proiectulu home-rule s’a pri- 
mitu după prima cetire. Gosohen a de
clarata, oă unioniștii nu primesoă pro- 
ieotula, fiindcă ei oreda, că priD ela se 
periolitâză unitatea imperiului. Onorea 
lora îi opresoe de-a primi una astfela de 
proieota. Ulster 4ise> că elă nu ȘÎ pdte 
jertfi royaliștii. Morley a apărata proieo- 
tula. Ela 4i8e> Pr*n înființarea unui 

-parlamenta irlandesă se vora zădărnioi 
ou siguritate escesele olerioaliloră.

Dacoromânismulâ
?»

politica culturală maghiară.

Sub titlulă acesta foia kossu- 
thistă „Egyetertes^ a începută să 
publice ună ciclu de articull, pe 
care îlă recomandă în specială.mi- 
nistrului ungurescă de culte și de 
instrucțiune publică. Autorulu ar- 
ticuleloră, necunoscută încă, se 
încercă să facă cunoscută isvorulă 
primordială ală cestiunei române, 
spre care scopă ia de-arendulă 
mulțime de scrieri literare și po
litice, precum și diferite manifes- 
tațiunl de vieță națională din tre- 
cutulă poporului română.

După câtă ne permite spațiulă 
vomă reproduce acestă ciclu de 
articuli:

I
Cela ee a urmărită ou atențiune miș

cările naționale din anulă trecută, de 
bună sâmă nu a treoută ou vederea acea 
mișoare mare și regretabilă, pe oare în 
reasumată o putemă numi cestiunea ro
mâna. Ceea ce s’a întâmplata dela du- 
oerea Memorandului la Viena pănă a4l și 
oeea ce atâta în întregă, oâtă și în par- 
tioulară nu este deoâtă simptomulă unei 
băle de totă neîngrijite, a putută să 
oonvingă, fără deosebire, pe ori și cine, 
că din partea Româniloră amenință ună 
perioulă fdrte apropiată atâtă pe poporulă 
oâta și statuia maghiara. Lupta în po
triva acestei primejdii nu este numai o 
datoriDță de onore, der aoestă stare de 
luorurl atinge adâncă chiar și viâța și 
oorpulă uostru.

Aoesta o mărturisesoe ac|I mai fiă- 
cine, oare dă atențiune mișoăriloră române, 
dâr chiar între oei mai distinși politici 
și publioiștl abia se află oineva — încâta 
m’am putută eu orienta din disoursurile 
din parlamenta și din artioulii de 4^are» 
— care se soie, câtă este de mare pu
terea perioolului amenințătoră, îu ce se 
manifesteză elă și cu ce mijloce se pdte 
și trebue să ne apărămă în oontra lui ou 
Buooesd.

„Nimioă nu este mai greu — 4’oe 
br. Edtvds în studiulă său sorisă asupra 
cestiunei naționalitățiloră — deoâtă a 
defini scopurile mișoărilorh mari. Nu în- 
țelegă acelea, oarl se vestescă de oon- 
duoătorii lora... oi acele scopuțif, pentru 
cari poporulă se alătură mișoării.14 Defi
nirea țintei mișoăriloră naționale, stabi
lirea coreotă a dorințeloră lora, ohiar și 
în genere luată, este ună luoru imensă 
de greu, dâr greu e mai alesă în mișca
rea națională română, decă nu din alta 
punot de vedere, atunci ohiar și din mo- 
tivula, oă noi Maghiarii nici nu studiămă 
cum se cade aceste tendințe esența acestora 
mișcări, mijțocele și scopulă lorii. In lite
ratura ndstră n’avemă niol măoară mij ■ 
ldoele neoesare pentru a studia Gestiu
nea; însăși literatura română, nu numai 
oă n’o ounosoemă, der nici chiar 90°/^ din 
inteligența nășiră, care trăiesce în ținuturile 
locuite mai multă de Români, nu scie, că 
ore esistă așa ceva de faptă? Nu ounos
oemă, în oe măsură mare a pătrunsă a 
oâstă bolă în straturile poporului ro
mână. Cei mai mulțl trăiesoă în credința 
deșertă, oă tută lucrulă se reduoe la gă
lăgia nebasată a oâtorva agitatori, gă
lăgia, oare pe oale legislativă ori admi 
nistrativă se pote deslega fără de nici o 
primejdia. Boia însă numai așa o pu 
temă vindeca, decă îi ounosoemă natura 
și numai cu ajutorulă mijloceloră ade- 
ouate aoestei naturi.

Deoă oeroetămă originea mișoăriloră 
naționale române, este ușoră să aflămO, 
oă totulă s’a născută, desvoltată și cres
cută mare pe basă oulturală; patulă caldă 
atâtă ală naționalității române, oâtă și 
ală naționalității ndstre a fostă cultura 
maghiară ; și aodstă aparițiune a de
venită primejdidsă pentru noi în măsura 
în oare s’a depărtată de pământulă oul 
turii maghiare, s’a refugiată sub aripile 
unei oulturl străine și s’a făoută inde
pendentă. Născendu-se astfelă ideia na
țională română și pe oalea aoâsta deve- 
nindă dușmana maghiarimei și a statului 
maghiară, este evidentă, oă niol mijlooele 
de apărare nu potă fi altele, deoâtă cul
tura maghiară, respeotive armele unei 
politioe oulturale ooreote și duoătdre la 
soopă.

înșiși soriitorii români reounosoă a- 
oests, oe-i dreptă în modă negativă, 
oând 4ioă, că ideia „rumunismului* este 
reaoțiunea în potriva aoelei volnicii ma
ghiare, care a voită Bă stîrpesoă, oa rassă, 
românimea din Ardelă. Au treoută too 
mai 50 de ani, de oând mamele patriotă 
ală Ardeiului, br. Nioolau Wesselenyi, a 
făoută cunoscută natura culturală a miș
cării naționale române și vindeoarea ei 
pe aceeași oale, singură ooreotă și posi
bilă, înfîerândh tot-odată negligiarea ei 
pănă aoum. După oe a oonstatath pe pa
gina 89 și cele următâre din opulă său 
întitulată „Szozat magyar es szlăv nemxe- 
tiseg ugyibân11, oă oâte cause au conlu 
orată și oâte greșeli s’au făcută pentru 
înstrăinarea poporațiunei valahe de cătră 
noi, continuă astfelă: „Din potrivă, nu 
s’a făoută nimioă nici a o uni ou noi, 
ori a-o maghiarisa, niol a-o înduloi față 
cu noi și a-o alătura la interesele ndstre 
oetățenesol. Prin școli poporale și prin 
educația poporală, mai veri osii, s’ar fi pu
tută și trebuia se maghiarisămă poporația 
valahă. Autoritățile legislative, ba chiar 
și singuraticii au făcută așa de puțină, 
în afacerea aoâsta, ohiar ca și oând s’ar fi 
turnată o picătură într’o massă de apă. 
De altă parte însă, abia de oâțlva ani 
deoedatulă episoopă valahă unită Ionă 
Robă a făcută fundațiunl de ună mi 
lionă, în spirită curată valahă, pentru ins
titute de oresoere și învățământă din 
oarl limba maghiară e ou totulă eschisă. 
In regimentele grănițeresol valahe din 
Ardâlă și, pe câtă soiu, și din Ungaria, 
s’a introdusa limba germană în fiă-oare 
șcdlă. Decă s’ar fi făoută aoesta ou pri
vire la limba maghiară, în looă de a soi 
ei aoum oei mai mulțl nemțesce, arh soi 
din oontră unguresce, oeea oe a- fi o 
mare apropiere de naționalitatea nostră. 
Astfelă însă Germani n’au devenită, nici 
nu voră deveni, der spiritulă în oare au 
primită eduoația a avută urmarea, oă la 
ura oe-o nutresoă față ou noi, ca Valahi, 
s’a mai adausă și ura Nemțului oontra 
Maghiariloră.“

II.

Studiarea istorei oestiunei române 
nu ne învață numai multe lucruri în- 
sămnate, oi în unele privințe ne pune 
în mână chiar și cheia pentru deslegarea 
oestiunei. Din causa aoâsta îmi iau în- 
drăsnela de-a întrețină pe oetitoră cu 
unele reprivirl istorice.

Cine a studiată istoria Româniloră 
soie, oă în regatulă română de a4l, ideia 
națională română n’a lucrată oa putere 
influințătore oonsoientă, pănă în timpu
rile mai nouă. Chiar și în anii din urmă 
ai vâcului XVI Voivodulă Mihai Vddzulu, 
pe care românimea de a4l îlă stimeză 
oa pe eroulă daooromânismului, folo- 
86806 în diplomele și ordinațiunile sale 
numirea națională de a4l, în
înțelesă de jobagiu. Ideia „rumunismului44 
s’a ivită pe pământh maghiară. Renumi- 
tulh istoriografă ală regelui Mathia, 
Bonfiniu, oouformându se spiritului hu- 
manitarh ală timpului, și ounoscândh ori
ginea valahă a familiei regelui Mathia, 
ea, ou lingușirea unui ourtenă, să i arate 
originea ca fiindh mai distinsă, a gân
dită s’o afle în urmașii direcțl ai legio- 
narilorh lui Trajană și a descoperită pe 
străbunii lui Math’a între membrii pre
tinsei familie Corvină, imigrată în Daoia, 
care dela colonisarea romană a Daciei a 
trăită neîntreruptă în Ardelă. Povestea 
aoâsta a lui Bonfiniu a treoută apoi și 
în literatura sciențifioă aptfsană dreptă 
isvorh, așa, că poetulă germană Martină 
Opitz, obiămată în veoulh XVII de Ga
briel Bethlen, oa profesorh în Alba-Iulia, 
oântă, în poesia sa „Zlatno*, pe Valahii 
din Ardelă, oa fiindh urmașii legionari- 
lorh romani. Acâstă poveste și tradițiă 
s’a streourată pe înoetulh în opurile sin- 
guratioilorh bărbați învățațl bisericanl 
din prinoipatele valahe, der fără orl-ce 
pretenția și ponderositate mai mare. Po
vestea soiențifioă, care s’a născută pe 
pămentă maghiară, a devenită dogmă 
istorioă pe pământă maghiara, er mai 
târ4iu basa pretensiuniloră politioe a dench 
tăietore.

In primii ani ai veoului XVIII s’a 
săvârșită uniunea Valahilorh ou biserioa 
romano-catolioă. Lui Bethlen, Rakoczi, 
Apafi nu le-a suooesh, în veoulă XVII, 
oa prin oalvinisare să apropie românimea 
de maghiarime. Nisuințele loră n’au avută 
altă resultată deoâtă, oă valahimea din 
Ardâlă, sohimbândă liturghia slavă cu 
oea română, a sguduită legăturile ce i-a 
legata de biserioa ortodoxă ou limba 
slavă și astfelă indirectă a ajutată în 
timpurile mai târ4ii, pe jesuiții, cari os- 
teniau întru uniunea catolioă, fiiudoă prin 
părăsirea limbei liturgice slave s’a îm
puținată numărulh legăturiloră, oarl le
gau românimea de biserioa ortodoxă 
slavă și guvernarea oăreia înșiși scrii-

oath și îndreptându ne spre Ostil, ajunși 
la muohe, aveamh în fața nostră josh 
valea Bresoiora și dela aoesta, pe tdtă 
estinderea oostei stânge în susă, aveamh 
înaintea nostră muntele Trăsnită, es 
tin4endu-se în drâpta și în stânga și 
peste regiunea lemnului.

Dela muche, unde ne aflamh noi, 
dreptă în josă spre Bresoiora, de-asupra 
regiunei lemnului, se află stâna din 
Trăsnită, în oarea de regulă și ohiar și 
în vara anului treoută 1892, nu baci, oi 
băoițe făceau lăptăriile și brânza, des
pre oare ee 4i°ea, oă este mai bună, 
oăcl băcițele o facă nesmântânită.

Ne-am ooborîtă și noi josh spre 
stână, oăol pe acolo duoe poteca oătră 
looulă frumoseloră flori, și informați dela 
ună ciobanh, oarele era în bătătură și 
traota nisoe schidpe (oi ou durere de 
pioiore, oarl tot-deuna se separeză de 
turmă) informați, 4*oh, dela acestă oio- 
bană, că mulsulă de diminâță s’a făoută 
deja și că băoițele sunth ocupate cu 
manipularea laptelui, noi nu am mai In
trată în stână, oi ni-am continuată dru- 
mulă mai departe oătră ună punotă mai 

ridioath și golă din ohsta din dreptă spre 
Sudă, numită „Budru galbinh“, pe lângă 
oare trebuia să treoemă spre a ne putâ 
lăsa de aici în josă în fortifioatulă do
meniu ală mândrelorh „Steluțe14. Ajunși 
la Budru galbină, în mioa poeniță de 
lângă nisce colți de stâncă, oe se ridică 
aci, conducătorii ne spuseră, oă la o ve- 
nătore de capre, de pe aoeștl oolțl a că- 
4uth în prăpastia nu de multă ună ve- 
nătoră din Breaza și aoolo și-a aflată 
mdrtea. Sub aoestă oolță este închisorea 
oaprelorh, unde se adună, se refugiâză 
ele, deoă suntă gonite de oânl și unde 
apoi se află în singuranță, oăol în atari 
loourl oânii nule mai potă ataoa.

Ne spuseră apoi oonduoătorii noștri, 
că dela acestă punctă trebue să oobo- 
rîmh în josă spre apa Bresciorei, pănă 
vomă pute ajunge în partea de diujosh 
a domeniului de stânci ală florilorh cău
tate, oăol numai astfelă se pdte străbate 
pănă la flori, și uitându-se ou îngrijire 
unulă la altulă, ne făcură atențl, că de 
aiol înoolo căsta este tare țipișe și pe- 
trosă și oă forte adese-orl s’au perioli- 
tath pe aici dmenl și vite; ou unu zîm- 

tetă sarcastică observândă, oă numai 
arareori oaloă pioiorh de domnă pe 
aoele sghiaburl afurisite, ne întrebară, 
oă nu amă fi aplioațl, oa să se ducă nu
mai ei și să aduoă florile dorite, oe de 
regulă o facă totă oam ei, oonduoătorii, 
eră nu turiștii.

— Nu, nu, răspunserfimă noi. Noi vomă 
merge înainte pănă aoolo, în misterio- 
sulh domeniu ală floriloră. Voimă să le 
vedemh noi înși-ne unde și cum oresoă, 
și să oulegemh ou însă-șl mâna ndstră 
din ele!

Amă pleoată deol înainte și oobo- 
rândh ou forte mare îngrijire pe odsta 
de stâncă, despre carea, fiindh în re
giunea lemnului, nici nu credeamă să 
fiă atâtă de țipișe și în adevără peri- 
oulosă în trecerea ei, lăsându-ne în josă 
ca și prin gâtlejulă unei afunde veltorl, 
în fine ajunserămh pe o dâlmă de petră 
de asupra unei scursuri, peste oarea din- 
oolo, în fața nostră spre dreptă, se ri
dicau puterniol păreți de pâtră de vară, 
de o colore cevașl mai alburiă deoâtă 
oum este de regulă colorea petrei de 
vară din stânol.

Ne oprirămă pe aoâstă dâlmă și 
oonduoătorii 4iseră: etă acuma, la dreptă, 
oâtă țină stânoile acestea în susă pe o 
întindere oa de vr’o 10 jugăre, oresoă 
florile oăutate.

— Dâr oe, 4ise unulă, etă oolea peste 
scursura părăului, pe stânoa din fața 
ndetră, se vădă vr’o oâte-va flori prea 
frumdse.

— Uite, uite, dinoolo mai la dreptă, 
pe soursură în susă, înoă se vădă vr’o 
oâte-va! — adăogâ oelalaltăj! —Unde? 
întrebarămă noi ou neastempărh și cer- 
oetândh loculă cu o privire încordată, 
esoiamarămă: Da, da, le vedemh și noi, 
lăsațl să le oulegemh noi.

Cu o dorință laoomă și cu ună în
demnă neînvingibilă, ne ooborîrămă ou 
degrabă în soursură de sub dâlmă, pe 
oare ne aflamh, și oa împinși de o pu
tere neesplioabilă, oa și fărmeoațl de 
dorința de a ave câtă mai îngrabă flo
rile vă4ute, ne repe4irămă, eu înainte, 
er looot.-colonelulh Segăroianu la dreptă, 
spre ale oulege.

(Va urma.) 



Nr. 30 —189 3 GAZETA TRA NSILVANIEI. Pagina 3

torii români se obiolnuiau a-o numi ro
bii spirituală și întunereoulă egiptenii 
alo națiunei lorO.

(Va urma.)

ȘOSELE ȘILEI.
— 9 (21) Februarie.

Nouă conferență de episcop!. Erăși 
se adună episcopii catolici. Primatele 
Vaszary i-a invitată la Pesta pe 4>ua de 
28 Februarie n. o. Conferență episoopi- 
lorfl unguri, la care suDtă invitați să ia 
parte și episoopii români uniți, va sta
bili mai întâiu textulfi adreseloră, oe vorfi 
fi a se trimite, în ceBtiunile biserîoescl 
politice, de oătră episcopatO monarohu- 
lui, Papei și guvernului. Primatele a îm
părtășită deja proieotele acestorO adrese 
episoopilorO, ca să-și faoă observările lord. 
Se mai asigură, că conferență episcopsocă 
se va mai ooupa, afară de acesta, și ou 
oestiunea autonomiei și a congruei do- 
tațiunei preoțesc!. Comisiunea mixtă, in
stituită pentru pregăt'rea acestei oestiunl, 
va fi convocată de primatele, îndată după 
terminarea oonferenței episoopesol.

— x—

Inchisițiă în contra „Tribunei Sub- 
titlulă aoesta „Tribuna14 din Sibiiu aduce 
soirea, oă de Sâmbăta treoută încdoeju 
dele de instruoțiă dela tribunalul^ din 
Sibiiu, la porunca proourorului supremă 
din Ulușiu, a pornită investigația oon- 
tra personalului din „ Institutuiă tipogra- 
fioă44 și dela redacția „Tribunei". Pe 
rendă a fostă ascultată întregă perso- 
nalulă redacțională și tipografioă. In nu 
mfirulă său de Sâmbătă „Tribuna14 spune, 
că causa urmărirei er fi uuă articulă pu- 
blioată în ooldnele ei sub titlulă de „Re- 
privirl politice14, er în numfirulă său de 
Luni, 410d! oă proourorulă urmăresoe prin 
inchisițiă, oe a pus’o la oale, „soopurl 
partioulare44. Ce felă de soopurl nu se 
spune, der ni le putemQ înohipui. Cu 
tote aoeste ar fi de dorită să se faoă 
odată lumină asupra aoestoră urmăriri, 
ca să putemă apreția oum se oade na
tura și însemnătatea loră.

—x —
„Speranța*4, reuniune de împrumută 

și păstrare în Borgoprundă, îșr va ține 
a opta adunare generală la 26 Februa
rie n. o., er de că la aoestă termină nu 
8’ar presenta membrii de-ajunsă, se va 
,ține a doua adunare generală în 8 Mar
tie n. o. In cursulă anului treoută, a 
câstă bancă a realisată ună venită ou- 
rată de 1101 fi. 94 or., dintre cari 38 fi. 
"75 or. suntă proiectați a se da pentru 
repararea bisericei gr. oat. din Borgo- 
prundă, oa scopă de binefacere, er res- 
tulă este proieotată a se distribui parte 
pentru fondul > de reaervă, oare în urma 
aoâsta se va urca la 775 fi. 44 or., parte 
oa.diyidendă la aoționarl.

— x—
Dații Papei. După soirile răspândite 

în Vatioană, Majestatea Sa monarchulă 
Franoisoă losifă I a dăruită Papei, din 
inoidentulă jubileului său, lOOOOOfranoI 
cu scopulă de-a se întregi biblioteca din 
Vatioană.

—x—
Podii peste Bosforii. Din Constanți - 

.nopolă se scrie, că aoolo se faoă planuri 
uriașe de anumițl anteprenorl de-a se 
construi peste Bosforfi ună podă, pe oare 
oiroulația să se pită faoe ou pioiorulă, 
ou trăsura și ou trenulfi. Podulă, a cărui 
lungime e proieotată a fi de 2000 metri, 
ar lega linia ferată dela Anatolia ou li
nia internațională Constantinopolă-Bu- 
dapesta-Viena Parisă. Cu esaminarea pla
nului se ocupă acum o comisiune spe
cialistă.

—x—
Troficele de tutunfi în Ungaria. Mi- 

mistrulă ung. de finance a publicată o 
statistioă, în urma căreia în anulă 1892 
,au ifostă în Ungaria 340 trafiol mari de 
.tutună, și 40,277 traficl mici,

—x—
La manevrele flotei americane, ce se 

voră ține în luna lui Aprilie a. o., voră 
fi representate Anglia ou 12 corăbii, Fran- 
oia ou 9, Rusia ou 7, Germania ou 6 și 
Italia cu 5.

—x—
Concertă filarmonicii. Programa con

certului alo doilea ordinară ală sooietă- 
ții filarmonice, oe se va da cu conour- 
sulfi musicei orășenesol astă săra în 21 
1. o., este următorulă: 1. Beethoven: U- 
vertură la Coriolan. 2. Spohr: Conoertă 
de violină _Nr. 8 cu acomp. de orohestră 

violină: Max Krause. Volkmann: Sere
nada Nr. 2 (F dur) pentru orohestră. a) 
Allegro moderato, b) Molto vivace, c) 
Valsă. d) Marșfi. 4. Mendelssohn: Sym- 
phonia reformațiunei. a) Andante. Alle
gro oon fucco. b) Allegro vivaoe. o) An
dante. d) Choral. Allegro vivaoe. Alle
gro maiestoso. Iuoeputulă la 7y2 bre 
sera.

lubileulu Papei.
Alaltăieri s’au împlinită 50 de ani, 

de oând Papa Leo XIII a fostă sfin
țită de episoopă. Din inoidentu fi aoesta 
o mulțime de peregrini din tdte țările 
catolice eu pleoată la Roma, oa să se 
închine înaintea Sf. Părinte. Nu numai 
suverauii oatoliol, ci și suverani moha- 
medanl au trimisă representanțl la acesta 
iubileu, care de presentă ooupă întregă 
pressa, atâtfi catolică, oâtă și de altă 
oonfesiune.

Este interesantă ce scrie 4’aru^h 
unguresoă „Neues Pester Journal44, oare 
se soie, că stă aprdpe de partida guver
namentală maghiară. Etă ce <4*oe îQtre 
altele numitulfi 4larCl :

„Leo XIII e mai multă savantă, 
deoâtă bărbații de stată. Activitatea sa 
pentru biserică încetă de a fi praotioă și 
deveni fantastică; realisarea unoră pla
nuri mari, cari au eșitfi din studiulă în- 
vfițațiloră din evulfi mediu, trebuia să 
se îndepliuescă. Ideia sa de a uni pe 
toți Slavii oatoliol sub soeptrulă Habs- 
burgiloră, catolisarea peninsulei baloa- 
nioe, unirea biaerioei orientale ou oea 
apusenă, au esercitată o influință asupra 
politicei interne a Austriei, der nici o 
inimă slavă nu s’a mișoatfi. Arbitriulă 
înoredințatfi Papei în oestiunea Caroli- 
nelorfi, oe e dreptă a reînviată visulă, oă 
Papa e ună arbitriu permanentă neape- 
labilă, der aoesta a dispărută iute. In- 
ceroarea de a pune mâna pe conducerea 
curentului socialistă, a adusă luorurile 
aoolo, oă în Germania s’au înmulțită so
cialiștii, er în Francia, preoții au fostă 
aduși la tăcere prin soandalurile so- 
oialiștilorfi. Nici măcară oonducerea miș- 
oărei antisclavagiste nu a putută Curia 
romană să o oâștige.

„Și noulă proiectă alfi iubilarului: ca 
prin o alianță între Rusia și Francia să 
nimioesoă Italia, se va risipi. Din oausa 
acestui proieotă Leo XIII a devenită 
ună Papa răsboinioă, care oârcă să sub
mina nu numai Italia, oi și Ungaria, oa 
membre ale alianței triple, denegându le 
drepturi, pe cari alte state le esercită 
deja d« ună seoolfi și în patria ndstră 
desfășurând^ o luptă a oredincioșiloră în 
oontra unei legi, care deja esistă de ună 
pătrarfi de secolă. Și planulă său celă 
mai nou va suferi naufragiu. In Francia, 
prin înrîuriuța Papei, i-s’a frântă cleri
calismului gâtulă, Italia treoe peste pro
testele Curiei, er „Dațiunea44 nâstră va 
soi să-și apere dreptulă statului ei.“

Apelu literaru.
(Urmare.)

5) Câte feluri de cântece ounâsoe 
poporulfi, bună-6ră: Cânteoe de legănă, 
cânteoe de oumătrii, cânteoe de nuntă ? 
etc. etc.

6) Doina pl. doine. Ce felă de poesii 
anume înțelege poporulfi sub cuventulă 
aoesta? — Care e oaracteristioa doinei?
— Prin oe se p6te ounosce o doină dintre 
alte cântece? — Despre oe trateză doina?
— In oarl părți locuite de Români e ou- 
ventulă acesta mai răspânditO? — Mai 
suntă și alte ouvinte formate din aceeași 
rădăoină, bună-6ră oa adj. doinașă ? — 
Cum se numesoă oeia, oarl soiu și oântă 
mai multe doine? — De câte feluri suntă 
doinele, buna-oră: doine voinioescl seu 
haiduoeeol, doine ostășesol, doine păsto- 
resol? eto.

7) Ce deosebire face poporulfi între 
cuventulfi doină și între ouventulfi daină? 
Care dintre aoeste două ouvinte e mai 
răspândită și mai usitatfi ? — In cari 
părți se aude mai multă doina și în oarl 
daina? — Cari cuvinte se mai deducă 

dela daină? — Insemneză ouventulă a- 
oesta și altceva, afară de o anumită 
poesiă ?

8) Cam de oând și dela oine se trage 
ouventulfi doină și daină, după credința 
poporului ?

9) Cântă-se doina ori și oând, ori 
numai în unele timpuri și la ooasiunl 
anumite ?

10) Cum numesce poporulfi de prin 
părțile D-Vâstre poesiile oe se cântă de 
oătră lăutari seu se strigă de oătră ju
căuși în decursulfi unui joofi (dansă)?

11. Hora pl. hore. Ce felă de poesie 
înțelege poporulfi sub ouventulfi acesta?
— înțelege elfi numai poesiile oe se 
cântă în deoursulă jooului, cu aoelașl 
nume, ori și alte cântece, oarl nu se 
oântă în deoursulfi outărui jocă?— Ho
rele se cântă numai de lăutari, aoompa- 
niindu-le cu soripoa (violina) seu oobza, 
ori și de oătră alte persâne? — Cam 
câtfi. de lungă pâte să fiă hora, și oe 
felfi de ouprinsfi trebue să aibă ea ? — 
Cum se numesofi oei ce oântă hore ? — 
In cari părți este cuventulfi horă mai 
răspândită și mai deșii întrebuințate ? — 
Prin ce se pdte ounosoe o horă dintre 
alte poesii poporale și mai alesă de doină 
și chiuituri? — Cari alte cuvinte se mai 
derivă din aceeași rădăoină?

12. Strigătura pl. strigături. Ce felă 
de poesii înțelege poporulfi sub cu^ân- 
tulfi acesta? — Cam câtă de lungă pote 
să fiă strigătura ? — Ce esprimă ea? — 
Prin oe se pd^e oundsce o strigătură 
dintre alte poesii? — De ce se numesofi 
poesiile acestea strigături ? — In cari 
părți e ouventulfi acesta mai răspândită ?

13. Chiuitura pl. ohiuiturl. Esistă 
vre-o deosebire 6reșl-oare între o ohiui- 
tură și strigătura, ori nu ? sdu au ele 
una și aceeași însemuare? — Care poesie 
se numesce strigătură și oare chiuitură ?
— De unde vine numirea aoesta? — 
Cum se mai roetesoă chiuiturile altmin
trelea și care e adevăratulfi loră soopfi ?

14. Cine îndatineză mai ou semă a 
striga său a chiui în joofi și cum se nu
mesoă aceia ou o numire propriă? — 
îndatineză a chiui numai partea bărbă- 
tescă ori și oea femeesoă ?

15. Colinda pl. colinde. Ce felfi de 
poesii se numesofi astfelfi ? — Cum se 
mai rostesoe cuvăntulfi aoesta altmin
trelea? — Prin oarl vorbe se esprimă 
cântarea colindelorfi? — Când anume se 
oolindă? — Cum se numesofi oei ce 
umblă a oolinda? — De câte feluri suntă 
colindele și care e ouprinsulă fiă-oărui 
felii? — Faoe poporulfi oreșl-care deo
sebire între colindele dela Crăoiună și 
oele dela Anula Nou?

16. Uratulii. Ce deosebire e între 
urată și oolindă? — Când se ureză? — 
Cum se numesofi oei oe ureză său umblă 
ou aratulii, sâu umblă a ura? — In oarl 
părți mai cu semă este uratulă ueitatii ?
— Colindele ounosoute în uuele părți 
sub numirea de „Plugușorfi14 suntă pre- 
tutindenea usitate ori nu? — Se ureză 
numai de Anulă Nou său și de altă dată, 
și deoă da, când anume?

17. Orația pl. orații. Ce felă de 
poesii înțelege poporulfi sub ouv. aoesta?
— De oâte feluri suntă orațiile și când 
mai ou semă se țină ele ? — Care e 
ouprinsulti și forma loră? — Cum se 
numesofi oei oe urâză, adecă aoeia, oarl 
rostesofi orațiile? — Care espresiuDe e 
cea mai usitată: a ținâ o orațiă seu a 
ura, orl-oum altmintrelea ?

Cum numesoe poporulfi oolindele ce 
le cântă cei oe umblă cu stâua ? — Suntă 
oolindele acestea poporale seu de ori
gine oărturăresoă devenite numai ou tim- 
pulfi poporale ?

19. Oum se numesoă colindele, oe 
le colindă Irocjii ?

(Va urma.)

Mulțămită publică.
Lipova, 1 (18) Febr. 1893.

Cu ocasiunea petreoerei arangiate la 
7 (19) Ianuarie o. de junimea română 
studiosă din Lipova, oare pe lângă ună 

sucoe8ă morală a avută ună resultatfi 
rumoaăși materială, au incurs următdrele 
uprasolvirl și oferte, oarl, amăsurată 
destinației petreoerei,1 s’au și transpusă 
M St. D-ne Elena Hamsea, oaseiera în- 
ființândei Reuniuni a femeiloră române 
din Lipova:

Dela St. D nă Aurora N. Perlea 
(Brăila) 20 franci, Iluștrii D-nl Alexan
dru și Eugen Moosonyi 6 fi. D-nii Ema- 
nuilă Ungurean adv. Timișâra 5 fl. Dr. 
Putioiu protopopii 3 fi. Svetozar Serba 
not. în Ciacova 3 fl , D na Victoria Ma- 
rienesou 2 fi., lulia Doje 2 fl., Gustav 
Vannai not. publ. 2 fi., Dr, Aurel Aulio 
medioă oraș. 2 fl., Idn Tuducesou do- 
cinte 2 fl., Al Gebhardt adv. Lipova 4 fl., 
D-na Sofia Petresou (Remetea) 2 fl., Sofia 
Beleș'u, Radna 2 fl., Al Maniu not. pens. 
Lugoșă 2 fl., Iosif Daliciu preotă Capol- 
nașiă 1 fl. Nio. Avramă doointe Totva- 
radia 1 fl., Aug. Hamsea protosincelă 
Aradă 2 fl , Voiou Hamsea protop. Li
pova 2 fl., Eoaterina Soalla Lipova 2 fl., 
laoob de Râoz oomero. Lipova 2 fl., 
Ioană Groza, |preotă Firighihază 1 fl., 
Cons. Dajevits Lipova 2 fl., Part. Popo- 
vioiu Lipova 2 fl., Const. Orăciună do
ointe Lipova 1 fl., Romulă Nestoră Aradă 
1 fl., Al. Oiugudean of. domin. Bruznio 
1 fl., Fr. Kishalmy adv. Lipova 1 fl., 
loan Crișană preotă Căpruța 1 fl., Nio. 
Grunzweig not. Lipova 1 fl., Izidor Gyor- 
gyevioiu not. oero. Seoașă 1 fl., I. Mun- 
teanu oand. de not. Dorgoșă 50 or. Aug. 
Beriană praot. forestier. Lipova. 1 fl.

Când aducemă aoâsta la ounoscința 
on. publică, nu uitămă a da expresiă 
mulțămitei ndstre nu numai pentru aoeste 
oferte și suprasolvirl marinimose, dâr 
tuturora aceloră m. st. D-ne și D-nl, oarl 
ne-au onorată ou presenția D-loră, în- 
câtă și petreoerea din jjanulă aoesta cu 
dreptă se pote înșira între oele mai suo- 
oese din petrecerile româneșcl din Li
pova.

Ath. Brădeanii, Oct. Puticiu,
președinte. secretară.

Sciri telegrafice.
Lembergu, 20 Februarie. La ser

barea ce o a aranjatu aici Rutenii 
din incidentulu iubileului Papei 
s’a făcut o mare demonstrațiune 
în contra Papei și a metropoli- 
tului Sembratovicz. Acesta a fostu 
primitu cu strigări de „josu cu 
elfi!"

Literatură.
A apărută:

„Noulă atacu asupra școlelorii uos- 
tre,=politioă maghiară de instrucțiune.44 
(Reproduoere după „Telegraful Română44). 
Sibiiu, Tipografiia arohidiecesană, 1893. 
— Formată mioă de 87 pag. Prețulă 
25 or.

— In editura „Librăriei șc61eloră“ 
C. Sfetea, Buouresol, a apărută Tratată 
elementarii de analisă chimică calita
tivă. Pentru usulă șodlelorfi superidre 
farmaciștiloră, medioiiorfi și ingineriloră 
de Dr. Maximiliantl Popovicl. Chimistulă 
laboratorului reg. mouop. statulu’. De 
ven4are la librăria N. Ciurou, Brașovă 
Prețulă lei 1.50, sâu 72 or.

DIVERSE.
Unu soțu bunii. Soțulu,-. Dragă ne

vastă, din inoidentulă onomastioei tale 
ți-am adusă oadou două butelii de vină 
vechiul44 Soția: Dâr tu soii bine, că eu 
nu bâu vină!44 Soțulîi: „Ei atunci voiu 
bea eu în sănătatea ta!“.

Numai răbdare. Judecătorulu: Ea 
asoultă, mă George, o să-mi perdă răb
darea, dâoă nu vei înoeta a mai fura 
dela țărani! Hoțulu George; Ai numai 
răbdare, die judecătoră; și la D-ta 
voi veni.

PrOpricM Dr. Aurel Mureșianu.
RellCtOPS reSP011S21)llIl 1 Cfregorlu Ittaioru.
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Napoleon-d'orI ■ 9 64
Mărci 1U0 împ. germane 59.25
Londra 10 Livrea sterlings 121 20

C««b'rwIw ESrașoxii
din 21 Februarie st. n 1893.

Bancnote româneacl Dump. 9 50 Vend. 9 53
Argintă romăneseft - „ 9,4b 11 9.48
Napoleon-d’orI - - „ 9.58 M 9.62
Lire turcescl - • „ —
fieris. fonc. „Albinau 6% —.— —.—

« n n ’/on n

Imperiali . - - - n r

GalbinI - « - „ 5.58 H 5 63
Ruble rusescl • » „ - n —.—
Mărci germane 58.80 5915
Discontulă 6— 8°/c pe ană

Cursnld la bursa din Visa a
din 20 Februarie st. n 1893.

Renta de aură 4u/n i ]6 40
Renta de hârtiă 5u/„ 10125
împrumutului căiloră ferate ungare

aură - -------- 122.70
dto argintă ------- 102.35

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
oet.ă ungare [prima emisnne 120 50

O O O O O O O O o o o o o o o

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

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

Bonuri croato-slavono - - - —.—
Bonuri rurale-ungare - - ... 9615
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă 97 50
Imprumutulă ou premiulă ungurencft 152 — 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului . - - 145 50
Renta de argintă austriacă .... 99.25
Renta de hârtiă austriacă 98.95
Renta de aură austriacă 1’8.50
Losurl din 1860 - 149 50
Aoțiunils băncei austro-ungare 994.—
Acțiunile băncei de credită austr 386.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 330.75
Galbeni împărătesc! - 5.67

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei administrațiunî. In casulA 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scade- 
mentă, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-orl.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI.11

O O O O O O O 
oooooooo

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
& 5 cr. se potR cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

WWW»

MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caefe cu mostre, 
* cum nu saă mai vedută pănă acum pentru croitoi-i nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2'/» seu 3'/, fi. pe metru, nici cadouri croitoriloră, cum facn 
concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu. 
se cumpere bunu și efrină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată averticjesă a Ve pădi de anunțuri ale concurenței pentru iefrinătate.

Stofe pesits’u îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulu cleru stofe prescr se pentru unifor

mele funcjionariloru c. r., ademenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocd, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fi. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftinc, solide, trainice, din lână 
curată, 6r nu sdrențe eftine și nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, să se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Mancliesteril austriei.)
Depositu permanentă <le postavuri peste ’/, milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulă celă mai mare de postavă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste învitu pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntă ocupate 150 persone.

Trimiterea numai cu Ramburse. TOJ
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,2—24.

32.

A V I S UI

Prenumerat,iunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și' 
reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-jărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 
iescb ca espedarea se li-se facă după stilulu nou.

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

Admimstraț. „Gaz. Tnws.“"
yL . wy vju 1 IC ‘ ** *T3*‘
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Budapesta— IPredealu l*redealwi—/Budapesta B<-Pesta-Aradu-Tehfi«a|HFeluș-Aradii-B.**K*esta Cflupșa-aaaBfa—SibSioa
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de 

pcrsdn.

Trenu 
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Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
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rată

Trenă 1 
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rații persdn.

Trenă 
do

Trenă 
accole- 
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Trenu 
de 
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Tr. ac..

Trenu 
de 

persdn

Trend 
accele

rații persdn.

Trenă 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele
rata

Trenîi 
de 

persdn-

Viena
Budapesta 
Swlnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

MezS-Telegd 
BAv
Bratoa
Buci a
Ciuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
Nădfișel
Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Hidra
Vințul de sus
Aiudii

Teiușu

Crăoiunelâ 
Blașiu 
Mioăsasa

)
1

Copșa mică, j 

iMediașfi 
EliBabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodfi 
Augustinfi 
Ap ața 
Feldiora

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

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.071
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18

“2.40

Brașovfi

Tiroișh 
predeal ti
Buouresol

) 
I

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2-1511
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

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

I 4.49
i 5.35

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

5.15
5.o7
05

12.10

6.10
6.41
7.17 Tren
8.- dopors.

11.-
12.26

1.11
8.35

Bucuresol 
Predealfi 
Timișfi
Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustin.fi 
Homorodu 
Hașfalău 
Sighișora 
;Elisabetopole 
Mediașfi
Copșa micăJ

1 
1 

I

7.40
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

Mieâsasa
Blașiu 
Crăciun elfi

Teiușu

8.22 
( 8.38 
j( 8.43

9.14

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04 
11.19
12.27
12.58

1.15 
i 1.35 
' ( 2.09

( 2.19
3.01
3.31

TTs

Aiudfi 
Vințul de 
Uiora 
Cuoerdea 
Ghirișfi 
Apahida

Clușiu

Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghirișft 
Stana 
B. Huiedin 
Ci u ci a 
Buci a 
Bratea

, Rev
’ Mezo-Telegd
> Oradea mare

sus

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.471

1.261

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

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 .
I. 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
II. 04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
R58

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

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

Arad u
Glogovațfi 
Gyorok 
Paulișfi 
RaduaLipova 
Conop 
Bârzova 
Soborșinb 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Braniclca 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotfi
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.00 8.05
1.56
4.02
6.57

T. d. per-

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

Teiușu
Aibă Iulia
Vinț. de josfi 
Șibotfi 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zauiil 
Soborșinîi
Berzova
Conopfi 
Radna Lipova 
Paulișfi 
Gyorok 
Glogovațti

Aradu \

Szolnok 
Budapesta

Viena

3.041
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

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. -

Cucerdea-0șorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
[joamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23

hSKBB — Oopsft-RMECă

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8 02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5 32 11.09
Șeica-mare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea 
Ludoș 
Oșorheiu * 

Regh.-săs.

2.35 
3 26 
5.07
5.50
7.15

2.41
3.27 

’5.14
5.3
7.15

Simeria (PiskD /Petroșani || «i-SiBMeria (PisKD

A radia—TTimișora || TElmașiira—ALradft

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35!

Aradft
Vinga
Timișora

1.11 8.15!
2.46 9-461
3.50 10.55!

6.15 11.30 5.58 Tiinișora 8.-
7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02
8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44

tipfoirlșaa—Taarda || Taarda—Olaiudșia

RSureșia-I.«wd<»șii—KSistrița Săistrila—J?jhareșii-&udoșia

MurSșfi-Ludoști « 
Țagu-Budateleoii . 
Bistrița . . .

9 ■ I

< «

4. — Bistrița...............................
6.481 Țagu-Budateleoiî . . . .
9.59| Marășâ-Ludoști . . . .

CucerdeaRegh.-săs. -

Regh.-săs.
Oșorheiu [

Ludoș 
Cucerdea

3 44
5 14 9.35

10.05

3.22
[ 5.05

5.54
7.41
8.25

5.20
7.-
7.47

12.31
1 .15

Simeria (Piskî)- Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.56
Ceru a 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10,32

Hunedora-—Simeria (Piskî)

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

Brașov 
ZerneștI

8.35
10.28

4.55
6.36

4.50 9.30 2.30 8.50,■i------- :’«ZeruesciiGIurisft 17.48110.351 3.40110.241 Turda..........................................
- • -- ‘' Gliirișu | 5.10] 9.50| 2.50| 9.10jBrașovTurda

1.16
4.15
7.21

8.08 10.55 4.- 10..

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Ca^eiS-man'I—%elău || SKeliku—Carefii-Maari

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . 7.21 2.1111 Sighișdra. . 10.52 6.10

Careii-marl 
Zelău.II

Wifrta« Numerii încuadrațl cu linii grose însemnăză drele de năpte.

5.45| Zel&u.....................
Gareii-marI . . .11.

Tipografia A. MUREȘIANU.

5.00
6.29

12.20
1.44.

Krtișov—Ch.-Oșoriieiitg»
Brașovu
Uzonfi 
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26J

fii s-ași wv.
1.56 Ch.Oșorheiu

S.-Georgiu 
Uzonti 
Brașovu

4.30
6.53
7.00
8.25

2.4o
5.30
5.45
7.23

Augustin.fi

