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Brașovu, 28 Decemvrie v.
Germanii centraliști de din

colo de Laita stau se-și sară din 
piele de bucuria, că acum „în 
Ungaria se învață nemțesce" !

Ceea ce n’a pututu dobendi 
într’unu langu șiru de ani guver- 
nulii absolutists alfi lui Bach și 
Thun și ceea ce nu i-a succesfi 
nici sistemei constituționale cen
traliste a lui Schmerling, adecă 
de-a înveța pe Maghiari nemțesce, 
aceea este în ajunfi a se împlini 
acuma cu ajutorulu guvernului 
unguresch.

Ministrulu de culte și de ins
trucțiune publică, contele Albin 
Csaky, a.datfi filele aceste o or- 
dinațiune cătră toți directorii șcd- 
leloru medii, prin care le dă cele 
mai stricte îndrumări pentru ca 
în viitorii se propună mai inten
sivii studiulu obhgatu alfi limbei 
germane.

Ministrulfi nu e: mulțămitu cu 
modula cum s’a propusu pănă 
acuma limba germană în multe 
șcdle. Elfi pretinde ca la tote 
șcdlele medii din Ungaria se se 
aibă în vedere scopulfi învețărei 
acestei limbi, cu alte cuvinte ca 
școlarii se cunoscă limba germană 
pe deplinii în scrisii și în vorbire. 
Ministrulu provocă pe profesori ca 
la clasificarea din acestii obiecții 
de învețămentu se fiă forte stricțT, 
și ca în clasele superidre să se 
folosescă în 6ra germană de limba 
germană ca limbă de propunere, 
er la esamenulii de maturitate să 
fiă câtfi se pdte mai riguroși în 
aprețiarea cunoscințelorii din acest 
obiecții.

Cere multu ministrulu Csaky 
dela școlarii din gimnasii și șcdlele 
reale, așa că limba germană pri- 
mesce în urma ordinațiuniloru sale 
importanța unei a doua limbi 
materne.

Putemii să ne fkeemu der o 
idea despre surprisa ce a cășunat’o 
ordinațiunea din vorbă de-o parte 
Nemțiloru cislaitam, cari nu s’au 
așteptată la o asemenea victoriă 
a limbei lorii în Ungaria, cu tote 
că aici este decretată limba ma
ghiară ca limbă a statului, de altă 
parte șoviniștilorfi unguri, cari nu 
își credit' ochiloru cetindu-o și-și 
iesu din sărite când se gândescîi 
că tăte uneltirile lorii de maghia- 
risare se voru preface în fumu și 
scrumii dinaintea puterii coverși- 
tdre a limbei germane, care va 
cuprinde ca un polipii cu mii și 
mii de brațe întrega desvoltare a 
țării.

„Mai suntemu noi în Ungaria ?
— întrebă spăriatu „Pești Naplo"
— „ori doră amu fostu învinși și 
țera a fostu ocupată? Depus’amu 
armele și trebue să încheiam q a- 
cum pace cu căpitanii oștiloru îm
părătesei, . pe lângă condițiuni umi- 
litore ? Ce s’a întemplatu, ca lă-. 
pădându-ne de mândria nostră 
națională și de limba nostră, să 
jertfimu viitorulii nostru și cultura 
năstră maghiară de sine stătătdre 
și să ne închinămu străinului ? Cine 
pretinde acesta dela noi și cu ce 

drepții? Cui îi facemîi aceea, ce 
i-amfi refusatu lui Bach și lui 
Thun? Acesta nu pdte fi voința 
unorfi Maghiari".

Așa glăsuesce organulu de 
frunte alfi campioniloru maghia- 
rișării. Elfi nu vede în ordinați
unea lui Csaky, decâtfi o uneltire 
străină, care țintesce a desbrăca 
națiunea maghiară de drepturile 
ei, de obiceiurile ei, de limba ei 
și a-o germanisa sub falsulfi pre
textă ală culturei mai înalte."

Guvernulă lui Tisza o face a- 
cesta acum, pentru că ,,se pretinde 
dela elu". Cine o pretinde ?

Unii susțină, că guvernulă un- 
gurescă vrea să se arate îngâdu- 
itoră și prevenitoră față cu Bis- 
mark, care ține multă la aceea 
ca aliații săi să scie bine nem
țesce.

Alții pretindă că cabinetulu 
Tisza a voită să se arate mulță- 
mitoru cătră ministrulu comună 
de răsboiu pentru concesiunile, ce 
i le-a făcută acesta în căprivesce 
esamenele oficeriloră de reservă.

Ori cum ar fi, remâne a se 
constata, că contele Csaky vreaț. 
să „lărgescă cerculă culturei ma
ghiare" prin lățirea cunoscinței 
aprofundate a limbei germane.

„Pești Naplo" însă nu vrea să 
credă, că acesta ar fi convingerea 
lui și fiice, că mai bine și-ar fi 
tăiată mâna, decâtă să subscrie o 
ordinațiune ca aceea, prin care se 
deschidă tdte porțile germanisării.

Faptă este, că d-lă Csaky a 
produsă mare confusiă în tabăra 
șoviniștilorfi', cari își perdfi totă 
echilibrulă în fața ordonanței sale.

Minunate mai suntă și cărările 
maghiarisatoriloră. Ei trăiau în 
ilusiunea, că svercolirile loră voră 
face cu timpulă și din petri Ma
ghiari și eță că afii trebue se se 
convingă, că au lucrată pentru 
alții, că vrendfi a ne despoia pe 
noi de limba și naționalitatea nfis- 
tră, au bătută numai calea ger
manisării, care amenință acum a-i 
cupleși din tăte părțile!

Crăciunulu în Brașovti.
Mamă dragă, nu mai potă merge Ia. 

școlă... îmi îngheță picidrele și îmi de
geră mânile.

— Lasă, drăguțule mamei, îți va 
cârpi mama hăinuțele și nu-țl va mai 
fi așa frigă.... la școlă trebue să mergi, 
să înveți și să te porțl bine. Sci că nu 
mai e departe Crăciunulu... și atunci îți 
va aduce ângerulă și ție ceva.

Ionică tăcu.
Mamă-sa privea mișcată la elă. In 

câteva clipite întrega ei stare nenorocită 
’i se înfățișă înaintea ochiloră. Fruntea 
ei era de griji înorată.

— Ce să mai facemă ?, adause ea, 
...nici ună mijlooă de câștigti nu mai 
avemă. Bucuroșii amil lucra și eu și 
bărbatulfi meu, căci avemă brațe tari și 
sănătdse, der cine să-ți dea de lucru în fiiua 
de afil? De ne-ar ajuta D-deu baieml 
pe Ionică să-lă putemii ține la școlă....
cine scie, elu odată ne pdte fi de folosii.

„Der"....
Vru să vorbâscă mai departe, gra- 

iulii însă i-se înecă.

Sărmana, vede că Ionică are drep
tate și nu-i putea ajuta.

0 lacrimă amară se scurse pe gena ei.
* ♦ *

Elenuță, ce-a mai fiisîi domnulii 
profesorii ?

Bine, mamă dragă, nu fi supărată. 
Dâcă n’oiu întrerupe scola ml-a pro
mise d-lă profesorii, că celă dintâiu 
rândă de haine, ce-lă va dărui de Cră- 
ciunfi o inimă îndurată, ală meu va fi... 
atunci și’n anulă acesta voiu fi norocosă 
să scapă din ernă fără să lipsescă dela 
șcdlă...

Bine, draga mamei, fi cu minte și 
portă-te bine.

** *
Dumnedeule! fiă-țl milă de hoi. 

Nici o sorte , nu este mai durerosă ca 
sdrtea unei văduve sârmane, rămase fără 
nici ună ajutoră. Șl-apoi ema asta își 
face de capă... să nu poți eși tu doi 
pași din casă afară... atâta zăpadă și 
astfelă de frigă nu amă mai pomenită. 
Pănă mai erl-alaltăerl ne miluiau vecinii, 
der acum nici ei nu ne mai cercetâză.

— Lasă bunică dragă, răspunse nepdta 
bătrânei, care veghia la patulă ei, Dum- 
nedeu e bună, nu ne va părăsi nioî 
acum. Elă îngrijesce de toți.... sci că 
acum două săptămâni n’aveamă ună 
oodru de pane în casă, n’aveamă o bu
cată de lemnă.... și Dumnefieu ni-a tri
misă pe d-lă X... care nl-a alinată fdmea 
și nl-a depărtată frigulă.... Dumnefieu 
și astădl va îngriji de noi.

* * *
Greu e, Dumitre, și la măestrulă 

meu. Nu-mi dă nici bareml o sdranță 
de haină și pe gerulă ăsta mă mână în 
tăte părțile... nu sciu cum voiu duce-o 
pănă la sărbătorit. De-ar veni odată sf. 
Crăciună ca să ne mai încălfiescă și pe 
noi, sârmanii ucenici, cu darurile bine
făcătorii oră noștri Mihailă și Elisâ 
Stroescu, fără de a căroră ajutoră fiecl 
de ucenici n’ar pută să învețe afil nicl-o 
măiestriă.

** *
Suflete nobile și generose au sim

țită durerea acestoră nenorociți și au 
alergată numai decâtă ca să aline lip
surile cele mai mari.

Românii brașoveni au arătată în a- 
nulă acesta deosebită zelă pentru aju
torarea nenorocițiloră. ?

Factorulă celă mai de căpetenia, 
care a contribuită de astă-dată la mân- 
găerea celoră lipsiți, au fostă femeile 
române, cari c’ună zelă propriu, con
vinse că o întreprindere binefăcătore 
condusă de ele va ave mai sigură reu- 
.șită, și-au dată totă silința pentru ajun
gerea nobilului scopă.

Domnele Agnes Dușoiu și Hare ti 
Nemeșii au desohisă o listă și, alergândă 
din casă în casă, sprijinite de tdte da
mele, în câteva dile au adunată peste 
cinci sute florini în numerară precum și 
alte obiecte.

Din suma acesta s’au "procurată în
călțăminte și stofe de haine, pe cari tot 
damele române le-au croită și le-au cu
sută în casele domnei Dușoiu.

In chipulă acesta s’au pregătită 
costumurî întregi pentru vre-o 60 co
pile de șcdlă. Totă din ofrandele da- 
meloră s’au împărtășită treifiecl de fe
mei sărace cu câte ună florină, ună chilo 
de came și cu câte ună colacă.

Deodată cu împărțirea daruriloră 
din partea domneloră, a împărțită și 

comitetul# dela biserica sf. Nicolae din 
Scheiu: cisme, flanele, rocuri și panta
loni la preste o sută băețl. Totă aceștă 
comitetă împărțise cu două fiile mai 
nainte 130 fl. la săracii din Scheiu.

Sărbătorea împărțirei daruriloră s’a 
ținută Sâmbătă în ajună la orele două 
după amâdă, în sala cea mare a gim- 
nasiului română din locă, fiindă de față 
ună publică inteligentă forte numărosă. 
Solemnitatea a fostă de totă miscătore. 
In frontă, de amândouă părțile, au fostă 
aședate darurile de împărțită. In stânga 
era ună bradă înaltă împodobită cu lu
minări și cu diferite fructe. La mijlocă, 
totă în frontă, era aședată o masă mare 
în jurulă căreia se aflau optă dame, și 
dela comitetulă sf. Nicolae părintele 
protopopă I. Petrică cu alțl câțiva mem
bri. Băeții și băetele erau așefiate în 
sală îndărăptulă publicului la drepta și 
la stânga.

Deodată se face o tăcere adâncă și 
corulă condusă de d-lă profesoră N-Po- 
poviciu întoneză colinda:

„O ce veste minunată" și
„In Cana Galileii“,Fdupă cari se sue 

la tribună părintele V. Voina și în cu
vinte forte emoționătore arată câtă de 
mare bine se face astăfil pentru cei lip
siți. După d-sa d-lă Diamandi Hfanole 
într’o cuvântare mai lungă, bine simțită, 
arătă căușele, cari au îmulțită numărulă 
săraciloră în specială al celor din Brașovă, 
și terminâculaude meritate la adreBa da
melor și a Comitetului Sf Nicolae; |

Nemijlocită după acesta vină femeile 
sărace una după alta și primescă daru
rile menite pentru ele, vină apoi fetițele 
șf băeții conduși tot câte doi de cătră patru 
domnișore drăgălașe îmbrăcate în fru- 
mosulă costumă națională.

Câtă mulțumire, câtă fericire nu se 
putea ceti de pe fețele acestoră femei și 
copii lipsiți.

* <* *
La orele 5 sera nouă împărțire de 

binefacere.
In altă sală a gimnasiului, zelosulă 

președinte ală meseriașiloră români d-lă 
B. Baiulescu ou mai mulțl membri din 
Comitetă au împărțită hainele cumpărate 
din fondulă generoșiloră donatori Mihailă 
și Elisa Stroescu. Peste opt-fiecl învă
țăcei meseriași au primită: căciuli, piep • 
tare, rocuri, pantaloni și cisme. Toți 
aceștia depărtându-se strigau c’ună glasă: 
Dumnefieu să țină întru mulțl ani pe pa
tronii noștri!

* * *
Totă în sâra de ajună, comersantulă 

de aici, d-lă Nicolae Bidu, — care cu o 
fii mai înainte pusese la disposiția d-lui 
directorii gimnasială 20părechide cisme 
și totă ațâți ciorapi, — sera la aprinderea 
pomului a chiemată la sine 6 copile de 
școlă sărace, și stimabila d-sale soțiă le 
dărui pe fiă-care cu câte ună rândă în- 
tregă de haine.

* * *
Știm, domnă Gr. B. Popii de ase

menea a îmbtăcată 6 copile sărace cu 
câte ună rândă de haine. .

* * *
Fapta bună este a omului cunună. 

P.-P.

Brașovn, 26 Decemvre a. c.
Inimi mulțumite, fețe vesele și la

crimi de bucuriă ne-a adusă de astădată 
Moșă Crăciună.

Și cine nu a simțită acestă mulțu-
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mire, din. cei mulțl, câți s’au aflată Sâm
băta trecută la orele 2 după amedl în 
sala cea mare a gimnașiului română, 
unde Români și Românce cu inimă bună 
și milostivă s’au adunată ca să șăvâr- 
șescă o faptă creștinescă și românescă.

In fruntea sălii lâ o masă mare 
ședeu domnele din comitetulă Reuniunei 
femeiloră române cu d-na presidentă și 
de laturi membrii comitetului’ dela bi
serica Sf. Nicolae cu părintele proto- 
popă. Dela intrare pănă la masă era 
lăsată ună locă liberă, în drepta și în 
stânga erau aședate bănci pentru pu
blică, er pe amândouă părțile sălii dela 
intrare stăteau fetițele, și băeții sârmanl. 
La stânga în fundă era așeclată ună 
bradă mare împodobită cu roșcove, mere, 
nuci aurite etc. er în jurulă lui erau 
aranjate pe mese vestmintele destinate 
a fi împărțite între copilașii sermanl.

Toți erau la locurile loră. In sală 
domnea o tăcere sărbătorescă. Fiecare 
aștepta cu evlaviă începerea festivității. 
Deodată fu întreruptă tăcerea de corulă 
bisericei Sf. Nicolae de pe galeriă, con
dusă de d-lă profesoră PopovicI, care 
întonâ o colindă: „O ce veste minunată", 
forte potrivită și bine alesă pentru 
acestă ocasiune. Cântărea melodiosă a 
corului a mărită evlavia ascultătoriloră, 
dândă totului ună timbru sfântă sărbă- 
torescă. După ce sfârși corulă, se urcă 
pe tribună părintele Vasile Voina, care 
rosti următorea cuvântare:

Domnitorii și Domneloră!.
Ori și ce omă, carele voeșce a vorbi 

cu ocasiunea vre-unei festivități atâtă 
din causa însemnătății actului, câtă și 
din causa stimei față cu publiculă îna
intea căruia vorbeșce, se vede silită ca 
încă mai dinainte să cugete asupra idei- 
loră ce voesce a-le -desvolta.

La ocasiunea acesta însă, Domniloră 
și Domneloră, ar fi de prisosă a căută 
după idei, căci e de ajunsă decă arunci 
o ‘privire asupra părțu aceleia a acestei 
săli, și fețele palide și suferinde, miseria 
c.a mare ce ni se presintă, er pe de 
altă parte e de ajunsă o privire afară 
la erna cea grea și frigurosă și ideile 
ndstre ale tuturoră se voră concentra 
asupra unuia din cele mai nobile senti
mente, asupra charității. Și rostindă ,cu- 
ventulă charitate, cugetele se voră în
drepta în două direcțiuni.

Mai întăiu se voră opri cugetele 
nostre asupra acelora, cari din prisosulă 
loră, bă unii chiar lipsindu-se pe sine și. 
ai săi de unele lucruri trebuinciose, n’au 
întârdiată; de a întinde mână de ajutoră 
celoră lipsiți. Și sufletulă fiă-căruia se 
umple .de stimă și iubire față de acei 
ce posedă o inimă bună, în urma căreia 
săverșescă actulă charității.

Apoi se voră opri cugetările nostre 
asupra acelora, cari primescă actulă cha
rității, și sufletulă nostru se va umplea 
de înduioșare cugetândă la suferințele, 
la miseria semeniloră noștri, cari perse
cutați de o sorte mai aspră trebue să 
indure multe suferințe.

Amă ajunsă timpuri grele; cu deo
sebire. partea acesta a orașului nostru, 
din causa împrejurăriloră critice, sufere 
acjl de mare mîseriă. Nu-i chipă de a 
scăpa de ea în împrejurările actuale, și 
fiindă că nu o poți depărta, fiă-care omă 
de omeniă și cu inimă trebue să se si- 
lescă să aline întru câtă se pote sufe
rințele.

Conduși de acestă sentimentă no
bilă, representanții bisericei Sf. Nicolae, 
cunoscândă mai bine ca ori și cine su
ferințele acestui p.oporă, de ună șiră de 
ani încoce prin contribuirl din fondurile 
acestei biserici s’au silită după putere 
să aline suferințele fiiloră săi, pentru că 
sciau ei bine, că biserica este în prima 
liniă chemată decă -pote să aline su
ferințele.

Der cu durere vedeau, că ceea ce 
facă ei nu ajunge; mulțl sărmani trebu
iau dațr îndărăptă pentru că mijMeele 
de cari dispunea biserica nu ajungeau 
nici pe departe a alina suferințele tutu
roră celoră ce aveau lipsă. .

In anulă acesta însă ună factoră 
nou și puternică vine și-și face de pro
blemă ca împreună cu- biserica sf. Nico
lae să sară în ajutorulă celoră lipsiți. Și 
acestă factoră suntă damele române 
de aici.

Cu ună zelă neobosită, ce caracte- 
riseză pe femeiă când se entusiasmeză 
pentru o causă sfântă, în scurtă timpă 
damele nostre adunară o sumă forte fru- 
mdsă, cu care voiescă să aline suferin
țele celoră lipsiți. Ună faptă vrednică 

de totă lauda, dâr permiteți domnele 
mele se nu facă acestă laudă, căci ce 
ar însemna acestă laudă, pe lângă mân
gâierea sufletâscă, ce o veți simți d-vos- 
tră, când veți vede fețele înseninate de 
bucuriă și fericire ale celoră 55 de co
pile pe care le împărtășiți de bineface
rea vostră? Ce ar însemna- lauda pe 
lângă mângâierea sufletescă, ce o veți 
simți când vă veți cugeta la bucuria ce 
o faceți părințiloră acestoră copile, când 
îșl voră vede copiii îmbrăcațl și apărați 
de gerulă iernei; câte binecuvântări nu 
o să se reverse pe capulă vostru, pen
tru că și mamele loră suntă ca și voi, 
și ele îșl iubescă copii și sufere când îi 
vădă pe ei suferindă? Ce ar însemna 
lauda, pe lângă mângâierea vostră sufle
tescă, când veți cugeta că mâne 30 de 
femei văduve și sărmane, unele împovă
rate de greutatea aniloră și a suferințe - 
loră și puține din ele mai tinere, der în
conjurate de-o familiă numerosă, voră 
simți și ele prin ajutorulă vostru că mâne 
e di mare, di în care se voră pute bu
cura și ele?

Da, Dămneloră, mâne și pentru 
D-vostră va fi sărbătorea mai însemnată, 
căci vă veți ougeta cu înduioșare privind 
la gerulă iernei, că ieri încă multe fi
ințe nevinovate sufereau din causa ge
rului, er astădl suntă scutite de elă.

O faptă nobilă și frumosă ați să
vârșită, domneloră, der fiă ca ceea ce 
ați făcută în anulă acesta să fiă numai 
începutulă. Continuați și pe viitoră a- 
cestă faptă nobilă și, când primii fulgi 
de zăpadă voră prevesti erna, cugetați 
că suntă multe suferințe de alinată, 
multe lacrimi de ștersă. Săriți în ajuto
rulă celui săracă, pentru că celă ce dă 
săracului Domnului ’i dă, și Domnulă va 
răsplăti la timpulă său. Cugetați la pre
ceptele Domnului, a căruia nascere o 
serbămă mâne, care ne dice: „Rupe din 
pânea ta și dă și săracului, îmbracă pe 
celă golă și-ți fi milă de semenulă tău." 
. *

* *

Cuvântarea părintelui Voina, care 
are ună organă plăcută, fu ascultată de 
publică cu multă atențiune și cu multă 
interesă.

După d-sa vorbi d-lă Diamandi Ma- 
nole, care cu cuvinte eșite din inimă, 
pătrunse er la inimă. In introducere 
reaminti starea Româniloră din trecută 
cum erau de asupriți, cum rămaseră fără 
de conducători, cum erau (ținuți în întu- 
nerecă, fiindă chiar opriți de-a umbla 
la scolă și de a purta vestminte mai 
bune. Der cu tote prigonirile Românulă, 
avândă o vână de sânge latină antică, 
n’a perită, ba s’a ridicată din sînulă 
poporului română o pleiadă de bărbați 
vrednici și cu renume,. Acești bărbați 
au înființată în timpă de ună jumătate 

,de seculă scoli, seminare, ș. a. pentru 
poporală loră și astfelă s’a cjidită și 
gimnasiulă nostru de aici, în care în 
fiăcare ană îșl iau învățăturile pește 800 
de școlari români.

Comitetulă bisericei sf. Nicolae a 
ajutorat în fiecare an copiii săraci cu vest
minte în preț de 400 fl., făcându-le posibil 
a cerceta scola. Acesta însă n’ajungea 
spre a ajutora pe toți cei lipsiți, deve- 
nindă miseria în urma împrejurăriloră 
critice economice și c'omerciale totă mai 
mare, ne mai. avândă nici femeile și fetele 
nostre din Șcheiu putința de a-șl câștiga 
ceva, ca odinioră, când numai cu spăla- 
tulă lânei se vărsau între acestă poporă 
câte 300,000 fl. pe ană. Asemenea băr
bații după închiderea graniței nu mai 
putură face miculă negoță, ce le aducea 
ună venită destulă de frumosă, cu mere, 
cartofi etc. și așa au ajunsă bieții omeni 
de nu mai au ce mânca.

Ca ună îngeră mântuitoră au sărită 
femeile române din Brașovă în ajutorulă 
celoră lipsiți, și. în câteva dile umblândă 
din casă în casă au reușită a aduna o 
frumosă sumă de bani pentru sărmanii 
copii, ba, ce e și mai lăudabilă, ele, ne
obosite în, urmărirea nobilului loră scop 
de binefacere au cusută însăle și hăinu
țele pentru ei.

D-lă Diamandi Manole mulțumi a- 
poi onor, comitetă ală Bisericei Sf. Ni
colae câtă și ddmneloră române pentru 
generdsa loră faptă. Le aminti acestora 
bucuria ce o voră avă proprii loră co
pii când spre seră voră primi darurile 
obicinuite, bucuriă ce se reflectă în inima 
mameloră și arătândă asupra sărmaniloră 

copii din sală dise: Și aceștia suntă co
pii din poporă, rassă nobilă, aură pe 
care’lă acopere rugina vremiloră viteze, 
și mamele loră ară dori, să le procure 
adi o bucuriă, der miseria le împedecă 
a face acesta. Femeile române în stare 
mai bună și cu inimă nobilă le vină 
acum în ajutoră și astfelă bucuria loră, 
prin conseiința, că au mulțumită atâtea 
mame sărmane trebue să fiă îndoită de 
mare.

D. Manole îndemnă mai departe 
atâtă pe bărbați ca și pe femei, ca în- 
trunindu-se pentru sublimulă scopă ală 
ajutorării frațiloră, să le dea și în vii
toră scolariloră lipsiți totă ajutorulă po
sibilă, dicândă că familiiloră,cărora Dum- 
nedeu le-a dată o sorts mai bună, li-se 
impune datoria morală să facă cu pu
tință copiiloră sărăci spre a se cultiva, 
căci numai prin cultură pote esista ună 
poporă.

După aceea se adresă la copii să- 
tacl sfătuindu’i să învețe bine și să nu 
ocolâscă școla, căci at.uncl Dumnezeu nu-i 
va părăsi.

Terminândă, d-lă Diamandi Manole 
dori tuturoră sănătate și sărbători fe
ricite. '

Pe când corală esecutâ a doua co
lindă, domnișorele Eleftera Dosios, Vale
ria Mureșianu, Maria Bămbănă și Mela
nia Nastase, îmbrăcate în costumă na
țională, conduceau pe fetițele sărmane 
la masa din frunte unde li-se. împărțiră 
darurile de Crăciună, precum ghpte, ro
chițe, cârpe, caiete, pene, colaci etc. 
Pe de altă parte împărți comitetulă sf. 
Nicolae la băieți încălțăminte ș. a. In 
urmă veniră la rândă văduvele săr
mane.

Era mișcătoră și ochii ni-se umplură 
de lacrimi văcfendă bietele fetițe îmbră
cate numai în câte o eămășuță ruptă cu 
o scurteică de care atârnau petece și pe 
băețl cu genunchii goli și cu cișmele 
rupte. Par’că nu’țl venea să crecjl, că 
potă fi și acești copii veseli. Și totuși 
ochii loră străluceau de-o adâncă bucu
riă. ținendă în brațele loră, mici darurile 
primite.

Intr’adevără conseiința de a fi fă
cută acestă bucuriă sârmaniloră copii și 
părințiloră loră ■ a fostă cea mai mare 
răsplată, ce au putut’o ave generoșii 
contribuitori, comitetulă dela Sf. Nico
lae și domnele române între cari s’au 
distinăă de astădată prin neobosita loră 
stăruință domnele Agnes Dușoiu și Ha- 
reti Nemeșă! e.—

SCIRILE DILEI.
„Revista Politică" din Suceva, în

demnată fiindă de considerațiunea, oă 
lipsa de învățători poporali în Bucovina 
este prea simțită, așa că adese-orî se în
chidă' scolele din causă că nu se află 
învățători; îndemnată mai departe de 
împrejurarea, că în comunele bucovinene 
unde catolicii suntă în preponderanță, se 
aplică învățători catolici, cari nu sciu ro- 
mânesce, prin ceea ce instrucțiunea po- 
porațiunii românescl sufere forte multă, 
pledează pentru a se restabili vechiulă 
usă, de pe la an. 1780, aplicându-se în 
locurile de lipsă învățători români greco- 
catolici din Ardeală. „In chipulă acesta 
— cj.ice ea — s’ar fac® îndestulă și legii 
școlare de adi și tuturoră locuitoriloră 
din comunele mixte, căci învățătorulă 
ar sci și românesce și ar fi totă odată 
și catolică. Invălătorii ardeleni ară îm
plini lesne formalitățile, ce li-s’ar cere, 
pentru-că învățătorii bucovineni suntă 
mai bine plătiți decâtă cei ardeleni. 
Spesele călătoriei din Ardeală la Buco
vina le-ar pute lua asupra loră comu
nele respective său societățile „Școla- 
Română" și „Societatea pentru cultura 
și literatura poporului română din Cer- 
năuță." Amă dori, ca să se afle ună 
Omă în consiliulă școlară ală țării, care 
să aducă pe tapetă cestiunea acesta. 
Totă așa ară trebui să facă și deputății 
noștri din Reichsrath. Nu ne îndoimă, 

că ministrulă Gautsch ar fi învoită cu 
acesta. Cumcă Ardealulă ar ave de unde 
să ne dee și nouă învățători, dovedesce 
faptulă înregistrată în articolulă defondă 
ală „Gazetei Transilvaniei" din 8 Oct. 
st. v. 1888 și reprodusă de „Candela" 
din Cernăuți în Nr. II. din 1 Noemvre 
1888, cumcă la concursuri pentru ocu
parea de posturi de învățători incurgă 
pentru ună postă câte 50 de petițiunl. 
La noi în Bucovina se escriu concursuri 
și nu încurge nicl-odată nici o petiție. 
Din astă causă rămâne șcdla fără învă
țătorii și trebue să se închidă. Acesta 
este o calamitate și fiă-care guvernă 
patriotică trebue să caute să o depăr
teze. Cu ajutorulă Ardeleniloră s’ară 
pute depărta Calamitatea acesta în tim
pulă celă mai scurtă, decă guvernulă 
va voi,să facă întrebuințare de acestă 
ajutoră.

* * *
Aflămă că tinărulă profesoră dela 

școla nostră comercială din locă, d-lă A. 
Vlaicu, a începută a pune basă la înfi- 
ințarea unui museu comercială și indus
trialii. Spre scopulă acesta s’a adresată 
la o mulțime de fabrici din streinătate 
pentru a i-se trimite mustre de diferi
tele loră fabricate. Mai multe din acele 
stabilimente au răspunsă afirmativă, er 
dela altele a și primită deja unele co- 
lecțiunl de producte. — Dorimă succesă 
bună la înființarea museului' și ne-ar 
păre bine a vede la timpulă său înre
gistrate ca donătore câtă de multe firme 
române din locă și din streinătate, căci 
numai pe acâstă cale se pote mai bine 
instrua tinerimea să cunoscă diferitele 
mărfuri și istoria loră. Și ce este mai 
necesară pentru comerciantă adi, decă 
nu cunoscința mărfuriloră și istoria loră?

** *
Reuniunea femeiloru pentru ajutora

rea văduveloră sărace din Brașovă și Să- 
cele va aranja Sâmbătă în ajunulă anu
lui nou, (31 Decemvre 1888) în sala Ho
telului Nr 1 o petrecere cu dansă. La 
acestă petrecere, care amă dori- să fiă 
câtă se pote de animată, Comitetulă 
are onore a invita pe onoratulă publică 
să participe în numără câtă se păte de 
frumosă atâtă din locă, câtă și din îm
prejurime. Toaleta rămâne la alegerea 
fiecărei dame; amă dori însă să fie sim
plă și ne-ar face o deosebită plăcere să 
vedemă câtă se pote de bine representată 
•drăgălașulă nostru costumă națională.

Comitetulă.
** *

Aflămă, că d-lă jude dela tribuna- 
lulă de aci Alexandru Onaciu e înaintată 
ca jude la Tabla r. din Tergu-Mureșului. 
Felicitările nostre.

*1 * *
Ni-se scrie din Brăila cu data de 

23 Decemvre v., că p’acolo e frigă cum
plită și viseniă puternică. De două dile 
trenulă dela BucurescI • n’a sosită din 
causa zăpezii. Dunărea s’a prinsă și e 
înghețată tună din diua de 22 Decemvre.

* **
Ni-se spune, că doi tineri din locă 

au făcută în «jiua a doua.de Crăciunulă 
românescă oescursiune pe muntele „Posto- 
varuu și „Cristianulă mare." Au plecată 
din orașă la orele 8 dimineța, au ajunsă 
la casa de pe „Postovară" la 11 6re, 
er de acolo pănă la vârfulă „Postova- 
rului" au mersă prin zăpadă» pănă’n 
brâu și câte-odată și pănă subțiori timpă 
de 2 ore și jumătate. Cu mâncare și 
rachiu erau provăcjuțl de acasă, apă 
însă n’au aflată pe munte, căci tăte is- 
vorăle erau înghețate. Voinicoșii tineri 
îșl potoliră setea cu zăpadă. Săra, la 6 
6re, se re’ntorseră în orașă.

* **
Junii țărani din Galați, lângă Făgă- 

rașă, împreună cu alțl sprijinitori au 
arangiată Luni în 26 Decemvrie 1888 
— 7 Ianuarie 1889 (a doua di de Cră
ciunulă românescă, în sala birtului comu
nală locală o representațiune teatrală îm
preunată cu jocă după următorulă pro
gramă: 1) „Scara mâțiiu, operetă într’ună 
actă de Vasile Alexandri. Persdne: Anica

doua.de


Nr. 285 GAZETA TRANSILVANIEI 1888.

Florinâsca, tînâră văduvă, d-ș<5ra Aurelia 
Cintea; Ghiță Făurind, vSrulă ei, d-nulii 
Ge.irgiuNioa Lazar; Măgdiână, presidents 
la Romană, d-lii Ioană Făgărășană; Ma
rin grădinarulă d-lă Ioană Bărghișană'; 
Florica, femeea lui, d-na Victoria Aronă; 
O slujnică a Anicii, d-na Marina Aronă ; 
Săteni. 2) „RwsaZw7e“, vo de vilă într’ună 
actă deVasileAlexandri. Persone: Dom- 
nulă Jonusă Galuscus, vechilulă moșiei 
și profesorală școlei din- sâtă, d-lă^Si- 
meonă Bruda ; Tachi Răsvrătescu; . sub- 
prefe'ctă d-lă Ioană Făgărășană ; Toderă 
Buimăcilă, vornică de sată, d-lă George 
Nica Lazară: Susana, nevasta lui Toderă 
d-na Victoria Aronă; Vasile Veveriță, 
fruntașă d-lă Ioană N.'Țiopâ?? Gheorge 
a Saftiei, țărână, d-lă Mihaiu Manta; U-nă 
j and armă,, d-lă Ioană' Bărghișană; 0a- 
trina, d-na Marina Aronă; țărani, țărance. 
După representațiune a urmată petrecere 
cu jocă. Venitulă a fostă destinată 
favorulă fondului școlară de acolo.

' 9J . : ,

în

Legea nouă, veterinară.
Cu prima Ianuarie 1889 st. n. 

intratii în vieță legea nouă veterinară 
cu art. de lege VII. din 1888. De dre-ce 
acestă lege conține mai multe disposi- 
țiunl a căroru neobservare cade sub pe
depse grele, vomii comunica publicului 
nostru aceste dispoșițiunl, spre a-lă feri 
de bănuell.

După §. 151 ală acestei legi se pe- 
depsesce cu închisore pănă la o lună și 
o pedepsă în bani pănă la 100 fi: ■

1; Celă-ce nu va observa disposiți- 
unile legei privitore la tăerea cornutelor ii 
sâu altorii vite pentru consumi!;

2. Celă-ce va tăia vitelp îpțr’altă "* _*_ _ * > _ <■> l T > se

a

locă și nu ,în căsăpiă comună, unde 
află de adestea;

3-. Care-în atari locuri, unde nu esistă 
căsăpii comune, fără observarea ordinațiu- 
niloră sustatore pentru tăerea viteloră, 
le taie și le vinde pentru consumă; în 
fine:

4, Celă-ce vinde carnea dela vite 
crepate seu bolnave pentru nutrirea 
omeniloră seu le predă altora spre soo.- 
pulă venZărei.

Pedepsă se măresce pănă la două 
luni închisore și 200 fl. pedepsă în bani 
deci dela ultima pedepsire n’au trecută 
doi ani.

Și § 154. conține mai multe hotă- 
rîri aspre, care pănă acu n’au fostă pre- 
cisate, der acum călcarea ~loră se va pe
depsi pănă la 100 ’fl/ amendă în bani:

a) Care în contra hotărirei §. 8 vinde, 
cumpără seu transporteză vite fără pașa- 
portă de vite, apoi

b) Acei căsăpi, neguțători de vite, seu
• ținătorî de vite, pentru îngrășare, cari nu 

voră observa hotărîrile §§. 12 și 13.
. In sensulă acestoră paragrafl numiții 

neguțători suntă îndatorați a insinua 
cumpărarea seu1' aducerea viteloră, din 
altă comună, străină la primăria (antistia) 
comunală propriă în restimpă de 12 6re 
și a depune pașaportele viteloră acolo 
spre păstrare.

o) Care în contra hotărirei §. 14. va 
tăia , seu, junghia vitele fără de a le fi 
visitată prin veterinariu.

Din aceste puține indigetărî va fi 
bine, deoă neguțătorii, cu cornute seu 
alte vite îșl voră procura legea veteri
nară și voră ceti §§. 146—158 despre 
pedepse, ca sâ se p6tă feri de ele.

Mai departe facemă atentă publiculă, 
că se va pedepsi și acela, care tace pa- 
șapbrtele de vite și va lua o tacsă mai 
mare decâtă cea normată. Normativulă 
este următorală: ’1 ■ •• r > • '

Pentru edarea unui pașaportă nou de 
vite fără timbra 5 cr.

Pentru prescrierea dela ună proprie
tară pe celălaltă pe pașaportulă vechiu 
3 cr.

: Pentru reînoirea certificatului de 
sănătate ală-viteloră și a locului unde 
se mână 2 cr. „G. P“.

- 1 . . -J. i.

• -i Corespondența „Gaz. Trans.“
Selygiu, Decâmvre' 1888.

In 28 Decemvre n. în Șimleulă-Sil
vaniei comitetulă centrală ală „Reuniu
nei învățătoriloră Români Selagienl“ șl-a 
ținută ședința sa finală a acestui ană 
sub președința Vicepresidentului .onor, 
d-nă Gavrilă Trifă profesoră' preparan- 
dială de stată în Zelau, neputândăi asistă 
la ședință președintele ordinară Reve- 
rendissimulă Domnă Alimpiu Barbolo-

viciu, Vicarală Silvaniei, din causa aface- 
riloră oficidse forte ponderase.

Dintre membrii comitetului, cu pă
rere de rău trebue să mărturîsescă, că 
abia au participată 10 membrii ordinari 
și vr’o doi suplențl, deși numărulă aces- 
toră membri1 trece preste 26 cu su
plențl cu totă.''Trebue‘să se intereseze 
mai multă de . aceste ședințe onorații 
membri, oarl au absentată, și cu atâtă 

■ mai vertosă, că suntă răspunzători, deși 
n’au participată, pentru cele petrecute 
în ședințe, ...> ■ f

1 Ședința- șl-a luată începutulă la 10 
ore a. m. alegendu-se o comisiune pentru 
scrutarea cassei și alta pentru judecarea 
duorh disertațiunl, una „cum să’șl câș
tige învățătorulă' iubirea scolariloră săi 
ca și'fără intrevenirea autorității comu
nale să’i atragă la scolă?“ compusă de 
Mihailă Bobișiu învățătoră în Supurulă 
de susă, er a doua de Gavrilă Aluașiu 
învățătoră în Babția, tractulă protopo- 
■pescă ală Șiamșiodului, elaborate cu 
scopă de a dobândi ună premiu de 2 fl. 
escrisă din partea M.. On. D-nu Ti- 
beriu Gaelă preotulă Dărsidei mici. Onăre 
Domniei sale!

Apoi a urmată cetirea și autenti- 
carșa protocolului adunărei generale ți
nute în 2 Iulie a. c. și încredințată spre 
autenticare acestui comitetă, la care s’a 
adaosă trănscrisălă D'-lui Eliă Popă în
vățătoră < în ■ Șiomcuța mare, în' care >se 
rogă să’lă primescă de membra fundâ- 
toră trămițendă totodată și t'acsa rece- 
rută, fiindă îndepărtată pentru ă parti
cipa totdeuna .la, adunările . generale ale 
treuniunei, care transcrisă i’ș’a primită cu 
aplause.

După acestea s’a desbătută prelun
girea cambieloră pe lângă ștergerea, 
preste împrumuturile date uhoră învăță
tori din cassa reuniunei— la numără 22—și 
s’au votată împrumuturi nouă.

Trebue să mărturisescă, că unii 
dintre membrii comitetului centrală, cari 
au împrumuturi din acestă' cassă, ar tre
bui ca de altă-dată să fie mai cu reservă 
a striga în contra regulamentului votă- 
rei și prelungirei împrumuturiloră, ea să 
nu tracă de omenii interesului personală; 
a face și a primi regulamente și apoi 
eră a le schimba. după placă e lucru rău; 
ca să nu dică egoistică.

Referândă comisiunea scrutătore a 
cassei s’a aflată, că reuniunea are 1) în 
cambii 967 fl. 2) în hârtii de valora 350 
fl. 3) în bani gata în cassă 242 fl. 42 cr. 
Suma totă face 1559 fl. 42 cr.

Că reuniunea selagiană posede și 
acâstă sumă^fle bani, cu totă dreptulă este 
meritulă ' atâtă ală Reverendissimului 
Domnă Vicariu ca președinte, câtă și 
ală onor. Domnă Qavrilă Trifă vicepre
ședinte, cari Venerați bărbați, mână în 
mână, de pând au luatăi onorifica sar
cină spre a conduce acestă reuniune, 
s’au nisuită spre înflorirea ei din răs- 

, puteri, necruțândă Sacrificii spirituale, 
morale și materiale în oonducerea ei.. 
Le esprimămă adânca nâstră 
mită!

Ar pută posede reuniunea 
aprăpe încă pre atâția bani, însă 
rere trebue să mărturisimă, că în cele 12 
tracte protopopescl, ca să nu amintescă 
și ală treisprezecelea asociată la reu
niunea nbștră numai în vâra acestui ană 
— tractulă Almașiului.'peste MeseșI, — 
cei. 143 membri ordinari suntă dătorl 
cu tacse restante preste 1200 fl.! Unde 
zace causa:acestui rău?! Despre o parte 
nepăsarea și neintere.sarea unoră învă
țători, er : de altă parte in difer entismulă 
unoră Domni protopopi ca președinți ai 
reuniuniloră filiale, cari suntă chiemați 
spre a conduce învățătonmea din tractele 
d-lorăi Dintre amintitele 12 tracte mai 
regulată- se incaseză tacsela din tractulă 
Bredului, ală Oartiei, ală Ipului, ală Sar- 
vadului, pare-mi-se ală, Crasnei și Perece- 
iului, celelalte săse abia contribuescă după 
nume câte ună florină doi. Așa de rău 
merge! „Uniți-vă în- cugetă, uniți-vă’n 
simțiri! Zi°e poetulă. Uniți-vă ca frații, 
ca să nu'vS învingă alții!!

Comisiunea esaminătore a susă a- 
mintiteloră disertațiunl refereză, că ela- 
boratulă D-lui Mihailă Bobișiu .învăță
toră în Supurulă de susă este celă mai 
bună și demnă de premiată, fiindă lucrată 
mai cu mare diligință și cunoscință, er 
D-lui Gavrilă Aluașiu i-se esprimă mul- 
țămită protocolară. După părerea mea, 
ar fi forte cu scopă ca ambele dîserta- 
țiunl să se publice în vre-ună Z^ar^! ca 
să le putemă ceti că toții, dâcă cumva 
mijldcele tipărirei acelora în broșuri lip- 
sescă. M. On. D-nă preotă Gaelă pri
mescă mulțămita corpului învățătorescă 
pentru stimululă ce-lă dă, care credă că 
va ave imitatori! : v

Cu acestea cetindu-se protocolulă 
ședinței s’a'1 autenticată! Mă simtă da
toră, în numele întregă corpului învăță
torescă, a esprima mulțămita ea și pre 
acestă cale bravului bărbații Gavrilă 
«Trifu vice-președinte, care n’a cruțată 
nici ostănelă pre' ună timpă neplăcută, 
tinosă, ca acesta, și nici sacrificiu mate-.- 
rială a alerga dela Zelau la Șimlău pentru 
causa reuniunei nostra.

Sel&gianulfi.

Cătră Onoratulu Publică română!
Este cunoscută Onoratului Publică 

română, că societatea literară „Petru Ma
ior ă“ a junimei române universitare din 
Budapesta a retipărită înainte de acesta 
cu cinci ani „Istoria pentru începutul» Ro
mânilor» in Dadau iscrisă de Petru Ma- 
•ioru.

Opulă acesta, de deosebită impor
tanță' pentru literatură și redeșteptarea 
nâțiunei române, deși s’a tipărită a doua 
6ră la 1834, totuși cu timpulă devenise 
forte rară. Numai biblioteci mai mari 
înai posedeau câțe ună esemplară.

însemnătatea' acestui opă epocală în 
vieță năstră culturală, ce îndestulă se 
caracteriseză prin 'nobilulă scopă ală fe
ricitului nostru istorică: ca vttțenclu Ro
mânii din ce viță strălucită suntă prăsiți, 
toți să se îndemne. strămoșilor ii lorii intru 
omenia și bunăcumință a le urmau, cum și 
.prin cuvintele eineritatului boeriu moldoven. 
Iordachî de Mălinescu în precuvântarea la 
edițiunea a doua din : „acdstănstoriă 
este, carea a dată laudă și mărire și a 
urditu epoca națiunei românești", — cerea, 
ca elă să fie scosă la lumină în o nouă 
edițiune.

L’amă edată deci a treia oră, cuge- 
tândă, că coresponZendă unei necesități 
simțite, vomă aduce deoparte tribută de 
recunoscință patronului nostru, eră de 
altă parte vomă face națiunei - și litera- 
țurei române ună serviciu plăcută și bir 
nevenită.

In ediția a treia, doveZile, cu care 
Petru Maioră a combătută contrarii la
tinității române și a susținută originea 
nostră română-latină, suntă învăluite 
într’ună vestmentă mai accesibilă pentru 
publiculă cetitoră, decum erau edițiile 
cirilice de mai nainte. Literile latine și 
tipariulă frumoșii în care se presintă 
acestă carte de aură a trecutului nostru 
plină de suferințe, înZestrată ou frumose 
și temeinice cunoscințe istorie, contribue 
multă, ca ea să devină ună tesaură pre- 
țiosă pentru, ori-ce bibliotecă. ,

Posedândă societatea „Petru Maioră“ 
încă multe esemplare și dorindă, ca ele 
să se răspîndâscă și să împodobescă 
tote bibliotecile române, nu putemă în- 
trelăsa a nu o recomanda de nou fie
cărui cărturară română.

Totodată facemă cunoscută, că amă 
scădută prețulă abonamentului, așa încâtă 
societatea editore a abZisă de ori-ce ve
nită materială din acestă întreprindere.

Prețurile suntă următdrale: *) 
Ună esemplariu broșurată 60 cr.

Ună esemplariu legată în pânză 
fl. 10 cr,

Ună esemplariu legată de luxă : 1 fl.
50 cr.

Taxa expediției poștale: 15 cr. de 
esemplară.

La 10 esemplare unulă se dă rabat. 
Abonamentele suntă a se trimite 

sub adresa: Iosifii Rlaga, secretară ală 
societății „Petru Maioră“ Budapesta, IV 
Soutcza 6. II. 14. indicândă esactă. adresa 
abonentului.
Se face acesta cunoscut cu deosebire d-lor 

preoți, învețătorî, foști membri ai soci
etății „Petru Maioră“, librari, preoum și 
tuturoră celoră cari se intereseză dă' li
teratura și cultura poporului rom.

Budapesta, 28 Dec. n. 1888.
" Pentru societatea „Petru Maio'iră“: 

Pavelă Oprișu losifă Blaga
vpresidontU. secretarii.

U'

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.a
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta)

Parisîi, 7 Ianuarie. ‘Congyesulti 
republicană a pusă unanimu can
didatura lui Jaques în contra lui 
Boulanger.

Bruxela, 7 Ianuarie. Princesșa 
Clementina de Cobourg a sositu 
aci. Ducele de Chartres va încerca, 
se 4ice; printr’o visită personală 
la Peterș,burgft sS împace pe Ța- 
rulu cu principele Bulgariei.

Budapesta, 8 Ianuarie. Desba- 
terea generală asupra proiectului 
de lege militarii începe Joi. Pănă 
acum suntu prenotațl 45 de vor
bitori. E nendoiosă, că proiectulu 
se va primi .nemodificatu în tex- 
tulîî comisiunei.

Berlinu, 8 Ianuarie. In timpulu 
celă mai apropiată se voră cere 
credite suplimentare în sumă con
siderabilă pentru scopuri militare. 
— Soirile din Samoa au produsă 
jale generală. Se observă în modă 
neplăcută, că s’au comunicată nu
mele oficeriloru morți și răniți, der 
nu și numele soldațiloră. Sute de 
familii se află din causa acesta 
fbrte îngrijate.

Budapesta, 9 Ianuarie. In con- 
ferența clubului partidului liberală 
a pusu ministrulă Tisza cestiunea 
de cab^netă cu privire la primirea 
legii militare.; Desbatprea se con
tinuă aZî. j

Berlinu, 9 Ianuarie.Cheltuelile 
militare estraordin'are suntă în 
sumă de 13 milione, er cheltuelile 
permanente ,de. 2 milione.

Parisu, 9 Ianuarie. Camera a 
alesă președinte pe Meline. Cle
menceau, candidatulă guvernului, 
a remasu în minoritate.

Varșovia, 9 Ianuarie. Soirea 
despre înființarea unei flotile de 
resboiu pe Vistula se desminte.

Belgradu, 9 Ianuarie. Proviso- 
riulă în!’guvernă pbte că va dura 
mai multe septemânl.

mulță-

nostră 
cu du-

1

>; ■ ■
Necrologă. lose/ Ludwik, sergentă 

majoră patentală c. r., posesoră ală 
crucei de argintă pentru merită, a în
cetată din vieță în .săptămâna trecută, 
în verstă de 77 ani și a fostă îmormen- 
tată în cimiterulă rom. cat. din locă.

Cursul» pieței Brașovu
din 9 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote române3cl Cump. 9.14 Vend. 9.16
Argintii românescii . n 9.08 n 9.12
Napoleon-d’ori . . . n 9.54 n 9.57
Lire turcesc! . . . n 10.82 M 10.88
Imperiali . . r> 9.82 n 9.88
GalbinI , . n 5.65 H 5.70
Scris, fonc. „Albinau60/0 n 101.- n —.—

n n n .5% »i 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . 122.— ii 123.—
Discontulti . . . . 61/?--8e/0 pe ană.

*)La începută au foștii următdrele pre
țuri: esemplariu broșurată 1 fi. 50 cr., legații 
2 fi. legatU de luxă 2 fi. 30.

Cursulu Ia bnrsa de Viena 
din 8 Ianuarie st. n. 1889.

Rpnta de aură 4%.............................
Renta de hârtiă 5°/0.............................
împrumutul!! căiloră ferate ungare . j 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căfioră ferate de 

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

ostii ungare (3-a emisiune) . . 
rurale ungare........................
cu clasa de sortare .... 
rurale Ban ații-Ti mi ști . . . 
cu cl. de sortare....................

Bonuri
Bonuri
Bonuri
Bonuri
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone . .
Loaurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.......................................
Renta de hârtiă austriacă , . , . 
Renta de argintă austriacă . . . . 
Renta de aurii austriacă....................
Losuri din 1860 . ..............................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împărătesei . ... . A". . 
Napoleon-d’ori ..................................
Mărci 100 împ. germana . , ....... 
Londra 10 Livrea sterhnge . . , .

101.60
93.40

144.30

98.30

115.70
104.—
104,—
104.—
104.—
104.—
104.—

126 —
82.25
82 95

111.45
140.20
881.—
313.75
810.50

5.69
9.56

59.27«/2
121.—

Editorii și Redactorii responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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mixt
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omni
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mixt
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mixt

U.

\ j v

Trenă 
omni
bus
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Tron do 

per- 
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A >

ABONAMENTE
GAZETA TRAHSIIVAHIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni 
anfl.

Pentru România și străinătate:
.1.10 franci 

■20 
40

Trenulă 
Trenulă

Trenulă

I’l

XI

trei 
șese 
unu

3 fi.
6 fi.

12 fi.

Trenulă 
Trenulă
(’;•) ■ •
Trenulă

trei luni 
șese luni 
unu anu

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
! 9 fi

t.

pe anu
, pe: șese 

trei luni .< i-ii..................................50 CJ
Pentru România și străinătate: 

anu ........... 8 franci 
șese luni................................................4

2

luni
pe

pe
pe
pe trei luni........................  „
Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se Jvoru‘abona din nou, se binevoi^scă 

a scrie1 adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei

51

Plecarea trenuriloru
I. Dela Brașovii la Pesta

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

2. Dela Brașovii la BucurescI:
mixtă Nr, 318: 1 <5ră 55 minute după amedl.

ti .on i ■
II. Sosirea trenuriloru

I. Dela Pesta la Brașovii:
de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixtă Nr; 316: 9 ore, 52, minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Nr. 317: 2 dre 32 minute după amecjl.
A. Plecarea postelQrii.in j

a) Dela Brașovii la Reșnovu-Zeme^ci-Branu;; 12 ore 30 m. după amedl, 
„ Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. G-eorgl] : 1 oră 30 minute noptea- 
la Făgărașu: 4 6re diminua.
la Săcele: 4 ore dimineț-a,.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesct-Branu la Brașovii: 10 dre înainte de amecjl 

Zi nu la Brașovii: 9 ore a. m. 
Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
Făgărașu la Brașovii: 2 ore diminua.. 
Săcele la Brașovii: 6 ore 30 minute sera.

r.c)

Avisii i-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea ■. prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au1 primită (^.iarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că, mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru1 cari se potti 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

1 1 i : fixu

pe 1 mele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabili din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Predeal ft
Trenu 
accele

rată

1 . ,

Prcdealtt—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teius
Trenu 

de 
pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 

j;P. Ladăny

I 
I

11.10
7.40

11.06
2.02

Oradea-mare
hi. mi
V ărad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Telegd 
Rev iȚ
Bratca
Bufeia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nădeșel

4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Tren de

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințulii de susii
Aiud
Teiușă
Crăciunelii
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodii 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldiora

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

I
Brașovii j

Timișii 
Predealăi

BucurescI v

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

“642
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.18
9:38

12.02
1.51
2.11
2.19

■2.32
2.55
3.38
4.01
4.2?
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.0.9
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32

BucurescI 
[Predeald 
Ti misii

Brașovii

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfalău
Sighișdra
Elisabetopole 
Mediaș ii
' (t. '?.< rr i j
Copșa mică :

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teinșă
Aiudii
Vințulii de susii 
Uidra
Cncerdea 
Ghirișii
Apahida

i i
i

f

L'

țf

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

a

Clușiu

Nădășeîii 
Gîhrbău
Aghireșii 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

|
Oradeff-mare <

P. Ladăny
Szolnok
Budapesta

Viena

i

5.37
6.07
6.55
8.36
9:13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
I. 51
2.18

. 2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56 

“W
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25 
: 10.47

10.57
II. 04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50|-745

i

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
1 1.47
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.-

» i

10.50
1.33
3.29
7.45 10.
6.05

Mureșu-Ixiidoșu-Bistrița Bistrița-Mureșft-Tudoșu
I

Murăști-Ludoșii
Țagti-Budatelecii
Bistrița

ii
4.40[ Bistrița
8.02J ȚagU-Budatelecii
____ | -’Murăști-Ludoști

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemn^ză drele de nopte.

Viena
Budapesta
Szolnok ;

Aradd

Glogovață 
Gyorok 
Paulișh 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Sobor șină 
Zamil 
Gurasad.. 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotâ.
Vințulii de josu 
Alba-Iulia 
Teiușă

1

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

r

1.47
2.08

1

8.55
9.54

2.—
9.Q5

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

(Teinșă 
Alba-Iulia
Vințulu de 
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zaniti
Soborșinfl. 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradd {

josh

r

Szolnok
Budapesta

Viena

1

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

1.42
2.32

11.-
11.21

5.50
6.13
6.38
7.19 

.7.38
6.20

Simeria (Piski)-I*etroșeni Petroșenl-Simeria (Piski)

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

PetroșenI
Banița 
Crivadia

2.42
3.25
4.16
5.11 Pui
6-58 Hațegă
6.40|Streiu
7.12|Slmeria

J.

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
8.5()

Aradu—Timisora
9

Timisora—Aradu. ■ ■ ;
Aradă 6.05 5.48j|Tii»iȘora

6.25 5—
Aradulft nou 6.33 6.19|Merczifalva 7.i9 6.02
N6meth-Sâgh n6.58 6.44|Orczifalva 7.46 6.32
Vin'ga 7.29 7.16Vinga | 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47|Nemeth‘-Sâgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08|Aradulă nou 9.11 8.01
Timisdra 9.12 9.02|Aradă 9.27 8.17

9.41
1.11 Uniedora

Gemă 
Simeria

Gliirisu—Turda i
1

Turda-Gliirisâ
• • f 1 •

Ghirișii 9.26
Turda 9 47

4.191
'4.401

Turda
Ghirișii

8.29
8.50

3.19
3.40

.£OLI 1
Sigliișora—Odorlieiu Odorheiu—Sigliișora

Sighișdra
Odorheiu

6.05|

9.45|
Qdorheiu
Sighișoră

5.38
9.16

Copșa-mică
Șeica mare 
Domnești 
Ocna
Sibiin

2.29 4.35
3.02 5.05
3.46 5.46
4.18
4.42

6.17
6.40

t.

Sibiiu-Copșa-micft

Sibiin 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșh. 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

Cucerdea -Oșorheiu»
Beghinulu siisescft

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșfi. 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iemută 4.43 T1.57 5,11
Sânpaulii 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5:53

Oșorheiu j 5.40 12.55
4.58

6:13
6.-

Reghlnul-săs. 7.56

Keghinulu săsescu» 
Oșorlieiu-Cucerdea

Reghlnul-săs. 8.35 8.-
I

Oșorheiu <

Mirașteu
6.56

10.20
12.15

9.49
10.20

7.16 12.35 10.39
Sânpaulh 7.40 12.58 11.02
Iernată 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

Simeria (Piski)-Tnied.

Simeria (Piski) 2.18
Certia 2.39
Uniedora 3.08

Unied.-Simeria (Piski)

9.30
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu'

I


