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Qătză onozapii cetitori!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă alu 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de simpatia și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincic|ecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei (jece anî din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută să apară de trei ori pe săptămână totu cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care di, erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce amă făcută totu ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea darului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amu isbutită ca d>arillă să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astădi dela ună cjiară, niai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sărte. Prin urmare nu putemă dice că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astădi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea (jiaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
se cere dela noi să ne încordămu puterile cu îndoită energiă și să continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducândă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corespundă mai multă cliiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pătă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viîtoră mai multe esențiale ameliorări în d'arala nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă acțl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru ună, numără însemnată de. bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere alu economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cțiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-ainu declsA Cil (lolil aillllll 11011 18S9 îna
inte s6 mărimii în niodft destulu de înseninatn prin adausuri numerele nostre cn data de Duminecii și se le întocmimu și se le 
redactilmu astfelu, ca se intereseze pe ori și ce cetitotu și se se pdtă abona și separată.

Deschidemu der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială va costa ca și pănă acuma 7.2/. v. a.
pe anii și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă (jiarulu, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cit data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe UHU numai 2 II. V. îl.

Rttgămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe câta le va sta în putință în'Ceradă, domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei" precum și pentru răspândirea în poporă a numereloru cu data Duminecă, ce se potă abona și separată.

(Aiuinciiilii Administrațiunii pe pagina IV.) Redacțiunea.

îses-iess.
i

Brasovu, 2 Ianuarie v.
In numărulă de Duminecă amă 

vorbită despre situațiunea nostră, 
a Româniloră ciscarpatinl. Astăcți 
vomă arunca o privire asupra si- 
tuațiunei în monarchia nostră și 
asupra situațiunei din afară, cum 
ni s’a înfățișată ea în anulă 1888.

Ca tote statele mari și mici 
ale continentului nostru, așa a 
fostă și monarchia austro-ungară 
înfluințată în decursulă anului tre
cută de criticele stări din afară, 
cari i-au impusă noue sarcine și 
încordări cu scopă de a se pre
găti milităresce pentru ori-ce even
tualitate.

La începutulă anului 1888 pa
cea europenă părea forte amenin
țată și miniștrii din Viena și din 
Peșta nu mai scieau cum se liniș- 
tescă opiniunea publică adâncă agi
tată. Der pe lângă pacea din a- 
faiă a fostă și este o cestiune de 
esistență pentru monarchiă pacea 
din năintru, dintre poporele diferite 
ale acestei împărății poliglote.

In ce privesce pacea din nă- 
untru vederile politiciloră din 
Peșta au fostă cu totulă deose
bite de ale celoru din Viena. Pe 
cândă Ungurii vedeau în publicarea 
jsolemnelă a alianței monarchiei 
nostre cu Germania, ce s’a făcută 

la începutulă anului, o nouă chi- 
zășiă pentru supremația loră asu
pra celorlalte popore și astfelă îșl 
luară nou curagiu pentru contium 
area nenorocitei loră politice de 
maghiarisare, pe atunci bărbații 
de stată din Viena n’au pierdută 
din vedere, că pacea din năuntru, 
din sînulă poporeloră diferite ale 
monarchiei, este cea dinteiu și cea 
mai principală garanțiă pentru 
tăria și puterea monarchiei în 
afară.

Deosebirea de vederi a produsă 
și fapte deosebite.

In Ungaria și Transilvania s’a 
pornită o prigonire și mai aspră 
în contra limbei și a naționalității 
poporeloră nemaghiare. Cetindă 
cjiarele Kulturegyletiste ți se părea 
că maghiarisarea câtă mai grab
nică a Româniloră, Slovaciloră, 
Sașiloră etc. era ună postulată de 
căpeteniă pentru întărirea alianței 
puteriloră centrale și pentru pacea 
lumei. Necum se se facă Nema- 
ghiariloră vre-o concesiune pe tă- 
remulă instrucțiunei naționale, der 
li s’a călcată chiar și libertatea 
cuvântului. Campania s’a începută 
cu procesele de pressă intentate 
noue Româniloru, și s’a terminată, 
pentru anulă 1878, violându-se li
bertatea cuvântului deputațiloră 
nemaghiari din dietă.

In Cislaitania austriacă lucru
rile ni-se înfățișeză într’o culore 

cu totulu deosebită. Aici acțiu
nea guvernului a sprijinită pre- 
tensiunile naționalitățiloră diferite 
și mai alesă în ceea ce 'privea 
instrucțiunealoră națională li-s’au 
făcută noue și însemnate conce
siuni. Pănă și Sloveniloră li-s’a 
recunoscută dreptulă loru de limbă 
în proporțiune însemnată. In a- 
nulu 1888 să pote cjice, că prin- 
cipiulă salutară ală egalei îndrep
tățiri naționale a făcută marl 
progrese în partea de dincolo a 
monarchiei și guvernulă departe 
de a prigoni limbele naționalită
țiloră a înființată în decursulă anu
lui o mulțime de școle naționale 
pe seina loră, din visteria statului.

Totă mai multă s’a dată pe 
față în anulu trecută lupta între 
cele două mari curenturl, între 
curentulă anti-slavă și curentulă 
slavă, luptă care a agitată opi
niunea publică în monarchiă mai 
alesă dela înființarea dualismului 
încoce.

Politicii unguri mână în mână 
cu partida Germaniloru suprema- 
tiști de dincolo de Laita au sta
bilită principiulă, că ori-ce con
cesiune s’ar lace naționalitățiloră 
slave — și acestea l’ormeză maio- 
ritatea în amândouă jumătățile im
periului — ar contribui numai 
la slăbirea monarchiei în favorea 
ideiloră panslaviste, a-lă cărorupur- 
tătoră este Rusia, c.elfl mai pu

ternică vrășmașă ală Austro-Un- 
gariei.

De aici s’a născută părerea, 
că rațiunea de stată pretinde sus
ținerea egemoniei unguresc! în 
partea de dincoce și restabilirea 
egemoniei germane în partea de 
dincolo a monarchiei.

Acestă părere și-a aflată cea 
mai puternică espresiune, când 
cu dojenirea episcopului Stross- 
mayer. De atunci încăce Ungu
rii și Nemții și-au îndoită stăru
ințele pentru a împiedeca realisa- 
rea programului de egală îndrep
tățire națională a cabinetului 
Taafl'e.

Germanii suprematiști din Au
stria s’au unită într’o sigură par
tidă ca să pătă lupta cu mai 
mare succesu în contra Slaviloră, 
er puternicii tjilei din Peșta au 
mersă cu închinăciunile loră îna
intea lui Bismarck și a Nemțiloru 
pănă a da limbei germane aceeași 
însemnătate în scolele loru, ce o 
dau limbei maghiare în scolele na
ționalitățiloră.

Amintiri flin anulu 1888.
Corupțiuni și defraudări. Amilii 1888 

l’aintt pute numi câți! pentru aceste țerl 
anula corupțiunilorii și alii defraudărilora, 
Culmea corupțiunilorii a atins’o alegerea 
de deputatei dela Szerdaliely, er defrau- 
dftrile an luatti sub actuala stăpânire 
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ungurescă dimensiuni at?“ă de mari, 
încâtă mai că ainO put* dice» c& astăfil 
au voiă liberă de a defrauda toți acei 
lingăi și renegați carI facă fanfaronade 
cu așa disulă „patriotism^ și s’au de
clarată ca dușmani ai naționalităților^ 
nemagHare. ț)iare ungurescl constată 
acestă tristă aparațiune, ba unele dintre 
ele au deschis chiar rubrice separate pentru 
înregistrarea defraudăriloră, și nu este 
di în care aceste diare să nu aibă date 
bogate pentru a-șl ample rubricele lord.

Nenorociri elementare și imposite. In
tre loviturile mai grele elementare ale 
acestui ană, primulă locă îlă ocupă eși- 
rea apeloră de astă-primăveră, care a 
causată pagube simțitore. Multă mai 
simțitore au fostă însă pagubele causate 
prin inundările apeloră în Ungaria, mai 
alesă Țera de josă, așanumitulă „Alfbld“, 
fu năpădită de ape ca nicl-odată mai 'nainte 
așa că dela Oradea-mare pănă la Buda
pesta și dela Mișcolță pănă în Banată 
era numai o apă. Locuitorii au suferită 
pagube enorme.

S’a mai îngreunată vieța biețiloră 
locuitori de sub stăpânirea ungurescă și 
prin aceea, că dela începutulă lui Iunie 
s’au urcată în modă prea simțitoră dă
rile de consumă pe vinarsu, bere, tăbacă 
etc. fără ca vre-una din numărosele dări 
de mai 'nainte să se fi ușurată și 
fără ca poporulă să se fi bucurată de 
vre-o îmbunătățire în schimbulă sarcini- 
loră mai grele.

Nemulțămirea. Urmările vitregei ad
ministrații au începută icl-colo ase arăta 
în modulă celă mai primejdiosă și în- 
grijitoră.

Intre semnele de adâncă nemulță- 
mire ce s’au arătată în cursulă anului 
espirată vomă aminti la loculă întâiu 
turburările din Cușteiu de lângă Verșeță, 
cari încă de mai |demultă țină popora- 
țiunea și organele administrative în con
tinuă temere și iritațiune; apoi turbură
rile din incidentulă comasăriloră, cum a 
fostă la Feldiora etc.; apoi turburările din 
Mehala, unde Românii și-au făcută ei 
singuri dreptate față cu încălcarea șcdlei 
loră din partea Serbiloră etc.

Intre îngrijitorele semne de nemul- 
țămire vomă aminti și atentatulă ou din- 
namită întâmplată în sera anului nou un
gurescă contra viceșpanului Sălagiului, 
apoi atentatulă cu dinamită dela 22 Iu
lie contra unui locuitoră din Beregsău, 
bănuită ca denunțătoră, ori ca pre mare 
cămătară; apoi aici suntă a se clasa nu
mărosele insubordinațiunl la autoritățile 
politice și conflictele între țărani și gen- 
darml. Aici aminti mu și împușcarea 
unui esecutoră îu comuna curată maghi
ară Beregulă mare apoi focurile puse în nu
mără mare în anulă acesta în comitatulă 
Cojocnei. etc.

Ună altă soiu de nemulțămire din 
causa stăriloră miserabile și corupte 
îlă vedemă în mânia de sinucidere, ce 
a bântuită în acestă ană peste totă în 
Ungaria, er mai cu semă în Budapesta, 
unde boia de sinucidere a devenită o 
adevărată epidemiă, precumă o constată 
însăși statisticele ungurescl.

înarmările Germaniei.
„Times1* primesce o depeșe 

din Roma în care i se relateză, câ 
Germania peste puțind timpu are 
se facă unu împrumută de 100 
milidne franci. Acești bani îi va 
cheltui pentru echipagiulu ar
matei.

In acelașu timpu se și scrie din 
Berlină că guvernulu va cere vo
tarea mai multoru credite pentru 
ministerulu de resboiu, der fiindcă 
Germania este înconjurată de ve
cini gata în fiecare momenta d’a 
intra în luptă, pregătirile Germa
niei nu se esplică decâtă ca nisce 
simple mesuri de precauțiuni, a- 
dauge corespondentulu.

Complotn in contra prințului IjdW.
Se fiice, că procuratura din Sofia 

ar ii reușită se pue măna pe o 
conspirația contra principelui Fer
dinand. Lucrulă se ține- absolută 
secretă. Printre autorii acelei con- 
spirațiunl, scrie „Galații**, suntă 
doi preoți și doi bulgari supuși 
șerbi.

Nici o altă urmare nu s’a dată 
acestei afaceri, decâtă, că aceste 
patru persone au fostă espulsate 
din Bulgaria. Numele celoră doi 
supuși șerbi e Ivanciu PetrovicI 
și Gabor Stupeicl.

Nona lene militară în totă nnțrurescă.
In camera deputațiloră din Pesta s’a 

începută desbaterea asupra nouei legii 
militare. Amândouă partidele oposiționale 
s'au pronunțată deja în contra proiectului 
de lege, și nu lipsesc nici deputațl din 
partidulă guvernului, cari facă oposiți- 
une unoră disposițiunl ale legii, mai cu 
semă în ce privesce depunerea esame- 
nului de oficeră în reservă îu limba 
germană de cătră voluntari. Ministrulă 
Tisză încă în ședințeleclubului partidului 
său a pusă cestiunea de cabinetă pentru 
casulă când nu s’ară primi legea fără 
modipicărl.

Șefulă partidului independențiloră și 
dela 48, contele Albert Apponyi, a -fostă 
celă dinteiu, care din aposițiune a luată 
cuventulă ca să se declare, că partidulă 
său e în contra legii. Elă accentua că 
situațiunea din afară, ne mai fiindă, ca 
anulă trecută, iminentă amenințătore, nu 
mai pote influința asupra proiectului în 
măsură mare. Reformele militare ce le 
conține legea suntă așa de vătămătore 
pentru tdte celelalte ramuri ale vieții 
naționale ungurescl, încâtă elă nu le 
pdte aproba și deci în generală respinge 
proiectulă. Urmările financiare ale legii 
suntă într’unăîîntunerecă completă. înăs
prirea dișposițiuniloră asupra voluntari- 
loră însemneză pentru aceștia o îngreu- 
nare a esistenții loră. Legea cea nouă 
oferă și mai puține garanții constituțio
nale și de dreptă, decâtă cea veche. Nu 
țin semă nici de punctulă de vedere națio- 
onal Instituțiunile culturale ale armatei nu 
conglăsuescă cu instituțiunile culturale 
ale statului ungurescă și cu pretențiunile 
culturei naționale. Când pentru obți
nerea unui gradă se pretinde o altă cul
tură, decâtă cea națională, atunci o ast- 
felă de instituțiune stă în contrastă cu cul
tura națională a statului. Armatasă pri- 
mescă cultura națională ungurescă ca 
dătătore de măsură.

Din totă vorbirea lui Apponyi se 
vede, că elă consideră statulă ca fiindă 
națională-maghiară, prin urmare din elă 
a vorbită esclusivă șovinismulă ungu
rescă, seu cum fiice „N. fr. Presseu, de
magogia națională.

Desbaterile au să fiă furtunose și 
Tisza va ave de lucru de astă-dată,. căci 
numai primirea fără modificări a legii 
îi pdte mântui fotoliulă ministerială.

SCIRALE VILEI.
Binefăcătorii. Mercurea trecută, 28 

Decemvre st. v., a răposată în Săliște 
d-lă Nicolau Mihu, caneelistă la jude
cătoria cercuală, în etate de 48 ani. Re- 
posatulă din modesta lui avere a lăsată 
prin testamentă 20 fi. pentru fondulă 
parochială și alțl 20 fi. pentru fondulă 
școlară gr. or. din Săliște.

♦ * *
Ajutorarea școlarilor^ săraci. Comi- 

tetulu parochială din Cinculă-mare în 
frunte cu d-lă jud. cerc. Vasilie Cernea, 
după cum ’i se comunică „Teleg. Rom.u 
din Sibiiu, a inițiată înscenarea unei co
lecte de bani și de bucate dela paro- 
chienii gr. or. de acolo, cumpărândă în 
prețulă acelora haine, cărți de cetită și 
multe rechisite școlare, ce în presera 
Crăciunului s’au împărțită într» școlarii 
săraci pe lângă anumite ceremonii.

** *

Tifusă intre Ciangăi. „Egyetertes11 
spune, că între cele 400 de familii de 
Ciangăi din Szekelykeve, care au ajunsă 
în mare miseriă în urma inundațiuniloră, 
s’a ivită tifusulă din pricina fometei. 
Mai mulțl copii au murită deja și decă 
nu li se va da grabnică ajutoră e te
mere de o catastrofe. S’a trimisă o de- 
putațiune la fișpanulă. Decă în adevără 
a isbucnită tifusulă din pricina fometei, 
atunci trebue că miseria e îngrozitdre.

* 
>k *

Doctoră in medicină. D-lă George 
Moga, medicinistă, a fostă promovată în 
fiilele acestea la gradulă de doctoră în 
medicină de cătră universitatea din Clușiu. 
D-lă G. Moga este fiulă simpaticului 
pretoră română Vasiliu Moga din M.- 
Ludoșă. — Felicitările nostre!

* 
* *

Calea ferată Brașovă-Treiscaune. Co- 
misiunea însărcinată cu acestă afacere, 
în urma unei disposițiunl a ministrului 
ungurescă de comunicațiune, a ținută 
o ședință, în care cu mici modificări s’a 
primită traseulă plănuită pentru comi
tatulă Treiscaune. O esențială modifi
care s’a făcută la BaratușI, TomaifalenI 
și Zabala, avendă a se face stațiunea 
lângă sată, âr nu lângă dealulă Zabalei. 
In Chezdi-Oșorheiu, pentru a se evita 
espropiarea și dârîmarea de case, sta
țiunea are să se facă la capătulă sudică 
ală orașului. Inspectarea administrativă 
a distanței va fi pe la mijloculă lunei 
Ianuarie. Ca ună argumentă technică 
pentru o mai însemnată subvenționare 
din partea statului e de amintită, că din 
punctă de vedere militară se ceră șinl 
grele de 23 chilgr. de metru, er nu de 
20 chilgr., și că stațiunile au să se așefie 
într’o lungime de 400, er nu de 300 
metri.

* 
* *

Manevre de corpii. „Măhrisches Tag- 
blatt“ află din cercuri militare scirea, 
că în vara anului acestuia se voră face 
erășl manevre mari în presența Maies
tății Sale. Corpulă 10 (Brunn) și cor- 
pulă 9 (Iosefstadt) voră forma trupele 
de operațiune la aceste manevre.

*
* A

Tergulă de ernă din Cohalmu a fostă 
bunicelă, vitele cornute mari au fostă 
căutate și s’au vândută cu prețuri bune, 
250—300 fl. și mai multă părechea de 
boi. Vite mici au fostă căutate mai 
multă de venfiătorii viteloră celoră mari.

*
* *

Japonesii gr. orientali. Se fiice că 
întregă poporulă japoneză, constătătoră 
din mai multe milione, are de gândă a-șl 
părăsi religiunea păgână și a trece la 
creștinismă. Dintre diferitele biserici 
creștine se fiice că ar fi alesă pe cea 
greco-orientală, sperândă că prin acesta 
Japonesii îșl voră asigura protecțiunea 
Țarului rusescă.

* 
* *

Faptă jidovescă. înaintea tribuna
lului din New-York s’a judecata la sfîr- 
șitulă lui Noemvre ună procesă de di
vorța și bigamia între Esthers Goldstein 
și Isac Margulies, fiulă lui Ossias Mar
gulies din Galați, scrie „Românulă“. 
Isac Margulies, deși căsătorită în Ro
mânia, se căsătorise și în America, la 
New-York, cu femeia mai susă citată. 
In Iulie căsătorită, Margulies a decla
rată în Noemvre soției a doua, că e că
sătorită și în România, că soția Nr. 1 
trăesce și că are copii. Margulies este 
în îuchisdre, Esthera cere 5000 lire ster- 
linge despăgubire.

* * * 
Invitare la balulă română ce-lă va 

aranja „Reuniunea femeiloră române din 
Aradă și provincia14, Joi la 9/21 Fe
bruarie 1889, în sala hotelului „Crucea 
Albă14 în favorea fondului său propriu, 
destinată pentru înființarea și susținerea 
unei școle române de fete în Aradă. — 
Comitetulă reuniunei femeiloră române: 
Hermina P. Desseanu președintă, Rhea 
S. Ceontea, casieră, Petru Truța secre
tară, Aurelia Beleșă, Ecaterina Paguba, 
Ana Truța, Barbara Antonescu, Maria

Purcariu, Silvia Plopă, Sofia PopovicI, 
Iuliana Dogariu, Rozalia Moldovan, Maria 
PopovicI. Bilete de intrare: de familiă 
4 fl., de personă 2 fl. — Bilete de ga
leria: rând. I 3 fl., ală Il-lea 2 fl., ală 
Ill-lea 1 fl. începutulă la 8 ore sera. 
Bilete de intrare se potă căpăta în 
Aradă la casiera reuniunei D-na Rhea 
S. Ceontea, strada Kertâsz nr. 3. — în 
provincia la colectanțl, er sera la cassă. 
— Oferte marinimdse suntă a se tri
mite cassierei Reuniunei. Damele suntă 
rugate a se presența pe câtă se pdte în 
costumă națională română. 

Uneltirile loiei „Magyar Allan,"
Gherla, 27 Decemvre 1888 st. v.

Uneltirile de maghiarisare ale unoră 
capete nesocotite și bolnăviciose se con- 
continuă fără ’ncetare de foia pretinsă 
clericală „Magyar Âllam44, cu deosebire 
în contra Româniloră. Intr’unulă dintre 
numerii mai prospețl acestă fiiară ună 
articulă în interesulă „Emkeu-ului (Kul- 
turegyletului), din care estragă câteva 
pasage.

Scriitorulă acestui articolă cu mare 
emfasă și „patrioticesce14 spune, că nu 
presupune nici antipatia din partea cer- 
curiloră catolice față cu „Emke“, acestă 
„foculară de cultură14; nu, de vremece 
catolicii trebuie să trăiască bine cu elă, 
ca să fiă ajutorate parochiele mai slabe 
din Ardeală respective parochii acelora, 
și apoi decă catolicii nu voră trăi bine 
cu „Emke14, acela îșl va întorce ajuto- 
rulă său dela ei și îlă va întinde reforina- 
țiloră.

Acesta însă e numai scopulă secun
dară pentru „Emke14, căci soopulă de 
căpetenia ală lui este — continuă scri
itorulă articolului — maghiarisarea sus
ținerea aceleia și.... asigurarea hegemoniei
maghiare peste teritorulă întregă ală Ar
deiului.

„Este afară de totă îndoela, — fiice 
articolulă, — că preotulă și învățătorulă 
multă potă face în interesulă maghiari- 
sări — deră nu tdte. Cu atențiune am 
urmărită propunerea limbei maghiare în 
școlele sătescl, însă am esperiată , că 
adevărată maghiarisare numai in școlele 
medii se pote ajunge, de vremece de un- 
gurismulă (magyarsâg) învățată în șcdlele 
poporale îșl uită acelă copilă du slovacă, 
română, seu germană, pe când ajungea 
fi bărbată. Casarma mai cu succesă ma- 
ghiarisezâ și decâtă 10 școle poporale. 
Nu-i vorbă, preotulă de pe sate și elă 
multă pdte tace, da, face destulă, decă 
susține simțulă ungurescă în parochia 
sa mestecată. Comuna ungurescă nu va 
ajunge nicl-odată altceva, aibă ună preotă, 
și slabă chiar, deră nici o comună mes
tecată nu o va maghiarisa în veci ună 
preotă singurii.u

„Dâcă deră „Emkeu-ulă va da aju- 
torulă său numai preoțiloră și învățăto- 
riloră de d.ferite confesiuni, eră de po- 
porii va uita, nici odată nu-șl va ajunge 
scopulă propusă.

La ambele'acesteași așanupote pune sta
vilă. Nu pdte să împedece înteiu inmul- 
(irea pe cale naturală a Valahiloru pre
ponderant, pe lângă cari Maghiarii a- 
măsurată calculării statistice rămână în 
minoritate; nu pote împedeca a doua 
nici sărăcirea Maghiariloră. Ba pe aces
tea două se basâză păstrarea ori pier
derea Ardealului. Astfelă deră afară de 
parochii și școle și unele cercuri fami
liare ar trebui ajutorate. Frații noștri 
valachl în acdstă privință multă mai 
practici suntă. Institutulă valachă de 
credită și de economii; „Albina44 din 
Sibiiu mai în tdte satele din Ardeală 
ridioă câte j filială, de unde apoi Vala- 
hulă capătă împrumute eftine și ajutore. 
Afil deja numai frasă este aceea, că Va- , 
lahul nu-i muncitoră și nu’și câștigă a- i 
vere. înavuțirea continuă a tamilieloră | 
valahe de pe la orașe și jură, alesă a j 
Valahiloră celoră din țera Bârsei, lim-, 
pede o arată acâsta. Și apoi ddcă și ma- 
terialminte e învingătdre românimea /a

A /



Pagina 3 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 2—1889.

rumiinsâgi, precum și este conformii sta
tisticei, atunci nu-i nevoia de ceva spi
rits profeticii, pentru a sci cele ce au 
să urmeze. Secuiului multa îi plăcii 
munții, pădurile. Așecjei pe aceia între 
munții Ardealului, întindă-i ajutorii ace
luia spre a cumpăra vite, oi și pășune. 
Ajute (Kulturegyletulo) pe cei cari se 
eăsâtorescă, conducă-i pe aceia între 
munții Bihorului, prin Bănatil, cari lo
curi tote suntă ocupate de Valahi. Cu 
una cuvântă nu într'atâta pe terenula 
culturala, câta pe cela ala ala econo
miei ar fi nevoia de acțiune.u etc.

Si așa mai departe uneltesce foia 
ungurescă. T6te acestea nu au lipsă de 
comentară, nu, căci din tote acestea lim
pede se vădă nisuințele și uneltirile de 
maghiarisare îndreptate în contra Ro- 
mânilortl.

O treabă se nu uite însă șoviniștii și 
agitatorii unguri, acești pretinși civilisa- 
torl ai Orientului, că „ori ce acțiune, 
produce reacțiune11, câta va fi suflare 
românescă în Ardeala tote încercările, 
tdte uneltirile de maghiarisare zadarnice 
au să fiă; da de vreme ce firea multa 
mai puternică este decâta omula nepu- 
tinciosa. Dumne4eu a lăsata, ca acesta 
Româna, Româna sâ fiă, și Româna va și 
rămâne. Dumnedeu așa a rânduită, er 
cela ce se luptă în potriva lui Dumne- 
nedeu este un nesocotita.

Creda, că acei preoți de-ai noștri 
gr. catolici români, carl cetesch „Ma
gyar Allam-ula, n’au înțeleșii.

Corespondința-i din Gherla, deră nu 
e numai pentru Gherla ori jurulă ei!

A. B.

Sfințire de "biserică.
Din protopopiatulii Betleanului. 

Decemvre 1888.
Domnule Redactora! In comuna 

Teure din diecesa Gherlei încă în 1876 
s’a finita edificarea unei biserici din ma
teriala solida destula de pomposă, pentru 
a cărei edificare s’a solvită măestrului 
Laurențiu Zottich, italiana de nascere, 
acum locuitora stabila în Dindeleaga 
lângă Gherla— 6000 fl. pe lângă mate- 
rialulă necesara, adecă petra, varii, nă- 
sipu, cărămidl etc, cari încă s’ar pute 
computa la 2—3 mii, der ceea ce dă 
frumseța internă la o biserică româ
nă, adecă fruntariulă seu iconostasulO, 
lipsea și scie bunula Dumnedeu când 
s’ar fi putută face de nu s’ar fi 
aflatil und creștinii buna cu numele Pa
vela Popii și soția sa Istina Rebreanu, 
pe care binecuventându’lă Dumne4eu cu 
o stare mai bună, s’a liotărîta a-la face 
cu spesele proprii și făcendă învoială cu 
On. preota Ioanil Bochișiu din Ormanil, 
care se pricepe bine la pictură, și carele 
a luata asupră’șl și lucrula de măsară și 
aurara, a înfrumsețata biserica cu una 
Iconostasa pomposa: pictura frumosă, 
rame cirade, căpițele tota aurite frumosa 
și cu gusta, care lucru, demna de laudă 
și rara în acesta timpa plina de nâcază, 
când bietula poporă abia se susține, din 
causa multelora dări storse mai multa 
cu esecuțiune— după ce vă4ui, că nu 
s’a amintita nici în o foiă și cugetânda 
că merită sâ’i rămână ceva urmă și în 
publicitate — mă roga să binevoiți a-la 
nota în colinele Gazetei; mărinimosului 
și bravului economă îi doresca ca Pro- 
vedința divină să-la recompenseze pentru 
cele ce le-a făcuta spre înfrumsețarea ca
sei lui Dumne4eu cu darurile sale cele 
avute atâta aici pe pământii, câta și din
colo de mormenta în eternitate.

Prima liturghia după așe4area Ico
nostasului și după premârsa sfințire a 
apei în S. Biserică, s’a celebrata în No- 
emvre prin preotula localii și alțî doi 
preoți din vecinătăți, după care s’a ser
vita sfințirea apei și la casa bravului 
Pavela Popa, care a făcuta și o pome
nire pentru eei repausațl ai lui, și la care 
a fosta mulțime de poporfl. Dee cerula 
să aibă mulțl imitatori în asemenea lu
cruri nobile și de interesa publică!

Ună credincioșii gr. catli.

Intemplări cliferite.
Furtu. Gâl Julius din Sân-Laslău, 

ervitore la fabricantulă de ciorapi I. 
Thrul din Brașovu-vechiu, a furată servi- 
torei Hegedus Raki 5 fl. Hoța a mărtu
risită faptulă. Din bani s’au mai găsită 
la ea 3 fl. 40 cr.

Arșii de viu. Din Cizer, lângă Co- 
halnnl, se anunța, că o fetiță de 4 ani 
a fostă lăsată singnră’în casă de părinți, 
care aveau de lucru prin curte. De-odată 
audiră părinții pe fetiță strigâudil cum
plită, alergară în casă și o găsiră fn- 
gindă prin odaie cu hainele de pe ea 
aprinse. Pănă a doua 4i sărmana fetiță 
muri. Cum i-s’au aprinsă hainele, nu se 
scie.

Focu. In Găinari au suferită Stană 
Nicoră și lonă Aldica o pagubă de 807 fl. 
din pricina focului. Asigurată a fosta 
suma de 600 fl. In Șinca veche au su
ferită, totil din pricina focului, mai mulțl 
locuitori o pagubă de 311 fl. 50 cr., ar- 
c]endu-le și vite.

Muțeați de câne turbată. Din G. 
Sân-Miclăușil se anunță, că ună câne 
turbată a mușcată rău pe ună copilă de 
14 ani, a atăcată altej7 persone, a mai 
mușcată mai mulțl câni, ună porcă, o 
curcă și o rață. Din pricina acesta au 
fostă uciși 24 câni, er celelalte animale 
mușcate suntă supraveghiate. Cânele 
celă turbată a fostă și elă prinsă mai 
târdiu și ucisă.

Spaima lupiloru. Din Vatra Dornei 
se scrie cătră „Bukowinaer Nachrichten 
La 4 Ianuarie mergea căruța poștei pe 
șoseua dintre IacobenI și Dorna, când 
deodată se spăriară caii și începură a 
da căruța îndârâtă. Visitiulă se dete 
josă ca să va<|ă ce e și observă în amur- 
gulii serei trei lupi, cari stăteau în drumă 
și cari vădendil pe visitiulă luară o 
posițiă amenințătore. Fără a’șl pierde 
presența de spirită, se sui visitiulă re
pede pe capră și începu a scote din 
corna cele mai grozave tonuri. Abia 
audiră bestiile musica acesta înspăimen- 
tătdre, și îi cuprinseră grdza, așa că 
după ce acompaniară mai ânteiu tonu
rile cornului cu urletele loră, dispărură 
în pădure.

Morții noștri in anoln 1888.
Dintre numârosele cașuri de morte, 

ivite în decursulă anului 1888 în sînulă 
națiunei nostre de dincoce de CarpațI, 
amiutimă pe următorii bărbați mai multă 
ori mai puțină meritați pentru causa ro
mână, ale cărora nume le însirămă în 
ordine aproximativă cronologică:

lonă Popă Bota, notar în Șardă; 
Filoml Orbeauă, preotă gr. cat. în Iclăn- 
delă: lonă Stinghe, profesoră pensionată 
în Brașovă; Samuilil Dredeanil, proto- 
popă onorară în Dumbrăvița; Iacobă 
Orosă, senatoră magistratualil în Orăștiă; 
George Horvath, preotă gr. or în Oradia- 
mare; lonă Medrea, preotă gr or. în 
Streiu-PlopI; Basiliu Maiora, protopopă 
gr. cat. în Chimitelniculă de Câmpiă; 
Dr. I6nă Colceriu,medică archidiecesană 
în Blașă ; Georgiu Sceopulă dinReghină; 
Petru Boeriu din Abrudă ; Partenie Mol- 
dovană, profesoră în Blașă ; Nicolau 
Găitană, jude la tabla reg. în pens, și 
advocată în Brașovă; Nicolau Berbecea 
parochă gr. or. înCheia; Octaviană Popea 
din Dâlga; Mihailă Șerbană, canonică 
în Gherla ; Iuliu Lupană, parochă gr. 
cat. în Palatca ; lonă Faură de Teiușă, 
fosta comite suprema și septemviră; 
lonă Moșoiu sen., parochă gr. or. în 
Șimonă; EliăBerciană notară în Ormană; 
lonă Bighiană, parochă gr. cat. în Tot- 
haza de Câmpiă; Rudolfă Făgărășană 
proprietară, în Brașovă ; Ștefană Olteană 
esactoră ală comitatului Carașă-Severină, 
din Lugoșă: Dr. lonă de Popă, medică 
în Bucerdea-vinosă; Mihailă Platonă, no
tară cerc in Șermașă (Săcuime); Simeonă 
PopovicI, fostă notarii cerc. în Huniedora, 
Alexandru Gurană, locotenentă-mareșală, 
din Caransebeșă ; Ștefană Manfi, canonic 
în Blaș; Leonțiu Leonten, canonic în Blaș; 
Petru Roșea, protopopă gr. or. în Fizeșă- 
St.-Petru ; Iacobă Bologa, consiliară aul. 
în pens, și vice-președinte alil Asocia- 
țiunei transilvane din Sibiiu; Ananiă 
Moldovană, advocată în Turda; lonă 
Gdrbg din Reghină; Ștefană Lovasil, 
notară în Bobota; Grigorie Serbu, ca- 
pelană militară gr. or. în pensiune, din 
Lipova; Serviană Popoviciu Berciană, 
jude pens, la tabla reg , din Rășinari; 
I6nă Cuucă de CupșenI, canonică gr. cat. 
în Oradea-mare; Dr. Nicolau Popă, con- 
rectoră și profesoră la gimnasiulă ro
mână din Brașovă; lonă Cristea, eco
nomă în Ocna-Sibiiului; Petru Roșea, 
jude reg. în Sibiiu; Iosifă Petroviciu, 
comerciantă în Dobra; lonă Antonelli, 
canonică în Blașiu ; Iustină Moldovană, 

parocha gr. cat. ală Orăștiei și proto
popă ală districtului Cudșiră ; Vasilie 
Dragoșil de Coltirea, jude r. în pensiune, 
din Butesa; Ioachimă Popoviciu, preotă 
în Petnicil ; lonă Filipă, notară în Li- 
botină; Teodoră Stanislau, maioră pens, 
în Viena; lonă Pipoșă, comite sup. în pens, 
și advocată în Alba-Julia; Luca cav.|de 
Prunculil, procuroră c. r. pensionată în 
Brașovă; Zahariă Boiu sen. protopopă 
gr. or. emeritată în Sighișora; Dr. Vasile 
Grigorovița, secretară ministerială c. r. 
in Viena; Georgiu C'iuciu, preotă gr. or. 
în Hațegă; Mircea Vasilie Stănescu, ad
vocată în Aradă ; Paulă Dunca de Saio 
din Sibiiu ; Ioană Fekete Negruțiu, ca
nonică în Blașiu; Vasilie Roșescu, pro
topopă gr. or. în Clușiu ; Severă Babeș, 
locotenentă de cavaleria în armata co
mună, răposată în Abbazia; Bucura 
Ciorană, economă în Re.șinarl; Mihailă 
Popă, protopopii gr. cat. în Botiz-Vaș- 
var; Alexandru Zoicașă, preotă gr. cat. 
în Tetișă; Nicolau Mihu, cancelistă la 
judecătoria cerc, din Sâliște.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 12 Ianuarie. Pentru 
împăcarea ducelui de Cumberland 
cu curtea din Berlină suntă trac- 
tărl în curgere.

Darmstadt, 12 Ianuarie. Soirea 
cjiareloră, că raporturile marelui 
duce cu casa împărătescă ar fi 
turburate, mai departe soirea des
pre o apropiată logodnă a prin- 
cesei Alice cu succesorulă tronu 
lui rusescă. se desminte.

Berlinu, 14 Ianuarie. Telegra
mele sosite din Samoa raporteză, 
că insurgenți atacând Daresselamul 
au fostă respinși cu mari per- 
derl.

Braunschweig, 14 Ianuarie. In 
cercurile oficiale nu se scie nimică 
despre tractărî cu ducele de Cum
berland privitore la cestiunea suc- 
cesiunei în Braunschweig.

Parisu, 14 Ianuarie. Lesseps și 
consiliulu de administrația alu ca
nalului Panama au subscrisă cu 
Banca de Parisă o învoială pen
tru emisiunea a 60 miliăne acții 
nouă.

Haag, 14 Ianuarie. Regele a 
fostă în cursulă cjilei de eri mai 
liniștită, nbptea a petrecut’o în 
neliniște, în cele din urmă 24 de 
bre a luată puțină nutrimentu.

Amsterdamu, 14 Ianuarie. Gu- 
vernulu ia măsuri intinse pentru 
a se îndeplini în liniște schimba
rea pe tronu și a pusă se fiă strict 
supravegliiatu partidulu socialistă, 
care plănuesce o revoltă.

Petersburgu, 14 Ianuarie. Ună 
ordină împerătescă ordonă ca cele 
20 batalibne esistente de vânători 
să fiă transformate în totă atâtea 
regimente de vânători de câte 2 
batalibne.

Viena, 14 Ianuarie. Poliția a 
arestată în rjilele din urmă 27 
socialiști.

DIVERSE.
Scolele turcesc!. Cam puțina se scie 

cum suntă organisate scolele turcescl. 
Dr. Herman Cohn, visitândă câte-va 
scole, scrie următorele: In moscheea 
Solimanieh, zidită de Soliman în 1550, 
e și locuia de scolă. In sala de 61 metre 
înălțime și 32 m. lărgime stau la pă- 
menta 21 profesori, la distanță de 8—30 
m. unuia de altuia, fiecare avendă 
în jura 20 și mai bine elevi. Toți pre
dau cu voce tare și în același timpa, în- 
vâțândă unuia logica, altuia araba, altuia 
persana, altuia Coranula, jurisprudența, 
teologia, etc. fără să se uite, decă inco- 
modeză pe ceilalți. Mese nu suntă; elevii 
stau josă „turcesce^ seu chiar culcați pe 
pântece, scriindă pe file resfirate și puse 
pe genunchi. Cărțile suntă pe pămenta. 
La 9 6re lecțiunile se termină, și toți 
elevii trecă în riMedrisihu (internată), care 
e susținută prin fonduri private. Came- 
rile de culcată și repetițiunl suntă mici 
întunecose, au numai câte 3 paturi, unde

elevii stau și înveță, biblioteca avend-o 
atârnată într’ună stelajă deasupra patu
lui. In Constantinopolă numârula MtârCs- 
seh turiloră se urcă la 300, și cele mai 
multe prepară teologi. In scâlele primare 
nu e o verstă anumită de urmată; co
pii stau josă; er pe măsuțele, ce stau în 
jurul ii profesorului, se pună cărțile. Deși 
localurile nu suntă higienice, miopie nu 
e de locă și întrebuințarea ochelariloră 
e necunoscută. Curiosă e și salutatulă 
eleviloră turci când salută ei ducă mâna 
dreptă la gură apoi la frunte. Ințelesulă 
acestui feliu de salutată e: iau marginea 
hainei, o ducă la gură și o sărută, și 
apoi cugetă la tine.

ImprejurulA pământului. Ună învă
țată francesă a socotită, câtă timpă se 
recere pentru o călătoria în jurulă pă
mântului, și considerândă diferitele iu
țeli, a ajunsă la următorulă resultată: 
Unui omă, care ar merge 4iua și ndptea 
fără a odihnii jitrebuesc 428 (}ile; tre* 
nului accelerată 40 dile sunetului la tem
peratura mijlocie, 32'/.2j5re; unuiglonță 
de tună dintr’ună tună de câmpă 213/j 
ore; luminei mai bine de ’/1(l secunde, și 
electricității, provocată prin o sârmă cu
rată de aramă, ceva mai puțină de ’/Io 
secunde.

Unii sfatO. In potriva crăpăturiloră 
mâniloră celă mai bună mijlocă constă 
în întrebuințarea terebentinei. Se frecă 
binișoră încă dela începută cu o pote
cuță, părțile atinse, de mai multe-orl, și 
se usucă la focă.

Nebuniă la curtea din Miinchen. Prin- 
cesa Amalia de Bavaria, cumnata prin
cipelui regentă, spune diarulă „l’Italie“, 
a fostă apucată deună4l de o cri să de 
alienațiune mintală, pe când asista cu 
fiă-sa și cu mai multe dame ale curții 
la o representațiune teatrală. In cursulă 
primei representațiunl, princesa vorbise 
forte veselă cu fiă-sa, când deodată fu 
cuprinsă de o mare agitațiune și începu 
sS țipe grozavă. A trebuită sâ o ia 
din teatru și representațiunea s’a între
ruptă.

Femei marinari. Nemulțămite d’a fi 
medici și advocațl, etă că femeile voesc 
acuma sâ comande și corăbii. Douâ din 
aceste întreprindâtăre persdne au primită, 
în Statele-Unite, diploma de căpitani de 
vase. Ișl voră esercita meseria, una în 
portulă New-Yorkului, cealaltă pe flu- 
viulă Misisipi.

Cursulu pieței Brașovu
din 11 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cuînp. 9.22 Vând. 9.25
Arginta românescă . „ 9.10 » 9.15
Napoleon-d’orI . . . „ 9.54 ti 9.57
Lire turcescl . . . „ 10.82 n 10.88
Imperiali.................... „ 9-82 n 9.88
GalbinI.................... „ 5.65 n 5.72
Scris, fonc. „Albina“6ll/0 „ 101.- n

n „ n 5»/, „ 98- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 124.- »» 125.—
Discontulă .... 67,-8»/. pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 10 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4“/,..............................101.—
Renta de hârtia 5’/0....................................92.55
împrumutul^ căiloră ferate ungare . 144.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de,

ostil ungare (3-a emisiune) . . 117.—
Bonuri rurale ungare............... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.—
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.—
Bonuri rurale transilvane......... 104.20
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă....................................... 99.GO
Renta de bardă austriacă .... 82.85
Renta de argintă austriacă .... 88 10
Renta de aură austriacă........................ 111.70
LosurI din 1860 ................................... 141.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 884.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 813.— 
Acțiunile băncei de credită austr. . 311.80 
Galbeni împărătesei.............................. 5.69
Napoleon-d’orI .................................. 9.55'./3
Mărci 100 împ. germane......................... 59.25
Londra 10 Livres sterlings .... 1Î0.95

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr Aurel Mureșlanu.
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ABONAMENTE
„GAZETA TRAHSILVAUIEI"

Prețuia abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pentru România și străinătate:
10 franci

n
n

pe 
r 
n

trei 
șese 
unG

3
6

12

ti. — 
fi. —
fi. —

pe
ÎJ

n

trei luni . 
șese luni. 
unG anG .

20
40

pe 
pe 
pe

2 fi. 
1 fi.
50 cr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................
șese luni ................................................
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
anu ....... . . . . 8 franci
șese luni................................................ 4

pe trei luni................................................ 2
Abonamentele se facG mai ușorG și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

pe 
pe

PUBLICAȚIUNE.
Duminecă în 15 Ianuarie st. 

v. (27 st. n.) la 2 6re p. m. în 
cancelaria comunei Perșanî se 
va licita baia de petră a bise- 
ricei de acolo, pe o durată de 
10 ani după olaltă, condițiu- 
nile de licitațiune se potu ve
dea pană în c|iua destinată la 
oficiulu parochial din Perșanî. 
Prețul u strigărei e cu 160 fl. 
v. a. pe anO.

Perșanî, în 23 Decernvre 1888. 
Oficiulu parochialu.

Ioann P. Ințiu.

Cea mai bună [66,36-29

Hârtie de țigarrete
este veritabllulu

LE HOUBLON
fabricații francesă

de GAWLEY & HENRY, în PARIS

A se feri de imitațlune.

Aceetă hârtii se recomandă cu căldură 
din partea domniloră Dr. J. J. Pohl, D. E. 
Ludwig, D. M. Lippmann, profesori de chi
mie la universitatea din Viena, pentru cu
rățenia sa absolută și pentru că nu are în 
consistența sa nici o materia stricăciosă;

a

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r.

Budapesta—Predenlu l*r<*<i<*alu — BudapeM»
Trondel Trend 

por- acrelc- 
sdno ““rata

Tronu 
omni
bus

Tron ft 
mixt

Tren do 
per- 
s6ne

Trend 
accele
rată

■
Trend 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladany

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsâr beli
Mozb-Telegd
R6v
Brațe a
Bucia
Ciucla
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nâdășel

Cluțiu J

Apahida 
Ghlriș 
Cuccrdca
Uidra
Vințula de su>a 
Aiud
Telușft
Crâciunela 
Blașin 
Micâsasa
Copșa misă 
Mediașa 
Elisabetopole 
Slghljâra 
Hașfalău 
Homoroda 
Âgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

BrajovO

Timișa
Predexlu

Buourescl

3.10

5.39

4.18
Toî
7.11

7.41
8.10

0 04
9 34

10.34

8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.16
4.36'
4.58
5.26

Bucurescî
Prrilralii
Timiatt

6.18
9.38

12.02
!?!■

2 19 Apaț“ 
2A2
2.55
3.38H»Vlwliu 
4.01
4.23
4.49
^Jcopșa mică

6.12

Brașovt)

Feldidra
I

Ăgofltonfalva 
Homoroda

Sigliișâra
Elisabetopole 
MediațU

I

PUBLICAȚIUNE.
Luni în 2 Februarie st. v. (14 

st. n.) la 2 6re p. m. în cance
laria comunei Perșanî se va 
ținea licitațiunea minuendă 
pentru edificarea scolei nouă 
din susu numita comună. Do
ritorii de a licita sG se insi- 
nue la oficiulă parochialu din 
Perșanî, spre a li-se trimite 
blanchetele necesare spre um
plere.

Perșanî, în 23 Decernvre 1888. 
Oficiul 0 parochială.

Ioană P. Ințiu

:_W~ Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă, 5 cr. se potQ. cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae, Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 29 Decemvrie st. v. 1888.

Cump. vând.
Renta română 5”/0 . . • • • 94.— 94.3/,
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 94.>/2 95.-
Renta convert. G°/o . 95.’/, 9C.V,

n n n 96.’/2 96.’/,
„ „ urban 7“/0 . . . 106.— 106-3/

u. valabilii din 1 Iunie 1888.

HHest a-A rn<lii-Tciu*eT'rluK-Aradft-B.-PeMlk£CopNa-mlcA-Mlbilu

11.16
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
—

7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

Micăsasa
JBlașiu 
I Crăc ionela
Teiuatt
Aiuda
Vințula de ausă

6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18 P'61'11

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34 Nădașela
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.69
4.32

"iV53
7.21
8.23:
9.02
PA2 oradea.mare ]

Cucerdea 
I fihlrlșft 
I Apahida

Clușiu

! Gîhrbâu
: Aghireșă
I Stana
> B. Huiedin
. Ciuciu
• Bucia

Bratca
Riv 
Mezb-Telegd
Fugyi-VăsArheli
VAiad-Velencze

I

P. Ladâny 
Sznlnuk
Hudapratn

Viena

4.10
4.56
5.37 

“(Tor
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

6.58
7.14
7.29
7.66
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

7.30
1.14
1.45
2.32|

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.-
6.32--------

TrouăU 
omtii-' I 

»>u« y

If
I Viena
Kudapmt m 

ISzolnok

Aradi) I
Glogovața 
klyorok 
Paulișd 
Radna-Lipovii 
Conop 
Berzava 
SoborșiuQ 
ZamQ 
Gurasad..
Ilia 
Branirica 
Deva
Simeria (Piski)
Orățtia 
Șibotâ 
Vințula de joaO 
Alba-lulla 
Teluțft

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15”6Tio

10.60

VIur^Mu-I.udoșu-Bistrlța

klurășft-Ludoșft 
Țaga-BudateleeU 
Bistrița

Bistrița 
ȚagO-BudatelecO 
Murășă-Ludoșă

Ti.r.u 
omni
bus

Tronft 
do 

pori.
T«oo li <i« ii 
per». I

Trwnft 
xnixt

TrcnCl 
da 

pwr».
Trenft
mixt

2. —i.TeluHfl

Alba-lulla
Vințula de jo»a

lllo
8.20

11.21'
4 10 5.45 Șibota

9.06
12.41

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

4.30
4.43
5.07
5.19
5.41 

“ÎH)9
6.28
7.25
8.01
8.34
8.65
9.19
9.61

10.35
11.09
11.39
12.12

8.56 12.29
9.54 1.16

Or&știa 
Sitiieria Piski) 
Deva

6.13
6.38
p Branictca 
ț jq llia
7 QTțGuraaadu<•<>< _
7.5o
8.42
9.12
9.41
ci R&dna-Lipov 

1047 raulișu 
10.42 u.vorok 
1L07 
11.37 
12.- 
12.29 Siolnok
12.46. Ru<l»|

1.26 Viena

Zatna 
Soborșiua 
Berzava 
ConopCl

Glogoveț

Aradi)

va

.1 
I

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30 

"6^7
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17 12.31
2.32 5.12 

-- --------- :~țr.

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
9.63

10.27'
10.42
10.58
11.35
11.39

Copșu-ntlrA
Șeica mare 

j Lomneța 
2.32 Ocna

Slblln

11.—
11.21

6.—

2.29
3.02

4 15
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibliu-Copița-inicA

Nibliu
Ocna 
JLdzniicșă 
Seica mare
Copța-mfcă

8.60 10.-
947 10.24
9.45 10.60

10.2(1 11.20
10.49 11.45

i'ucerdea-Odorheiu 
5.7><>j Keglilnulu sAHe^ru 

~irn!

2'.-.Cuceriră

7 38 "Va 
~ --.Ludo«a«Ml.-Bogau

Iernuta
S&npauld
Mirașteu

3.05 10.20
3.35 10 50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58|12.12|

12.36

Simrrlai Piski/-Pel ■'Oț><‘nil*«*trost-uîSim<*riaPiskij

Slnierla
8.36 Streiu 
9.02 Huțega
9.32 Pu.

Crivadia
Banița

8.-

1041
10.51
12-lSlpetroMenl
12.50 ■

1.19
2._
3.04
3.36
3.52 Aradula nou
4.03 Nămelh-Săgh
4.47 Vinga

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

2.42 Petreșenl
3.25 Banița
4.16 Crivadia 
S.lljpui 
5.

7.12

“lega 
reiti 

Siinerla

9.36
1047
10.68_____
11.42 6.41
r_'.-3 7,2t".
1.12 8.14
1.51

Aradu -Timbora♦

L33| 7.3<j|Oriil''«1»»
3.29' .4 I J |M« r r zi fa 1 va

Tlmlțăra

BUtrița-Vlur^șu-I.udoșîi

Aot.t - Numerii incuadrațl ca linii grdse insemniză lirele de ndpte.

9.41
1.11

O)«rh»lu |
5.21
5.4(112.5

3.25
3.58
4 20
4.30
541
6.28
5.53

4 „^«Bhinul-»*».

542
5.55

6.—
7.56

643

Hcghliiulu mAmcncA 

Oșurliriu-Cucrrdca

8.i

Tlmiiaora—A radu

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

r
5.48Tlmlț6ra 

Merczifalva 
Orczifalva 
Viug* 
Neineth-SAgh 
Aradula nou
A rad A

6.19
6.44
7.16 
7 47
8.08
9.02

6.2o
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.—

6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Glilrișu-Turda Turda-(âliirișu

Ghlrițâ
Turda

i |
9.26 4.19
9.47 4.40(1

Turda 
Ghlrlyd

8.29 3.
8.50

Reahinul-sâ».
I

Oțorhelu ’

Mirnșteu 
Sân paula 
lernuta 
M. Bogata 
Ludo ștt 
Clieța 
Cueerdea

6.66
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.35
10.20
1245
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

S—
9.49

1O.2G 
10.39 
11.02 
11.23 
11.53 
12.06 
12.22 
12.50

Slmeria (Piskii-ln led.

Sliuerla (Piakl) 2.18
Cerna 2.3ÎM
Unledtjra ansi

7

I>

Sigliișora —Odorliciu Odorhrlu—Higliișora

340 .
----  I nlcd.-Mmeria (Pi«ki) i

ISighijora 
Odorheiu

îdorheiu
;ighiș6ră

---- l'nleddra
5.38 Cernu

I 9.16 Slmarta

—
9.56

10.151

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu
I


