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„fttamr" și feerica romW tr. orientală, 
ni

Mai de multe ori amu cetitu 
în anulu acesta în „Kolozsvâr“ ar- 
ticull de natura celui reprodusu 
în numerulu nostru de erl.

Inceputulu s’a facutu, decă ne 
aducemu bine aminte, din inciden- 
tulu adunării generale a „Associa- 
țiuneitransilvane“ ținută în Abrud, 
învinuindu-se greco-oriehtalii, că 
au terorisatu pe greco-catolicî și 
că nici pe unu George Barițiunu 
voiau se-lu alegă președinte, numai 
pentru că este greco-catolicu. O min
ciună nerușinată.

De altă dată totu. sub acestu 
pretecstu s’a amestecată „Kolozs- 
văr“ în afacerile scblei civile de 
fete a Asociațiunei, bătendu’șl jocu 
de ea, și pentru conflictele regre
tabile ce se iviseră între fostulu 
corpii profesorală și între comitetă, 
făcând respuncjetorl pe greco-orien- 
tall, cari numai pentru aceea aru 
fi înființată scola în Sibiiu, în me- 
tropolea „neunițiloruu ca se pună 
mâna pe ea etc.

Mai deunăcjl, când cu neîntă- 
rireâ alegerei părintelui archiman
drite Popea ca vice-președinte alu 
Associațiunei, totă „Kolozsvar* 
vine și se încercă a îmbăta lumea 
cu apă rece, justificându nejustifi
cabila faptă a guvernului cu aceea 
că prin asta guvernulu a dată nu
mai o satisfacțiune greco-catolici- 
loră persecutați și maiorisați de 
greco-orientall.

Der tdte acestea au privi tu 
numai vieța socială a Români- 
loră.

Acum înse vine totă acea 
penă plătită, și în organulă subven
ționată atu guvernului, îșî dă aerulă 
de a apera biserica greco-catolică ro
mână contra bisericei greco-orientale ro
mâne.

Trage paralelă între aceste 
două biserici românesc! din punc- 
tulu de vedere alu intereseloru 
statului ungară și ajunge la con- 
clusiunea, că: numai biserica gre- 

co-catolică pdte da statului patri- 
oți credincioși pentru-că din causa 
deosebirei de confesiune n’are le
gături cu Bucurescii; din contră 
credincioșii bisericei române gr. 
or. suntu elemente centrifugale și 
suntu nepatriotice pentrucă biserica 
lorii, în urma identității religio- 
nare cu România (—de ce nu și 
cu Rusia, cum au mai scris’o și 
alții înaintea lui ,,Kolozsvăr?“) nici 
nu păte cresce altfelă de cetățeni 
ai statului, decâtu de aceia, pen
tru cari „răsare solele în orașulă Bu- 
curesci.“ Ergo: biserica română 
greco-orintală delendam esse censeo.

O gogoriță vechiă acesta!
Scopulă acestei denunciărî pe- 

cătose și învechite nu pdte fi însă 
ceea ce ar urma dintr’însa ca o 
consecvență naturală a premise- 
loră, ca adecă, decă i-ar sta în 
putință, guvernulu se vină și se 
ștergă biserica gr. or. de pe fața 
pământului, pentru că sciutu este, 
că decă printr’o minune, peste 
nopte, toți Românii gr. or. s’ar 
face gr. catolici ba decă chiar toți 
Romanii gr.-catolici și gr.-orientali 
s’aru lăpeda de religiunea strămo- 
șescă și într’o clipă s’aru face Cal
vini, totu „Kolozsvar“ și cei de o 
pănură cu densulu ară da alarmă 
de focă, că e patria în periculă, 
căci Românii în viitor voru fi una și 
nu se voru mai certa între sine, ci 
voră pune umără la umeră contra 
asupritoriloru comuni, și ar pro
vocă pe guvernă, ca cu tdtă ener
gia se întrevină și să împedece 
unirea, căci „ Solus reipublicae su
prema lex esto“, apoi salutea sta
tului la noi, încâtă pentru nema
ghiari, culmineză în principiulu 
„divide et impera.u

Este însă scopulă de a justifica 
persecuțiunile escepționale puse la 
cale contra bisericei gr. orientale. 
Căci se nu am intimă de alte ca
șuri, suntă de ajunsă măsurile es
cepționale, luate față cu acea bi
serică, cu privire la dotațiunea de 
stătu, măsuri cari nu s’au luată 
nici față cu biserica săsescă, nici 
față cu bisericile maghiare neca- 

tolice, nici față cu jidanii și nici 
chiar țață cu biserica gr. catolică 
română, și rutenă, rămânendă pen
tru tote acestea în vigore dispo- 
sițiunile de,mai ’nainte, numai bi
serica gr. or. română din Transilvania 
fu lipsită de dreptulu ei autonomă de 
a distribui însăși ajutorulă de stată 
între preoții săi, chiar acea bise
rică românescă, care îșî are auto
nomia sa garantată prin lege.

Este lucru mare așaderă acestă 
disposițiune escepțională față cu 
o biserică autonomă atâtă de es- 
tinsă ca cea gr. or. română, și ca se 
apară încâtva justificată, trebue 
înferată biserica ca „nepatriotică“, 
„periculosă pentru stată er as- 
tăcți nu este lucru mai ușoră ca 
acesta în „fericita* nostră patriă.

Și-apoi mai este scopulă in
fernală, ca aceste invinuiri să apară 
chiar ca făcute din partea Româniloră 
greco-catolicl contra bisericei gr.-or. 
ca și prin asta să se mai potențeze 
vrajba între fiii aceleiași mame, adu- 
cendă în ispită pe celă ce cetesce 
articululă din cestiune, se presu
pună, că autorulă lui este vr’ună 
română gr.-catolică.

La urma urmeloră e cu putință 
ca autorulă se fiă vr’ună gr.- 
catolică, der renegată ală națiune! 
și bisericei sale române, ce l’a 
botezată și l’a introdusă în sînulă 
creștiniloră, pentru că „nu este 
pădure fără uscături“ este, 4icemă, 
probabilă că autorulă se fiă vr’o 
asemenea ființă perdută, care se 
hrănesce colaborândă la „Kolosz- 
var“; protestămă înse și trebue 
se protesteze fie-care Română bi- 
nesemțitoră în contra unei ase
menea manopere infernale, care 
nu pdte veni dela unu fiu adevărată 
ală bisericei române greco-catolice.

Nici Metropolia gr.-catolică de 
Alba-Iulia și Făgărașă, nici um
brele fericițiloră Șincai, Petru 
Maioră, Mureșiană, Cipariu, nici 
fruntașii români greco-catolicl în 
vieță, ca d-lă George Bariță, nu 
au trebuință de glorificarea patrio
tismului loră prin „Kolozsvar“. 
In împrejurările de astăcfi laudele 

lui „Kolozsvar“ și a tuturora ade- 
rențiloră sei nu potă fi decâtă 
insulte pentru biserica română 
gr.-catolică și pentru toți fiii ei.

După cum se scrie din Parisă, prin
cipele Victorii, Napoleon va scote in (filele 
acestea ună nou manifestă cătră aderenții 
săi, dintre cari în decursulă săptămâ- 
nei trecute mai mulțl au fostă la 
Bmxela pentru a se sfătui în acestă 
privință. La sfată au luată parte ge- 
neralulă du Barrail, deputatulă Jolibois, 
d. de la Cretelle și alțl fruntași ai par
tidului boulangistă. S’a stabilită ca în 
manifestă să se declare și ceră ca po
porală francesă să fiă întrebată elă în
suși și d’a dreptulă că ce felă de formă 
de guvernamentă doresce: imperiu ori 
republică. Manifestulă va mai spune 
apoi că principele se va supune hotă- 
rârei poporului chiar când acesta i-ar fi 
defavorabilă.

Corespondentulă din Roma ală fd- 
iei „Neue freie Presseu scrie: Sgomotele 
despre nisce sfaturi ce le-ar fi dată ad- 
ministrațiunea armatei prusiene ministerului 
italiană de răsboiu se întemeiază pe fap- 
tulă, că generalulă Bertole-Viale, minis- 
trulă italian de răsboiu a cerută dela 
Berlină comunicări despre organisarea 
regimenteloră germane de căi ferate și 
alte măsuri privitore la mobilisare. Nu 
e dreptă, că cei din Berlină ar fi reco
mandată organisarea armatei după sis- 
temulă teritorială. Nu e nici ună oficer 
în armata italiană, care să nu fiă con
vinsă, căsistemulă teritorială corăspunde 
scopului, der acestei reforme îi stau în 
cale motive politice și trebue să se pro- 
ceadă cu băgare de semă și încetă. De- 
altmintrelea reforma e în cursă. Deo
camdată s’a împărțită artileria în regi
mente teritoriale și în puțini ani pro
babilă că va veni la rendă cavaleria. O 
altă reformă privesce serviciulă în com
pania. După lungi chibzuirî;, marele 
stată majoră generală a propusă să se 
modifice regulamentulă în acestă privință 
după modelulă regulamentului armatei 
germane. Cu esecutarea propunerei au 
fostă însărcinați deja doi oficerl superi-
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Cine ’nvață carte are parte.
Teiușiu, 1888.

„încetă încetă, ca cu boii, ajunse- 
rămă în orașulă X. Mă aședâ tata acolo 
în cvartiră, se duse pe la profesori și 
mă înscrise la școlă. Apoi se întorse 
acasă, după ce mă amenință, că să nu 
mă pună posna să mă ducă acasă fără 
soirea lui, căci va fi vai de capulă meu.

„Amenințarea acesta nu mi-a con
venită de locă, vădendă că ultima’ml 
mângăere mi s’a nimicită.

„Când m’am tredită fără tata, îmi 
venea să fugă pe delurî de urîtă și de 
mâhnită ce eram. Plângeamă — și așă 
fi totă plânsă, decă nu așă fi observată, 
că băeții cu cari eram încvartirată rîdeu 
cu hohotă de mine, ba încă mă și bat- 
jocureu.

„Ce să fi sciută eu face în astfelă 
de împrejurări? M’am lăsată de plânsă 
și începuiu a mă încuragea.

„Ba mai târdiu începuiu a mă și 
bate cu acei băețl pe întrecute, căci, ce 
să negă, la de-acestea eramă mare 
meșteră.

„Profesorii încă m’ară fi avută dragă, 
căci de învățată învățamă forte bine, 
der eram fără semă neaședată, mă bă- 
teamă în tote ciilele cu băeții și făcemă 
și alte nesdrăvănii, din care pricină tre
buiau să mă pedepsescă.

„Mî-aducă aminte, că odată, fiindă 
zăpada muiată, ne îmbrujiramă. Deodată 
îmi trăsnesce’n capă idea să facă ună 
omă de zăpadă. Ilă făcuiu, der nu mă 
îndestuliiu numai cu atâta, ciluaiuomulă 
de zăpadă, îlă duseiu în școlă și-lă așe- 
daiu pe cuptoră, care era fierbinte. Deo
dată se audi o pocnitură și cuptorulă se 
făcu fărîme. Mi-am și luată apoi răs
plata, numai eu sciu ce am căpătată dela 
profesorulă de clasă.

„După ce mâneai o bătaiă bună, o 
luai la sănătosa.cătră casă, uitasemă ce 
ml-a fostă disă tata la despărțire.

„Tata, cum mă vede, ia sbiciulă 

din cuiu — și haida cu mine ’ndărătă, 
fără să mă. mai întrebe de ce am ve
nită acasă. Inzadară plângea mama, 
tata nu voi să scie nimică.

„Merse apoi !pe la profesori și-i în
trebă, că ce am făcută. Plăti cuptorulă 
și se întorse în cvartiră la mine. Eu nu 
mai sciu nimică ce a făcută tata, pen
tru că eram greu bolnavă, mă prinsese
ră frigurile de drumulă celă lungă și 
de fome.

„Der se vede că pățania acesta nu 
ml-a fostă destulă ’nvățătură. Mă puse 
naiba altădată să prindă o mulțime de 
pasări. Le legai într’o năframă și mă 
dusei cu ele la scălă, în fală, vecjl 
Domne, |ca să arătă conșcolariloră mei 
ce bravă sunt eu.

„In scolă băgai năframa cu pasările 
în pulpitul băncii. Der ce să vedl ? Când 
esplica profesorulă mai bine, deslegân- 
du-se năframa, brrr... pasările mele, care 
prin ferestri, care în fața profesorului. 
Se ’nțelege, că nici de astă-dată n’am 
rămasă nepedepsită.

„Vădendă, că nu merge bine 
așa, începuiu a mă lăsa de glumele a- 
cestea nechibzuite. Și nici n’am mai 
fostă pedepsită în vieța mea.

„Mi se’ntemplau însă alte neajunsuri, 
din causa neroziei mele. Așa într’o di- 
mineță mă trimete ună profesoră cu o 
scrisăre la nevastă-sa. ’Ml spune, că se 
i-o dau numai densei în mână. Trebuia 
prin urmare să intru în odaiă la densa. 
Tocmai erau spălate podelele și pe ele 
erau întinse covore.

„Eu nesciindă de ce suntă așter
nute aceste covore, începui a sări în 
drepta și ’n stânga prin odaia dinteiuîn 
care întrasem, ca nu cumva să calcă pe 
covore și să-le întină. Audindă soția 
profesorului, care se afla în altă odaiă, 
săriturile grozave ale mele, eși numai 
decâtă să vadă ce naiba s’a întâmplată.

„îndată ce o văduiu, începuiu a-i 
spune, că nu ar trebui întinse țolele a- 
celea pe josă și încă chiar în cale, căci 
dău, de nu băgamă de semă, așă fi căl
cată pe ele și pe tote le-așă fi întinată. 



Nr. 265 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

orii. Cum vedemă, totă e adevărată, că 
cercurile militare superi ore din. Roma 
stau în comunicațiune cu cercurile su- 
periore militare din Berlină.

piarele rusescl emoționate de ne- 
succesulă diplomatică ală guvernului lor 
la Teheran, îndemnă pe Rusia să-și res- 
bune contra Angliei. Guvernulă din Pe- 
tersburgă a numită o comisiune estra- 
ordinară, pentru a esamina măsurile de 
luată în privința Persiei. De altă parte 
„Pol. Corr.“ e informată din isvoră per
sană, că declararea liberei navigațiunl 
pe rîulă Karun pănă la Ahvas, fiindă 
internațională, nu e îndreptată contra 
Rusiei și nici nu s’a încheiată vre-o con- 
vențiune cu Anglia ori cu altă stată. 
Textulă notei ce s’a comunicată în acestă 
privință representanțiloră din Teheran ai 
puteriloră dovedesce, că Persia n’a avut 
intențiunea să vateme pe Rusia. Per- 
mitându-se vaseloră comerciale ale tutu- 
roră națiuniloră libera navigațiune pe 
Karun, s’a făcută în interesulă bunei 
stări a agricultoriloră și țăriloră persane. 
Dela Ahvas în susă numai corăbiile. per
sane potă naviga liberă, eră cele streine 
trebue să plătescă. Ce privesce refusa- 
rea exequaturei pentru ună representantă 
consulară rusă în Meșed, se reduce la 
faptulă, că respectivulă funcționară e de 
religia creștină, și în Meșed nu potă 
locui creștini, fiă europeni, ori supuși 
persani. Interzicerea esportului de ce
reale din Suftabad în Rusia a fostă 
provocată de temerea să nu se nască 
fomete.

Lucrările de dărîmare a fortificat iuni- 
lorii Luxemburgului, care se urmeză, cu 
întreruperi, de două-deci de ani, suntă 
spre sfârșită. Precum spune „Koln.Ztg.“, 
acum se sfarmă bastionulă Berlaymont, 
începută de guvernatorulă spaniolă Ber
laymont la 1606 și terminată la 1683; în 
contra acestui puternică bastionă a fostă 
îndreptată la 1684 ataculă principală 
ală Francesiloră asediatori. Stânca, care 
face parte din acestă bastionă și pe spi
narea căreia se află șoșeua din partea de 
susă a orașului pănă la Frevir, nu se 
pote sfărîma.

Cu privire la faimele despre diver
gențe de păreri intre Germania și Spania 
din causa rechiămării ambasadorului spa
niolă Benomar din Berlină, „Post“ elice, 
că divergențe de păreri s’ară fi ivită nu
mai în privința tractărei formale a cașu
lui, vrendă guvernulă spaniolă să se a- 
bată dela vechiulă usă diplomatică. Din 
contră nu e adevărată, că guvernulă ger
mană ar fi încercată să uneltescă în con
tra rechiemării lui Benomar. Germania 
nicl-odată în nici ună modă, dice fdia 
oficiosă germane, n’a adresată Spaniei 
vr’o provocare d’a intra în alianța triplă. 
„Orl-cum ar fi lucrulă, e vedită, că Spa
nia nu voesce cu nici ună preță să intre 
în alianța triplă.

Din Neapole se telegrafiază, că ju- 
ristulă Luigi Alfani și techniculă Erneste

„Vă puteți închipui, ce rîsete au fostă 
pe densa și cu tdte că mă îndemna să 
cală pe covore, fiindcă de aceea suntă 
așternute pe josă, eu în neghiobia mea 
credeamă, că vre să rîdă de mine și, 
mai fiindă și confusă, de ce-mi dicea să 
calcă pe covore, de aceea săreamă mai 
tare pe podinl cu cișmele mele pline de 
tină. Credă că după-ce am plecată și 
ml-a vădută urmele, nu i-a mai venită 
să rîdă.“

Multe de acestea nl-a povestită bă- 
trânulă ingineră și nl-ar fi mai poves
tită încă, decă spre părerea nostră de 
rău nu s’ar fi schimbată trenurile, apu- 
cândă elă cătră Brașovă și noi cătră 
Sibiiu.

In calea ndstră ne aminteamă câte 
una din vorbele cu hază ale bătrânului, 
care din copilă de plugară, prin străș- 
nicia tatălui său și prin propria sa si
lință la învățătură, ajunsese ingineră.

Măriăra Turturănă.

Rossi au fostă surprinși de gardiști în 
momentulă, când voiau si arunce în cur
tea consulatului germanii o bombă câtă ca- 
pulă de mare. Amândoi au fostă ares
tați și bomba s’a depusă la tribunală. 
Arestații au refusată orl-ce esplicărl. A- 
mendoi s’au aflată între aceia, cari în 
timpulă visitei împăratului germană în 
Roma fuseseră arestați pentru împrăștia- 
rea proclamațiuniloră antigermane.

„Nordd. Allg. Ztg.u polemiseză cu 
„ Standard“, care a susținută că Germa
nia e de sigură celă mai grozavă duș
mană ce l’ar pute ave o țeră, der în 
acelașă timpă e celă mai pretențiosă și 
mai cicălitoră amică, și Austria are să 
sufere ne’ncetată din causa toneloră rele 
și nebunescl ale Germaniei. F<5ia lui 
Bismarck observă la acestea, că „Stan- 
dard“ e pe călea tuturoră clevetitoriloru 
Germaniei în Germania, în Fra/nda și in 
Rusia. Afirmarea, că Germania s’a ară
tată totă așa de pretențiosă și bănuitore 
față cu Anglia, e combătută prin rapor
turile cele escelente dintre ambele gu
verne, care în tratările loră au ajunsă la 
ună resultată deplină satisfăcătoră. Ce 
privesce neîncrederea Germaniei cătră Au- 
stro-Ungaria, pentru cercurile oficiale 
germane au fostă neașteptate și nedorite 
espectorările foiloră progresiste și con- 
servatăre asupra raporturiloră austri
aco, și nici adl nu se scie originea și 
scopulă loră.

„Financial News“ dinlLondra a adusă' 
soirea, că în Berlină se lucreză la ună 
plană, ca Turcia se fiă pusă sub cura- 
tela comună a Germaniei, Franciei, Italiei 
și Austriei- „Nordd. Allg. Ztg.u dice, 
că acestă scire e o născocire. In cer
curile oficiale nu se scie nimică despre 
ună asemenea plană nebunescă, și când 
se mai adauge încă, că. planulă a por
nită dela principele Bismarck, scopulă 
acestei tendențiose născociri e, ca să in
dispună pe cei din Constantinopolă în 
contra Germaniei.

In camera comuneloră din Londra 
a comunicată Stadhepe, că a primită 
dela Genfel din Suakim o telegramă, 
în care declară, că oferindu-i-se întăriri 
de trupe, nu e îndreptățită a le respinge. 
In urma acesta plecă adl 1 escadronă 
de husari și 300 de infanteriști dela 
Suez la Suakim. Intr’o altă telegramă 
spune Grenfell, că e sigură de isbândă. 
Afară de ultimele întăriri de trupe, se 
află în| Suakim ’ cu trupele egiptene cu 
totă 4500 de soldați.

Nisce gazete germane (lățiră vestea, 
că răposatulă împSrată Fridericu a avută 
intențiunea de a interface oficeriloru în ac
tivitate si porte uniforma, când nu se află 
în serviciu. „Nordd. allg. Ztg.“ e fărte 
măhnită din causă că răposatului împă- 
rată i se atribue intențiunl de aceste, 
cari nu consună cu vechile tradițiunl ale 
casei de Hohenzollern și se plânge că 
erășl se facă încercări a esploata memoria 
împăratului Friderică în interesulă unei 
partide (înțelege pe liberalii-progresiștl). 
Aceste frecări diaristice dovedescă, că în 
Germania domnesce o mare nemulțămire 
în contra militarismului de astăzi.

Comjlotn io contra Țaralni.
„Telegrafului română“ din Bucu- 

rescl i-se comunică din Petersburgă, 
că ună complotă în contra Țarului 
a fostă descoperită acolo în dilele 
trecute. Poliția a descoperită o fa
brică de nitro- glițerină, unde s’au gă
sită fabricate o mulțime de bombe sis- 
temulă KibalcicI, analdge cu acele cu 
cari s’a omorîtă împăratulă Alexandru 
ală H. Acestă descoperire a dată nas- 
cere mai multoră arestări făcute laKieff, 
Warșovia și Odesa. Printre arestanțl suntă 
mulțl ofițeri de marină și de artileriă. 
La Universitatea din Petersburgă s’a fă
cută perchizițiă minuțiosă și studenții 
fură împresurațfde ună batalionăde sol
dați. O mică încăerare s’a făcută pe 
stradă, între polițiăși studențl; sergenții 
au lovită cu tesacele și au rănită gravă 

pe mai mulțl tineri. La Warșovia ase
menea a fostă o încăerare între ună 
grupă de tineri împresorată de polițiă. 
Tinerii au ripostată cu arme de focă și 
soldații au dată asaltă cu baionete ; suntă 
morțl și răniți. La Karkofi poliția a 
făcută adevărată vânătore asupra stu- 
dențiloră. Trei morțl s’au aflată pe 
stradă.

SCIRILE DILEI.
La 17 Noemvre a. c. șl-a serbată 

d-lă IosifU Popă din Șomcuta mare jubi- 
leulă de 50 ani ai activității sale de 
advocată. Jubileulă din vorbă — des
pre care scimă că a fostă arangiată de 
advocații din Șomcuta-mare, cari pote 
chiar esclusivă suntă români, — decă 
suntă adevărate cele ce se raporteză în 
foi din părțile Chiorului, numai jubileu 
românescă nu se pote numi pentru vred- 
niculă jubilantă, și totă răspunderea cade 
asupra comitetului arangiatoră, în a că
ruia frunte a stată advocatulă V. Indre 
și candidatulă de advocată V. Marcu, 
cari ambii suntă Români. Indre ar fi ți
nută o vorbire în limba ungurescă; 
apoi ară fi urmată alte două vorbiri 
totă în limba ungurescă; urmară 
toastele, asemenea în limba ungu
rescă, ba unulă dintre „Românl“ cită 
versuri din Vorosmarti. Joculă s’a în
cepută cu „Csardas“-ulă. Cu ună cu
vântă, Românii din Șomcuta arangiară 
o festivitate ungurescă în onorea unui 
vrednică Română. Decă nu s’ar fi ce
tită telegrame de felicitare românescl și 
decă nu s’ar fi aflată d-lă Andreiu Me- 
dană și încă ună preotă română, cari 
au toastată în limba loră maternă, pote 
că nici nu s’ar fi audită vorbă româ
nescă la acestă jubileu. — Fire-ară în 
stare Românii chiorenl să’șl dea semă 
înaintea publicului română despre cele 
ce s’au petrecută cu ocasiunea acesta la 
Șomcuta-mare ?

* * *
Legea de conversiune votată de dieta 

ungară s’a sancționată deja de Maies
tatea Sa și a întrată în vigore.

* * *
Despre adunarea comitatensă extra

ordinară tinută în Lugoșă în 29 Noem
vre n., cetimă în „Foia Diecesană“, că 
ar fi "fostă forte interesantă și că d-nii 
Hațegă, Brediceanu, Rezeiu, Drăgălina, 
Curescu și totă partida națională a avut 
mare luptă cu despoticulă prefectă. Ar 
trebui să se dea amărunte.

* * *
La universitatea din Clușiu s’au în

scrisă în primulă semestru ală acestui 
ană 535 ascultători; dintre aceștia 243 
suntă la drepturi, 138 la medicină, 69 
la filosofiă, 36 la sciințele naturale. 
Numărulă studențiloră farmaciști este 
de 49. * * *

In comuna Sânmărgita din cerculă 
Deșului s’a ivită pojarulu în formă de 
epidemiă, er în orașulă Deșiu, unde ase
menea a bântuită pojarulă, în săptămâna 
trecută s’au ivită numai 6 cașuri de 
bdlă și, după cum se scrie de acolo, 
boia a începută să scadă. In comitatulu 
Trei-scaunelorii peste totă, der mai vîr- 
tosă în Papolța anghina și împreună cu 
ea și alte bole de gâtă seceră numărose 
evictim între copii.

* * *
Guvernulă ungurescă a depusă pe 

biuroulă camerei o cerere de credită de 
o jumătate milionă pentru lucrările pre
liminare ce privescă regularea Porțiloru 
de ferii.

* * *
Bugetulu orașului Sighișâra pe anulă 

1889 e preliminată cu 67.077 fl. 14 cr. 
venituri și 67,068 fl. 7 cr. cheltuell. Es- 
cedentulă deci e de 9 fl. 7 cr.

** *
In Sacoșulu-ungurescu se înmulțescă 

jăfuirile, omorurile și uciderile din di în 
Zi. Pănă acuma s’au înfundată în prin- 
sorile din Buziașă și Timișora la 70 
omeni. Se afirmă, că aceste fapte ară 

fi mai cu semă urmările sărăcirei și des
perării.

* * *
Rigier, unulă din conducătorii de 

frunte ai Cehiloră, șl-a serbată 'în 10 
Decemvre n. a șăptecțecea aniversare a (fi
lei nascerei. Foile cehe încă cu câteva 
Zile înainte erau pline cu raporte des
pre pregătirile ce se făceau pentru acestă 
serbare, precum și de salutări la adre
sa lui. Devisa lui Rieger este: „Nu ne 
predămă!“ Cehii i-au făcută ună dară 
națională în sumă de 100,000 fl., adunați 
prin colecte. Din totă țâra Cehiloră 
au sosită deputațiuni, care să-lă felicite, 
în sala de ședințe a consiliului comunală 
din Praga. Sera a fostă ună banchetă 
festivă, la care s’au ținută vorbiri poli
tice. Jubilantulă a primită ună potopă 
de scrisori și telegrame de felicitare, pănă 
și dela Cehii din (St. Louis și Chicago. 
Episcopulă Strossmayer de asemenea l’a 
felicitată.

f

Etă cum sciu Cehii să aprețieze ac
tivitatea și j ertfele aduse de bărbații loră 
naționali.

* * *
Ni-se scrie: „In comuna de sub Me- 

seșiu numită Bogdana e preotă Simionu 
Marincașiu, care prin continuă cetire a 
ajunsă la convingerea, că fără lumina-, 
rea poporului în cultură nu putemă 
propăși. Numitulă preotă a arătată cea 
mai mare interesare de scolă și docenți, 
participândă și luândă parte activă la 
tote adunărilei și conferințele docențiloră, 
consultândă și contribuindă la aplanarea 
diferențeloră, apărute pe terenulă cultu
rală. N’a cruțată nici când ostenela, 
a contribuită atâtă spiritualmente câtă 
și materialmente la constituirea și pur- 
cederea reuniunei docențiloră din trac- 
tulă protopopescă ală Almașului mare. 
Pentru aceste fapte nobile îi dorimă, ca 
Provedința la mulțl ani să-lă țină spre 
fericirea neamului nostru. — Unu că
lătorii. “

* ■i*
Cetimă în „Românulă“: D-lă Gang 

Hoffer, cunoscută autoră dramatică ger
mană, lucreză în colaborațiune cu d-lă 
M. Brocciner o piesă de teatru, ală cărei 
subiectă este luată din romanulă Broc
ciner „Juel Fortunatu. Moravurile nostre 
suntă descrise în acea scriere și răscola 
săteniloră jocă ună rolă importantă. 
Piesa se va da la Berlină.

* * *
Organulă națională ală Slovaciloră 

„Narodnie Noviny“ publică ună apelă 
pentru clădirea unei case naționale slo
vace. S’au emisă 800 acții și din aceste 
s’au desfăcută 632, au rămasă der 168 
acții nevendute. Apelulă adreseză ru- 
garea cătră Slavi de a cumpăra câtă 
mai în grabă și acțiile nevândute.

* * *
La cererea tribunalului din Lemberg, 

s’a arestată în Viena preotulu din Kulikov 
cu numele Stojalovsky Sanislo, suspițio- 
nată fiindă de deffaudare și înșelăciune. 
Stojalovsky se bucură de mare popula
ritate în Galiția și fiindă înfocată opo- 
sițională ală guvernului, era socotită ca 
ună „agitatoră* periculosă, despre care 
se susține, că atâtă cu cuvântulă, 
câtă și prin Ziar®L sale „Veince* și 
„Pszczolkau ar fi ațîțată poporulă. De 
aci fu încurcată într’o mulțime de pro
cese prin cari îșl pierdu averea, er acum 
sărmanulă omă e suspiționată și arestată, 
pentru-că se crede despre elă, că, strîm- 
torată de miseriă, ar fi vrută să falsifice 
nisce polițe.

* * *
In dilele acestea au sosită la insti- 

tutulu bactereologicu din București doi să
teni de lângă Pesta, scrie „Românulă“. 
Ei au fostă mușcațl de ună lupă tur
bată. Unulă avea bărbia scâsă și celă- 
laltă obrazulă sfâșiată. D-lă Dr. Babeșă 
a începută a le face inoculațiune.

* * *
Despre patriarchulă serbescu Angyelid 

scrie „N. fr. Presse“: Mortea lui este 
ună evenimentă, care va pregăti guver
nului ungurescă unele perplexități. Pa- 
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triarchulă AngyelicI era aprope singurulă 
demnitarii bisericescă ală bisericei sâr- 
besci în Ungaria, care a luată posițiune 
hotărîtă contra agitațiunilor^ și nisuin- 
țeloră omladiniste și acestei atitudini 
consecințe și-a și mulțămită cariera sa 
strălucită.. Și ca patriarchs a dovedită 
AngyelicI, că e fidelă aderentă ală ideii 
de stată maghiară și contrară hotărîtă 
și tenace ală partidei lui Polit. Sub pa- 
triarchatulă său nu s’au folosită colo
salele venituri, ce le are capulă bisericei 
serbesci, pentru scopuri dușmane sta
tului, der nici pentru scopuri culturale 
ale poporului serbescă nu le-a sciută elă 
folosi.

Etă cum sciu denunța agitatorii un
guri, prin foile streine subvenționate, pe 
Nemaghiari, fiindcă nu se facă unelte 
unguresc! și nu recunoscă pe cei cari 
li . suntă impuși în contra voinței și do
rinței loră. ** *

In Severinu, mai alesă în ținutulă 
Orșovei, lupii au umplută de groză pe 
locuitori. Pănă acuma zacă bolnavi cu 
grele chinuri de turbare peste douăzeci 
de omeni mușcați de lupi; alții au și 
murită. Groznice stări publice amă 
ajunsă!

Unu episodO din vieța răposatului 
canonicii Negruțu.

Râposatulă canonică Ioană F. Ne
gruțu, care s’a născută la an. 1817 în 
Sucutardă, după ce a funcționată ca 
profesoră în Blașă, dela 1843—1847, se 
duse la Clușiu ca protopopă, unde pe
trecu pănă la anulă 1862, avendă meri- 
tulă de a mijloci, ca în gimnasiulă supe
riors romano-catolică de acolo să se 
propună și limba română ca studiu extra
ordinară, înființândă tot-odată și o socie
tate de lectură română, er la an. 1852 
tipări o gramatică maghiaro-română.

Va să dică în furtunosele timpuri 
dela 1848—1849 Negruță se afla în 
Clușiu. Etă cum descrie „Kolozsvâru 
ună episodă din vieța lui, vrândă 
să arate, că Negruță cu ocasiunea revo- 
luțiunei n’a fostă maltratată din partea 
Unguriloră în măsura, în care se poves- 
tesce:

„Când Urbană se apropia de Clușiu, 
cineva într’o după amedă scorni scirea, 
că Urbană ar fi sosită deja în Clușiu 
îmbrăcată în haine străine și că s’ar afla 
la locuința parochială gr. cat. Scirea se 
lăți repede în totă orașulă; mulți afirmau 
că l’ar fi și văzută pe Urbană când a 
intrată în casă, er alții pretindeau a fi 
audits chiar și părți din conversațiunile 
dintre Urbană și Negruță.

Curendă după lățirea acestoră soiri 
mulțime de poporă (ungurescă) năpădi 
asupra casei parochiale, gardiștii națio
nali 'și honvedii împresurară casa, er 
curtea fu inundată de poporă. Se fă
cură minuțiose cercetări prin tote un
ghiurile, căutară prin podă, prin piv
niță și prin tâte odăile, der pe Urbană 
nu l’au aflată. Intr’aceea se andi o voce 

„ din mulțime, strigândă, că Urbană s’ar 
afla într’o altă parte a orașului. Mul
țimea părăsi atunci curtea lui Negruță 
și se duse în direcțiunea aceea, er gar
diștii prinseră pe Negruță și-lă duseră 
la primăriă, unde i s’a luată ună strictă 
interogatoriu. Negruță însă n’a putută 
să spună nimică, deorece pe Urbană nu 
l’a văclută niciodată, și astfeliu fu pusă 
în libertate. “

„Kolozsvar“ dice, că într’atâta a 
constată totă persecuțiunea la care a 
fostă espusă Negruță în Clușiu. Ne mi- 
rămă, că nu dice foia ungurescă, că a 
fostă tratată și cu plăcinte.

Anulă 48 nu e departe de noi, ca 
să se potă acoperi crucjimele. Asta ar 
trebui s’o scie jupânulă „Kolozsvar".

Literatură.
La 10 Decemvre viitoră va apăre 

de sub țipară, în editura „Librăriei și 

Tipografiei Scolelorău Eniu D. Bălteanu 
et C. P. Conduratu, interesanta scriere: 
Anecdote populare de Th. B. Speranța. 
Acestă opă va conține 20 câle de ți
pară 8° elegantă imprimate, astfelă că 
elă pote servi pentru ună frumosă cadou 
cu ocasiunea Sf. sărbători. Personele, 
care s’au însărcinată cu listele de abo- 
namentă, suntă rugate a le înainta îm
preună cu banii.

*
Manualii catecheticu pentru primii 

ani scolastici, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rață, fostă profesoră 
de s. scriptură, catechetică și metodică 
în seminariulă archidiecesană din Blașă. 
— Sub titlulă acesta a apărută în edi
tura și proprietatea „Cancelariei Negruț“ 
din Gherla ună opă de mare însămnătate 
pentru literatura catechetică română, al 
cărui autoră este actual ulă vioară fora- 
neu ală Făgărașului. Opulă este o pre
lucrare liberă, schimbândă unele aplicări 
practice cu altele recerute de relațiunile 
și lipsele băiețiloră noștri, er ceremo- 
niele bisericescl înlocuindu-le cu cele 
prescrise și usitate în biserica nostră ro
mână. In note se arată și procederea 
ce are s’o observe catechetulă față cu 
discipulii săi. Destinațiunea acestei scrieri 
este, ca să fiă ună îndreptară în mâna 
catechețiloră, învățătoriloră și a părin- 
țiloră la instrucțiunea religiosă-morală, 
ce au s’o dea miciloră băeți de scdlă. 
Din aceste puține cu-'rinte va înțelege 
fiăcare importanța acestui opă, care 
va ocupa ună locă forte însemnată în 
literatura bisericescă și în care cetitorulă 
va afla o bogată colecțiune de povățuiri 
morale și intepretări biblice. Ar fi fostă 
de dorit însă ortografia cu semne. Prețulă 
unui esemplară din acestă opă, — care 
portă clausula aprobărei. Prea ven. Or- 
dinariată Metropolitană din Blașiu și care 
cuprinde 222 pag. 8° având mai multe po- 
esii în textă, — costă 1 fi. și se pote pro
cura dela „Cancelaria Negruțiu“ din 
Gherla (Szamos-Ujvâr).

întâmplări d-iferite.
Focă. In Alba-Iulia au arsă în 8 

Decemvre cătră miedulă nopții mai multe 
șoprone de lemnă, grajduri și alte edi
ficii secundare, precum și coperișele 
duoră case. Paguba e destulă de mare.

Conpsi iwaficî internațlonalt.
Societatea geografică română face 

următorea comunicare:
Societatea geografică francesă ni-a 

făcută cunoscută, că cu ocasia exposi- 
ției universale, ce are să se deschidă la 
Parisă în cursulă anului viitoră, a ho
tărîtă a întruni ună congresă interna
țională pentru sciințele geografice. Acestă 
congresă se va ține în luna lui Augustă 
1889 în localurile ministerului de co- 
merță și industriă din Parisă.

La acestă congresă d. de Lesseps, 
președintele societății geografice fran- 
cese, învită pe toți d-nii geografi, es- 
ploratori și amici ai sciințeloră geo
grafice.

Congresulă va fi împărțită în 7 sec
țiuni : 1) Geodesia, hidrografia, topo
grafia. 2) Geografia fisică. 3) Geografia 
economică și comercială. 4) Geografia 
istorică și etnografică. 5) Geografia pe
dagogică. 6) Călătorii și explorațiuni. 
7) Cartografia.

Dreptulă de intrare la congresă este 
fixată la 40 franci pentru membrii do
natori și la 20 franci pentru membrii 
titulari.

Membrii congresului voră asista la 
întruniri cu votă deliberativă, ei voră 
primi procesele verbale ale ședințeloră, 
precum și publicațiile ce s’ar face.

Aderenții voră primi o cartă-diplomă 
la vărsarea subscripției loră. Asemenea 
li se va remite și la deschiderea con
gresului o medaliă comemorativă, care 
va 6 de ună modelă mai mare pentru 
membrii donatori.

Comunicându-vă cele ce precedă, vă 
rogă, onorate colegă, să binevoiți a ne 
face cunoscută decă sunteți dispusă a 
lua parte la susă disulă congresă, în 
care casă, vă rugămă a ne trimite ade- 
siunea d-v. în scrisă, cum și taxa de 40 
respective 20 franci, ca la rendulă nostru 

să putemă comunica numele d-v. comi
tetului congresului din Parisă.

Veți binevoi totă deodată a ne arăta 
decă aveți a propune vre-o cestiune care 
să se potă pune în discuția congresului.

Veți binevoi a vă adresa pentru 
totă ce concerne acestă congresă la se- 
cretarulă generală ală societății geo
grafice române (strada Vestei 4.)

Primiți, onorate colegă, încredin
țarea osebitei ndstre considerațiuni.

Vice-președinte, generalii G. Mânu. 
Secretară-generală, G. 1. Lahovari.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciulă biuroului de coresp. din. Pesta)

Budapesta, 13 Decemvre. Ună 
șefu de biurou din ministerialii de 
comerțu avea se plătescă erl la 
cassa oficiului vamalii 42,000 fi., 
vîrî banii în paltonă, der cându 
voi să plătescă, pliculu cu bani 
lipsea. S’a începută cercetarea.

Berlinu, 13 Decemvre. Impe- 
ratulă ’șl-a retrasă propunerea pe
nală în contra carului „Freisin- 
nige Zeitung“ pentru reproducerea 
memorieloră împăratului Friderică.

BucurescT, 13 Decemvre. Mi- 
nistrulă de resboiu s’a esprimată 
în senată pentru continuarea lu- 
crăriloră de fortificațiune.

DIVERSE.
0 înmormântare chinezescă. Li-Ju- 

Doo, generală chineză, care avea ală 
33-lea gradă în ffanc-mașoneria țării 
sale și era maestru-mare ală ordinului 
în America, a murită acum câteva clile 
în New-York. Funeraliele sale au fostă 
celebrate conformă ritualului chinezescă 
și suntă pe largă descrise de diarele 
americane. Mortulă a fostă ținută nouă 
d e în casă. Corpulă, după ce a fostă 
îmbălsămată, s’a pusă într’ună cosciugă, 
care s’a aședată într’ună colță ală unei 
încăperi mari, îmbrăcată peste totă cu 
negru și cu albă. Pe o masă, lângă 
cosciugă, se aflau bucatele cu care Chi- 
nesii suntă presupuși că se aprovisioneză 
pentru „călătoria cea mare“, ună mielă 
friptă, zaharicale și farfurii pline cu 
oreză. Pe o a doua masă era întinsă 
ună purcelă friptă, pachete cu ceaiu, 
sticle cu vină, lămâi, portocale, pezmeți, 
cescl cu ceaiu și coșulețe cu flori. Cor
pulă era îmbrăcată cu costumulă de 
mandarină din dinastia Meng și cdda îi 
era adusă împrejurul capului. Pe piept îi 
erau puse câteva bilete de bancă și în mâna 
stângă mai mulți bani de aură. In cos
ciugă se aruncaseră monete de aură și 
de argintă și bilete de bancă, cu care 
se potă râposatulă să fiă darnică cătră 
duhurile rele, care ară putea să’i stea îm
potrivă pe drumă. Pe o a treia masă 
ardeau șepte făclii, două de ceră roșiă 
mai mari și cinci de ceră albă mai mici. 
Căpeteniile coloniei chinezeșcl, care s’au 
adunată în camera mortuară, erau le
gați cu panglici negre și albe la brață 
și îmbrăcațl cu pantaloni largi de pânză 
albă și cu tunici galbene. Toți salutară 
corpulă, unulă după altulă, și așa de 
adâncă, că se loveau cu fruntea de pă- 
mentă. Toți membrii unei deputațiuni 
numărose de franc-mașoni chinezi fă
cură totă așa.

La spatele cosciugului, trasă de pa
tru cai, ședea ună personagiu, care a- 
runca din când în când pe stradă hâr- 
tiă-monetă, ca să dea în lături din drum 
spiritele rele. Patru camaracjl de arme 
ai generalului urmau pe cai albi; după 
dânșii veneau mai mulți omeni îmbră
cațl în uniforme de soldați chinezi. La 
cimitiră, baniera ordinului s’a aședată 
la capulă mormântului, între două feli
nare aprinse. Cum se scoborî cosciugul 
în gropă, tote emblemele de doliu fură 
strînse alături cu grdpa și formate în 
mormană, căruia i se dete focă. S’a 
arsă totă deodată și o cutiă care fusese 

a mortului. Gropa s’a umplută apoi în
cetă cu pământă și s’au aședată de asu- 
pră’i pui fripțl și oreză fiertă, peste 
care s’au deșertată mai multe sticle cu 
vină vechiu. Ceremonia s’a sfîrșită 
când s’a înoptată, adecă au făcută așa 
cum să îngrope pe Li-Ju-Doo în ora 
când sorele răsare peste imperiul'! ce- 
rescă.

Trăsnetulu ca fotografu. Ună mo
șieră cu numele Amos I. Biggs, care 
locuesce între Willsdall și este pleșuvă 
de totă, într’o sără de veră, tocmai 
când isbucnise o vreme tare, merse în 
grădină pentru a goni doi cotoi, cari 
se aflau în o luptă crâncenă pe ună 
rugă de lemne. Cotoii erau așa'de adân
ciți în afacerea loră privată, încâtă mo- 
șierulă se putu apropia de ei la doi trei 
pași. In acestă momentă cade ună trăs- 
netă pe rugă și omoră pe amândoi co
toii. Moșierulă scăpă ca prin minune, 
cu tote că i s’a sfărîmată cesorniculă, ’i 
s’au sfârticată pantalonii, de susă pănă 
josă, er de pe cisma cea stângă ’i s’a 
ruptă tureculă. Mergândă în casă, soția 
sa la vederea lui scote ună țipetă de 
spaimă. — „Pentru Dumnedeu, Amos“ 
esclamâ ea, „satana te-a înfierată! “ Mo
șierulă uimită, alergă la oglindă, și spre 
groza sa vede pe partea dinaintea ca
pului său pleșuvă chipulă desâvîrșită ală 
unui cotoiu. Nici o îndoiâlă, că trăsne- 
tulă a produsă acestă fotografiă. Chipulă 
este ca la vr’o 8 centimetri de lungă și 
de o perfectă proporțiune, mustățile co
toiului, dinții lui, ba pănă și pârulă 
sburlită de pe spinare, astea tote suntă 
reproduse cu cea mai mare fidelitate. 
Moșierulă firesce se încerca a depărta 
chipulă celă fatală, frecându-lă cu apă 
caldă, cu săpună, cu oțâtă etc., însă 
înzadară; a doua di dimineța era însă 
mai ștersă și spre amedi perise cu totulă.

Stanley trăesce. „Independance Belgeu 
aduce scirea, că Stanley trăesce. După 
cum spune personalulă navei „ Cameron", 
expedițiunea lui înainteză în susă pe 
Nigrulă superioră și dmenii expedițiunei 
țină strînsă și cu credință la Stanley.

RECTIFICARE. In numărulă de 
erl ală foiei nostre, pag. 1, colona 4, 
este a se ceti în șirulă ală 6-lea de susă: 
Admonițiunile, în locă 'de „Administra- 
țiunileu.

Cursul u pieței Brașovu
din 13 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Comp. 9.10 V6nd. 9.12
Argintă, românescă 
Napoleon-d’ori . . 
Lire turcescl . . 
Imperiali .... 
Galbinl .... 
Scris, fonc. „Albina"6°/a 

n n n 5%
Ruble rusescl . . . 
Discontulă ....

n 9.05 n 9.08
w 9.63 n 9.65
n 10.90 ii 10.92
n 9.90 n 9.92
M 5.70 n 5'72
n 101.— n —.—
n 98.— M 98.50
n 122.— 123.—
61/, -8°/o Pe anii.

Cnrsulu la bursa do Viena
din 12 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................100.70
Renta de hârtiă5%................................. 92.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . .98.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50
Bonuri rurale ungare.......................104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.—
Bonuri rurale Banată-Timișă , . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.—
Bonuri rurale transilvane.................. 104.—
Bonuri croato-slavone
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.....................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă...................
LosurI din 1860 ................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesc!.......................
Napoleon-d’ori ................................
Mărci 100 împ. germane..................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

104.50

99.25
132.50

124.20
81.75
82 60

109.20
139.80 
876.— 
298 75 

301.10
5.78
9.64

59.65
121.90

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Giinstige Gelddarlehen “ 

erhalten selbstândige Personen, welche eine ordentliche Jahres- V 
wohnung und regelmâssigen, Verdienst oder Einkommen haben ▼ 
und zw. Gewerbetreibende, Kaufleute, Beamte, Offlziere, y 
Privatiers, Grundbesitzer u. 9. w. je nach Verhăltniss von 50 V 
fl. bis 1000 fl. als Personalkredit gegen leichte monatliche V 
oder dreimonatliche Abzahlung mit 6°/0 Verzinsung. *

Auf grnndbiicherliche Intabulation gegen 472% und 5% v 
auf Amortisation oder ohne solche. Nâhere Auskunft ertheilt: v

0 
§ 
o

t

G. A. STESNER, Budapest
Gr. Kârolyi-utcza 12. 

Brieflichen Anfragen sind 3 Stiick Briefmarken beizuschliseseu.

Sosirea si plecarea irenariloni §i joslolort în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta 

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
■mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute diminua.

2. Dela Brașovu la BucurescI: 

mixtă Nr, 318: 1 <5ră 55 minute dupâ amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea postelorfi.
Brașovă la Reșnovă-Zernesci-JBranu: 12 ore 30 m. după amedl. 

,, Zizinii: 4 ore după amecjl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea- 
la Făgărașu'. 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

Trenulii 
Trenul îi

Trenulii
/

Trenulii
Trenulii

Trenulii
4

a)
b) 
*)

Dela
î>

T)

Ti

7)

T>

n

n

Schutzmarke.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoră boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosu greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreunil cu pres- 
eriereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă unu remediu secretă. 
Părțile conținetore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■Veritabile se află mai în. t6te farm.aciile.

ATertismentă! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imitdză de 
multe ori. — Ca senină, că suntă veritabile, servesce învdlitorea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue s6 fie arătată, că acesta s’a tipărită 

î n tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.
Veritabile se află: Brașovă, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă11, 

farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia®'1. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea11; farm. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tușnadfi: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidra: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, f&rmBarabăs Fer. 13,52—39

Avisu d-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! (jliarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemii cunoscută tuturor!! D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei “, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se poți! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Mersulu trenuriloru.
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

Budapesta—Predealu Predealu—Budapesta Teiuș-Aradu-B.-Pesta

Tren de 
per- 
sdne

Trenă 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Trenă 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

8.-
7.40 2.—

11.06 4.05
2.02 5.47

11.10

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădășel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulu de !
Aiud
Teiușă 
Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodii
Ăgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susă

Brașovu

Timișă
Predealt»

BucurescI

4.18 7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

i.

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32-
2.55:
3.38
4.01
4.23:
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

BucurescI 
Predealii 
Timișă

Brașovu j

Feldidra 
Ap ața 
Ăgostonfalva 
Homorodă 
Hașfal&u 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică jI I
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușă
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cucerdea
Ghirișft
Apahida

Clușiu !

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsârheli 
Vârad-Velencze

...eJ

P. Ladâny 
|Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

.7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53
1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

Viena
Budapesta
Szolnok

Arada

Glogovață
Gyorok
Paulișu
Radna-Lip 
Conop 
Berzava
Soborșinu 
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulu de joșii
Alba-Inlia
Teiușu

ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

4.—||Teiușu
9.05 Alba-Iulia

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46
1.26

Vințulă de josu 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.-
3.-

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

Trenu 
mixt

1.42
2.32

11.-
11.21

€/opșa-micii—Sibiiu

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-€?opșa-inic&

Sibiiu
Ocna
Lomneșu 
Șeica mare 
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorheiu • 
Begliinulu sftsescîț5.50

6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Simeria (Piski)-Betroșeni Petroșeui-Simeria (Piski)

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50
1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10.—

Siineria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

2.42
3.25
4.16
5.11
5.58
6.40
7.12

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.56 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Iernută 4.43 11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

5.40 12.55
Oșorheiu < 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Aradu—Timișora Timișora—Aradu

IVIureșu-Tudoșu-Bistrifa Bistrița-Mureșu-ljud osii

Murfișă-Ludoșu
Țagă-Budatelecă
Bistrița

ii
4.40| Bistrița
g Qgi Țagă-Budate le,că
___ Murășă-Ludoșă

Notă: Nunierii încuadrațî cu linii grose însemn eză orele de nopte.

Aradu
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

6.051 5.48 Timișora
Merczifalva6.331 6.19

6.58|l 6.44 Orczifalva
7.29 7.16 Vinga

7.47 Nâmeth-Sâgh 
8.08 Aradulă nou

Aradfl9.02

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Beghinulu sftsescu- 
Oșorhehi-Cucerdea

Simeria (Piski)-Tnîed

Reghinul-săs. 8.35 8.-
n u. 1 10.20 9.49
Oșorheiu < 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 ■12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Turda—CI hirisu
5

Ghirișâ—Turda

9.41
1.11

Ghirișd 9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorheiu 9.45 Sighișora 9.16

Uniedora
Cerna
Siiueria

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Tnied.-Simeria (Piski)
1
TSO

9.56
10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


