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Amu pute ave o ideă despre 
neliniștea și îngrijirile ce au dom
nită anulă trecută în tote statele 
europene, decă annă sci de câte 
ori s’a pronunțată în parlamente 
și s’a scrisă în nenumăratele foi 
politice din tote părțile cuventulă 
„pace“. N’autjiamă și nu ceteamă 
mai alesă în lunile dintâiu ale a- 
nului 1888 decâtă de „pace“, care 
aci era „amenințată11, aci erăși „a- 
sigurată11, aci era mai puțină, aci 
mai multă „speranță11 în „susți
nerea" ei.

Cine a amenințată și amenință 
pacea ?

Decă vomă întreba pe cei din 
Berlină, ne voră răspunde, că Fran
cesii cu politica loră de răsbunare 
o amenință. De vomă face între
bare la oficiulu de esterne din Viena 
ni se va răspunde, că Rusia cu 
pregătirile ei militare la graniță 
o amenință; er de vomă voi să 
cunoscemă părerea celoră din Pe
tersburgă ne voră spune, că con
tinuele înarmări ale Germaniei și 
ale Austro-Ungariei și amesteculă 
loră în peninsula balcanică peri- 
cliteză pacea Europei.

Cine der este adevăratulă duș
mană ală păcii, decă nici una din
tre puteri nu vrea se trecă ca 
dușmanulu ei?

Pote că ne vomă apropia mai 
multă de adevără, decă după es- 
periențele tăcute și în anulu tre
cută vomă c|ice, că adevăratulă 
dușmană ală păcii suntă nesfârși
tele pregătiri de răsboiu ale tutu- 
roră, cari țină lumea europenă 
într’o continuă încordare, mărindă 
necontenită sarcinele poporeloră 
și dândă nascere convingerei, că 
ne aflămu cu toții în ajunulă is- 
bucnirei unui groznică răsboiu eu
ropenă și că totă arta diplomați- 
loră de pretutindeni nu consistă 
decâtă în aceea, ca să amână de a<jl 
pe mâne decisiunea.

Situațiunea generala a fostă 
predominată și în anulă 1888 de 
politica Germaniei și a cancela
rului ei. Strigătele de alarmă 
veneau tăte dela Berlină, dela o- 
ficioșii lui Bismark, cari semnalau 
mereu pericule amenințătore pen
tru pace din răsărită și dela me4ă- 
nopte.

Cea mai mare sensațiune a fă
cut’o la începutulă anului publi
carea tractatului de alianță ger- 
mano-austriacă și în legătură cu 
acesta discursulă, ce l’a ținută 
principele Bismark la 6 Februarie 
în parlamentulă germană.

In acestă discursă cancelarulă 
germană a desfășurată drapelulă 
triplei alianțe, Elă a (|isă cu alte 
cuvinte: Ne-amă dată totă silința 
să susținemă bunele relațiunl de 
mai nainte cu Rusia, der decă a- 
cesta n’ar voi să mai mergă cu 
noi, nu o vomă trage de mânecă, 
suntemă destulă de tari prin ali
anțele nostre de a ne apăra la 
casă de nevoiă și în contra Ru
siei și în contra Franciei.

Cu deosebire Francia este care 
pricinuesce Germaniei mari îngri
jiri și temeri și cancelarulă ger
mană nu s’a sfiită a acusa pe 
FrancesI, că uneltescu în contra 
păcii voindă să câștige opiniunea 
publică din Rusia pe partea loră 
cu ajutorulă panslaviștiloră, cari 
suntă dușmanii declarați ai Ger
maniei.

Mortea împăratului Vilhelm I 
întâmplată la 9 Martie și suirea 
pe tronă a fii ului său Friderică 
Iii părea că au avuta ună efectă 
binefăcătoră asupra raporturiloră 
dintre Germania și Francia, căci 
Francesii prețuiau forte multă în
sușirile nobile și virtuțile de re
gentă ale împăratului Friderică III.

Der nu i-a fostă dată acestui 
liberală împărată de a domni de
câtă trei luni și erăși se adunară 
nuorl furtunoșl la granița germano- 
francesă. Măsurile rigurdse luate 
de guvernulu germană în privința 

paspbrteloru, au fostu succedate 
de altele și Francesii au respunsu 
prin contra-mesurî de-unu carac- 
teru totu așa de dușmănoșii.

Suirea pe tronu a actualului 
împărata germană Wilhelm II deș
teptă noue temeri cu deosebire în 
Francia, că densulu va fi mai 
multă înclinată spre răsboiu.

Visita ce a făcut’o însă împă- 
rutulă-Wilhelm II imediată curții 
din Petersburgă și primirea stră
lucită ce i-s’a făcută acolo a 
dată situațiunei ună timbru mai 
pacifică.

Wilhelm II a visitată mai târ- 
cjiu și curțile aliate dela Viena și 
Roma, accentuândă cu acestă pri- 
legiu în deosebi legătura de arme 
dintre Germania, Austro-Ungaria 
și Italia. Mai târețiu împăratulu 
germană a primită contra-visita 
țarului Rusiei la Berlină, care vi- 
sită a fost tălmăcită earășl în fa- 
vdrea păcii.

Decă tenărulu împerată ger
mană a continuată politica din 
afară în spiritulă pacînică ală ta
tălui seu, nu se pote susține totă 
aceea în privința politicei interibre. 
Wilhelm 11 din capulă locului a 
declarată că aderă la principiile 
profesate de buniculă seu Wilhelm 
I, cari nu se unescu cu vederile 
liberale și generose ce le clesia- 
șurase tatălă seu Friderică III în 
proclamațiunea sa cătră poporă și 
în rescriptulă seu cătră principele 
Bismark.

Mână ’n mănă cu cancelarulă 
seu împeratulă germană de a<]I 
tinde a face Germania totă mai 
tare și mai temută. Friderică III 
înse nu se mulțumea numai cu-o 
Germania tare, ci mai voia ca ea 
se liă liberii și lericită.

Revocarea trimisnlui Serbiei din Viena.
Foia oficială din Belgradă a pu

blicată ukazulă regescă prin care trimi- 
sulă «le până acum ală Serbiei la curtea 

din Viena, d-lă Milan BoghicevicI, e 
pusă în disponibilitate și în locu’i e nu
mită consilierulă de stată d-lă Milan 
PetronjevicI ca trimisă serbescă în Viena.

Revocarea d-lui BoghicevicIjiu s’aș- 
tepta în cercurile diplomatice mai alesă 
că densulă e rudă de aprope cu regele 
Milan, a luată parte activă la revisuirea 
constituțiunei și cu ocasiunea procesului 
de divorță între regele Milan și regina 
Natalia, densulă a dusă din Viena la 
Belgradă pe principele moștenitoră.

Causa pentru care densulă a fostă 
revocată se cjice a fi curentulă anti-aus- 
triacă care ar domni acum la curtea din 
Belgradă și d-lu BoghisevicI era ade
rentă înfocată ală Austriei.

Densulă a primită o depeșă dela 
ministrulă de esterne MijatovicI, în care 
acesta în numele regelui îi mulțumesce 
pentru serviciile ce a făcută pănă acum 
și de sub care .serviciu este suspendată. 
Totd’odată i se scrie, că regele îlă lasă 
a alege între a veni la Belgradă ori a 
a merge la Roma ca representantă 
ală țârii. Elă a răspunsă numai decâtă 
că din cause private este silită a refusa 
sâ fie trimisă la Roma și că se va re- 
întăree la Belgradă.

D-lă Kalnoky șl-a esprimată viua 
sa părere de râu, pentru că d. Boghi- 
ceviel părăsesce Viena, unde se bucura 
de multe simpatii, căci lucrase multă 
pentru a întreține relațiunl amicale între 
Austria și Serbia.

Se elice că însemnate schimbări se 
voră face și între personalulă legațiunei 
serbe din capitala Austriei.

Criselc politicei coloniale germane.
Imperiulă germană este încurcată 

nu numai în Africa ostică, la Zanzibară, 
ci și în insulele Samoa și în țera popo
rului Damara de pe teritorulă africană 
sudvestică de sub protecțiuuea germană. 
Revolta din Samoa a costată pănă acum 
pe Germani ună numără mărișoră de 
morțl și răniți. Scirile sosite în Berlină 
aruncă vina pe Americanii, cari trăescă 
în Samoa, că ei ar fi revoltată pe indi
geni. „Btirsen Zeitung“ crede, că fiindă 
Germania și Anglia deplină de acordă
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0 scurta prim la anulu nou 1889.
De abia este ună timpă în decur- 

sulă anului, în care sâ se poftescă atâta 
bine și sâ se iee atâta împrumută ca 
la anulă nou.

Servitorulă seu lacheulă, bucătărese 
seu fata de casă, în deobște toți cei ce 
intră dinteiu în casa, în care amă fostă 
atâtă de fericiți sâ ajungemă anulă nou, 
se întrecă în a ne pofti atâtă în prosă, 
câtă și în versuri totă ce este mai bună 
pe sub sore. Numai o clasă de omeni 
nu primesce felicitări de anulă nou și 
aceștia suntă anume seracii, cari firesce, 
n’au cu ce plăti felicitările. Așaderăne 
aflămă și în casulă acesta înaintea sem
nului caracteristică ală timpului nostru: 
„tote pentru banl.“

Declară sârbătoresce din capulă lo
cului, că departe este de mine cu- 
getulă de a’i taxa pe felicitanții de a- 
nulă nou cu felă de felă de epitete de- 
jositore. Căci acei felicitanțl facă nu
mai ceea-ce din datină și din necesitate 

trebuescă se facă. Că cuvintele loră 
suuă altcum decum suntă simțămintele 
iuimei loră, acesta este numai imitațiune 
seu decă voirnă sâ’i d'cemă mai bine, o 
cultură mai înaltă. Totă lumea este în 
diua de astădl prelinsă de cultură. Decă 
în timpurile mai de de multă se întâm
pla ca sâ’i (jicl cuiva la despărțire cu
vinte ce într’adevâră le-ar fi meritată, 
în diua de astădl te desparți cu cuvin
tele „servă plecată", seu că poftescl 
„diua bună". Chiar și aceste cuvinte 
n’au sâ însemneze ceea ce ar trebui sâ 
însemneze. Și așa noi concedemă cu 
inima liniștită ca sâ fimă felicitați, deși 
prin acele felicitări felicitanții au 
mai multă în vedere favorurile seu bac
șișurile ce le potă căpâta.

Se află forte mulțl omeni, cari în 
restimpă de o jumătate de ană socotescă 
înainte venitele loră estraordinare dela 
anulă nou. Mulțl au căpătată împru
mută mantalele de iernă dela croitori 
numai în contulă evlaviosei datine a 
posesoriloră de bani. Nu numai dati
nile cele vechi, ci și cele nouă au ună 
înțelesă tare profundă.

Pagubă numai, că nu se pote gra
tula statului, său mai bine cjisă, minis
trului de finanțe, ca aeela în forma de 
bacșișă să ierte contribuabililoră măcară 
o parte din contribuțiune. Dăr cu pri
vire la acesta au valore cuvintele poe
tului Dante, ce le-a vâcjută scrise 
pe porta iadului : „lasciate ogni spe- 
ranza! “

Cu puține <jile mai’nainte s’a primită 
de cătră dieta țârii noulă proiectă de 
lege cu privire la apărarea țârii. După 
anulă nou o să vină la desbatere buge- 
tulă, ce se mai telcuesce și cu cuvintele 
„foia de bucate", care se află ilustrată 
în cărțile de dară". Atunci o să aflămă 
că îmulțirea numărului soldațiloră o sâ 
ne coste și mai mare sumă de bani, 
împrejurarea, că sfătuirea asupra buge
tului s’a lăsată pănă după anulă nou are 
să se’mulțumescă numai „părintescei con- 
siderațiunl" față de contribuabili. O să 
se sfătuescă deci înalții seniori (mag
nați), că asupra căroră obiecte să mai 
pună dare.

In anulă trecută s’a aruncată con
tribuțiune mai mare asupra tutunului, ți- 

găriloru, vinarsului și zacharului. Ar fi 
de dorită ca ministrului de finanțe să 
nu’i mai plesnescă prin capă alte pro
iecte de dări nouă, der garanțiă pentru 
acesta nu este, mai vertosă în aceste 
timpuri, în cari ne putemă aștepta în 
tată bună dimineța la ună atacă din par
tea Rușiloră!

Europa nostră este partea cea mai 
vechiă și mai cultivată a lumei. Așa’ml 
spuseră odinibră în școlă învățătorii. 
Atunci eu mă simțeamă fălosă de acestă 
împrejurare! Astădl sunt deja de totu
lui totă lecuită de acea închipuire gro
zavă de odinioră. Prin șirele următore 
așă voi bucurosă sâ’i arătă cetitorului 
pretinosă prin ună esemplu cum ni-se 
înfățișeză în diua de astăcjl Europa, con
tinentală celă mai cultivată !

Intr’un ținut orecare era un proprie
tară agronomă, studiată și cultivată. 
Elă pricepea multă din astronomia, din 
chemiă și alte sciințe și se acomoda strict 
în lucrărilo sale după sciințele ce le po- 
ședea. Elă însemna cu acurateța tote 
venitele și cheltuielile precum și împru
muturile ce le făcea. Dâr astădl elă nu 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 3—1889.

in privința viitorei desvoltărl a lucruri- 
loră în Samoa, în cela mai scurta timpii 
se va proclama protecțiunea germană 
peste insulele Samoa. Corespondența 
diplomatică privitore la insulele Samoa 
s’a înaintată deja congresului Stateloră 
Unite. Foia comercială din Newyork dice 
relativă la acestă corespondență, că 
grupa insuleloră Samoa n’are valore 
pentru Uniunea americană, ca din pri
cina loră să provoca diferențe cu alte 
puteri.

Despre crisa din țera poporului Da
mara comunică o telegramă din Londra, 
că după ună raportă amărunțită sosită 
din Capstadt, tractăiile ce s’au ținută în 
Okanhandja între comisarulă imperiului 
germană Dr. Goring și între căpetenia 
poporului Damara, Kamaherero , s’au 
terminată cu aceea, că Dr. Goring, vă- 
<|endă tractatele încheiate de poporulă 
Damara cu Englesulă Lewis, a recunos
cută,Jcă în fața aceloră acte nu mai are 
nici ună dreptă în țâră. Raportulă mai 
spune, că Germanii părăsescă țera po
porului Damara cu cea mai mare grabă 
și că missionarii s’ară afla în mare pe- 
riculă. După o publicare făcută în „Bor- 
sen-Zeitung“, Lewis ar fi înfățișată ună 
documentă, din care reese, că pretențiu- 
nile sale suntă mai vechi, decâtă trac- 
tatulă de protecțiune germană. Se pote 
aminti, că dela parlamentulă germană 
se va cere ună adausă de 102,000 mărci 
în bugetă pentru acestă teritoriu afri
cană sudvestică.

SCIRILE PILEI.
Balulii vfiduvelorii. Sâmbătă, în săra 

de anulă nou, s’a dată în sala otelului 
„Nr. 1“ din locă balulă Reuniunei pentru 
ajutorarea văduveloră române din Bra- 
șovă-Săcele. Petrecerea a fostă bine 
cercetată, costumulă națională forte bine 
representată. La medulă nopții s’au ju
cată frumosă și forte bine „Călușarulă“ 
și „Bătuta“ de 12 tineri sodall din locă. 
Pecând sesfârșia „Bătuta11, sala începu a 
se întuneca, orologiulă bătea 12, anun- 
țândă încheiarea vechiului anii, și curend 
după acesta sala se lumina din nou și 
apăru ună copilașii îmbrăcată ca ânger, 
care ridicată pe brațele unui tînără a- 
nunțâ sosirea noului ană, felicitândă pu- 
bliculă prin câteva versuri ocasionale. 
După acesta d-lă profesoră Ar. Vlaicu 
prin o vorbire ocasională arătă însemnă
tatea acestei petreceri, menite a întinde 
mână de ajutoră văduvăloră române să
race. Petrecerea ar fi fostă și mai ani
mată, decă după călușară n’ar fi urmată 
acelă lungă și obositoră cotillon, ca ună 
contrastă prea mare, și decă se ținea 
semă de publiculă din Scheiu, în ce pri- 
vesce danțulă. Altmintrelea cu satis- 
facțiune amintimă, că d-na casieră Vic

mai este proprietară, agronomă, pe când 
țăranulă celă fără atâta sciință și as- 
tăcjl se mai ocupă cu cultivarea pămân
tului deși nu șl-a însămnată nici când 
venitele și cheltuelile, cu atâtă mai pu
țină datoriile, despre cari numai din au
rite scie că ce suntă acelea.

Europa se administreză astădl ri- 
gurosă după tote sciințele moderne, der 
din contră face datorii în modă înspăi- 
mântătoră. 'Nici ună bărbată de stată 
din Europa nu se întrebă că „câtă am“, 
ci.'câtă îmi trebuesced. Ceea-ce apoi n’are, 
împrumută — firesce dela Jidovi. De-aceea 
Europa într’adevără nu este mai multă 
a Europeniloră, ci a Jidoviloră, cari au 
venită și vină totă mereu din Asia.

Ană nou fericită deci concetățeni 
europeni, nu vă plângeți și nu desperați 
pentru-căvă apasă pănă la pămentă greu
tatea dăriloră! Căci înzadară nu vă în- 
prumută sume nouă Jidanii, voi trebue 
totuși să plătiți carnetele cameteloră!

In tînăra parte alumii, în America, 
nu se află nici o cultură vechiă. Liberele 
state din Amarica de Nordă suntă numai 
de o sută de aul unite într’ună singură 

toria C. Juga, d-na Otilia n. Orghidană 
dela cassă și d-șorele Maria Dobreană 
și Victoria Iosifă, controlore, ’erau vesele 
de succesulă materială ală acestei pe
treceri.

* * *
Convențiunea comercială. D-lă Titu 

Maiorescu, ministrulă culteloră și instruc- 
țiunei din România, va pleca la 15 Ia
nuarie la Viena, scrie „Românulău, în 
vederea încheierei convențiunei comerci
ale cu Austro-Ungaria.

** *
Faptă lăudabilă. Comitetulă paro.'hi- 

ală din comuna Comlăușă a cumpărată 
la licitațiune publică în dilele trecute 
casa și pământulă unei văduve și a 4 
orfani cu intențiunea ca să vină în aju- 
torulă numițiloră orfani, lăsându-le și 
mai departe în folosință pămăntulu pă- 
rintescă sub condițiuuea, ca după pre- 
țulă de cumpărare să solvescă bisericei 
interese, și să amortiseze capitalulă în 
rate, pănă ce voră plăti întrega sumă, 
când apoi li-se va reda dreptulă de 
proprietate. Comitetulă perochială a 
făcută o faptă vrednică de laudă.

* + *
Artiste române. „Românului11 i se 

scrie din Parisă: „După studiele și ar- 
dorea ce pune în studiarea artei sale, 
tinăra nostră artistă d-șoră Ana Cinpa- 
gea va deveni o bună tragediană11. De 
altă parte d-na Hartulară (Darclee) jocă 
la marea operă din Parisă totă cu mai 
mare succesă. In lipsa vestitei cântărețe 
Patti, rolurile principale le jocă d-na 
Hartulară.

* + £
Sarcofage antice. D-lă Nicolau Ccna 

căpitană ces. reg. în regimentulă de in
fanterie 31, din care ună batalionu se 
află în Bosnia-Herțegovina, a adresată 
din Focia academiei c. r. de sciințe din 
Viena ună raportă despre aflarea unoră 
sarcofage antice pe acolo.

* * *
Reorganisarea Dobrogei. Miniștri ro

mâni suntă ocupați de idea reorganisării 
provinciei Dobrogea. Unii suntă de pă
rere a se numi ună admiuistratoră, alții 
însă susțină ca ea să fiă încorporată la 
România bucurându-se de tote dreptu
rile și privilegiile. In oii ce casă, 
elice „Românulău, se va numi o comisi- 
une specială, care să studieze acestă ces- 
tiune din tote punctele de vedere și să 
înainteze raportulă ei consiliului de mi
niștri.

* * *
Ministerului de răsboiu ală României 

are intențiunea să introducă mai multe 
modificări în fabricarea cartușeloră. In 
acestă scopă a cerută dela tote statele 
din Europa mai multe probe și modele.

* * *
Comitetulti românii pentru esposiția 

din Parisă amintesce domniloră espună- 

stată — și deja astăjl nu sciu ce să 
facă cu banii. In decursulă marelui răs- 
boiu civilă au fostă silite să facă 
datorii, der chiar acele datorii, ce aveau 
să fie plătite numai în anulă 1890, se 
plătescă astădl. Ba ce e mai multă, 
bărbații de stată de acolo nu sciu ce să 
facă cu prisosulă veniteloră. In anulă 
1888 a fostă ună prisosă de 119,612,116 
dolari (dolariulă = 2 fl. 40 cr. v. a.).

Pe anulă 1889 se așteptă deja la 
ună prisosă nou în sumă de 104,000,000 
dolari. Președintele a provocată cu ur
gență pe toți impiegații statului ca să 
micșoreze vama pe mărfuri (deărece 
America din acestea are celă mai mare 
venită), pentru-că nu mai este locă unde 
să se așede banii incurșl pentru visteria 
statului. La 1 Noemvre 1888 se aflau în 
visteriă 223,209,020 dolari în monete de 
aură, 249,979,440 dolari în monete de 
argintă, 24.088,769 dolari în monete 
micuțe de argintă, 36,813,320 dolari în 
note unioniste și mai multe milione în 
alte lucruri prețiose, în sumă de 657, 
296,830 dolari.

La cetirea acestorQ numeri, pe noi 

torl, că produsele d-loră trebue să fiă 
trimise la BucurescI celă mai târcjiu la 
15 Februarie st. n. pentru că după aceea 
vor fi trimise la Parisă. In consecință 
d-nii espunătorl din județele unde suntă 
instituite comitete locale, vor depune produ 
sele d-lor comitetului contra unei recipise 
înaintea acelei date; acei din județele 
unde nu suntă comitete, voră trimite 
produsele directă comitetului centrală 
11 bis str Mercur, care le va elibera 
recipisa. Comitetulă centrală rogă toto
dată cu stăruință pe d-nii espunătorl, cari 
n’au trimisă încă formulele, să le înapo
ieze câtă mai curendă, complectate cu 
tote indicațiunile cerute.

* * *
Esposițiă do pictură in BucurescI. Es- 

posițiunea de pictură, ce s’a întocmită în 
mărețulă paiață ală Ateneului din Bu
curescI s’a deschisă de câteva <]ile și e 
visitată de forte multă lume. S’au in- 
cassată pe fiecare di mai multă de 300 
de intrări. Unele tabelurl au fostă deja 
cumpărate de amatori.

* * *
Conferințele Ateneului din BucurescI 

voră începe în a doua jumătate a luuei 
Ianuarie.

** *
Stânca lui Napoleoni, piarele din 

Stuttgart scriu, că guvernatorul^ din 
Ulm a decisă să arunce în aeră prin 
dinamită enorma stâncă istorică, în ver- 
fulă căreia Napoleon I. a asistată în 
1805 la defilarea trupeloră austriaco după 
capitularea fortăreții.

Amintiri din annln 1888.
Solidaritate. O adevărată bucuriă 

semțim, decă în aceste timpuri critice când 
se cere mai multă ca ori și când să fimă 
solidari, putemă înregistra sub rubrica 
acesta și câteva cașuri de solidaritate 
națională împreună cu binecuvântatele 
ei fructe.

La loculă primă amintimă solidari
tatea confrațiloră noștri din părțile Ca
ransebeșului, care în anulă trecută s’a 
vedită pote mai strălucită ca totdeuna. 
Ei se grupeză în jurulă vrednicului loră 
conducătoră, generală Doila, îlă ascultă, 
îlă însoțescă cu credință și fără șovăire 
acasă, ca și înaintea tribunalului, unde 
îșl manifesteză în fața contrariloră soli
daritatea loră cu densulă.

La 2o Februarie Românii beiușenl, 
prin solidaritatea manifestată cu oca- 
siunea alegere! representanței loră co
munale , învingă asupra partidei uu- 
gurescl.

La 17 Iulie, cu ocasiunea alegerei 
a 4G membri în consiliulă comunală, 
Românii brașoveni, în solidaritate cu 
Sașii, bată partida ungurescă.

Românii din Mehala prin solidari
tate se smulgă de sub jugulă serbeseă.

Europenii pare-că ne cuprinde o amețelă. 
Cultura nostră cea înaltă,. înțelepciunea 
năstră pentru ce ne este bună? Noiplă- 
timă mai pentru fiăcare obiectă scumpei 
nostre patrie dare. Statulă în totdeauna 
este la ușa nostră, mănâncă, bea și /«- 
mtal, împreună cu noi.

Der dragulă meu coeuropenă, decum- 
va ți-se va face greu la inimă (ceea-ce 
nu trebue să ți-se facă chiară la începu- 
tulă anului nou) de frică că prea ușoră 
s’ar pute întâmpla ca să fimă încărcațl 
pentru fiăcare obiectă cu dare, află, că 
parlamentulă englesă a dată la anulă 
1644, 26 Martie, ordinațiunea acesta: 
„Fiăcare familiă să mance în fiăcare 
săptămână cu o mâncare mai puțină și 
prețulă acelei ‘mâncări să’lă depună la 
cassa publică11.

Der nouă, 'har Domnului, ne este 
ertată să mâncămă de atâtea ori, de 
de câte-orl avemă!

Pănă ună-altă însă: „Ană nou fe
ricită11.

(Sch.) V. Florianfi.

Românii din Satu-Chineză prin so
lidaritate îșl eluptă autonomia biseri- 
cescă.

Mișcarea culturală, literară și econo
mică. In Hodoniu din protopresbitera- 
tulă Timișorei, apoi în Șomoscheșă din 
protopresbiteratulă Jenopelei s’au înfiin
țată coruri nouă de plugari.

In comitatulă Hunedorei s’a consti
tuită la 11 Febr. u. definitivă Reuniunea 
femeiloră române de acqlo.

In Oravița d-na Li via Vuia a luată 
inițiativa pentru înființarea unei reu
niuni a femeiloră române din Oravița 
și jură cu scopulă de a ridica o scălă 
română de fetițe.

La 21 Febr. n. s’a constituită Re-u 
niunea femeiloră române din Aradă și 
jură cu scopă de a crea ună fonda din 
care se va înființa în Aradă ună insti- 
tută română confes. gr. or. cu o scdlă 
poporală elementară și cu internată pen
tru edncațiunea feteloră române.

In 10 Martie st. n. s’a constituită 
societatea acționariloră înființătorl ai 
institutului tipografică din Orăștiă.

In 3 Martie șl-a începută activita
tea noulă institută de credită și econo
mii „Bistrițana11 din Bistrița.

La 13 Martie n. șl-a ținută prima 
ședință comitetulă Reuniunei române 
agricole din comitatulă Sibiiului.

In conferința dela 11 Februarie n., 
ținută în Șomcuta-mare, Românii din 
comitatulă Sătmară, Sălagiu și Solnoc- 
Dobeca au' decretata înființarea pe ac
țiuni a unui convictă gr. cat. româna în 
Baia-mare.

In Remetea-Timișană s’a înființată 
ună coră nou de plugari, care în 6 
Martie a dată ună concertă.

In 21 Iunie s’a constituită Reuniu
nea învățătoriloră români gr. cat. din 
ținutulă Lugoșului.

La 1 Septemvre s’a deschisă scola 
de fetițe din Șimleulă Silvaniei ridicată 
de Reuniunea femeiloră române din Să- 
lagiu

In Năsăudă s’a ridicată noulă edi
ficiu ală gimnasiului română.

In Blașiu s’a înființată o nouă scolă 
românescă de gimnastică.

In Clușa s’a luată inițiativa pentru 
înființarea unei reuniuni a femeiloră ro
mâne din Clușă și jură.

In decursulă anului espirată amă 
mai înregistrată și îmbucurătdrea scire, 
că preoții mai multora comune din păr
țile Aradului au liotărîtă împreună cu 
credincioșii loră a se constitui în reuni
uni de moderațiune.

La loculă acesta ar fi a se însemna 
clădirea unui frumosă numără de scdle 
poporale românescl, cum ar fi școla po
porală din Cojocna etc., apoi inaugura
rea mai multora biserici nouă, d. e. bi
serica din Băla, Iclămjelă etc.

Ce privesce literatura, cu mulțumire 
trebue să înregistrămă, că și în decur
sulă acestui ană amă putută anunța a- 
parițiunea mai multoră scrieri valorise, 
mai cu sâmă pe terenulă instrucțiunei 
poporale : scrieri economice, d. e. despre 
stupărită, economia câmpului, industria 
de casă etc., apoi scrieri teologige, pe
dagogice, belestristice și altele. Ba deo
dată cu serbarea aniversărei de 50 de 
ani a „Gazetei Transilvaniei11 a începută 
să apară și o fbiă musicală, „Musa Ro
mână11, care este deja forte lățită.

Ună pasă de mare însămnătate s’a 
făcută în literatura română și prin ho- 
tărîrea de a se tipări cărțile bisericescl 
din biserica română gr. or. cu litere la
tine, care hotărîre s’a luată în congre- 
sulă națională bisericescă gr. or. con
vocată la 1 (13) Octomvre în Sibiiu.

Iubileuri. Decă e vorba ca și ună 
poporă asuprită și lipsită de libertate să 
aibă dile de veseliă, atunci anulă 1888 
cu (|i de veseliă s’a începută pentru no; 
căci la 1 Ianuarie și în presăra ac 
Jile s’a sărbătorită în Brașovă jubik 
de 50 de ani ală „Gazetei Transilvanii 
care a fostă salutată de Românii < 
tâte unghiurile.

O (ți sărbătorâseă a fostă penti
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Românii grânițerl din tostulă regimentă 
aid doilea de graniță din Năsăudă jitia 
de 4 Octomvre st. n. când cn mare so
lemnitate s’a serbate auiversarea de 25 
de ani dela deschiderea gimuasiultii ro- 
mânescă de acolo înaugurândn-se toto
dată noulă și pomposulă edificiu gimna- 
sială.

Dintre particulari șl-a serbată la 17 
Noemvre jubileulu de 50 de ani ai ac
tivității sale de advocată, d-lă losifil 
Popă din Șomeuta mare, apoi jubileulă 
de 50 de ani ca învățătorii d-lă Iosifă 
Novacă din Oravița montană cari au 
primită cu acestă ocasiune vii dovedi 
de simpatiă.

îmbunătățirea sârtei clerului mi- 
reanu în Romania.

Raportul Presfințitului Episcopă Sil
vestru al Hușilor pentru fixarea parochie- 
loră urbane și rurale din tdtă țera, în
fățișată sf. Sinodă din sesiunea trecută, 
a eșită de sub țipară. Extragemă din 
elă următdrele date interesante:

Raportulă constată existența în tdtă 
țera a 983,214 familii ortodoxe române, 
însumândă 4.327.561 suflete, cu 6761 bi
serici slujite de 4683 preoți mireni, 123 
diaconi, afară de acei clerici mireni 
aflațl în serviciulă mănăstiriloră și ală 
schituriloră de maici. Se înțelege, că 
în acestă cifră nu intră preoți și diaconi 
monahi. Raportulă conchide la admi
terea a 297 parochii urbane și 2734 pa- 
rochii rurale pentru tdtă România. Scă- 
dendu-se bisericile ce au fondurile loră 
particulare de întreținere, rămână 606 
preoți și 123 diaconi în parochiele ur
bane și 4077 preoți în parochiele rurale, 
ală căroră numără urmeză a se reduce 
treptată pănă la rămânerea unui preotă 
de fiecare parochiă. Raportulă propune 
încă o mulțime de măsuri relative la ri
dicarea în generală a stărei bisericei 
nostre naționale, tote vrednice de, luată 
în considerațiune, der împreunate cu 
mari greutăți financiare. Mijlocele pro
puse de Presfințitulă Episcopă Melclii- 
sedecă ală Romanului pentru îmbunătă
țirea sortei clerului mireană suntă: a se 
hotărî imediată ună bugetă fiecărei pa- 
rochie de 2000 lei anuală, din care 1200 
lefa preotului în sarcina statului, er 800 
lei pentru întreținerea celorlalți servitori 
ai bisericei în sarcina comuneloră ori a 
județeloră cu obligațiunea prin lege a 
se înscrie din oficiu în budgetele loră ; 
în modulă acesta statuia ar ave îndato
rirea a prevede în bugetă pentru exis
tența parochieloră o sumă de 3.637.200. 
Și acestă sumă este minimulă posibilă, 
căci lefa de o sută lei va urma a se 
împărți între mai mulțl preoți aflațl acțl 
în cele mai multe parochii pănă se va 
reduce numărulă loră la unulă. Statulă 
dec) va trebui să se execute, decă vo- 
esce într’adevără îmbunătățirea sortei 
clerului mireană, ceea ce se impune ca 
o onore națională.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Veneția infer., Decemvre 1888.

Cu ocasiunea visitărei cancelariei 
notariale din Veneția inf. prin Ilustri- 
tatea Sa Domnulă oomite supremă ală 
Comitatului Făgărașă, însoțită de doi 
funcționari din centru și de primă-pre- 
torele cercului, înainte de a începe vi
sitarea oancelariei, a cercetată școla ca
pitală din locă, la care este încorporată 
și școla confesională, ce formeză clasa 
I. Cu acestă ocasiune esaminându-se 
elevii școlei capitale din mai multe o- 
biecte de învățămentă, cu răspunsurile 
cele bune și precise Ilustritatea Sa s’a 
declarată pe deplină mulțumită și în ge
nerală în ceea ce privesce învățămăntulă. 
A observată însă că șalele de învăță
mentă suntă nevăruite și cu deosebire 
sala pentru clasa I. Aci este de obser
vată, că văruitulă totdeuna s’a îndepli
nită prin concursulă primăriei comunale, 
der în anulă acesta deși s’au făcută re- 
ceroările de lipsă, primăria n’a făcută 
nimică și astfelă responsabilitatea nu 
cade asupra Eforiei școlare, care nu are 
nici o ingerință asupra văruitului salei 
pentru elevii școlei confesionale, ci nu

mai față cu înaintarea învățământului. 
Deci ar fi de dorită ca primăria comu
nală la reeereările autoritățiloră confe
sionale în viitorii să dea mai multă su- 
cursil și ascultare pentru ca în cele din 
urmă responsabilitatea să nu cadă asupra 
autoritățiloră confesionale, cari în cele 
mai multe cașuri suntă avisate a recurge 
la foruri mai înalte pentru a’șl putea 
împlini chemarea.

Voila. Deeem”re 1888.
Ilustr. Sa d-lă comite supremă ală 

Comit. Făgărașă, Horvâth Mihâly, în 
luna lui Decemvre a. c. a întreprinsă o 
călătoria, spre a visita (scontra) ofieiele 
notariale precum și agendele loră co
munale din întregii comitatulă său. So 
sindă în comuna Voila însoțită de d-lă pro- 
tonotară I.Turcu,'protopretoreleHerszânyi 
d-lă fisică comitatensă Dr. Popă și me- 
diculă cercuală Szabo, a visitată și șeola, 
unde, ascultândă și esaminândă răspun
surile miciloră elevi din classa I-II, a 
rămasă tare mulțămită; de aici a mersă 
în clasa de fetițe, la care funcționeză ea 
învățătore — nu tocmai dela începutulă 
anului școl. — d-na Regina Bunea și 
unde încă a rămasă forte mulțămită și 
în specială i-au plăcută frumosele lucruri 
monufacturall, lucrate de eleve; er în 
urmă a trecută în clasa superiără, adecă 
a trecută în clasa III-IV, și aci după o 
esaminare din mai multe obiecte a fostă 
de asemenea forte plăcută surprinsă și 
mulțămită. In fiă-care clasă a mulță
mită respectivului învățătoră în specie, 
er în clasa superioră a mulțămită tutu- 
roru în genere, ițicândă, că a înțelesă 
încă mai de multă, că școlele grănit. 
suntă în raugulă primă, și că acesta 
este a se mulțămi Ilustr. Sale d-lui Ba- 
ronă Ursă, carele cc.onduce aceste școle 
cu brață tare.

De aci a plecată apoi în alte co
mune. Priveghetorulii.

Ixrterrxplă,ri d.iferite.
Sinucidere. In hotelulă Panonia 

din Clușiu s’a împușcată la 9 Ianuarie ună 
tînără. In registrulă călătoriloră era 
trecută cu numele Alexander Nagy, calfă 
de lăcătușă, din Steinamanger.

Kulturegyletulu furatu. Unu discă 
de colectată bani pentru Kulturegylet 
a fostă jefuită de banii din elă de cătră 
o fată din casă. Noroculu Kulturegyle- 
tului, că abia erau câțiva creițarl de 
aramă în discă, cu cari nici ună guuoiu 
n’ar pute maghiarisa.

Sinucidere. O a doua sinucidere 
s’a întâmplată în Clușiu.|Susana Pataki, 
o fată de 35 de ani, se împușcă în gură 
cu ună pistolii încărcată cu ace.

Fabricaținnea și coiisiunaținnea bentnriloru spir- 
tnose în România.

In situațiunea presentată Camerei 
de ministrulă de finance, găsimă ună 
tablou, care ne dă datele corecte despre 
fabricațiunea și consumațiunea beuturi- 
loră spirtuose în România.

După acestă tablou, beuturile aflate 
în deposită la 1 Aprilie 1888 se urcă 
la cifra de 5.314.825 litri spirtll de 
45,632,925 grade și 1.167.319 litri bere.

Beuturile indigene fabricate în cur- 
sulă anului 1887—88 atingă 3.615,394 
litri spirt de 29.106.922 grade și 1.272.950 
litri bere.

Cantitățile acestea dau în totală 
8.930.219 litri spirtă de 72,739,847 grade 
și 2.440.278 litri bere.

Din acestea s’au consumată în {eră 
4.741.970 litri spirtll de 39.437,270 grade 
și 1.780.486 litri bere-, s’au esportată 
1,400.810. litri s/)ii tu de 13.343,355 grade 
și 4610 litri bere.

Beuturile râmase în deposite la 30 
Septemvre 1888 suntă: 1.897,711 litri 
spirtă de 16.512,514 grade și 544, 565 
litri bere.

Taxele percepute de tesaură în șese 
luni din anulă 1888—89 atingă 3.142.984 
franci pentru spirturl și 352.830 pentru 
bere, consumate bine înțelesă în țâră.

Taxele percepute dela beuturile im
portate dau următorele cifre: Spirturl 
fr. 10.176., diferite rachiuri fr. 13.404; 
bere fr. 2.666; licoră fr. 5.195.

Rachiurile indigene au produsă fis
cului fr. 1.159.437.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)

Berlină, 15 Ianuarie. Impera- 
tuliî a deschisă în persână dieta. 
A accentuată anume speranța în 
susținerea mai departe a păcii și 
a pusu în perspectivă ușurarea 
dăriloru. Acesta a făcuta bună 
impresiune.

Parisu, 15 Ianuarie. In culoarele 
camerei a provocată Floquet pe 
deputatulă Lauer se-șî justifice de 
pe tribună învinuirile sale în pri
vința înstrăinării fonduriloră se
crete pentru propagandă contra 
lui Boulanger. Aceste învinuiri 
suntă clevetiri infame. Lauer re- 
fusă declarându, că’i va trimite 
lui Floquet martori, în casă când 
nu’și retrage espresiunea. Floquet 
declară, că nu va primi martorii.

Intre Rochefort și între depu
tatul Q Lissagaray a fostă ună 
duelu, cu care ocasiune s’au rănită 
amândoi.

Sofia, 15 Ianuarie. Cu ocasi
unea schimbării anului prințulu 
Ferdinand, regele Milan și prin
țulu Nikita au schimbată între clenșii 
cordiale felicitări.

DIVERSE.
Unu directoră de balamucii înebunită. 

Se scrie din Londra după o depeșe din 
New-York, că d. Magdonald, medică- 
alienistă și directorulă spitalului de ne
buni din acestă orașă, a înebunită fără 
de veste. Intr’o dimineță s’a dus în bu
cătăria spitalului și a cerută sâ guste 
supa, ca de obiceiu. D’odată a plesnită 
pe bucătară cu lingura, cu care gustase 
din casană. Bucătarulă credendă, că 
asta e o pedâpsă pentru că n’a făcută 
supa bună, l’a lăsată sâ plece. Directo
rulă s’a dusă la nebuni și a începută 
sâ-i bată cu ună băță forte grosă. Chiar 
nebunii furioși au rămasă uimiți. Pe 
urmă nenorocitulă directoră s’a dusă în 
camera nevestei lui și a începută să facă 
o mulțime de estravagauțe. La țipetele 
acesteia au alergată mai mulțl ămenl și 
au legată pe directorulă. Din cercetările 
altoră doctori s’a constatată, că bietulă 
directoră a înebunită cu desăvârșire și 
că nu mai e speranță să se îndrepte.

Vesuvulu. Din Neapole se semnaleză 
o mare activitate a Vesuvului. Se ob
servă colosale colone de fumă și masse 
aprinse. Lava se varsă pănă la piciorulă 
conului sudostică.

Fenomenu fisiologicu esplicatu de un 
copilu. Fiulă unui arendașă se silea a 
face să înțelegă pe ună camaradă ală 
său din școlă, cum răsare grâulă. — După 
ce ai sămănată grâulă, pui băligară de
asupra. Atuncea, fiindcă grâului nu-i 
place mirosulă băligarului, care precum 
scii e fdrte neplăcută, se grăbesce să 
esă din pămentă și să se ridice câtă mai 
susă ca să nu-lă mai simță.

Din viața lui Newton. Marele Newton 
era omulă celă mai distrasă și oratornlă 
celă mai... nulă din Camera Lorziloră. 
Avea o singură servi tore, care-i făcea 
și bucate. Intr’o cji Betty, (așa o chema) 
trebuindă să se ducă în piață, lăse pe 
stăpânul ă său în bucătăria, ca să supra
vegheze fierberea ouăloră. „Să mai aș
tepți cinci minute să se încălițescă bine 
apa, și apoi să arunci oulă înăuntru; 
pănă atunci mă întorcă și eu“, ițise Betty 
lui Newton. Marele astronomă luă oulă 
în mâua dreptă, ținândă ceasorniculă în 
stânga; după cinci minute arunca cea
sorniculă în apa clocotită și băga oulă 
în buzunarulă jiletcei. Când Betty se 
întorse, ceasorniculă ferbea în ting re 
și oulă se transformase în omletă în 
buzunară. Singurulă discursă pronunțată 
de Newton în camera Lorițiloră în timpă 
de 30 de ani, a fostă următorea 
frasă, aruncată unui ușieră ală camerei: 
„Ușieră, închide ferestra că trage vântul! “

^ei răsbunătorl. O istoria hazliă ne 
sosesce din estremulă Orientă. Orașulă 

Fu-Tshen peșede mai multe pagode 
(temple), printre care una este locuită 
de dei răsbunătorl. Aci vină de se rogi 
cei cari voră ca vre-o nenorocire să căiță 
asupra vrăjmașiloră loră. Acum câtă-va 
timpă muri de-o-dată comandantulă tru- 
peloril din aceltl orașă. Poporulă de
clară, că deii răsbunătorl trebue să fi 
pricinuită mortea sa. Vice-regele, spre 
a da satisfacțiune opiuiuuei publice,1 or
donă să se aresteze deii vinovațl. Guver- 
norulă orașului se transportă în reduta- 
bilulă Ionctuor și arestă 16 idoli. Der 
mai înainte d’a lua pe criminali, Jacestă 
funcționară ordonă să li-se scoță ochii 
spre a nu pute să recunoscă pe jude
cătorii, cari îi voră osândi și să se răs- 
bune în contra loră. Judecătorii ordo
nară să li-se tae capetele, ceea-ce se 
facil.

0 victimă a corsetului. De câte-orl 
nu s’a atrasă atențiunea asupra rpre st.rîn- 
sei înșinorărl a corsetului, der se vede, 
că deșertăciunea d’a apără cu taliă 
sveltă învinge la dame orl-ce povață 
bună. La undă din ultimele baluri mas
cate din Petersburgă uneia dintre visi- 
tatorele balului nobilimei i-se făcu rău. 
D-șora Jakoleff, așa se numesce victima 
corsetului, fu dusă în garderobă și cu 
totă ajutorulă medicală, ce i-s’a dată 
îndată, muri. Din pricina pre strînsei 
înșinorărl a corsetului fu lovită de apo- 
plexiă (dambla) de inimă.

Din viața lui Winkler. Celebrulă pro- 
fesoră dela școla politechnică din Viena, 
E. Winkler, îșl făcea cuTsulă său ordinară 
de matematică. Venindă asupra proprie- 
tățiloră liniiloră paralele, elă le defini 
astfelă: Două linii paralele suntă acelea 
cari în curând ă se voră întâlni. La acâstă 
definițiune nouă cu desăvârșire, aucțitorii 
începură să strige : Oh! Oh ! esprimân- 
du-șl mirarea loră. Elă însă le adaugă 
— Nu vă mirați, d-loră, sunt în stare 
a vă proba că așa este. Acum câțl-va 
ani împrumutasemu pe ună bună prietină 
cu o sumă ore-care de bani, asigurân- 
du-mă că în curendă mi ’i va înapoia. 
După ce a trecută mai multă vreme, 
întâlnindu-lă i-am cerută paralele. In 
curendă îmi răspunse elă. Pănă astă-dl 
încă nu mi le-a dată. Vedeți der, că două 
lucruri, cari trebue să se întelnescă în cu- 
rlndil, eu și banii mei, nu s’au |întâlnită 
de locă. Așa e și cu întâlnirea liniiloră 
paralele.

Lo* De mâne încolo diarulă nostru 
se va trimite numai celoră ce și-au re- 
înoitu abonamentul^.

Adniinistrațiunea.

Cursul ii pieței Brașovii
din 12 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.23 Vend. 9.24
Arginta românescă - „ 9-10 H 9.15
Napoleon-d’orI - - - „ 9.54 n 9.57
Lire turcescl - - - „ 10.82 n 10.88
Imperiali - - - - „ 9.82 n 9.88
GalbinI „ 5.65 H 5.72
Scris, fonc. ,,Albina“6"/„ „ 101.- n —.—

ti >1 11 u ;U „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl - - - „ 124.- n 125.—
Discontulă --- - 672--8°/0 pe ană.

Cursuln la bursa de Viena 
din 14 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4“/0.................................. 101.60
Renta de hârtii 5u/0....................................93.50
împrumutul^ câiloră ferate ungare - 144.30
Amortisarea datoriei câiloră ferate de

oști ungare (1-ma emisiune) - - 98.75
Amortisarea datoriei căilorh ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei câilorh terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 116.75
Bonuri rurale ungare . ... . iqj.— 

Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.—
Bonuri rurale Banath-Timișă - - - 104.25
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 10-1.25
Bonuri rurale transilvane ... - 104.25
Bonuri croato-slavone î....................... 104.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 883.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 314.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 312.— 
Galbeni împărătesei..........................................5.69
Napoleon-d’orI -------- 9.141
Mărci 100 împ. germane ... - 59.15/7‘/2
Londra 10 Livres sterlînge- - - - 120.80

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Prețuiri iibniuiuieutului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anii

Pentru România și străinătate: 
trei luni 
șese luni 
unu anu

I'e
H

n

10
20
40

franci

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
pe
Pe 
pe

PUBLICAȚIUNE.
Duminecă în 7.5 Ianuarie st.

r. (27 st. n.) la 2 ore p. m. în 
I cancelaria comunei Perșani se 

va licita baia de petră a bise- 
ricei de acolo, pe o durată de 
10 ani după olaltă, condițiu- 
nile de licitațiune se potă ve
dea pănă în cțiua destinată la 
oficiulu parochial din Perșani. 
Prețulu strigărei e cu 160 fl. 
v. a. pe anu.

Perșani, în 23 Decemvre 1888. 
Oficiulu parochială.

Ioana P. Ințiu.

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

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

Perșanî, în 23 Decemvre 1888. 
Oficiulu parochialu.

Ioana P. Ințiu

Sosirea si jtearea trennriloro si poslsloro îi Brajovo.-'
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovii la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute săra. 
Trenulă mixta Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovii la București:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amecțl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovii:

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

2. Dela Bucureci la Brașovii:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după ametjl.

A. Plecarea postelorft.
a) Dela Brașovă la Reșnovu-ZUrnescl-Branu: 12 ore 30 m. dupăam^cjl.
b) , ,, ,, Zizinu: 4 ore după amecll.
c) ,, „ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
d) „ „ la Făgărașil: 4 ore dimineța.
e) „ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

2 fl.
1 11.
50 cr.

anti
șese 
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
8
4
2

luni g
franci

5)

»

anu
șese luni .
trei luni .

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, se binevoicscă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

pe
Pe
Pe

ei >3 ei nnn ei

Mersulu trenurilora
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta- Predealu Predealiî—Budapesta
Aradii-B.-Pestal C’opșa-micd—Sihiiu

jTren de 
per- 'i 
sbne

Trenu 
accele

rate

Trenă 
omni
bus

Trenn 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

TrenA 
omni
bus

Trenu 
omni

bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pera.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pern.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

VArad-Velencze 
Fugyi-VAsArheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș
Ghirbeu
Nădfișel

Oradea-mare 4.18

8.—
2.-
4.05
5.47
7.01
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu
10.34

3.10
T38

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

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
g 24|IBlașiu

Crăciunelti

BucurescI 
Predeal* 
Timișa

Viena
Budapesta
Szolnok

Brașovii

Feldiora
Apața
Agostonfalva 
Homorodil
Hașfaleu
Sigliișdrft
Elisabetopole
Mediașii

Copșa mică

Mic ăs as a

Apaliida
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințula de 
Aiud
Teiușu 
Crăciunela
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașii 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
Homoroda 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovii

Timiști
Predeal*

BucurescI

11.15 
I 1.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.< 17
2.26
3.11
3.24
3.54
4.1 >9
4.21
5.11
5.45

T“>
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28

4

9.35

6.38
6.56 Teiușil 
ț Aiuda
Ț 4] Vințula de susa

9.18 ui6ra
|Q _  Cucerdea
10 09'Ohiiișu
10 19 ^-pahida 
lîă Cl,’“

12.34 Nădășelă
12.52 Gîhrbău
1.34 AghireșH
2.19Î Stana
2.46 Huieclin 

Ciucia 
iBucia
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V Asârheli
V ârad-V elencze

I
I

3.31
3.59
4.32,
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladiiny 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

Aradd

Glogovața
Gyorok
Paulișd
Radna-Lipova 
jConop
Berzava
Soborșinh
Zamh
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibota
Vințula de josh
Alba-Inliii
Teiușil_________

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

2-1,
9.05

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

iTeiușrt
Alba-Iulia
Vințulti de 
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva 
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamil 
Sobor.șintl 
Berzava 

IConoph
Radna-Lipova
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradu

josa

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

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

1.42
2.32

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

11.-
11.21

Copșft-inică
..Șeica mare 
/Ldmneștt 
Ocna
Sibliu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

Sibiiu-Copșa-m ică
1
Sibiiu
;Ocna 
Lomneșa 
'Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.-
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea - Oșorlielu 
Beghinulu săsescib

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Simeria Piski t-Peti*oșeiii Pet roșeni-Simeria (Piski)

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

Simeria
Streiu
Hațegh
Pui
Crivadia
Banița
PetroșenI

8.
8.1

1
6.47 2.42 PetroșenI 9.36
7.40 3.25 Banița 10.17
8.51 4.16 Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 5.58 Hațegh 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41

10.-

---------------------------------------------- -----------------------------------------------
Wurtșu-Eudoșii-Bistrița Bistrita-Mur£sfi-Eudosu

Murășh-Ludoșa 
Țagu-Budatelech 
Bistrița

~ I p2 Țagd-Budatelecu
____ j Mureșa-Ludoșa

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză 6rele de nopte.

9.41
1.11

Timișora—Aradii

Arailă 6.05 5.48 Timișora 6.25 5.-
Aradula nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-SAgh 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradula nou 9.11 8.01
Timișora 9.12 9.02 Arailă 9.27 8.17

Glilrisik—Turda5 Turda—(«hirișu

Ghirișii 9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghirișii 8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora 6.05 Odorheiu 5.38
Odorheiu 9.45 Sighișoră 9.16

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Cucerdea
Cheta 
t n ’
Ludoșh 
M.-Bogata 
Iernuta
Sânpaula 
Mirașteu

)

I
Reghinul-săs.

Oșorhelu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.- 4.58 —
7.56 7.—

Beghiuulu săsescu'
Oșorheiu-Ciicerdea

: Reghinul-săs. 8.35 8.-
’nul 10.20 9.49i Osorheiu ;

] 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaula 7.40 12.58 11.02
Iernuta 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludo șa 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Tnied.-Simerla (Piski)

Uniedăra 9.30
Cerna 9.56
Simeria 10.151


