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Ligă de pace ungurescă.

Cine ar fi putut crede, că sub 
stindardul ideei de stat național ma
ghiar s’ar put6 inaugura și o ligă 
de pace? Cine ar fi crecjut, cjicem, 
că o ligă de pace, care după firea 
și scopurile sale representă una din 
cele mai nobile și mai umanitare 
idei ale secuiului, îșl va putb afla 
sălășluire tocmai în cuibul celui mai 
aprig fanatism și celei mai marlnetole- 
ranțenaționale, cum este Budapesta?

Și cu tote acestea este fapt, că 
alaltăerl, în c|iua de 14 Decemvre 
st. n., a resărit în Budapesta o 
„ligă de paee“, care portă același 
nume și e îmbrăcată în aceeași 
haină, ca și ori-care dintre ligele de 
pace ale altor state culte.

Se nu încercați însă de-a ■ da 
haina la o parte, căci veți găsi sub 
ea pe un Dionisiu Pazmandy, pe-un 
Mauriciu Jbkai, pe-un general Tiirr 
și alți soți ai lor mari și mici, cari 
cred a-și ascunde fanatismul și ura 
de rassă sub mantaua unei ligi de 
pace I

Ce ironiă! Să vecțl pe un secre
tar de stat ca Albert Berzeviczy 
presidând ședința de constituire a 
unei ligi de pace, er pe șeful seu de 
odinioră, Albin Csaky, faimosul în- 
troducător al Kisdedovurilor, se-1 
vec}I entusiasmându-se pentru idealul 
păcii între popore și al umanismului.

Este în adevăr curios! Mauriciu 
Jokay, care numai cu câte-va luni 
înainte demonstrase la congresul din 
Bruxela în contra Românilor, a re- 
presentat la ședința de constituire 
a ligei unguresc! așa cțicend sufle
tul acțiunei. El a desfășurat într’un 
discurs al seu n-isce teorii, pe cari, 
cetindu-le un strein neorientat, ar 
sta să jure, că omeni mai umani 
și mai iubitori de pace ca între co

rifeii unguri nu se mai găsesc pe 
întreg rotogolul pământului.

Problema ligei de pace, cjise 
Jokay, este de-a propovădui doctri
nele iubirei de pace între tdte clas- 
sele, între tăte rassele de popore. 
„După esperiențele mele“, «fise el, 
„cea mai bună basă a susținerei 
păcei din afară este consolidarea 
păcii interibre. Țera, în care se 
strică pacea înlăuntru, este ca o 
pradă ademenităre pentru fiă-care 
dușman din afară. Ea e declarată 
ca o bălă a Europei și toți grăbesc 
s’o vindece cu medicinile lor eroice. 
Cele mai multe răsbăie din epoca 
nouă au provenit din turburări in
teriore, și răsboiele n’au vindecat 
aceste turburări. Ele au ajuns încă 
la un grad și mai mare, au pretins 
arme și mai multe, au reclamat răs- 
băie și mai mari“.

Acestea sunt cuvintele lui Jokay, 
cuvinte frumose și înțelepte, der 
cari, durere, stau în cea mai fla
grantă contra dicțiune cu faptele. 
Cine turbură la noi pacea interioră 
și cine provăcă certele între popăre 
și între confesiuni dâcă nu tocmai 
inițiatorii ligei de pace unguresc! și 
soții lor de principii, cari cu fier și 
foc vor se realiseze idea unui stat 
național maghiar cu nimicirea na
ționalităților nemaghiare și a ve
chilor tradițiuul și obiceiuri ale ce
tățenilor?

De aceea nimeni nu va crede, 
că în comedia înscenată cu „liga de 
pace ungurescă“ ar pută să esiste 
fiă măcar și numai un gram de sin
ceritate. E vorba de-o apucătură cu
tezată și ridiculă tot-odată, prin care 
cred politicianii unguri, că vor is- 
buti, cel puțin pentru moment, să 
ascundă în fața streinătății tendin
țele lor resboinice și periculăse, ca 
astfel la serbările mileniului, când 
vor aduce la Budapesta și congre

sul interparlamentar de pace, să se 
pătă și ei presenta în fața streină
tății altfel, de cum sunt în adevăr.

Nu va ajuta însă nimic. Faptele 
sunt mai puternice decât frasele și 
n£ se vor pută ascunde, de s’ar în
ființa încă o sută și-o miiă de „ligi 
de pace“ unguresc!.

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Decemvre.

In ședința del a 17 o. a camerei aus
triaco la desbaterea specială asupra buge
tului vorbi la punctul „curtea prea'inaltîP și 
deputatul Lueger. Acesta cjise între altele 
următdrele: „In Austria tot-dâuna a esis- 
tat datina sfântă, ca contactul dintre mo
narch și popor să fiă cu totul liber. Fiă- 
care om, când se eimția neîndreptățit său 
asuprit mergea la monarchul, ca la cel 
mai înalt apărător și sprijin. Când poporul 
Zioe „Mă duc la împăratul14 îșl pune totă 
încrederea în domnul țărei. De câtă-va 
vreme se pote observa însă, că din partea 
guvernelor se pun tote piedeeile aoestui 
contact între monarch și popor. Astfel mai 
multe deputațiunl, între cari și deputațiunea 
Românilor, cari nu pot fi invinuițî, că nu ar 
fi fideli împăratului, nu au fost lăsate la mo
narchul". Lueger înoheiă apoi cu dorința, 
ca D-dău Bă feresoă pe împăratul de sfet
nici răi și dușmănoși.

*
Oficiosul „ Wiener Zeitung'* publică ur- 

mătorele numiri: prințul George Lobkotvitz 
e numit mareșal al Boemiei, și deputatul 
Lippert locțiitorul aceluia; conte Anton 
Brandis e numit căpitan al țărei Tirol și 
deput. Hupperga, locțiitor al său; conte 
Fr. Coronini e numit căpitan al țărei Go- 
rița și Gradisoa și dep. Gregorcici looțiitorul 
său. Tot „W. Z.“ publică patentul împeră 
tesc prin care se convocă dietele din Boemia 
Galiția, Austria de sus și de jos, Stiria, 
Carniolia, Moravia, Silesia și Gorița pe 28 
c., oea dm Tirol pe 2 Ian. 1896 din Salzburg 

pe 7 Ian. și cele din Istria Voralberg, 
Triest, Bucovina și Dalmația pe 10 Ian.

*
După cum se anunță din Berlin, prin

țul Bismark încă a fost invitat la banche
tul festiv, ce se va da în 28 Ian. 1896, 
cjiua aniversară a proclamare i de împărat în 
Versailles. Bismark a primit invitarea și a 
asigurat, că va lua parte, dâoă îi vor per
mite împrejurările și medioul său.

*
De mai mult timp Italia portă res- 

boiu în Africa pentru de-a ooupa un teri- 
tor mai estins în Nordul Africei. In timpul 
din urmă armata italiană a suferit desastre 
considerabile în luptele purtate ou seminția 
Șoa, și mai ales cjilele trecute în lupta dela 
Amba-Aladji aprope un batalion întreg sub 
conducerea majorului Toselli a fost nimicit 
și ofioerii în cea mai mare parte au fost 
său omorîțl său au căcjut în prinsore. Se 
elice, că desastrul acesta a urmat din causă 
că generalul Arimondi d’b ajuns la timp în 
ajutorul lui Toselli. Guvernul italian a 
chiămat acum la arme întrega olassă de mi- 
lițiă din 1873, care a fost conoediată, pen
tru ca să formeze nâuă bataliâne ce vor 
avă să continue resbelul în Africa. Desas- 
trele recente au produs fdrte rea impresiune 
în Italia. In parlament s’au făcut mai multe 
interpelări în cestiunea acesta, și se asigură 
chiar, că guvernul italian e amenințat.

*
Din Belgrad se anunță, că guvernul 

sârbesc a sistat și a șters din proiectul de 
buget pentru an. 1896 posturile de amba
sadori serbesc. în Londra și Roma.

Bulgaria și România.

„Agenția balcanică14 atrage aten
țiunea asupra unui articol al cla
rului bulgai care se ocupă
cu relațiunile Bulgariei față ele statul 
vecin, România.

„Miru tractăză în acest articol des
pre relațiunile frățescl, cari esistă de două 
vâcurl între Bulgaria și România, în urma

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Literatura română descrisă și aprețiată 
în opurî germane.

Enorm bogata și mult speciali- 
sata literatură germană e forte co- 
pibsă mai ales în opuri enciclope
dice. Intre alte giuvaere literare de 
acest gen, ea posede și un solitar 
unic în felul seu, asupra căruia voim 
a atrage deosebita atențiune a pu
blicului nostru și care e obiectul de 
căpeteniă al lucrărei ndstre pre- 
sente.

In decursul lunei Decembre a. c. 
a apărut pe piața de cărți germană 
un op cu titlul următor:

^lllustrierte Geschichte der Weltliteratur. 
Em Handbuch in zwei Bdnde von Dr. 
Johannes Scherr, ehemals Professor der Ge- 
schichte am eidg. Polytechnikum in Zurich. 
Neunte Aujlage. Durchgesehen und bis auf 
die neueste zeit ergdnzt von Otto Haggen- 
maclier, Professor. Stuttgart, Frauckh’sche 
Verlagshandlung W. Keller & Co. Format 
de lecsicon. Prețul de librăriă, elegant legat 
în un volum 10 fl. 80 cr.

Cetind sumarul volumului prim 
am aflat în cartea a doua, secția a 
noua cu titlul: Raetien und Rumaenien, 

un capitul a cărui traducere o lăsăm 
se urmeze la locul acesta în tot cu
prinsul seu:

Raetia si România.' J
„Ca înoheiere a primului volum al 

acestei istorii a literaturei lumei mai adau- 
gem cărții a doua încă un scurt capitol, 
pentru ca să amintim ceva despre limba și 
literatura raetoromâDă și să vorbim ceva 
mai pe larg despre cea română. Pentru-că 
amândouă triburile de poporă, Raetoro- 
manii, cari locuesc în „Alt-Fry-Raeția“ pe 
câstele Alpilor în spre șesul lombard și în 
Friaul, ca și Dacoromânii, cari îșl numesc 
patria lor Valachia și Moldova (mai înainte 
numite împreună Principatele dunărene, mai 
apoi regatul România) aparțin fără îndoială 
după limba lor marei familii de popâre 
romanice sâu latine, după cum se obicl- 
nuesc a se numi în timpul mai nou.

Pe o parte redusă a Raeției originare 
trăește un fragment de popor al aceleia, 
care nu fără motiv se laudă oă vorbesce o 
limbă ce e o directă fiică a limbei romano- 
latine. De present sunt oam la vre-o 50.000 
âmenl, cari consideră și aprețiază acest 
idiom raeto-roman ca limba lor maternă, o 
înțeleg și o vorbesc. Diez întemeietorul fi
lologiei romanice avea înoă ounoscințe ne

suficiente despre ea; numai prin etimolo- 
gistul Ascoli din Milan a întrat ca egală de 
origine în cercul surorilor ei. Acestă limbă 
8’a prefăcut în limbă literară în cantonul 
Graubunden d’abia pe timpul reformațiunei, 
în urma puternicei ei înrîurirl; celelalte 
dialecte raetice n’au o literatură care să 
merite amintire. Timpul de înflorire cu
prinde seoolul al șese-sprecjecelea și prima 
jumătate a secolului al șepte-spre-flecelea. 
Testamentul nou l’a tradus Bifrun în dia
lectul engadin superior, âr psalmii Chium- 
pell în cel inferior. Și drama germană re- 
ligidsă a fost prelucrată (Ioseph, Susanna, 
Hiob) și s’au scris oronice. Se recere o iu
bire de patriă, ce are ceva mișcător, pen
tru de-a scrie numai într’un idiom, ale că
rui suDete nu trec peste păreții de munți 
ale văilor dosnice din Graubunden. Cu t6te 
acestea s’a născut o literatură romanică, 
care e în stare a număra aprdpe o sută și 
jumătate de autori. Și acești predicatori 
neaudițl afară în lumea largă, poeți și cro
nicari, cari pe teritoriul isvdrelor din pă
durile anteriore și posteriore, ca și sub c6s- 
tele aternătâre ale ghiățarilor Berninei cul
tivă vorba și scrierea conaționalilor săi, și 
ei au colaborat la infinita lucrare de cul
tură a omenimei. In timpul nou și cel mai 
nou, bărbați, ale căror lucrări merită totă 

stima, au dat espresiă în limba lor patrio
tică unor vederi și disposiții poetice și au 
introdus în ea formele și colorile clasici
tății și ale romanticei. Grandidsa natură a 
codrilor înalțl ai Engadinului se pare a fi 
forte favorabilă pentru contemplări, medi- 
tărl și creațiunl poetice. De acolo îșl au 
originea lirioii Flugi, Palliopi și Caderas 
cum și umoristul Caratscli, care se pdte 
numi poetul cel mai original, particular și 
mai poporal dintre poeții, cari au făcut 
pănă acum poesii în dialeotul romanic.

Dacia, țeră situată între Tissa, Dunăre, 
Dnistrul de sus și CarpațI, prin urmare cu
prinzând Ungaria ostică, Transilvania, Va
lachia, Moldova și Bucovina, a fost încor
porată imperiului roman de cătră Trajan, 
după lupte grele (101—106 d. Chr.) Po- 
porațiunea originară a acestui teritoriu 
mare a fost aprope esterminată prin răs- 
boiu, și victoriosul împărat a trimis din 
oausa acesta o mulțime de italici acolo, 
pentru ca să cultive pământul acela depo- 
porat însă roditor. Acești ooloniștl romani 
au fost protopărinții actualilor valachl în 
Moldova, Valachia, în Transilvania, Unga
ria, în Bănat și Bucovina, și limba acestor 
poporațiunl, cea dacoromanică e ca și ce
lelalte limbi romanice o fiică a celei latine sâu 
mai corect Zis, a celei latine : sermo rusticus• 
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comunității de idealuri, și accentueză, că 
de 20 de ani încoce toți Bulgarii au nu
trit o adencă recunoștință fată de România, 
care a oferit asii tuturor fruntașilor miș
cării pentru neatârnarea Bulgariei: îm
prejurare, care a fost adese-orl urmată de 
neplăoerl pentru guvernul român.

Relațiunile dintre aceste două țări 
erau cele mai corecte și mai leale. După 
căderea lui Stambulow însă pressa română 
a luat atitudine dușmănosă față ou Bul
garia, bănuind, că noua politică bulgară, 
sr urmări auumite scopuri. Limbagiul 
aoestei presse trecu peste orl-ce margini. 
In timpul asasinării lui Stambulow orga
nele românescl basându-se pe împrejurarea, 
oă unii indivicjl adunau în Constanța bani 
pentru Macedonia, luară faptul acesta drept 
prilegiu, de a răspândi oredința, oă în 
Dobrogea ar esista un irredentism bulgar.

țliarul „Miru <ji°s sfârșit, că în 
fond o astfel de atitudine a pressei române 
va avă o forte neînsemnată influință asu
pra intereselor bulgare; totuși regretă 
însă, că bunul vecin, România, oare tiude 
pâte ou drept cuvânt, la primul loc între 
statele balcanice, cade une-orl în rătăciri, 
cari nu se pot imputa oelor ce în preten- 
siunile lor au fost totdâuna cei mai cum
pătați.

Situația în Turcia.
O panică mare a domnit alaltăerî la 

Stambul, provocând soirile cele cele mai 
fantastice. Gausa spaimei a fost o cârtă în
tre doi neguțători armeni, oari în fine 
pușcară cu revolvere unul asupra oeluilalt. 
Băncile, magasinele, biurourile de poștă și 
de telegraf s’au închis. Chiar oăte-va am
basade luaseră precauțiunl. Atitudinea ener
gică a poliției a făcut, ca după două cesurl 
alarma să înceteze. Acest incident dove- 
desce, că o neliniște mare domnesce peste 
tot și că s’ar putea întâmpla lucruri grave, 
dâcă sentimentul s’guranței nu va începe 
să reintre curând în spirite.

După nisoe soiri demne de oredință, 
Van ar îi fost teatrul unor măceluri ,noi, 
mai însemnate decât cele precedente.

Comeroiul este paralisat din oausa 
jafurilor; frigul este excesiv, miseria este 
mare și nu se p6te lecui decât prin aju
tore mari.

Conform soirilor sosite din Prizrend 
între Arnăuții de aoolo domnesco revoltă 
formală. Organele publioe nu pot între
prinde nimica în contră, și creștinii sunt 
fârte amenințați.

„Pol. Cor* anunță din isvore private 
și din raporte consulare, că în acele dis
tricte din Asia mioă, unde în timpul din 
urmă s’au petrecut turburările și masaorele, 
domuesoe mare miseriă. Mulțl mor de fâme 
și dâcă nu se va întreprinde o acțiune es- 
ternă de ajutorare, atunci Cu tâtă sigu
ranța se vor prăpădi cel puțin părți 
dintre locuitori.

E soiut oă moldovenii și valachii sunt 
cunoscuțl la vecinii lor sub numirea de 
Romani său Vlachi. Numirea Vlaohl (Vlassi, 
derivată din Latium) a fost în antioitate 
la poporele slavice, care loouiau la frun
tariile imperiului roman, numirea generală 
pentru Romani seu Latini.

Un popor oa cel moldo-valach, oare 
iubesce cu pasiune musioa și oântarea, tre
buia fără îndo'ală, deja de timpuriu, să-’șl 
întrebuințeze limba sa sonoră pentru com
punerea de oântece, și acest ram al litera- 
turei, lirioa poporală a fost tot-deuna și 
pănă în present oultivată cu zel de cătră 
daoo-românl. Cântarea poporală se esprimă 
ca efluo8ul liric al sentimentului nemijlocit, 
său oa espunere legendară a suvenirelor is
torice. Vechile cântece poporale, doinele, 
cum și veohile romanțe poporale, pârtă ne
contestat timbrul originalității. De cuprins 
puternic, ținute mai mult fără rimă, ele se 
termină cu scurt refren. Ceea ce poesia ro
mână artistioă a produs mai bun pănă 
acuma, o-a produs inspirâudu-se de spiritul 
și tonul poesiei poporale.

(Va urma)

Sânțire de ‘biserică nouă în Deșiu.
Deșiu, 11 Dec. n. 1895.

Mai înainte de a veni la obieotul sân- 
țirei biserioei nâstre celei nouă, aflu de ne
cesar spre informarea On. public românesc, 
a espune în liniamente scurte istorioul pa- 
roohiei și a biserioei gr. cat. din Deșiu:

După tradițiunea rămasă dela părinți, 
poporul român s’a oonstituit aici în paro- 
chiă gr. cat. română cătră finea secolului 
trecut, și ast-fel, preoutn am cetit o in- 
soripțiune cu litere cirile pe păretele bise- 
ricei celei vechi, la anul 1796 și-au clădit 
o bisericuță de lemn în partea vestică a 
orașului, pe o buoățică de loc donat ca 
loc de biserică prin un creștin religios, 
Baronul de piiă memoriă Venter, situat pe 
țermurele unui rîu periculos, care adese-orl 
esundând amenința cu nimicire.

Deși looul acesta de biserică, precum 
amintisem, avea-o posițiă amenințătore, care 
de multe-orl împedeca comunicațiunea și 
prin urmare și mergerea credincioșilor la 
biserioă, și era situat în partea cea mai 
unoiâsă a orașului, ou stradele cele mai 
tinose și murdare, unde între altele, pielării 
în conținu se ocupă cu spălarea și lucrarea 
pieilor, totu-șl poporul nostru ne-având pe 
acele timpuri o palmă de loo, și necăpă- 
tând alt loc mai acomodat, a fost necesi
tat a-șl așecja aiol biserica.

Tot tradițiunea spune, că și mai târ- 
cjiu partea acesta a fost așa delasată și ne- 
frecuentată, încât un episoop român, făcând 
visitațiune canonică și împedecat fiind de 
a putea merge la visitarea biserioei din 
causa noroiului, în durerea sa sufletesoă a 
esclamat: „Așa-ți trebue, Domne, dâcă nici 
loc de biserică nu ai dat poporului tău în 
patria sa, oa să slujâscă ție“. In așa loc 
nepotrivit a fost silit poporul nostru din 
oausa vremilor fatale de atunol și pănă în 
present să se lupte ou multe greutăți chiar 
și în împlinirea oelor mai sânte simțăminte 
creștinescl cătră Dumnedeu.

In timpul mai nou, deși s’au luat dis- 
posițiunl de-a se regula cea mai mare parte 
a orașului, locul unde se află biserica nos- 
tră a rămas tot în starea vechiă pănă în 
d’ ia de astădl. Așa poporul nostru de un 
timp încoce, de-o parte pentru posiția 
locului, âr de altă parte îmulțindu-se, — 
biserioă nu era în stare nici în parte a-i 
cuprinde, — s’au cugetat serios de edifi
carea unei biseriol mai corăspundătore oe- 
rințelor timpului și împrejurărilor, precum 
și ui loc mai acomodat. Dâr comuna bise- 
rioâscă nedispunând de nici un isvor de 
avere și poporul fiind în stare materială 
miseră, mult timp a fost împedecat în rea- 
lisarea ferbintei sale dorințe.

Mai târdiu, cam pe la anii 1870 — 1873, 
când împrejurările doră ar fi fost mai fa
vorabile, inteligența și poporul mai oom- 
pacțl, cari punând umăr la umăr ar fi pu
tut să se îngrijâsoă de cea mai soumpă a 
lor vistfriă — de lege și biserică, — du
rere, prin intriga a vre-o doi cărturari ro
mâni a întrat neghina neînțelegerei între 
ei, și dintr’o comună biserioescă săracă, 
s’au fâout două și mai impotente, — în
țeleg desbinarea în două confesiuni, prin 
ce întreg poporul român demoralisându-se 
a devenit o turmă risipită, și totă oausa 
paroohiei, biserioei și șcâlei în ruină și ca 
o viiă părăsită.

In ast-fel de stare risipită am avut 
nenorocirea a afla aoestă parochiă pe la 
an. 1875, când am fost dispus aici de preot, 
unde lucrul cel dintâiă mi-a fost a aduna 
oile risipite, a restitui iubirea frățâsoă și 
buna înțelegere între fiii biserioei și a re- 
edifica ceea oe s’a ruinat, ce cu ajutorul 
lui Dumnecjeu mi-a și succes.

Orașul Deșiu ohiar din anul acela în- 
oepând a devenit centrul unui mare comi
tat, așa 4'când curat românesc, și tot-odată 
loc însemnat pentru causa națională ro
mână ; a început a lua un avânt spre în
florire și desvoltare, unde noi înoă a tre
buit a ne pune în posițiă de-a putea represents 
interesele nâstre românesc!; și pentru a pute 
face acâsta am avut lipsă de biserică și șcâlă, 
cari au fost și sunt tot-deuna temeiul și 
scutul esistenței nostre naționale ; spre oare 
scop îndată în anul viitor 1876 s’a și cum

părat loo de biserică în strada Poștei, cea 
mai frumâsă parte a orașului, în veoinăta- 
tea casei nostre paroohiale, ou 3000 fl., pe 
care loo la an. 1877 s’a făout începutul edi- 
ficărei unei biserici nouă, punându-sa în 
acel an numai fundamentul, care a costat 
3000 fl. în speranță, că în anul viitor se va 
continua edificarea.

Spre orientare aici notez, că banii 
spesațl pănă aici în scopul biserioei, s’au 
câștigat parte din coleote esoperate prin 
fostul Episcop, Esoelența Sa Michail Pavel, 
parte din contribuirile inteligenței și a po
porului din loo, precum și din alte oolecte 
din afară, cari ou cumpărarea locului și cu 
depunerea fundamentului s’au spesat toți 
pănă la un orucer.

In an. 1878 s’a întâmplat, oă Esoe
lența Sa Episcopul Pavel, dela care aveam 
promisiune espresă de ajutor, strămutân- 
du-se oa Episcop la Oradea, ne-având 
mijlâce, edificarea s’a întrerupt. Pre lângă 
tâte acestea nu am lăsat lucrul baltă, ci 
în înțelegere cu inteligența și poporul am 
început din nou la crearea unui fond de 
edificare, și anume: s’au ținut în tot anul 
mai multe petreceri poporale, subscrieri și 
contribuirl benevole între inteligență și 
popor, așa oă pe lângă tâte că la an. 1882 
în locul școlei de lemn — așe4ată pe un 
vârf de dâl, soundă și necorespuncjătdre, — 
s’a edificat școlă nouă de petră de model, 
după plan, în preț de 2000 fl., tot pe fon
dul cel nou al biserioei; mai încolo multe 
întoomirl de îngrădituri cu scânduri pe 
lângă fondul parochial bisericesc și școlar, 
oari mai înainte erau cu spini, înoă au 
costat la 1000 fl., mai târcjiu reînoirea 
casei paroohiale, care era în stare ruinată 
a costat 800 fl.; pe lângă tote acestea 
pănă la’ an. 1893 s’a crescut un fond de 
edificare al biserioei nouă în sumă de 9000 
fl., la oare Esoelența Sa Episcopul nostru 
diecesan Dr. Ion Szabo înoă a binevoit a 
oontribui în decurs de patru ani cu o sumă 
da 1200 fl. pentru care biserioă și oredin- 
oioșii noștri și cu acâstă ooasiune îi es
primă cele mai ferbințl mulțămite.

Deși s’a prevădut, că Buma acesta e 
insuficientă, fiind însă biserioă cea vechiă 
în stare de ruină, suflând vântul în dânsa 
din tote părțile, neînoăpând nici a patra 
parte a poporului în ea, în tomna anului 
1893 în o adunare bisericâscă ținută în 
școlă cu inteligența și poporul, s’a hotărît 
continuarea edificărei biserioei nouă între
ruptă la an. 1877, oare s’a și efeptuit în 
primăvâra anului 1894, acordând edificarea 
deplină a biserioei și a unei case parti
culare bisericesol, menită pentru susținerea 
școlei și salarisarea învățătorului nostru, 
antreprenorul Georgiu Mateiu, Român 
din Lipova, pentru prețul fixat de 15,700 
fl., cu condițiunea, ca în anul curent la 15 
August să ne predea cheile ambelor edifîoii.

SC9RKLE OiLES.
— 4 (16) Decemvre.

Avis. Membrii români ai Congregația- 
nei comitatului Brașov sunt convocațl la o 
covferență, oe se va ține MercurI în 6 (18) 
1. o. la 4 âre p. m. în Casina română din loo.

— o —
Academia Română. Sesiunea generală 

ordinară a Aoademiei române se va des
chide în 20 Februarie anul viitor. In de- 
oursul acestei sesiuni se va deoerne, între 
altele, și premiul prințului Cuza, cel mai 
important (12,000 1.) dintre premiile, ce le 
are Academia la disposiția sa.

Duplicate (le diplome și testimonii. 
Ministrul de oulte a ordonat, oa de aoum 
înainte duplicate de diplome și de testi
monii scolastice se estradee respectivii di
rectori școlari seu respeotivele autorități 
școlare. Prin aoâsta ministrul voiesce să 
soutâscă organele ministerului de prea mult 
luoru.

—o—
Deputațiunea Rutenilor, compusă din 

124 delegați, a sosit în 13 c. în Viena pen
tru de a-se plânge la monarchul asupra 
modului cum s’au făcut alegerile din urmă 
în Galiția. Poliția din Viena a luat tote 
măsurile ca să nu se arangieze demonstra

tion!. La gară deputațiunea a fost primită 
de doi deputațl ..ruteni și de mai mulțl 
studențl. Alaltăerî Rutenii au cerut să fiă 
primiți în audiență de cătră contele Badeni, 
oare apoi să la mijlooescă audiența la mo
narchul. Badeni le-a răspuns, că nu-i pote 
primi, decât numai în c|iua nrmător9, adeoă 
ieri, și afară de aceea a lăsat să li-se spună 
ca ei să aducă cu sine un conspect esact 
despre mămbri deputațiunei, preoum și o 
copiă a memorandului, pe oare vor să-1 
aștârnă monarchului. Dela conținutul me
morandului va depinde, că vor putâ fi lă- 
sațl său nu la audiență.

—o —
Serata de încheiere a școlei de dans, 

arangiată de studenții gimnasiului român 
din loo Sâmbătă sera în sala hotelului 
„Nr. 1“ a suscoes pe deplin. Au participat 
pe lângă studențime, mai multe familii alese 
din sooietatea română din loc, precum și 
mai mulțl membri ai corpului profesoral 
dela gimnasiul nostru. Petrecerea a fost 
fârte animată și colegială, a durat pănă 
cătră (jiuâ.

— o—
„România la iuilleniu “ țliarul uu- 

guresc „Maghiar Hirlap“ scrie, oă din Ro
mânia sosesc o mulțime de epistole la di
recțiunea esposiției, în oari se întrebă asu
pra diferitelor lucruri cu privire la ser
bările milleniului; de-asemenl cJÂce» 
foile din România încă se ocupă mult cu 
serbările milleniului. Apoi mai afirmă nu
mitul diar, că deja pănă aouma sunt anun
țate trei escursiunl mari din BucurescI, și 
încă și orașele mail din provincia îșl vor 
trimite separat escursioniștii lor la mileniu 1 
Crede și te vei mântui!

—o—
Din Purcăreni ni-se anunță, că Joia 

trecută, în 4iua S.-lui AudreiO, a fost in
trodus acolo ca capelan d-1 Toma Giurgiu, 
parochul din Zizin. Introducerea s’a făcut 
prin d-1 protopop din Brașov, Iân Petric.

— o —
Scirî teatrale. Foile din BucurescI 

anunță, că demisiunea d-lui Gr. Cantaou- 
zino din postul de director al teatrelor a 
fost respinsă, și pentru căutarea sănătății 
sale ’i s’a acordat un concediu de două 
luni. In timpul acesta va ținâ d-1 Stăncescu 
locul de director general al teatrelor.

Prima operă comică, ce se va cânta pe 
scena Teatrului Național în BucurescI, după 
terminarea representațiilor „ Diamantele 
Corânei", va fi „Pesouitorii de perle“, în 
care probabil va debuta d-1 Vasiliu 
noul tenor angajat în acâsta stagiune.

— o —
Notele de stat de 1 fl. v. a. se pri

mesc în oirculațiă ca plată numai pănă la 
finea anului adeoă pănă în 31 Dec. n. 1895. 
De aici încolo, pănă la 30 Iunie 1896, se 
vor primi ca plată numai la cassele statu
lui. Er după terminul acesta, pănă la 31 
Deo. 1899, se vor rescumpâra numai pe 
lângă petițiă. — Facem înoâ-odată atențl pe 
cetitorii noștri, că piesele de bani de câte 
20 cr. și de câte 4 cr. se mai primesc în 
aceeași valore la cassele statului și la 
oficii, oa plată numai pănă la finea anului 
ourent. După terminul aoesta statul nu le 
mai resoumpâră. Piesele de câte 10 cr. nu 
sunt înoă revocate. De-ooamdată ele oir- 
culâză și mai departe.

O carte sensațională. In Paris a 
apărut 49ele acestea o carte intitulată 
„Iubirea în Paris pe timpul imperiului al 
3-lea“ sorisă de Pierreano. Cartea acâsta 
a produs forte mare sensațiă, deârecescâte 
ia lumină lnorurl asounse, și publică circa 
30 epistole ale diferitelor dame, cari pa 
atunci jucau roluri însămnate în Tuileni, 
și astă4l sunt matrâne venerabile. S’au ri- 
dioat din diverse părți proteste contra 
acestei publioațiunl compromițâtore.

„Felicitare" lui Banffy?
Orăștie, la 14 Dec. 1895.

D-le Redactor!
De-drece în urma întâmpinării mele 

afli de bine a-ml pune un șir lung de în
trebări, (Nr. 266) și pretindl să-ți răspund; 
etă pe scurt:
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Ad. 1) Cestia de „înoredere lui Banfîy" 
în congregația nostră, după cât soiu eu nu 
s’a pertraotat niol-odată; oi, pertraotân- 
du-se o adresă a comitatului Cianad des
pre statificarea învățământului poporal, eu 
în vorbirea mea am cjis între altele, oă : 
n....ddcă guvernul ar da garanții perfecte, că 
în șoolele de stat (poporale) s’ar propune 
tâte studiile în limba română, așa ca și în 
cele confesionale ale nâstre, n’aș avâ ni
mica în oontra seoularisării, ou atât mai 
vârtos, pentru-că noi ou tot dreptul putem 
pretinde dela stat să susțină șooll române 
pe spesele sale, de-ârece la venitele sta
tului și noi contribuim alăturea ou Ungurii 
și ou celelalte naționalități. Insă — am flir 
mai departe — garanțiile lipsesc, ba din 
contră din paș în paș se pot constata ten
dințele de maghiarisare, și așa eu ’s con
tra statificării" etc.

Atunci a fost dâră vorbă de even
tuala risoare a limbei nostre, — avem dâr 
lipsă de garanțiă perfectă.

In cestia presentă nu-i vorbă de nici 
un feliu de riscare, și eu totuși numai con
diționat, presupunend, că prin aotul de gra- 
țiare a pășit pe o oale cinstită și ocnoi- 
liantă, am propus felicitarea guvernului prin 
■congregația, care nu este corporațiune națio
nală română.

E imposibil ca distinoțiunea aoâsta 
D-Vostre, oa vechili publicist, să nu-o sim
țiți de adevărată.

Apoi o propunere de felioitare basată 
pe o presupunere și nădejde, va să cjioă 
condiționată, este vot de încredere necon
diționat ?

Nu oăutațl dâră nod în papură să sus- 
piționațl o activitate oonsoiențiâsă, și nu 
căutațl contracjioerl neesistente cu negarea 
oerințelor logicei.

Ad. 2. Revocarea verbală, trebue să 
soițl și D-Vostră, că nu e îndestulitore oa 
•o propunere făoută în scris, să se ia dela 
ordinea dilei; deoi' e lucru preafiresc oă am 
trebuit să sciu înainte, că fără revocare 
scrisă propunerea mea va fi pusă la des- 
batere. Prin urmare am avut motiv să mă 
gândesc și_ resgândeso, oă ore să o revoc 
în soris ori nu.

Apoi acâsta nu e causă privată; și așa 
dâoă viu la oonvingere, că e salutară pro
punerea pentru oausa nostră, ar fi o gre- 
șâlă față de causă revocarea aceleia.

Că „felioitare" ar fi mai mult (?!) de
cât „mulțămire", este o afirmare de tot 
fără înțeleB; de-6rece aceste două concepte 
nu sunt sinonime, au însemnătate diferită 
de tot. Gândiți-vă puțin: n’ar fi âre ridi
col când un cerșitor în loo de mulțămire 
te-ar felioita? Ori membrii redacției la o 
serbare festivă în loo de felioitare, ți-ar es- 
prima mulțămire“ (!) pentru-că ai binevoit 
a ajunge — <jlcem — jubileul de 50 de 
ani? Vedeți „paradoxul?"

Acuma se Vă răspund la oea mai 
esențială întrebare; „.... dâoă pote fi per
mis unui om politic ași întemeia o acțiune 
pe presupuneri și nădejdi deșerte* ?

Aoi âră ați comis un lapsus oalami 
ori linguae; de-orece e lucru fârte fireso, 
că numai ulterior se pâte sci, că âre o 
presupunere ori speranță deșârtă e ori nu ? 
Prin urmare se vorbim de presupuneri și 
speranțe — fără „deșerte" :

Da, D-le Redactor eu nu numai cred, 
ba sciu, și ce e mai mult, dâcă te vei 
gândi mai serios și D-ta vei soi, oă ade- 
se-orl s’au întemeiat acțiuni forte .impor
tante pe presupuneri și nădejdii — și 
.deșerte.

Bunăoră: oompunerea memorandului, 
susternerea aceluia, cred, oă vei reounâsoe, 
că a fost o acțiune fârte însemnată! Pe 
ce a fost întemeiată? Pe presupunerea și 
nădejdea, că Majesfatea Sa va primi me
morandul prea grațios, și va dispune pe 
■oale constituțională vindecarea plânsorilor ;
— acum ulterior putem oonstăta, că pre
supunerea și nădejdea aoeea a fost și cam
— deșârtă.

O altă aoțiune: pasivitatea, încă a 
fost întemeiată pe presupunerea și nădejdea, 
că prin ea se va esopera îmbunătățirea 
stării nâstre politice. — Ce s’a întâmplat? 
s’a dovedit presupunerea și nădejdea de
șertă !

V’am răspuns dâră D-le Redaotor și 
la aoâsta întrebare și ored oă v’ațl oon- 
vins, că ftasele deșerte într’o critică politi- 
cosă, nu'sunt arme n ocâse; — și comi- 
tiva D-Vâstră a avut scopul de-a fi o cri- 
fioă contra mea apărarea D-lui Cores- 
po. den' Credeți că are lipsă?

Alte m: de tot altele sunt cari
m’ar pute -fiuința, să revoc propunerea,
— despre oarl D-Vâstră nici amintire nu 
faoețl; eu însă am ținut cont și de aoele, 
și le voi și susterne conferinței prealabi
le, a membrilor congregației — și atunci 
w m deoi de.

Absolutism și infalibilztate însă nu re
cunosc, deârece ’ml permit a mă gândi cU 
capul meu propriu și nu ou al altuia, prin 
urmare nu pot urma orbiș vederilor, cari 
pot fi moderne pentru-că ’s pătimașe, dâr 
nu urmâză să fiă și salutare.

Nu numai patima trebue să ne con
ducă în cele politice; și nu trebue să res
pingem și oe e semn de îmbunătățire, ci 
să ne silim a da impuls oelor dela putere 
să apuce, ori dâoă oredem oă au apucat, 
să se țină de calea, oare pote să conducă 
la înfrățirea neamurilor.

Că presupunerea mea în cașul present 
ar fi deșârtă, e posibil; dâr pașul plănuit 
pentru aceea totuși are intențiunea cea 
mai bună, și resultatul, dâcă va fi, numai 
favorabil pote să fiă.

Că de unde soie corespondentul d.-v.
— ori D-Vâstră D-le Redactor, căagrația- 
rea nu s’a întâmplat cu voia lui Br. Banf
fy! eu deâre-oe n’am avut prilegiu a con
feri cu Majestatea Sa și cu Miniștrii, nu 
pot să soiu. Deci lăsăm întrebarea acâsta 
încurcată.

In .fine permite ’ml a întona, că: po- 
litioă bună, resonabilă, ex consilio nu se 
prea pâte faoe, deâre-ce consiliul nu e sta
bil, oi ocasional, și așa numai sporadice 
se pâte ocupa câte cu un moment mai în
semnat — pănă când politica cea adevă
rată pretinde afară de calmitate, acțiune 
plănuită și conseouentă, nu se pâte trage 
sub critică un singur paș, a cărui urmări 
înoă nu se soiu. — Vă rog să esplioațl oe 
înțelegeți sub „amorul meu propriu", deâre
ce se pare a fi observare cu ceva inten- 
țiune neobieotivă.

Cu stimă
Dr. Aurel Munteanu adv.

Ca să dovedim că n’am fost și 
nu suntem nici-decuin preocupați 
față cu persbnele, am dat loc și răs
punsului de mai sus, deși acesta nu 
e nici obiectiv cum se cuvine, nici 
„politicos" și cu atât mai puțin po
litic.

Nu i-am denegat d-lui Dr. A. 
Munteanu buna intențiune și nici 
prin gând nu ni-a trecut să-i „cău
tăm nod în papură" și „să suspițio- 
năm activitatea sa consciențibsă", 
cum ne însinuă d-sa într’un mod ne- 
precugetat.

Dhcă am fi fost noi bmenii, cari 
caută nod în papură și suspiționhză 
pe frați, dăcă am fi bmeni cari 
„caută contracțicerl neesistente cu 
negarea cerințelor logice", atunci — 
să-o spună sincer d. A. Munteanu — 
s’ar fi adresat bre d-sa la noi, ca se-i 
dăm loc de apărare?

Noi i-am arătat contrazicerile, 
în cari s’a încurcat, cu tbtă bună
voința, dorind a-’l convinge, că în 
cașul de față a greșit și n’aveam a mai 
perde cuvinte, îndată ce am fi pre
supus, că nu este de bună credință.

Der d-1 Munteanu merge prea 
departe în consciința, că ceea ce 
șl-a construit în capul său este fără 
dor și pbte corect și nemerit.

Ne place că vrea se fiă inde
pendent în cugetare și’l asigurăm, 
că noi totdâuna am dorit ca băr
bații noștri se se gândescă cu ca
pul lor și nu cu al altora. Unde am 
ajunge însă, în politică ca și în tote, 
când acesta independență a cuge
tării ar eschide posibilitatea de-a 
ne pute convinge și capacita unii 
pe alții cu argumente ?

Din partea corespondentului nos
tru dela Deva, ca și din parte-ne 
s’au adus argumente tari contra 
propunerei, despre care e vorba, ar
gumente, pe cari răspunsul de mai 
sus înzadar se sforțeză a-le restrânge. 

Ba d. Munteanu se încurcă tot 
mai mult, când de-o parte afirmă, 
că în tendințele de maghiarisare ale lui 
Banffy nu pbte ave încredere, de 
altă parte află oportun al felicita în 
presupunerea și speranța, că el, 
Banffy, se va lăpăda de aceste ten
dințe în viitor și „va păși pe o cale 
cinstită și conciliantă".

Motivul îl află în grațiare pe 
care acum de-odată o declară ca 
„semn de îmbunătățire", pe când în 
întâmpinarea sa din nr. 266 al fbiei 
nbstre soirea, că prin grațiare „nu 
s’a îmbunătățit de loc starea nostră 
politică".

Atât e de ajuns spre a ne con
vinge, că, cu tbte distincțiunile sale 
curiose, trase de per, și cu tbte ase
mănările nepotrivite, d. Munteanu 
din punct de vedere național româ
nesc n’are nici o basă reală pentru 
propunerea sa.

Noi am apelat la judecata sa 
mai bună și l’am conjurat se nu. sa
crifice marele interes al conlucrării 
armonice între frați amorului seu 
propriu, care va se Z'°â ambițiunei 
de a nu ceda într’o causă, care re- 
cunosce, de-altmintrelea, că nu e 
causă privată.

Așteptăm să vedem ce va face 
și cum se va înțelege d. A. Mun
teanu cu comembri săi români în 
congregația de aZi și apoi vom tra
ge conclusiunile nbstre.

Coloniștii dela Sermas.
J ! 1

(Coiesp. part, a „Gaz. Trans.“)

Din Câmpia, 14 Dec. n. 1895.
Știm. D-le Redactor! Despre starea 

ooloniștilor unguri dela Șermaș, unde, cum 
scițl, statul a cumpărat un mare domeniu 
pentru a-1 colonisa ou Unguri, pot să vă 
împărtășesc următorele informațiunl, oăș- 
tigate din esperiență propria:

Pănă la începutul acestei ierni s’au 
construit ou totul 162 de case pentru co
loniști, dintre cari însă numai 86 sunt lo- 
ouite, celelalte stau pustii pănă în primă
vară, când vor fi importați în acest ținut 
românesc alțl ooloniștl streini.

Dintre cei 86 de ooloniștl, câți se află 
astăcjl în Șermaș, unii țin oâte 2—21/2 
părți de pământ, constând fiă-oare parte 
din câte 20 jugăre, așa că ei au lucrat în 
total 106 părți.

Pământ ar avâ ei mult și destul de 
bun, dâr ou tote astea nu este un singur 
colonist, care sd nu dică, că-i pare reu că șl-a 
vendut tot ce a avut, și a venit aici, ba acp 
cei mai mu Iți stau gata de ducă.

Niol nu e cu putință să pâtă trăi aid, 
căci nu se pricep la oultivarea pământului 
de loc, și nu sunt în stare a suporta obi
ceiurile și modul de viețuire al agricultori
lor noștri. Oa să vă puteți face o ideă des
pre economia purtată de ei, voifl spune, 
oă în tâmna anului 1894, îndată oe și-au 
căpătat părțile de pământ, au arat și să- 
mănat grâu, săcară și orz în țelină, în mi- 
riștine și în orl-ce alt loo nepotrivit.

In primăvară s’au apucat să samene 
oucuruz, cartofi eto. Mai ou sâmă cultiva
rea cucuruzului, oum o practică ei, e de 
minune: După plug, mânat de 2 vaci ori 
2 cai, merge nevasta colonistului cu gră
unțele în polă, și tot la anumită distanță 
împlântă 3—4 grăunțe, âr printre ele mac. 
După oe a răsărit cucuruzul, priviudu-1 din 
depărtare ai jura, că e viiă, — crescut fire, 
din cari nu taiă nici un fir, lăsându-le ast
fel pănă tomna.

Unii dintre coloniști au rugat pe Ro
mânii noștri să ie lucreze în parte. Românii 
au și primit, dâr în condițiunea, ca să li-se 
dea voiă de-a luora cucuruzul așa oum 
sciu ei. O parte dintre coloniști s’au învo.t, 
alții nu. Cei ce nu s’au învoit, se uitau cu 

milă la Români, cum duoeau astă-tomnă 
oară încărcate ou ououruz, pe când ei n’au 
nici măcar atâtea grăunțe, ca să hrănâsoă 
un puiu, deore-oe tufele n’au produs 
nimic.

Cu grâul ar fi fost pâte mai noroooșl, 
dâr ei nu soiu plivi holdele, cari âmplen- 
du-le de buruenl, au reooltat spini și po- 
lomidă.

Când au venit aici, în 1894, li-s’au 
împărțit coloniștilor buoate, numai firul 
grâului, dâr lor nu le place pânea din ast
fel de grâu, — vând grâul cel frumos mai 
pe nimica și cumpără făină de mașină. Pe 
contele Beldi Kalman din Balda (comuna 
veoină) l’au rugat să le faoă moră cu site; 
li-a și făout, dâr acum contele a delăturat 
sitele din moră, și coloniștii macină acum 
oâte mestecăturl tote.

Mai rău stă trâba însă ou plătirea ra
telor. Nesimțindu-se în stare de-a plăti 
moșiorele, unii dintre coloniști au abdis, dr 
altora li-s’a abețis din partea unui secretar 
ministerial, oare i-a controlat de javere și 
i-a aflat neapțl de plătire. Astfel coloniștii 
dela Șermaș, după un esperimeut, care i-a 
costat perderea întregei lor averi, vor 
trebui se se reîntorcă de unde au venit.

Se vorbesoe, oă în viitor nu vor mai 
fi aduși coloniști săraci, și oă coloniștii 
cari vor fi aduși în viitor, vor fi din co
mitatul Biehișului, mai harnici și mai is- 
ousiți oa cei de acjl. Vom vedâ ! De-ocam- 
dată mare spaimă de politică de colonisare 
nu avem.

X.

Telejrr. socială a „Gaz. tas."
Deva, 16 Decemvre. Românii au 

decis se nu ia parte în comisiunea 
de candidate pentru alegerea de 
funcționari.

Voci din public?)
Deore-oe asupra oausei morții iubitei 

mele soții înoă tot îmi ajung la cunoscință 
cele mai curiâse faime, mă simt îndatorat 
ca în interesul adevărului să dau publici
tății următârele:

Iubita mea soțiă se îmbolnăvi de-o 
gravă înveninare de sânge. încât privesoe 
îngrijirea medicală îmi pot permite des
pre mine afirmarea, că deâre-ce — durere — 
am fost de mai multe-orl în posiția de a 
trebui să îngrijesc bâ>e grave în familia 
mea, pot judeca perfect întru cât ar fi sâti 
nu consultă intervenirea unui medic. De
clar, oă la îngrijirea soției mele n’am vă- 
cjut niol un demers medioal, seu vre-o 
prescriere medicală, oare să fi stricat oumva 
soției mele, cu atât mai puțin să fi pro- 
vooat bâla.

Acâstă convingere a mea fu confir
mată și printr’o oomunicare a d-lui con
silier de curte prof. Chrobaok din Viena, 
care după oe a studiat desorierea esaotă a 
bolei, deolarâ, că el la îngrijirea soției 
mele n’a aflat nimic, oeea oe n’ar fi făcut 
el însuși.

Cu acâstă ooasiune îmi țin de dato- 
rință, să aduo pe aoâstă cale la cunoscință 
medioului meu de casă Dr. Ernest Paveika 
mulțămita mea cea mai profundă pentru 
îngrijirea plină de sacrificiu, pe care a do- 
vedit’o în tot decursul bolei.

Cu deosebită stimă, 
Gregor Si may.

DIVERSE.
Divorțul reginei Madagascarului. —- 

Se asigură, că Ranavala, regina Madagas
carului, va intenta aoțiune de divorț în 
oontra bărbatului ei, care este primul-mi- 
nistru al insulei. Să reamintim, oă regina 
Razaufindradeby, cfl8ă Ranavalo-Manjaka, 
nu e la primul ei divorț. Primul ei soț le 
gitim, care aparținea ca și ea, castei no
bile, se numea Ratrimo. El era fratele prin
sului Ramahatra. Când actualul prim-mi- 
niBtru a reușit să faoă pe regina a-se îna
mora de dânsul, sărmanul Ratrimo a fost 
gonit și oondamnat să duoă o vieți singu
ratică, departe de palat, într’o casa din 
cartierul Faravohitra, unde a murit părăsit 
de toți curtenii, cari ’1 înconjurau cu gri
jile lor odimorâ.

Pentru cuprinsul și forma celor publicate 
sub rubrica acesta Kedacțiunea nu ia respunderea.

Proprietar: Aurei ffiure^ianu.
RaMor responsabil: Gregariu mÂaîor.
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Cursul la bursa din Vîena

Renta ung. de aur 4% .... 121.75
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.65
jmpr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 124.—
Impr. caii. fer. ung. în argint 472% 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.—
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.-
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.-
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.50
Renta de hârtie austr................... 100,20
Renta de argint austr.................... 100.25
Renta de aur austr....................... 121.70
LosurI din 860 ......................... 148.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1010.-
Aoții de-aleB&ncei ung. de credit. 430.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 370.25
NapoleoudorI.................................. 9.6572
Mărci imperiale germane . . . 59.55

121.65
48 20

100.—
44.80

London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene

de tot soiu tăiete pros- 
pet, cum’și oue primesce 
în comisiune spre imediată 

vendare

Hermann Laugsch. A Co.
17 Tau'benstrasse, Berlin.

863,1-2

ABONAMENTE
xă

„GAZETA TANSILVANIEr*
.Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
ană

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fi. 
îi. 
îi.

10
20
40

tr.
tr.
ii.

X

/— JMlarea Descoperire a Veacului \
ELIXIRUL GODȚNEAU este singurul leac I 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. 'indecarea anemicilor, a Sleiților, etc.

ÎNTINERIREA Șl PRELUNGIREA VIEȚEI

I

Administrajia ELIXIRULUI GODINE AU ia PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\C« filefle ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Iile 1AMFIBESCTI, drcfhist; S

la JAȘl, Ia D.D. Frați KONYA, farmacifii. Z
la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-niî J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulU D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la MINERVA.“

H
XX
X

Tren 
de 

person.

Tren
accel.

Trenă 
mixt.

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

ană.........................
șese luni.... 
trei luni ....

Pentru Romănua și străinătate:
ană. .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

J

Dumineca.
>•<

2
1

fl. -

fi. —
50 cr.

8
4
9

franci 
franci, 
franci.
repede prin

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele bq făcu mai ușoră și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „gazetei Transilvaniei.14

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Octombre 1805
Biidftpesta-Predeal

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

I Tren
! de
(persân.! mlxtu

Trend Tren 
accel.

Tren
accel.

Trenu 
de 

porson.

trenu 
de 

persân.

trenă
mîxtu

trenu 
mixtu

X

X 
X 
X 
§

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2'40

1
I

i

6 12
6.41
7.16
8.-

Tren I Tren 
de ■ 

person.1 mlxt

8 05
5.45
9 02" 

1J 33 .
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix. _
“840

9.08
10 40
11.25
1154
12.04
12.34
1.—
1 40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
448
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

I

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38!

pi.

Y
sos.ț
P1 1

Y
sos. |
pl. I

9 09 |
V

! so?.
: pl.

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1 15
1.34
2.09
2 19,
3.011
3.31'
9.30,

Viena . . .
Budapesta 
Szoluok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clnșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cu cordea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștoiifalva 
Apața . .
FeldioraY

SOS. |
pl. / Brașov . .

Timiș . .
Predeal 
Bucurescl .

I
SCS.

sos.
tA»

jpl.
Isos.

A

I pi- 
|SOS.

A

I pl-
Isos.

A

I 
f pl. 
Voi.

î
Ep*«

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

ce 
o

g o 
a s 
a 
o oao

25
“7.01
6.-
5.11

i

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

823
8.06
7.59

I
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

~4Â8
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
553
5 32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

persân. 

"Tos
8.28
8.01
3.15

6.25
8.10

T43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
lf.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

trenu 
de 

person.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
de 

persân.

10.21
10.41

Că 9a i r E ș ii — Tu d a

5.10

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

person.

11 -
11.20
_____

Cojtșa-naică, — Sibiiu — Avrigu — F&gftrașu
Tren 
mixt

I
4.45 ‘
6.35 
7.01 

în totă'

-po

4.-
4-20

3.30 9.12

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenă
mixtu

Tren %enude
mixt persân

tronu 
de 

person.

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl.

SOS. 1
pl. /

SOS.
I

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu . .
A vrig . .
Făgăraș

8OC.

f P'-
l sos.

pl.

• % 9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
131 

în tot A

<? *B0 jh

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

4R «ă <St> t?4

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtă

10.25
10.05
9.38

8.35 4.55
10.28 6.36

10.28
10.46
11.12 Ii Simeria.........................

Cerna..................................
Hunedora...................

V

ști

I

©aacerdea — ©șwrSaeiț» — fiiegb.-săsesc.
Trenu
mixtu

Tren-ă 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

person

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 1 F pl. Cucerdea . . SO8. - 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșâ. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipgu . . * 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1 f pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. J Oșorheiu . • isos. 9.20 5.04 10?—
7.19 12.21 7.19 * sos. Regh.-săs.. . pl. 4 7.49 3.25 8:25

însemnate în stâDga stațiunilorNota: Orele 
însemneză drele de nopte.

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.36
6.06

3.10
2.54
2.30

8.34
8.J4
7.45

trenu
mixtu

1.29
12.05

trenu 
mixtu

K I n t r I ( •
4.- g= 9.J0 4.20 n» Mureș-Ludoș .... 6.46 7.21 2.<!Z
5 03 110.28 5.35 Z a u.............................. 3 5.49 6.24 ° m U£.3 g

9 406 48 £12 41 Oj Țagu-Budatelicfi. . . . 4.50
7 38 5’ 1.54 -*□* - m s St. Mihaiu de câmpie . £3 344 8 468.33 ° 3.02 2 3 Lecinta........................ •Șa 2.48 7.439 07 § 3.41 h Ș.-Măghiăraș .... rc

i 
a: 2.01 6.529.59 ș- 4.55 Bistrița........................ 6 a 1.16 5.55

trenu 
mixtu

6.20 11.30 5. Ț Aradii............................1 Aw 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga 9.42 2.40 10.11
8.01
1,26

2.05
7.38

7.39
f k Timișora 

Segedin .
• • • 1

1 8.20 1.12 8.15
12.33 5.- 5.59

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

tienu 
mixtă

Sibiiu — C i s is ă d i c

5.30
5.43
6.U6

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie plJ t

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

7.10 9.20
6.57
6.36

9 07
&4Ț

3 22
4.14
6.20

Sighișora—Odorheiat-s&euesc.
trenu 
mixtu

trenu 
mixiâ

trenu 
mixtu

11.0& Sighișora . . . 9.51 5.32
11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

jos în sus. — Nu merii îucuadrați ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


