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Din causa S-tei serbători de mâne diarulu nu va 
apare până Vineri sera-_____________________ _

Brașovâ, 31 Decemvre 1886.
Amncâiblu o privire în trccutuhi națiunei 

române și aflândn lirultt ce-lft le«ă cir presen- 
t.uliî, pare că simțiinu cum cresce speranța în 
inima nffstră și pare că o tainică voce ne șop- 
tesce: înainte cu bărbăția, nu vă clați, căci sco- 
pulii, pentru a căruia realisare luptați, este vred
nicii de orice jertfă!

Grele și’ amare momente amti avută și pană 
acum destule în luptele nostre, momente, în cari 
numai o stăruință de ferii și o deplină abnegare 
de sine, precum și credința nemărginită în vii- 
t.orulă națiunei nostre și în dreptatea causei ro
mâne ne-au dată forțe de a resista și a nu depune 
armele.

In prima liniă înțelegeniît aici luptele nds- 
tre, ale celoru dela „Gazetă11. Der când dicemti 
„noi, cei dela „Gazetă*,  n’amu indicată prin a- 
c^sta 6re o muncă politică și literară comună 
națională dinți’untt periodă lungă de o jumătate 
de vecii?

„Gazeta Transilvaniei*  întră cu dina de 
mâne în ală cincltfecelea ană ală esistenței sale. 
Gre colecțiile de 49 de ani ale acestui organu 
de publicitate nu suntu ele o viuă carte a acti
vității publice, ce au desvoltat’o aprâpe două 
generațiuni în serviciulu causei sânte a româ
nismului ?

NenumărațI bărbați din cei mai de frunte 
ai neamului românescă și-au datu mână în co- 
ldnele acestui organu, stăruindu în lungulu pe
riodă de ani pentru redeșteptarea și liberarea 
națiunei subjugate.

In adevăru, este mărcță priveliștea ce o o- 
feră ochiloru noștri nobilele stăruințe ale luptă- 
torilorn pentru binele poporului română din a- 
cestă jumătate de veacu.

„Gazeta Transilvaniei*  este oglinda fapteloru 
loru, ea ne arată progresele treptate, ce le-a fă
cută poporală nostru in acostă epocă de redeș
teptare și de regenerare națională.

Amu pute <j'ce> că ?' desvoltarea acestui 
oraranu, care a. devenită dintr'ună diaru mică 
săptămânală unu diaru cotidiană, a mersă pa
ralelă cu desvoltarea intelectuală și politică a 
poporului nostru.

„Suntemu începători în patriile nostre și 
voimă drășl parte mare începătoriloră să dămu 
hrană*.  Așa scria redacțiunea „Gazetei de Tran
silvania*  în primulu său numără, ce a apărută 
în 12 Martie 1838 „cu preaînalta voia*.

„Gazeta Transilvaniei*  de astăiji, după o 
scdlă de aprdpe cincizeci de ani, prin care a tre
cută poporală română, după atâtea esperiențe bune 
și rele câte le-a făcută, nu mai pote dice nici ea 
că este începătdre și prin urmare nici hrană ca 
la începători nu mai p6te da.

Timpurile s’au schimbată nespusă de multă 
de atunci și de aceea și pretențiunile ndstre, ale 
celoră dela „Gazetă,*  au crescută în proporția 
cu pretențiunile poporului română și ale timpului 
în care trăimu.

Suntu estraordinare progresele, ce le-a fă
cută poporală nostru pe tdte teienele de cinci
zeci de ani încoc.e, dăr n’a putută să ajungă 
într’ună timpu așa de scurtă a avă de tote, 
și avuția și cultură de ajunsă. Cu tăte astea, 
mai avută ori mai săracă, mai cultivată ori mai 
înapoiată, decum aru cere nevoile timpului de 
față, poporulu nostru este atji forțată de împre
jurări a susțină o grea concurență cu popotele 
conlocuitore și o și mai grea luptă cu adver
sarii săi seculari. De aceea astăiji nu ne mai 
este nouă Româniloră permisă să facemă espe- 
riment.e de începători, ci esperiehțele ce ni le-amu 
câștigată trebue să le folosimă toți cu maturi
tate și cu energia cuvenită, spre a da poporu

lui nostru acelă radimă puternică morala și ma
terială de care are lipsă în dina de adi.

Bărbații noștri din generațiunea bătrână au 
lucrată multă, ce e drepții, și au avută noro
cirea să vedă în urma muticei loru mari succese 
în multe privințe, mai alesă liindu favorisați de 
timpii și de împrejurări. l)cr modulă cum au 
lucrată ei și tactica de care s’au folosită și-au 
trăită vecultî, pentru că alte timpuri și alte îm
prejurări suntu adi. Ar ti în mare erdre, decă 
conduși de încrederea, ce au căștigat’o în vita
litatea poporului nostru, prin resultatele obținute 
în trecută, bătrânii conducători ai lui aru crede, 
că și astădl i se pdte ajuta cu modulă de lucrare 
si cu tactica din trecută.

Asemenea ară fi în mare erdre bărbații din 
juna generațiune decă ară crede, că se voră pute 
obține- în viitorii succese în folosulă poporului ro
mână fără multă trudă și muncă și fără a se a- 
duce jertfe nelimitate pe altarulu națiunei. Cine 
ne garantdză, că timpurile favorabile, ce au fa- 
vorisată lucrarea betrâniloră, se voră reîntorce? 
Și ce soldată este acela, care îșî baseză speran
țele de isbendă nu pe hărnicia lui propria, ci 
pe joculă necunoscută ală sorțiloră răsboiului ?

O de ar înțelege juna ndstră generația câtă 
de mari suntu trebuințele timpului de față și 
câtă de multă se pretinde acjl dela densa pen
tru ca să p6tă corăspunde pe deplină chiămărei 
de a continua cu succesu marea operă națională!

Așa de mari suntă aceste esigențe ale tim
pului, încât.ă dftpă a ’ 6s*r'  convingere, numai 
printr’o est.ra ordinară încordare a tut.uroru pu- 
teriloră ndstre intelectuale, morale și materiale și 
numai printr’o esemplară solidaritate putemă să 
le facemă destulă.

A vemu firma speranță, că buniilă geniu ală 
poporului nostru, care nu l’a părăsită niciodată, 
va povățui pe bărbații noștri bătrâni și tineri în 
aceste critice momente ale esistenței ndstre na
ționale ca să găsescă adevărata cale pe care să 
putemă ajunge la limanulă dorită.

Cu acesta speranță și credință întrămă în 
anulă ală cinciijecelea ală esistenței „Gazetei 
Transilvaniei.*

Trimitemu poporului română frățeseile n6s- 
tre felicitări, dorindu’i din tot-i suiletulă reali- 
sarea speranțeloru și aspirați unilor ti sale îndrep
tățite.

Fiă ca anulă acesta să pună temelia tare 
și nerăsturnabilă sântei legături între fiii nați
unei, care să-i asigure pentru totdăuna unu fal
nică viitoră ! i)r. Aurel Mureșiaiin.

Turcia, Bulgaria și Rusia.
Din Sofia se telegrafiază, că P6rta, nepu- 

tendiî ajunge la o înțelegere cu regența bulgară, 
care nu vrea se cedeze Rusiei, caută acum să 
se înțelăgă cu partidulă lui Zankoff’, căruia i-a 
și comunicată prin telegrafii doi ința d’a se duce 
la Constantinopolă.

Acăsta scire ne-o dă și o telegramă din 
Constantinopolă, care că Pdrta a telegra- 
fată din nou la Sofia spre a invita pe Zankoff 
să mergă la Constantinopolă, pentru a delibera 
în privința cestiunei bulgăresc!. Se crede în 
generală că P6rta caută a aduce ună felii de 
împăcare între partidulă zankovistă și partidulă 
regenței represintată la Constantinopolă prin d. 
Vulkovicl.

După cum se comunică din Rusciucu, Zan
koff a răspunsă la acostă invitare declavândă, că 
ar merge numai în urma unei invitări colective 
a Porții și a d-lui de Nelidoff’, ambasadorul ă 
rusă din Constantinopolă.

Se vede că acestă pasă s’a făcută, căci 
după cum se comunică din Sofia, Zancoff a și 
plecată la Constantinopolă, numai singură.

O altă telegramă din Constantinopolă co

munică, că în urma sgonmtului despre realege
rea posibilă a prințului Alexandru de Battenberg, 
d. de Nelidoff a dată să înțeleagă Porții, că 
Rusia ar considera realegerea prințului Alexan
dru ca o provocare și că atunci ea va ocup*  
de sigură Bulgaria. Se asigură că acZ-stă decla
rația a d-lui de Nelidoff a fostă provocată de o 
altă scire, care confirma sgomotulu mai susă 
menționată și care dicea că recruții bulgari facă 
jnrămentulă în numele prințului Alexandru.

Se asigură asemenea că P6rta a cerută la 
Sofia explicațiuni în astă privință.

Turcia și Grecia.
O telegramă din Constantinopolă anunță, că po

pulația insulei Creta a făcută manifestațiunl favorabile 
causei elemce, cu ocasiunea matoratului prințului regală 
ală Greciei. Consulii Greciei la Canea, Candia și Re- 
tliyme ar fi luată parte la acestă mșnifestațiă. Pdrta 
atunci a adresată o notă la Atena spre a se plânge de 
procedeulu consuiiloru mai susă menționați, și pentru a 
cere înlocuirea loră.

Creta era deja in fierbere, pentru că Părta n’a 
răspunsă încă dorinței Adunărei cretane, care cerea ca 

I urcia să părăsescă 2 din 3 părți din veniturile vamale 
ale Insulei, ceea ce Porta va refusa de sigură. Faptulă 
menționată mai susă nu pole decâtă să agraveze situa- 
țiunea, care deja e destulă de gravă pentru ca P6rta 
s6 trimeță in Creta trupe de întăriri după cererea gu
vernatorului.

O altă telegramă din Varna comunică, că guver- 
natorulă generală ală insulei Creta, Savas-pașa, a rapor
tată Porții, că se așteptă la o răscdlă îu Creta și cere 
instrucțiuni și trimiterea repede de ajutore în trupe spre 
a întări garnisănele otomane din insulă. Savas-pașa de
clară in raportulă său, că răscola e pregătită de agențl 
greci și sprijinită de funcționari otomani de origină, din 
Creta. Guvernatorulu pretinde că are probe, că răscola 
e sprijinită in secretă de guvernulă grecă. In Iotă in
sula suntă comitete, care lucrăză pentru unirea cu Grecia. 
Porta chibzuesce pe măsuri ar fi de luată.

Prietenii magliiarA-română.
In fruntea diarului „Kolozsvâr*  dela 31 Decem

vre 1886 afiămu ună articulă, scrisă — precum se 
vede — de ună Săc-uiu, cu numele Dozsa, care între altele 
ne îndreptă să răstoimă prin șemaiismulă funcționari- 
loră statului maghiară și după numele acelora să 
ne convingemă . că majoritatea funcționariloră suntă 
de origine germani, italian!, slavi, șerbi ș. a. Decă vremă 
funcțiuni, cjice d-lă Dozsa, să’i imitămă pe aceștia ; decă 
însă noi socotimă de renegați pe cei ce semțescă un- 
guresce — atunci să nu mai tffcemă că se află numai 
6 milione de Maghiari, pentru că, împreună cu aceia 
dintre jnaționa'ități, cari in adevără semtă unguresce, 
se allă celă mai puțină 13 milione de Maghiari (sic !)

Ba și decâtă acesta, cjice d. Dozsa, este mai mare 
numărulă Maghiariloră, căci d-sa are încredere și în po- 
porulă românescă, ba 4'°® că cu privire la viitoră are 
încredere mai alesă in poporulă română și germană.

Când Rușii vor năvăli asupra Româniloră, aceștia 
— tjice Dozsa — voră recurge mai intâiu la ajutorulă 
Valahiloră din Ungaria, apoi la ală Maghiariloră și in 
fine și la ală Germanilor', c-arl se află între Maghiari. 
Acelă periculă, care pe toți ne amenință, este ceea ce 
in prima liniă îi legă pe Români de regatulă ungurescă, 
care este singurulă sprijină ală României, și veni-va 
limpulă, când in lupta cu Muscalulă Românii de dincolo 
de CarpațI voră primi pe luptătorii Secui dela pasulă 
Oituzului și ală Turnu-roșului cu strigăte frățesc! de : 
„sg trăiescă» și acestă boteză ală sângelui va sigila 
vecinica prieliniă dintre Români și Maghiari.

• Până atunci — continuă Dozsa, adresându-se că- 
tră cei dela »Kolozsvar‘ —d-vostră disputați-vg cu Ro
mânii, der niciodată să nu-i luați în batjocură.

„Cu argumente da, însă cu batjocură și dispreță nici
odată nu trebue să luptați. Până la ună punctă ărecare 
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eu respecteză chiar și șovinismulă națiuniloră, cari acum 
se deșteptă. Apoi nu trebue să suspiționămă fete și 
chiar și simpatiile gravitatăre in afară ale grupuriloru de 
poporă pănă la ună punctă anumită, ce nu trece peste 
marginile legei, trebue să le respectăină. Ca unu faptă 
suspectă am văzută citată odată in nu sciu ce foia, că 
in casele Valahiloră din Ardelă se află portretele rege
lui română și ală soției sale. Insă ce lucru estraordi- 
nară e acesta? Nu are 6re dreptă Bomânulă ardeleană 
să se bucure, că acelă domnitoră bravă a creată, din 
Muntenia cea subjugată sclăviei turcesc!, ună regată li
beră, care și-a luată o bună direcțiune? Mă bucură și 
eu din inimă de acesta chiar din interesă față cu na
țiunea mea.

,Dăr bre pe acea regină plăcută, pe acea Carmen 
Sylva, cine nu o-ar prețui? Cine nu o-ar prețui pe ea, 
care iși aruncă strălucirea paliului său de regină asupra 
unei națiuni pănă acum sărace și uitate, pe ea, care 
merge in școlile sale pentru ca să crescă și instrueze pe 
fetițele poporului de sub domnia sa? Acesta e ceva pă- 
trundătoră; noi amă pute să invidiămă pe Bomânii de 
peste Carpați, decă noroculă nu ni-ar fi binecuvântată 
și pe noi cu o familiă regescă și cu o regină cu sufletă 
nobilă*.

*) Discursă ținută la serbarea sf. Sofii, patrona li
ceului română din locă, pe basa scrieriloră lui Destutt de 
Tracy și A. Leymarie.

,Să respectăină deră sentimentele juste și nepăgu- 
bităre ale naționalităților^ ce trăescă între noi, șovinis
mului să nu-i răspundemă cu șovinismă, decă individi 
singuratici voră trece peste marginele legei și ale obli- 
gamentului loră față cu patria,—-legea, și chiar propriulă 
loră păcală, ii va pedepsi. Begatulă ungurescă este des
tulă de tare pentru a pedepsi in sinulă său ori ce tră
dare posibilă"...

In fine autorulă pledeză pentru o pacinică și fră- 
țescă conviețuire între naționalități.

*
Hârtia e răbduriă, ca și natura multoră Bomâni, 

pentru a cărora tractare rea dojinesce Dozsa pe cona
ționalii săi dela diarele din Glușiu. Hârtia le suportă 
tdte, și cuvintele frumose ca și cele de batjocură.

Credemă însă, că ar fi timpulă de a trece odată 
din domeniulă vorbeloră fără preță puse pe hărliă, în 
domeniulă fapleloră puse în praesă.

Esperiențele de până acum ne arată însă în modă 
forte regretabilă, că conlocuitorii noștri maghiari vădă ce 
ar fi mai bine, der urmeză întotdeuna cu o rară tena
citate totă numai ce este mai rău !

SOIRILE DILEL
In ținutulă Reghinului săsescii s’a vădută in 3 Ia

nuarie n., precum ni se scrie, ună frumosă curcubeu în 
colorile albastru, galbenă și roșu In 8 Ianuarie s’a 
văcjută din nou ună asemenea curcubeu. Cela dinleiu 
de cătră medă-di spre metjă-nopte, ală doilea dela medă 
cji intre apusă și medă-nopte. Omenii dică. superstițioși 
cum sunlă, că acestă fenomenă, pe timpulă acesta, în- 
semneză răsboiu mare. Pe acolo : dile cu sore și fru
mose, fără omătu.

—x—
>Sieb. Deutsch. Tgbltt" de Vinerea trecută publică 

în fruntea sa o adresă de mulțămilă a Sașiloră din 
Cisnădiă frimesă d-lui Mocsary pentru voibirea ce, a ți- 
nut’o in dietă privitoră la naționalități. Foia sibiană 
publică și răspunsulă d-lui Mocsary la acestă adresă de 
mulțămilă, care e aprobată de toți Sașii.

— x—
Se laudă Ungurii că orașulă Făgărașîi, fiindcă 

sunlă funcționari unguri, este ungurescă. Cea mai for 

mală desmințire le-o dă faptulă. că tergulă de săptă
mână n a fostă de locă visitată, nici ună streină na 
fostă la tergă din causa sărbătoriloră Crăciunului ro 
mânescă. Abia au fostă 15 cară cu fructe, cărora in 
urma acăsla nu li s’a oferita nici ună preță.

Sărăcia și năcazurile au învinsă peste totă in ți
nutulă Reghinului săsescii. Ni se scrie, că poporulă e 
cuprinsă de groză când se gândesce la viiloră, că ce să 
întreprindă pentru a se putea susținea mai departe. Deja 
sfintele sărbători de acuma cam peste totă le-a petrecută 
nu ca altă dală, ci in tăcere, fără jocă, fără turcă 
(clanță) și fără vifleimă, ba nici colindători nu au um
blată ca altă dată, omenii sunlă triști. — Nici nu se 
pote altfelă sub ună astlelă de guvernă vitregă ea celă 
care-lă avemă, care secvestreză pe sărmanii omeni și pe 
la dile mari, iuându-le și mâncarea.

—x—
In Seghedinu s’au făcută în anulă 1886 de cătră 

25 esecutori 25,067 .«ecvestre. Orașulă 8000 familii, 
prin urmare ar veni de fiăcare familiă în cifră mediă 
trei esecuțiuni. „Ferice" de Seghedineni!

—x—
In comuna Cașiva, nu departe de Burghiu, ună ji- 

dovă vinde carnea de vită mare cu 14- cr. chg., eră cea 
de vițelă cu 13 cr. chg. Porci nu (aiă jupânulă.

—x—
Ca despăgubire din partea statului pentru câte 28 

decagr. carne de vită, ce are să dea pe <ji fiăcare cetă- 
țeană singuraticului soldată dela sergentu majoră în josă 
incvartirată la densulă, in casă de marșuri militare, mi- 
nistrulă honvedimei in unire cu ministrulă de resboiu a 
stabilită pentru 1887 nrmălorele prețuri : dincoce de 
Dunăre 19 cr., dincolo de Dunăre 21 cr., dincoce de 
Tisa 17‘,'jj cr., dincolo de Tisa 16'/a cr.. in Ardeală 
21 cr., în Croația-Slavonia 171 a cr., în Budanesta 25 
cr., in Pojună 25I/a cr., în Cașovia 23 cr., în Timișora 
21 cr., în Clușiu lb’/a cr., în Sibiiu l?1/^. in Fiume 
23l/a cr. și in ?gramă 21 cr.

—x—
Ni se scrie, că judele de cercă din Reghinulu să- 

sescu. Br. Konratsheim Oskar e transferată ca jude la 
tribunalulă r. din Seghedină. Publiculă regretă depăr
tarea d-sale, deorece vorbea bine românesce și se purta 
omenesce cu poporuiă. Negreșită că în locu’i va fi a- 
dusu dela Seghedină, care are „meritulă*  d'a nu cu- 
nosce limba poporului.

—x—
Defraudantulă dela poșta din Aradă, Mannheim, 

e pusă în libertate la propria lui cerere. Banii s’au 
găsită o parte în locuința soției safe, ziduilisub sobă, și 
în a surorei sale, ascunși in șopulă de lemne. Banii ii 
prefăcuse în galbeni, pentru că defraudantulă voia să 
fugă în America.

— X—
După cum anunță „Schi. Z'g.," va apăre in cu- 

rendă ună nou opă ală [Reginei Elisabeta a României, 
conținendă gândiri și max me pline de spirită, care se 
referă la fapte de densa petrecute și observate.

—x—
• Telegrafulă' din Bucuresci dice, că suntă indicii 

că emigranții bulgari, cari se află în Bomânia, ar fi ur- 
dită un complota pentru a răsturna guvernulu actuală 
din Bulgaria. Mișcarea revoluționară a fostă pregătită 
pentru sărbători Conspirațiunea este paralisală. Pentru 
momentă nu putemă destăinui mai multă. Căpitanii 
Benderoff și Zarafoff, principalii conspiratori bulgari, se 
află in Bucuresci. Ambii au sosită din Busia.

De lângă Reglunulii săsescii, Deceinvre 1886.
Stimate D-le Beda'loră!

In raportulă eu data 29 Aprilie 1886. Nr. 1144-1886 
așternută din partea vice-comitelui comitatului Murășă- 
Turda represenlațiunei comilalense asupra agendeloră și 
decurgerea afaeerioră oficidse pro 1885, intre altele ve- 
deină și următorele :

Date despre starea învețămentului scolastică pro 
1881- -1885 în asemănare cu starea scolastică dm 
188 L —1882.

1. Numărulă locuitoriloră 145,819
2. Scdle suntă: An. 1882 1885

a) De stată.......................... . . 6 6
b) Scole comunale ajutate de stată 4 3
c' Scole confesionale 241 24 t

Suma 101226 121578
12. Ca pedepse pentru ’/a di în bani au incursă în

Suma 251 252
3. Scole suntă după confesiune:

a) Romano catolice . . . . . 24 26
b) Greco catolice . . . . . . 67 64
c) Greco orientale . . 34 32
d) Evang. reformate . . . . . 99 102
e) Augustane (agoslai) . . . . 5 5

1) Unitare .... . . . . 12 13
g) Israelite .... . . . . 1 1

Suma 241 243
4. Copii obligați a umbla la scdlă :

Dela 6—12 ani . . . . 14301 16897
b) „ 13—15 ani . . . 6760 6851

Suma 21661 23748
5. La scolă însă au umblată :

a) In scole elementare . . . 9935 11996
b) In șefele de repetiția . . . 1710 3409
c) In scole secundare (seu medii) 89 99

Suma 11734 15504
6 Nu au cercetată scăla . . . . 9327 8244
7. Intre școlari după religiune suntă :

a) rom. cath. . 1503
b) gr. cath. . . . . . . 2399 3576
c) gr. orient.................. . . . 1375 1893
d) ev. refer.................... . . . 5458 6889
e) august........................ ... 688 768
f) unitari..................... ... 428 706
g) israeliți..................... ... 121 169

Suma 11734 15504
8. Intre școlari după limbă au fostă:

a) Maghiari .... . . . . 7272 9267
b) Germani .... .... 688 768
c) Bomâni .... . . . .3771 5469

Suma 11734 15504
9. In timp de 8 luni au visit. scola 923 9921

Mai puțină de 8 luni. . . . .10811 5583
Suma 11734 15504

10. Cu cărțile de lipsă au festă provăd. 9239 6919
* » neprovătj. 2495 8585

Suma 11734 15504
11. Cașurile de lenevire pentru ’/a de di s’au pedep-

sită :
a) In pedepsă cu bani .... 4537 2211
b) Ca inânfuițl prin escusare . . 96689 119367

Suma 251 2$3

anulă 1881, 118 11 19 cr., er in 1885 1105 fl. 50 cr.
13. Dintre cei ce au părăsită scola sciu bine

a) a ceti și a scrie..................... 1033 1339
b) numai a ceti.......................... 68 302

Suma 1101 1641
14. Numărulă invățătoriloră a fostă . 277 276

a) cuahficați............................... 98 173
b) necualificați.......................... 179 113
aa) ordinari............................... 271 262
bb) ajutători............................... 6 14

Suma 831 828
15 După limba de propunere au fostă scole

«) cu limba maghiară .... 145 151
b) » „ germană .... 5 5
c) > „ română .... 99 79
d) „ „ maghiară-română. . 2 17

FOILETON U.

Rolulu și influința coinerciului în 
civilisațiune*).

Domneloră și Domniloră !
Să ne închipuimă pentr’ună momentă mica ndstră 

Transilvania închisă cu diduri chinezesci, singură în lume 
seu înconjurată de iote părțile de deșertări imense ce 
nu se potă străbate. Ea posede părți de teritoriu des
tulă de rodilore in grâne; alte părți băltose bune numai 
pentru pășuni; altele formate de stânci și prăpăstii sterile, 
unde crescă numai diferiți arbori, și alte e-ăși cu coline 
și deluri unde vița de viă in ani mănoșl și favorabili se 
încovoiă sub greutatea strugurilor^ copți. Se ne închi
puimă mai departe între diferitele părți ale Transilvaniei 
nisce bariere puternice, presle cari trecerea să fiă cu 
neputință seu interdisă sub pedepsă de mdrte și să cău- 
tămă să esaminămă mai deaprdpe ce ar urma decă a- 
ceste ținuturi ar fi avisate numai la ele însele?

E lucru evidentă că populațiunea din ținutulă, unde 
cresce griulă. va pute trăi ună timpă destulă de înde
lungată și va pute fi destulă de numărdsă, deorece în 

acestă ținută se găsesce în abundanță așa (jieăndă mij- 
loculă de a satisface prima din tote trebuințele, adecă 
nutrimentulă. Acestă trebuință insă nu e singură: mai 
lipsescă încă vestmintele, adăpostulă etc. Acestă popu- 
lațiune va fi deci obligată să sacrifice pentru lemne, pă
șuni și vii miserabile, o porțiune mare din pământurile 
cele bune, dintre cari o cantitate mai mică ar fi fostă 
de ajunsă să-i procure prin schimbă ceva ce-i lipsesce 
și din care restulu ar fi putută nutri încă sute și mii de 
individi. Astfelă acestă populațiune nu va fi atâtă de 
numărosă ca decă ar fi avută comerciu și cu tote aces
tea ii voră lipsi o mulțime de lucruri.

Cu atâta mai mare lipsă voră semți locuitorii ți
nutului unde se cultivă vița de viă. Aceștia voră cul
tiva și voră produce vină numai pentru trebuințele loră 
neavendă unde se vendă o cantitate, care trece preste 
trebuințele loră. Ei iși voră slei puterile la lucrări in
grate, pentru a face să producă aceste coline uscate nisce 
grâne miserabile, ne-avendă de unde să cumpere, tote 
celelalte trebuinciose ii voră lipsi. — Acăstă populațiune 
deși agricolă va fi rară și miseră.

In ținutulă mocirlosă, șesu, prea umedă pentru grâu 
și prea rece d. e. pentru viță și alte plante meridionale, 
va fi cu multă mai rău. Locuitorii voră fi siliți să re
nunțe la orice cultură, să se facă păstori și să nutrescă 
chiar numai atâtea animale câte potă consuma.

Câtă pentru ținutulă pădurosă și muntosă, locui
torii nu voră ave altă mijlocă de subsistință, decâtă nu
mai venatulă, întru câtă se voră găsi animale sălbatice, 
fără a se cugeta la conservarea pieiloră, căci ce ar face 
cu ele ?

£tă, Ddmneloră și Domniloră, ună mică tablou, care 
ne-ar înfățișa Transilvania împărțită în 2 părți suprimândă 
orice corespondință intre ținuturile ei; o jumătate ar fi 
sălbatică și alta rău provătjută.

Să ne inchipuimă însă corespondință și comunica- 
țiunea intre aceste ținuturi activă și ușoră, deși fără re- 
lațiuni esteriăre. In casulă acesta producțiunea propriă 
fiăcărei localități nu va mai fi oprită prm lipsa de de- 
bușeuri și prin necesitatea de a se îndeletnici la lucrări 
forte ingrate, der necesare din lipsa de schimbă, spre 
a-șî satisface, fiă bine, fiă rău, trebuințele sale seu celă 
puțină pe cele mai urgente. Ținutulă cu țărine bune ar 
prodace’grâu câtă i-ar fi cu putință și ar trimite ținu
tului cu vii, care ar produce vină, câtă ar găsi că i se 
pote vinde. Ambele împreună ar aprovisiona ținutulă de 
pășuni unde vitele s’ar înmulți în proporțiune cu debi- 
tulă și omenii in proporțiune cu subsistință ce li-o pro
cură acestă debită. Aceste trei ținuturi la ună locă ară 
alimenta în fine pănă și munții cei mai sterili, locuiți de 
omeni lucrători, cari le-ar da în sehimbă lemne, metale 
etc. In unele părți s’ar cultiva în măsură mai mare
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17. Prelegerile s’au ținuta în școli
proprie, in ......................................... 230 227

In școli închiriate.................... 21 25
Numărulă scoleloră de prelegere 278 285
Localități pentru învățători . . 247 234
Mai departe raporlulă vorbesce de tablele negre

de păre'e .ș. a. și elice că în 1882 au fosta 8 bihliotece
școlare și pro 1885 suntă bihliotece 21. între cari nici
una română !

Venitulă școleloră pro 1882 1885
a fostă de . . . . 71,239 91,509
Spesele de . . . . 71.239 91,508
Așa stau scolele în Mureșă-Turda. M'am ținută

strinsă de datele autentice ce le am la mână. In ce 
privesce starea scoleloră pro 1886, voia raporta in cu- 
rendu pentru ca să sciți și se vedeți ca »Kolozsvar," nu 
are dreptate, mc tema că să pre grăbesce cu urda în 
Turda.

Aminlitulă raporta nu are dreptate, când susține, 
că prin 1885 au fostă 17 scoli cu propunerea maghiară 
română, pentru că atâtea nu au putută să fiă. Pentru 
că copii din scola Reghinului săsescă instrui(I de dili
gentele școlara Maiorii sciu declama Hifora pillango. 
nu se pota făli Ungurii, că Românii îmbrățișeză pe di 
ce merge mai multa limba maghiară și că o învață cu 
mai mare pasiune chiar decâtă pe cea română, — de 
aceste esagerațiuni numai în raporturile ungurescl potă 
ave loch, de aceea nici nu mai crede nimeni diareloră 
unguresci, pănă ce nu se convinge iusuși cu ochi săi.

Vedemă și scimă noi Românii bine ce vreo stă- 
pânitorii cailei, cănd se fălescă și trîmbiță atâtă pe cale 
oficiosă câtă și pe cale privată în lume, — că dânșii, 
din scole române au lăcuta maghiare, — și eră că in 
atâtea și atâtea scoli române au înfundată ca limbă de 
propunere limba maghiară etc. N’ar trebui să uite insă, 
că Românulă iși iubesce și adi limba mai pre susă de 
tote și că de aceea tote încercările lorO voră rămâne 
zadarnice. De se trezeau cu o sută de ani înainte ca- 
lea-valea, încă mai puteau dobândi succese de Domne a- 
jută pentru maghiarismula loră der „« trecută baba cu 
colacii."

Adevârulu despre Siberia.
Nu scimă, decă mai esistă vre-o țeră sub sore, 

ală cărui nume rostindu-se de cineva să cuprindă pe 
oină nisee fiori așa de reci, ca frigulu, ce domnesce în 
nordulă disei țări. Totă lumea se îngrozesce, cănd aude, 
că autocratulă Țarii (impărată) ala colosalului imperiu 
europenii-asiaticii rusescă a mai subscrisă unii ucasit (or- 
dinațiune, ordonanță impărătescă), ca să mai fiă depor
tați niște nenorociți de omeni în esiliulfl Siberiei. Multe 
s’au scrisă și s’au răspândită in lume despre grozăviile 
acestei țări. Scrisu-s’a și disu-s’a in destulă, că cei lo
viți de sorte, de a fi deportați în Siberia, suntă tocmai 
ca și aceia, cari suntu osîndiți la munca iadului, cu 
unica deosebire, că chinurile Siberiei se sferșescă cu 
morlea nenorocițiloră, câtă vreme cei din iadă au a 
suferi o muncă vecinică, fundă sufletulă nemuriloră. Insă 
proverbula acela: „Țera e mai bună decâtu numele ei 
(das Land ist besser als sein Ruf)“ pare a se adeveri 
in adevăratulă înțelesă ală cuvântului și asupra Si
beriei.

In timpulă mai nou au eșită la lumină descrieri, 
mai multă seu mai puțină amănunțite de călători, despre 
Siberia. Dintr’o descriere de acestea estrage și diarulă 
vienesă „Neue Freie Presse“ ună articulu sub titlulă 
de susu, pe care noi îlă reproducemă întregă din causa 
importanței lui. Etă-lă:

„La 26 Augustă serba Siberia o sărbăfore de forte 
mare insemnătate, desihiderea celei dinteiu universități 
a țârei în orașulă Tomscu. Spesele pentru acestă pe
pinieră de cultură mai înaltă au fostă adunate cea mai 
mare parte dela poporațiunea indigenă. Ună singură 
cetățenă din orașă, consiliarulă comercială Zibulskij, a 

dăruită pentru zidire 100.000 de ruble și pentru biblio
tecă 10,000 de ruble și apoi a mai adausă o sumă de 
40,000 de ruble, cu totală dâră 150,000 de ruble. Nu 
mai slabă s’a arătată râvna de a jertfi a comuneloră 
pentru întemeiarea de scăle mai inleriore, deși cerce
tarea acelora nu se face nicidecum in măsura dorită. 
Totulu se așteptă aicea la nouă vielă, la lumină. Cu 
putere crescândă se înalță Acnera Siberia^, o generațiune 
luminată și revnitore după reforme, căreia nu-i lipsesce 
adevărata cunoscință a trebuințeloru celoră multe ale 
(erei. Dintre representanții direcliunei acesteia nouă 
punemă în prima liniă pe Nicolau ladrincev (născută 
la anulă 1842 în Omseă), din condeiuiă căruia a apă
rută tocmai acum de curândă ună escelentă opă de is- 
voră despre Siberia in prelucrare germană de Dr. Ed. 
Petri la Castenoble în lena. Chiar și intre cei eulți 
domnescă totu felulă de prejudețe in contra acestei țări. 
Numai numele ei decă-lă audimu, credemă, că și sim- 
țimă frigulă celu grozavă, care intr’adevără acolo în 
nordoslă iși ajunge macsimulă absolută (— 63 de grade 
Colsius în Verchoianscă, la o temperatură anuală mij
locia de — 49 de grade); atunci fără voiă ne aducemă 
aminte de situațiunea deporlațiloră, cari lângetjescă în 
penitenciarele Siberiei și ale Saehalinului.

Insă țera, care se întinde preste 32 de grade lă
țime, cuprinde tote climatele și posede regiuni calde, bine
cuvântate de natură cu mare prisosă și variațiune; și 
dilele deportațiunii suntă numărate -- așa putemă spera 
in interesulă umanității, — pușcăria (penitenciarulu, 
Stralhaus) Siberia se va preface incetulă cu încetulu 
într'o coloniă agricolă desă împoporată. Și vieța politică 
și socială va isbuti a eși la lumină, la deșteptare dm 
amorțela, de care a fostă înlănțuită, pănă acuma; in lo- 
culă tutorisării ^ținerii sub tutelă) va veni administra 
țiunea propriă, sistema de esploatațiune obicinuită va 
face locă unei economii înțelepte. In guvernulă țărei- 
mame se manifestă, ideea totă mai tare, că nu mai 
pole merge de acum încolo așa ca pănă acuma și că in 
Siberia trebue se se desvolte o activitate culturală mai 
repede și mai mare, decă este ca acestei țări să i se 
păstreze ună viitoră înfloritori. Chiar vecinătatea iinpe- 
riiloră desă împoporate ale Asiei orientale) China, Co
reea și Japonia, cari acum s’au deșteptată din letargia 
loră și nisuescă a’și iusuși Iotă mai multă eivilisațiune 
europenă, zoresce la lucru mai iute; zoresce la acesta 
rivalitatea puteriloră comerciale europene și americane, 
In Oceanulă-pacifieă, , Marea-mediterană a viitorului’, 
voesce și Rusia să-și validiteze iufluința sa politică și să 
desvălte o activitate comercială mai viă; în totă pripa 
fortifică ea — via Canalulii de Suezu — portulă Vladi- 
vostocu, umblă după o stațiune de cărbuni la țărmurele 
Morcei, caută în același timpă să-și asigure pentru tote 
timpurile drumurile fără concurență pe continente spre 
Coreea și China, spre Mongolia și Turchestană.

In Europa, unde o cultură, ce numără mii de ani, 
pune la îndemâna stateloră formate mijloce suficiente și 
potrivite pentru apărarea în contra lăcomiei cuceritore 
străine, nu e nimica de câștigată pentru Rusia. Spiritului 
poporului rusescă i se cuvine mai vârtosă problema de 
a aduce b. cultură partea nordică a Asiei și'de a deș
tepta la activitate s.mțuhi pentru lucrarea colonisării, 
precum și valorea ființei proprie a individului, tocmai 
precum șl-a documentată rassa angio-sacsonă valărea sa 
prin lucru greu der eu folosu in tote părțile pământului. 
In Rusia europenă se simte deja desimea crescândă a 
poporațiunii. Cele o sută de milione de locuitori mai că 
se voră duplica in 50—60 de ani; crescerea, respective 
sporirea proletariatului se păte împedeca și trebue să se

impedece prin emigrare. Siberia pote hrăni numai în ți- 
nutulă pământului său negru (humosă) mai multă de 50 
de miliăne de omeni, — ce prospecte pentru colonisa- 
țiune! Cu natura sa cea bogată și schimbăciăsă și cu 
enormele comori ale pământului său Siberia va aduce cu 
timpulă ună câștigă de o sută de ori mai bogată ca celă 
de aslădl, unde nu se vină cu multă mai multă de 
300,000 de ruble pe ană pentru guvernă, cu tăie că 
spiritulă poporului rusescă a produsă în timpă de tre 
sute de ani și aci creațiunl însemnate și trainice. Ți- 
nutulă Altui cu avuțiile sale cele mari mineralice, ținu- 
tulă celă bogată in bucate Minusinscu, Semerecinsculu 
celă de totă productivă, în fine ținutulă Amurii au de
venită de multă timpă câmpuri ^principale ale lucrărei 
colonlsa lorice, unde prisosulă solidă ală poporațiunii ru- 
sesci va afla pentru multă timpă o imposantă provisiune 
de pămentă nelucrată (virgină) pentru colonisare. Aci 
avemă noi, dice ladrincev, în nemijlocită apropiere „sta
tele nostre unite11. (Va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

BERLINtT, 12 Ianuariu. — Desbătendu-se 
erl în Reichstagu proiectulu militară, cancelarul!! 
imperiului, principele Bismarck, vorbi despre ra- 
portulu Germaniei cătră Rusia și Austro-Ungaria, 
desemnându-lu ca alianță a celoru trei împărați 
ai celoru trei mari puteri ostice. Rusia nu va 
ataca Germania și totu așa de puțină va începe 
Germania certă cu Rusia pentru Bulgaria. Peri- 
culiilu pentru Germania îla formeză Francia. Sco- 
pulu septenatului este a înlătura acestă periculu 
seu a-lu amâna câtă se p6te, de aceea guver- 
nulu ține strînsu la proiectă. Respingerea pro
iectului va atrage după sine disolvarea Reichs
tagului. — Desbaterea s’a amânată pe Mercurl.

PARISU, 12 Ianuariu. — Sesiunea parla
mentului s’a deschisă- In senată constată pre
ședintele Camot, că este numai o apucătură mă- 
estrită a arăta pe Francia ca doritdre de luptă. 
In Francia nu esistă nici o partidă militară. 
T6t.e partide e voescu stabilitate înăuntru și pace 
în afară. — Camera a realesă pe Floquet ca 
președinte.

DIVERSE.
Răpirea d nei Adelina Pati. — Ună comerciantă 

dela Meesico, d. Macs Verner, comunică „Românului*  
următorele: Indrăsneța bandă Mecsicană de tâlhari unel
tise sâptâmâna trecută ună plană, care, decă ar fi reu
șită, ar fi procurată brigandiloră o sumă rotundă de 
douâ milione dolari. S'atingea de nimică mai puțină 
decâtă a răpi pe Adelina Pati, care dă acum represen- 
tațiunl teatrale la Mecsieo. Era plănuită că ună numără 
de omeni înarmați s’atace pe calea la teatru trăsura ce
lebrei canlatrice. s’o lege bine, s’o pue p’ună cală și s’o 
aducă căpitanului tălhariloră, care se va înțelege pe urmă 
cu impresariulă ei. Unulă din briganzi, anume Witon, 
că speranța d’a căpăta o bună recompensă, a trădată 
planulă, care era torte bine combinată pănă în cele mai 
mici amănunte. Acum temerea artistei e atâtă de mare, 
incâtă nu îndrăsnesce a’și părăsi locuința decâtă încon
jurată d’o escortă de trei-deci călăreți înarmați, ce pre
ședintele republicai, domnulu Porfiro Diaz, a pusă la dis- 
posițiunea d-ei.

inulă și cânepa, se voră țese pânze diferite și se voră. 
trimite în locurile lipsite de aceste articole. Alte părți 
voră lifera pielrii de moră pentru tote celelalte. Unele 
localități voră fabrica articolele casnice pentru ținu 
tur! întregi, er altele voră prepara materialulă pentru 
(Jidirea locuințelor^. Unele se voră îndeletnici eu pre
lucrarea lutului in totă felulă de vase, er altele voră 
procura prin vânată și pescuită o cantitate mare de 
provisiunl. Preste totă vedemă născându-se industrii nouă 
nu numai prin schimbulă de mărfuri, ci pr.n comuni- 
cațiunea de lumini, căci decă nici ună ținută nu pro
duce totu, n’ar esistă nici unulă, care să inventeze to- 
tulă. Când suntă stabilite comunicațiunile ceea ce e cu
noscută la ună locă, e cunoscută preste totu și de cele 
mai multe ori lumea învăță și perfecționeză mai multă 
decâtă inventeză. De altcum comercială însuși inspiră 
pofta de a inventa; estinderea lui cea enormă face po
sibilă o mulțime de industrii. Artele nouă ocupă o mul
țime de omeni, cari trăescă din lucrulă loră numai 
fiindcă lucrulă veciniloră loră, devenindă mai fructiferă, 
ajunge ca să le potă plăti. Etă deci aceeași Transilvaniă, 
care cu ceva mai înainte era săracă, umplută acum cu 
o populatiune numerosă și bine aprovisionată și prin ur
mare ajunsă fericită și bogată, fără să fi fostă silită a 
lua dela alții din afară celă mai mică lucru, aflându-se 
nse în condițiunile date și posedândă o poporațiune co-
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răspundătore diverseloră ținuturi. Presupunemă mai de
parte Ridurile chinezescl dărîmate și mândra nostră țeră 
încungiurată de o poporațiune laboridsă, de ținuturi mă- 
nose și înzestrate cu cele mai diferite producte naturale 
și industriale. Ce contrastă între starea de asediu de 
mai înainte, unde fiecare ținută ar fi fostă avisată numai 
la sine, ba chiar fiăcare individă ar fi putută conta nu
mai pe productulă muncii sale imediate, și între starea 
plăcută și favorabilă prin esistinia comunicațiuniloră, 
cari au efectele cele mai miraculose.

Acestă tablou ne arată prinfr’o singură privire ori
ginea, mijlăcele și scopulă comerciului, care e numai o 
manifeslațiune a activității omenesc!, unulu dintre pro
cesele, cari servescă la satisfacerea trebuințeloră. o zală 
a lanțului puternică, care legă mai întâiu pe individă 
unulă de altulă și după aceea pe popore între olaltă. 
Din cele cjlse urmeză evidentă, că comerciulă nu însemnă 
altceva decât a schimba; a schimba însemnă a produce; a 
produce însâmnă a lucra ! Comerciul s’a născută cu omulă, 
căci esisfența omului isolaf e numai o golă hypotesă; ună 
Robinson în dina de adi e o adevărată fabulă, fără cea 
mai mică rațiune, fabulă, căreia nu i se pote atribui 
nici ună credementă și care nici nu pote ave nici o te
melia. S himbulă esistă preste Iotă în diferite grade, la 
triburile de sălbatic’ ca și la națiunile cele mai civili- 
sate. Cum ne amă pute și închipui ună individă, ba 

chiar o națiune, care să-și ajungă lipsele sale și să și le 
mulțume că numai prin sine și pentru sine. Acesta ar 
trebui să fiă compusă din semi tjei.

Am cjisă că comerciulă e o muncă. In ce consistă 
munca? Ea constă in a transforma, a conserva și a 
transporta unele porțiuni de materiă. Plugarulă vierulă, 
păstorulă, tăietorulă de lemne și minierulă, de cari am 
vorbită mai adineurî, după ce au transformată pămân- 
tulă în cereale, în carne; după ce au lucrată lemnele și 
metalele oferite de natură, au pusă la o parte productele 
ce ei n’au putută consuma pentru ca să și le oferâscă 
reciproc și ca să-și mărescă bunăstarea loră prin schimb. 
Fiăcare din ei a fostă deodată industriașă și comerciantă. 
La începutulă unei societăți lucrulă trebue să fiă com
plectă; munca se împarte și operațiunile ei diverse se 
claseză incetulă cu incetulă, mulțămită învățăturilor^ 
trase din esperiință. Transportulă producteloră e supusă 
legei acesteia nu mai puțină decâtă transformațiunea 
materiei. Comerciulă propriu cjisă începe prin a fi locală, 
se face pe piață în detailă ; după aceea devine nomadă 
și sub o formă sâu altă elă termină 9 opera în mare. 
Functulă de plecare e modesta boltiță și umilulă colpor- 
toră; terminulă ultimă este magasinulă splendidă și can- 
lorulă cosmopolită și companiile; astfelă s’a transformată 
neînsemnatul balotă de marfă ală negustorașului de tergă 
în corăbii de câte 2000 I6ne, cari străbată crucișă și 
curmezișă tăte mările. (Va urma.)



Nr. 1. GAZETA T R A N SIL V A NIE1 1887.

■-■axială 1q burse de
din 11 Ianuariu st. n. 18^7

Rentă de aurii o10 . . . 103 10 
Rentă de hârtii! o°/e . . 93 — 
ImprumutulO căi lorii ferate

ungare..........................1-49.30
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostO ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .118 —

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...........................  104 50
Bonuri cu cl. de sortare 104 20 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Bonuri croato-slavone . . 105 50

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinulm . 12510

Renta de hărtiă austriacă 82 55
Renta de arg. austr. . . 83 45
Renta de aurO austr. . . 113 25 
Losurile din 1860 . . . 137.70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 885 —
Act. băncel de creditO ung. 301.25 
Act. băncel de credită austr.291.70 
Argintulâ —. — Galbinl

împărătesei . . . . , 5.93
Napoleon-d'orI .... 9.98 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.92 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.55

Cursulu pieței Brașovâ
din 12 Ianuariu st. n. 18b7.

Despăgubire p. dijma dc
vină ung........................ 99 60

Imprumutuhl cu premiu

Bancnote romanesc! . . Cum| 8.41 Viind. 8.43
Argint românesc................. > 8.40 8.42
Napoleon-d’orl..................... , > 9.94 9.97
Lire turcesc!......................... 11.30 11.33
Imperiali............................. 10.30 • 10 33

Galbeni ........ > 5.93 • 5.95
Scrisurile fonc. >Albina» , > 100.50 * 101.50
Ruble Rusesc!..................... ■ 116 — > 117.—
Discontulă ... » 7—1C»/0 pe ană.

’ ‘ (Câștigă sigură.
Persone solide din ori-ce clasă, caii vocscă a se 

ocupa cu vendarea hârtiiloră de Stătu și a losuriloril cu 
prime permise prin Iepe, conformă Ari. XXXI, din anulă 
1883, cu plata loră în câșturî (rate) se angagiază ori 
și unde cu condițiuni forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pute câștiga fără capitală și fără ri- 
sică cu ușurință fi. 100 pănă la 300 pe lună.

Oferte în limba germană cu arătarea oeupațiunei 
presente suntă a să adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellscliaff

& CIE, Budapest.

Depositu ;
de

Vinuri de Champanie

inse m n a t u.
butelia mure . 11. 2.75

. 11. 3.—
. 11. 3.20

dela renumita firmă

Charles Farre în Hheims (Franța)
î n i- a 1) a t u

Sillery graiul mousseux, 
Versenay
Grund viii de cabinet I-nia calitate.
Se allă de vendare și cu butelia, la cerere se tri
mite la locuința comperătorului de cătră

Mcnsieur laur.

te 
te 
te 
£ 
te 
te 
te 
te 
s 
te 
te 
te 
te 
£ 
*
te 
kt

(liniu liumorist.ieu și satiricii cu multe ilustrațiunl, ce apare la 
Sibiiu în prima fie-cărei luni, legații în caiete (le una și ju- 
metate cule, și costă, pe întregii amilii, numai 3 fi. seu 7 franci.

Dăscălii românescl, fără deosebire de răbdări confesio
nale, și alți calici, adresându-se la redacțiunea ndstră, primescu 
Caliciile cu prețuri reduse.

Cine are
trimită-ne cei 3 
ginurile riști cu 
odată a restitui i 
probă trimitemu ori cui ne cere, 
anule 1887 în preț,ii de 3G cr.
plătescii d’odată întregii abonamentele, eu 26 cr. franco.

A se adresa la Sibiiu : 3

}-î

poftă de rîsii, și 3 fl. în pozonariî, ție-și pofta, 
fi. și noi garantămu Româniloru din tote un- 
hohotii p’unu întregii anii, obligându-ne tot- 

celorii nemulțămiți abonamentulii. Numeri de 
i ori cui ne cere. Calendarulii Calicului pe 

1887 în preții de 36 cr. se trimite abonențilorii, care

3

I
I

X
X
I

Adniinistratiunea Calicului.iviersulil trenunioru
Valabilă (lela I Octomvre st. n. 1836.

pe linia Predealii-Bmlapesta și pe linia Tei ușii-Ara4ii-SBudnpesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

l'redealii-Iiudapesta HSiidapesta—P’redealiî

BucurescI

Predealu

Timișfl

Brașovfi 
Fcldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu

( 
(

Trenu Tren Trenu Trenă 
de accelerat omnibti» omnibut» persone

7.3('
1.14

1.45

Sighișdra 
JElisabetopole
Mediaș ii 
Copsa mic» 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulfi de s1 
Iliora 
Cacerdea 
Ghirisfi 
Apahida

l'ISC

Cltsșin

Nedeșdu
Ghirbfiu
Aghirișfi
Stana
Huiedin fi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladany 
Szolnok 
Buda-pesta

fViena

Nota:

( 
(

I
7.4 4.1b

8 24 _ 5.02
8 51
9 1

5 4‘J
— b. 15

9.51 _ 7.(16
11 o: — 8 52
1 2. 9.19
11 26 9 31
12(1 — 10’6
12.2^ _ 10 57
12.44 11.19’.Ob — II 31 

11 5*
1.34 — 12.31
1.46 — 12.4n
2.09 — t.22
2 39 — 2 !8
3.(H — 2 48
3.08 — 2 56
3.14 — 3 61
3 5 _ 4 51
5.10 5 28
5.3( — 5 56

6 03 —
6.21

1 
1 

1

z
7.14

■-

— 7.43 - 1

—
8.22 —

z i 8.48

_ 1
9.13

— 9.18 10.55
— 10.38! 1 23
— 12.20 3.24
— 2.15 10.05
— — 2.15
- r 8.00 6.Of

Orele de ndpte suntfi c

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32 

lO.ll 
10.5i 
12 16
12.50

1.211
2.02
3.06
3.38!
3.54
4.05
4.50
7.2 d

Tipografia ALEXI Brașovă.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
?. Lailany 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegu 
Rtv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clnțiu

Apahida 
tihiriș 

Cacerdea

Uiora 
Vinpiiti de 
Ai ud fi 
<eiușii 
Crăciiiuelti 
Hiașfi 
Micăsasa 
dopța taie 
Mediașfi 
Ebsabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov li

Timișfi

Predealu

susfi

BucurescI

i

li.

( 
(

/

(

Trenu Tren Trenu , Trenu Trenu
de pers, accelerat omuibuaj de omuibus

| | peraone |

(

7.4( 2.— 3.10 6.21 8.0)
J1 05 3.581 . :w y.34 -.1 ;>
2 02 5.28 .’> W 11.2b 2 31

| 4.12 6.58 9 1 i * 3*
9 21 2 06

— — 9 i 1 2 17 —
7.33 >, 19 2.40 —

— 8.04 1 1 38 3.24 —
— ‘ 8 3.47 —
_ — .’5 4 07 —

8.58 1.57 4.33 —
9.28 3.1 i 5.15 —
— a.io 5.34- —
— 4.15 5 55

— — i 36 b.i 7
— 1.58 6.2i —
10.28 5.26 6.43 —

11. GO —■ 7.08i
1 1 19 _ — — 7.36
12 30 — 9.06!

1.01 _ — — 9.53j
1 06 __ — — 10.-
1 13 — — 10.U9
1.20 _ — — 10.19
1 41 — — 10.48
2(0 — — 11.14
2 3- _ — — 12.12
2 48 _ — — 12.30
3.20 — — 1.12
3 36 — — 1.32
4.(0 _ — 2.18
4.3 — 3.03
5.12 .— — — 3 49
n.37 — — — 4.28
7.02 _ — — 6.î 6
7.43 — — — 7.06
8.1 1 _ — 7.46
8.41 — — 8.25
9.21 _ — — 9.15

__ 1.55 —
— 2.53 — —
— _ — — --
_ — 3.28 — —

9.35

dintre liniile grdse.

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZemeseL

’f eSsișh" ts ești» BSudajjesîa- Vradu-ifeiitșiî.

Trenu 
omnlbue

Tre iu 
omnibUB

Trenu dc 
persâne

Treuu de 
pereone

Trenu
dc per.wne

Trenă 
omnibui

1’eîiJMiTi 
Alba-Iulia

11.1011.24 — 2.49 Viena 12 10 —
11.39 — 3.14 8.20 9.05 —

Vințulfi de josă
Șibotă

12.30
12.52

— 4.22
4.50

11.20
4 10

12.41
5.45

—

Orilșua 1.01 — 5.18 4.30 6.— 7.04
BÎE’.i'ria iPiski) 2.03 — 5 47 i Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branielca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 |7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37
Zam 2 — w.il Berzova 6 28 7 55 —
Soborșin 5 30 — 8 46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radua-Lipova 6.47 — 10 27 îlia 8 55 9. V —
Paulișă 7.28 — 10.42 Branielca 9 19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Sinieria (Piskil 10.35 11 07 __
Arad n 8.28 — 11.39 OrAștiă 11.11 11.37 __
Szolnok ; 8 42 — 4 52 Șihofă 11.43 12.— —

( _ — 5.12 Vințulă de josă 12.18 12.29 - -
RiJuTiapesla — 1 — 1 8 20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Teireșft . 1.29 1.41 —

Aradfi-TJMSiiș6i-K Stazsvfia (Piski) FeSrftșeral

Tretiti Trenu de Trenu Trenu de Treuli
omutbns perodne mixt peraone omnibuB ruixt

ir «40 5.48 6.05 11.25 2.42
Aradulă nou o.l9 — 6.33 Streiu 11.58 _ 3.25
Siăineth-Sâgb 6.44 — 6.58 tiațesu 12.46 — 4 16
7 inga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva
Merczitalva

7.47 — 7.55 Crivadia
Banița

2.24
3.05

— 5.58
— ■— — ' — 6 41

Tlmișdra 9.02 — 9.0R | IPotroșeisilI 3.37 — 7.12

S’etroșeni—Slmeriu (Piski)

Trenu de Trenu de Treufi Trenâ Trenu
peradne persâne omnlbufl de pers. omiiibus mixt

TimiMdrn 6.25 - 5.00 Fefro^eiii 10 07 6.10
Merczitalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 _  ** 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 _ 9 01
A radulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52
Arabii 9.27 — 8.17 fc'tțîficrÎR 1 53 — 10.31


