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Germania predomină ac|i situa- 
țiunea generală politică, Francia 
este isolată și umilită, der ideile 
cele mari sociale, cari înainte cu 
o sută de ani au cutrierată lumea 
rumpendu lanțurile feudalismului 
și cucerindu inimele popdreloru 
pentru libertate, egalitate și frăție
tate, aceste idei liberătore totă nu
mai în pămentulu francesă se potfi 
desvolta.

Republica francesă va serba în 
anulu acesta centenarulu marei re- 
voluțiunl dela 1789 care a desfă
șurată drapelulu libertății, procla- 
mându mărețulu principiu că toți 
omenii suntă egali din nascere, cu 
aceleași drepturi și datorii.

Ideile și principiele mari și ne- 
peritdre dela 1789, au produsă pu
ternica mișcare de libertate în totă 
Europa, care a schimbată dela fun
damentă ordinea stateloră și con- 
dițiunile vieței lord sociale. Der 
ca totă ce e măreță în lume așa 
și principiile generose dela 1789 
au produsă în aplicarea loră prac
tică prea grăbită și esagerată nisce 
efecte contrare și durerbse. S’au 
făcută mari greșeli în urma cărora 
a trebuită să sufere multă popo
rală francesă, care din libertatea 
ce a dorit’o, s’a alesă cu-o stăpâ
nire autocrată și despotică.

Este o nenorocire pentru causa 
libertății europene, că Francesii de 
ac]I suferă încă în mare mesură de 
urmările rele ale greșeleloră din 
trecută. Republica este desbinată 
în partide, cari se combătu unele 
pe altele cu mare înverșunare.

Anulă 1888 n’a fostă de bună 
auguru pentru stabilitatea așecjă- 
minteloră republicane în Francia. 
Tdte relele isvorescă cum amă 
clisă din nențelegerile ivite în anii 
din urmă în sînulă republicaniloru. 
In anulu acesta au venită radicalii 
la cârmă, der ei pănă ac|î n’au 

fostă capabili de a câștiga auto
ritatea cuvenită guvernului repu
blicană.

In iața cabinetului radicală 
Floquet s’au întărită partidele mo- 
narchiste, venindu-le în ajutoră 
mișcarea condusă de generalulă 
Boulanger, care a fostă alesă suc
cesivă în o mulțime de departa
mente și a căruia acțiune culmi- 
neză într’o viuă agitațiune contra 
actualei constituțiuni.

Radicalii republicani se întrecă 
cu Boulangiștii în setea loră a 
se impune țerii cu orice preță și 
aceste sbuciumărl interibre au 
creată Republicei francese o tristă 
perspectivă.

Francia — cjic.e unulă din fia
rele moderate — șl-a organisatu 
armata aducendă sacrificii ne mai 
pomenite, Francia s’a lepădată de 
poftele de a face cuceriri colo
niale ce-i consumau pănă mai 
deunăc}! forțele, Francia șl-a vin
decată multe din ranele rentase 
de pe urma desastreloră dela 1871 
și astfelu pregătită ea ar pute ține 
peptă cu orice evenimente din 
afară în momentulă supremă, decă 
luptele nesfârșite din întru nu 
i-ară zădărnici speranțele.

Lupta cea mare, care va de
cide pote asupra sorții republicei 
s’a încinsă între ministru-președinte 
Floquet, radicalulă, și între gene
ralulă Boulanger, care, după unii 
aspiră la dictatură, er după alții 
lucră pentru restabilirea monar
ch iei.

Boulanger cere revisuirea con
stituției. O cere și Floquet ca se 
îlu paraliseze. Celu dintâiu îșl 
câștigă totă mai mulțl aderenți 
și sprijinitori, monarchiștii de tbte 
colorile îlă susținu pe față și în 
ascunsă, c.elă din urmă nu e totă 
așa de norocosu in încercările sale 
de a uni pe republicani, cari se 
certă mereu între sine, elă der are 
puterea în mână și se va folosi 
de ea pănă când va pute.

Amândoi eroii cjilei Floquet ca 
și Boulanger suntă priviți din par
tea Germaniei cu aceeași neîncre
dere. Floquet, <|ică Germanii, ca 
radicală ce este, nu pote se renunțe 
la ideia de revanșă, er Boulanger 
decă va reuși într’ună leliu seu 
altulu va împinge Francia aseme
nea în resboiu.

încordarea ce domnesce între 
Francia și Germania se reflecteză 
și asupra lupteloră interiore și nu 
odată i s’a imputată ministrului 
Floquet din partea germană, că 
elă, care a fostă odinidră antago- 
nistulă Rusiei absolutistice, s’a îm
păcată cu Țarulă și cu guvernulă 
lui. Asemenea i se împută gene
ralului Boulanger că cocheteză me
reu cu Rușii.

Orl-ce resultată ar ave der 
luptele din năîntrulă Franciei, 
acesta va înfluința în modă deci
sivă și asupra păcii lumei și de 
aceea toți amicii progresului tre- 
bue se dorescă ca Francia se sca
pe de crisa ce-o bântue teaferu și 
iără ca prin acesta se sufere sfân
ta causă a libertății poporelor, ce 
au inscris’o Francesii deodată cu 
drepturile omului pe drapelulu re- 
vojuțiunei dela 1789.

Sinodulu bulgarii în contra prințului.
Intre sinodulă episcopescă ală Bul

gariei, ce e întrunită în Sofia, și între 
guverna s’a ivita una conflicta forte 
aspru. Intre membrii sinodului se află 
și episcopula Clement, care e destula 
de cunoscuta prin purtarea sa din anul 
trecuta. Sinodala nu voesce sub nici o 
condițiune să recunoscă pe principele 
și să provocă în acesta privință la ins
trucțiunea Exarcliului din Constantino- 
pole, singurula căruia sinodala îi este 
supusa. Așa a declarata sinodulă. In- 
tervenirea ministrului culteloră n’a avuta 
succesa și episcopii au refusata provo
carea lui d’a visita pe principele. Din 
causa acesta Stambulov, ministrulă-pre- 
ședinte. i-a provocata pe episcopl, se 

dice, ca în trei (Iile să părăsescă Sofia, 
der episcopii i-au răspunsă că numai 
forței voră ceda. Se dice că guvernulă, 
ca represalii, vrea să refuse a recundsce 
hotărîrile sinodului. Guvernulă dealtmin- 
trelea îșl dă silința să aplaneze afacerea 
pentru ca cu ocasiunea procesiunei la 
sfințirea apei (Boboteză), la care de obi- 
ceiu asistă principele, se se evite o^e- 
ventuală manifestațiune publică.

Flotilă, pe Vistula.
Cu privire la soirea foiloră polone 

din Lemberg, că guvernulă rusă voesce 
să organiseze o flotilă pe Vistula între 
Varșovia și Demblin, s’a publicată o. 
desmințire din Varșovia. „N. fr. Presse“ 
încă a primită o asemenea desmințire 
din Lemberg, der să adauge, că ministe- 
rulă de comunicațiune din Petersburgu 
a întrebată confidențială, înainte cu câ
teva săptămâni, pe câțl-va proprietari de 
corăbii pe Vistula și pe Niemen, decă ar 
pune la disposițiunea guvernului și anu
me cu ce preță, corăbiile loră în casulă 
unui răsboiu.

Sporirea trnpelorfl rnsescl din Tnrcliestaiiu.
Din Odessa se comunică diarului 

„Pol. Corr.u, că în timpulă de față se 
trimită de acolo întăriri de trupe pen
tru armata rusescădin Turchestană. Cela 
dinteiu transportă a sosită deja în Ba
tum și au să’i urmeze încă altele. Din 
Batum se transportă mai departe tru
pele pe noua cale ferată asiatică cen
trală. Se cjice, că trimiterea acestei în
tăriri de trupe și-ar ave temei ui u_ în no- 
ulă plană generală de dislocare..

Unu congresu catolicii.
Episcopatulă spaniolă plănuise, pre

cum se anunță, ținerea unui congresă 
catolică ca manifestațiune în favorea pu
terii lumescl a Papei. Oficidsa „Italie“ 
din Roma aduce scirea, că guvernulă 
din Madridă a interdisă ținerea congre
sului. In contra acestei scirl, raporto- 
rulă din Vaticană ală foiei „Pol. Corr.“

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

0 cji d.e poznâ.
('Intemplare estiasă din albuinula meu.;

Era o dimineță roce, ună geră de'țl 
clănțănia dinții’n gură și mustața ți-se 
făcea sloiu; crivățulă șuera cumplită 
prin stradele late ale orașului împrăș- 
t.iindă cu furiă fulgii de zăpadă în tote 
părțile. Era o vreme, de nici ună câne 

■să nu fi scosă afară.
Deși veculă- era atâtă de nepotrivită 

pentru preumblare, cu tote astea stradele 
furnicau de mulțime de omeni, cari 
treceau voioși cu pasulă loră iute de 
obște cunoscută ală locuitoriloră din 
acestă orașă. Mii de omenii, tranvaiurl, 
trăsuri private, birjari, pare-că eșiau mereu 
mereu din pămentă, căci sgomotulă și 
huruitulă nu se mai isprăvea.

Totulă era în piciore, numai eu stamă 
la ferestră și priveamă, și cum priveamă 
mă minunamă de ceea ce vedeau ochii 
mei. Nu’ml puteamă da semă de tumul- 
tulă și îmbulcjela cea mare pe ună timpă 
atâtă de urîtă și rece.

„Să fie vre-o răscdlău, cjiceamă, „asta 
nu se p6te, căci trecătorii suntă veseli și 

neînarmați. Să fiă vre-ună scandală în 
apropiere, vre-o îngropăciune, cununiă 
să fie..!..!“

Așa îmi sfărîmamă capulă să gă- 
sescă pricina acelei mișcări, der după 
cum se vedea, cjiua aceea nu era <|iua 
deslegării gâcituriloră, căci nu ajunsei la 
nici ună resultată. Am stată multă 
timpă răcjimată cu capulă de ferestră și 
mă cugetamă, der înzadară. In fine în- 
vingendă curiositatea, mă decisei să facă 
o mică preumblare, ceea ce altfeliu de 
sigură că nu așă fi făcută.

Tocmai voiamă să mă depărteză 
de loculă de care mă legaseră împresiu- 
nile din afară, când pe neașteptate făcui 
o frumosă descoperire.

Cu capulă rădimată de ferestră, cu bra
țele pe pieptă sta, în casa de peste stradă, 
o fetiță cu ună chipă mândru și privea 
pe stradă. Era atâtă de drăgălașe, încâtă 
de te uitai la ea, să fi fostă ori câtă de 
amărîtă și chinuită, uitai totă. Câtă de 
plăcută e o variațiune^de soiulă acesta în 
întâmplările dilnice și câtă de bine îi 
cade omului ostenită de gânduri să se 
distragă ună momenta privindă la ună 
chipă frumosă, o scie numai celă ce a 

pățit’o, bună-dră ca mine.
Uitânda cu totula de decisiunea, ce 

o luasemă, mă desfătama privinda cu 
nesața la frumosă mea vecină.

De-odată însă ridică capulă, privi 
spre ferestră mea și pentru una mo
menta vădui ochii ei negri, ce schinte 
iau de focula tinerețeloră; der numai 
pentru una momenta, căci o roșâță căr- 
miniă îi colora obrajii, lina zîmbet.a i-se 
furișă pe buze și dispăru.

Eu însă rămăsei. Privirile ’ml 
cercau cu tota deadinsula sa străbată 
prin pânzele cele supțirl ce se îmbina
seră la depărtarea ei dela ferestră.

După vre-o câteva minute se ridică 
eră perdeua cea fină și de după ea apăru 
o mână gingașe, albă ca spuma laptelui, 
ținendu una cartona pe care era scrisa 
cu litere man „Prosit Neujahr!„

Una floră m3 p3trun.se. Figura cea 
încântătore îmi dispăru din minte, er 
gândula cela dintâi îmi fii la pungă. Iute 
băgai mâna în buzunară, și, scoțend’o, 
cu mare durere observaiu, că mi-se 
perdeau prin palmă câțl-va bani. 
Scotocii în tdte înfundăturile și desfun- 
dăturile înbrăcămintei, dâr înzadar, totă. 

averea mea mișcătore nu se urca la suma, 
ce m’ar fi putută liniști.

Era anulă nou (după calendarulă 
gregoriană), er punga mea gdlă, și ce e 
mai rău ca asta, mai alesă în dina bac- 
șișeloră! *

Acuma începui să deslegă enigma 
cu sgomotulă de pe strade. Publiculă 
t.recătoră consta, după cum mi-se părea, 
mai multă din omeni cari mergeau după 
bani — împărțitorl de scrisori, servitori, 
portari, croitori, cismarl ș. a. toți mer
geau cu râvnă, unii să încaseze parale, alții 
după bacșișuri, căci era anulă nou, care 
nu putea să-i surprindă cu punga gdlă.

„I! și creditorii mei“? îmi «lisei re
pede, căcl,dreptă să spună, de aceștia 
aveamă .și eu, ca omulă care dispune, și 
apoi sciută e, că unde suntă bani, acolo 
se înbuldescă și creditorii; lucru naturală! 
Der ce era să le facă, căci tocmai acum 
n’aveamă de ajunsă. „Voră veni“, adăogai 
într’ună târdiu, și de rușine îmi ardeau 
obrajii. Mă cuprinse apoi o neliniște, se 
nu’i <]ică frică, deși eram în casa mea. 
După multă gândire aflaiu cu cale să |nu 
dau pieptă cu dujmanii pungii mele, ei 
spre marea mea rușine să o iau la sănătdsa

p3trun.se
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.ârtășesce, că în adev<5rtt guvernulă 
aliană a întreprinsei pași în Madridă, 

ca să facă pe miniștrii-președinte spaniol 
Sagasta a opri congresul O, der fără re- 
sultată. C'abinetulă din Madripă a adusă 
la cunoscința sfântului Scaună, că până 
acum în cestiunea congresului n’a luată 
nici o hotărîre. De altmintrelea rapor- 
torulă foiei germane dice, că niciodată 
n’au fostă relațiunl mai cordiale ca adl 
între Vaticană și Madridă. Prin urmare 
scirea oficiosei „Italie11 trebue privită 
mai multă ca espresiunea unei dorințe 
decâtă ca împărtășirea unui faptă deja 
împlinită.

Din republica Haiti.
De cândă cu răsturnarea președinte

lui Solomon, în interesanta „republică a 
Negriloră", în Haiti, domnesce anarchiă 
completă. Generalulă Legitime, care în 
Augustă trecută a fostă alesă președinte 
în loculă lui Salomon, nu s’a putută 
încă validita pretutindenea ca șefă ală 
statului. In luna Decemvre se părea 
că președintele Legitime e stăpână pe 
situațiune. Generalii săi Tanis și Bon- 
chette bătuseră pe insurgenții Nordului 
și adunarea constituantă folosi acestă 
succesă, ca’se’nchidă imediată mai multe 
porturi comerțului esternă. Der trium- 
fulă lui Legitime, n’a putută fi de lungă 
durată Pe când o telegramă dela 5 
Ianuarie enunță, că s’a confirmată 
Legitime în postulă său, pe atunci 
se comunică despre o înfrângere 
ce au suferit’o trupele regulate din par
tea revoltațiloră conduși de generalulă 
Hippolyte, care merge directă asupra 
capitalei Port-au-Prince. Deocamdată 
puterile europene au trimisă corăbii de 
răsboiu în apele dela Haiti, spre a a- 
păra pe naționalii loră de acolo. Mai 
îngrijate de viitorea desvoltare a lucru- 
riloră în Haiti suntă Anglia și; Francia, 
care au cele mai multe legături cu re
publica Negriloră.

Osmar* ZDig’m.a.
Despre Osman Digma, de care a 

începută eră [să se vorbescă atâtă de 
multă, diarele germane spună că el, este 
născută la Borna din părinți francesl, la 
1836. Tatălă său, Iosifă Nisbet, care îi 
dedese numele de George, l’a cres
cută la Parisă. La versta de 13 
ani, George Nisbet se duse cu părinții 
săi la Alexandria; tatălă său muri 
peste curând în acestă orașu. Vă
duva lui se căsători din nou. Ea lua de 
soță pe ună comerciante din Alexandria, 
anume Osman Digma. Nici ună copilă 
nu se născu din acestă căsătoria. Tatălă 
vitregă ală lui George Nisbet îlă crescu 
în religiunea musulmană, și-lă făcu să 
între în scola militară din Cair. George 
Nisbet, care de ordinară era numită 
Osman Digma juniorii, făcu studii strălu
cite în școla militară. Elă se află încă 

I în acestă școlă, când tatălă său vitregă 
se duse să se stabilescă la Suakim, pen
tru a’șl urma comerciulă și ’n acelașă 
timpă pentru a face comerciu cu sclavii.

Tatălă său vitregă murindă în 1855, 
Osman Digma juniorii, care în urmă în
cepu să fiă numită numai Osman Digma, 
continuă afacerile tatălui său, cari luaseră 
o mare întindere și deveni unulă din d- 
menii cei mai influențl din Suakim. Când 
isbucni insurecțiunea diu 1882, elă luă 
partea vechiului său amică și tovarășă 
de studii Arabi Pașa, lucrândă împre
ună cu cea mai mare pasiune și fiind 
apoi alesă ca șefă de cătră șeicii din 
Sudanulă orientală. Osmană Digma se 
bucură în acestă parte a Sudanului de 
o influință estraordinară. Acesta esplică 
forte bine pentru ce Mahdiulă îlă me
naj eză atâtă de multă, de și seie că 
„Arabulă franeesă11 este pentru o poli
tică pacifică și ar voi ca Sudanulă să 
fiă deschisă prin tratate cjmerciului.

Osman Digma este de o statură îm- 
punătore; are ochii negri și vii, și barba 
negră și forța lungă; elă a luată atitu
dinea liniștită și demnă a unui șeică. 
N’are decâtă numai trei femei, cari sunt 
din cele mai bune familii din triburile 
Sudanului și îi asigură o mare influință.

Osman Digma șl-a perdută brațulă 
stângă într’o bătăliă.

SCIRILE BILEI.•
înaltă ordinii de cți. M. S. Regele 

României a adresată următorulă oidină 
de di cătră oștire cu ocasiunea anului 
nou: „Ostași! V’ațI atrasă încrederea 
Țărei și a Mea prin disciplina și împli
nirea datoriei cătră Patriă și Tronă. Ur
mați fără șovăire pe acestă cale, ară- 
tândă astfelă, că sunteți demni de recu- 
noscința Țărei și că jertfele ce s’au fă
cută pentru armată nu suntă zadarnice. 
Eu, din parte-mi, vă păstreză neschim
bata Mea dragoste și îngrijirea cea mai 
viiă ce pururea am pentru scumpa Mea 
armată. Oficerl, suboficerl și soldați: vă 
ureză ani multi și fericiți!“ Dată în Bu- 
curescl, la 1 Ianuarie 1889. Carolii. ■

*
* * .

Suspendată. Protopretorulă cercu
lui Caransebeșă George Inândy este 
suspendată din postă, deărece prin cer
cetarea ordinată și făcută din partea co
mitatului contra numitului protopretoră 
s’au scosă la lumina cailei mai multe fapte 
compromițătore ale lui.

* * *
Nou coră de plugari. Duminecă și 

Luni în 25 și 26 1. tr. a cântată pentru 
prima oră corulă nou înființată din co
muna Ficatară, condusă de învățătorulă 
locală Petru Bulgia. Gratulămă locui- 
toriloră din comună și felicitămă pe 
conducători pentru zelulă său.

* * *
In contra ordinațiunei ministrului un- 

gurescă de instrucțiune privitore la limba 
germană, s’a sculată și comuna biseri- 
cescă reformată Hod - Mezo - Vasarhely, 

care în ședința presbiteriului ținută la 7 
Ianuarie n. a liotărîtă să trimetă super- 
intendenței districtului, de care se ține, 
o adresă, ca ordinațiunea ministrului să 
nu se esecute, deorece ea vatămă în 
modulă celă mai simțitoră spiritulă na
țională și cultura națională, ba chiar le 
mână în brațele germanisării. Comuna 
acesta întreține ună gimnasiu superioră 
și e forte caracteristică, că cu compu
nerea adresei a fostă însărcinată consi- 
liulă de direcțiune ală acestei școle 
medii.

*•fr -t-
Hartular-Darclee. „Românului11 'i se 

scrie din Parisă cu data de 10 Ianuarie: 
„Rolurile „Julietei11 și „Margueritei11 ră
mână acum la Marea-operă proprietatea 
compatriotei nostre d-na Darclee (Har- 
tular). Directorii săi, d-nii Ritt și Gail
lard, au hotărîtă să-i dea încă ună rolă, 
pe Gilda din „Rigoletto“. Cu aceste 
trei roluri, d-na Darclee va sfîrși pri
mula său ană la Marea-operă."

** *
Elena Teodorini. Succesă imensă la 

Roma, pe scena teatrului „Argentina11, 
pentru artista nostră Elena Teodorini. 
Marți, în săptămâna trecută, cu a doua 
representațiune a „Giocondeiu și Vi
neri cu a treia, Teodorini a provocată 
ună entusiasmă măreță. Critica italiană 
îi decerne titlulă de mare cantatrice 
tragediană.

** A
Congresîi de femei. La Esposițiunea 

universală din Parisă, se voră face, între 
alte congrese, și ună congresă gene
rală și internațională ală femeiloră. Două 
seu trei din domnele ronțâne din Ro
mânia, cari se ocupă cu cestiunile so
ciale, voră asista, dice-se, la acestă 
congresă.

** ♦
Bală pentru săraci. Sâmbătă în 7 

(19) Ianuarie se va da la Redută balulă 
în favorea fondului orășenescă ală să- 
raciloră din locă. Bilete de intrare â 
1 fi. 50 cr. se află în librăriile d-loră 
H. Zeidner și succesoriloră lui Dress- 
nandt din Târgu-grâului, locuri nume
rotate pe galeria ă 2 fl. se capătă la 
căpitănatulă polițienescă.

*♦ •
Balulu juriștiloru. La 8 (20) Fe

bruarie se va da balulă juriștiloră din 
locă sub protecția d-lui comite supremă 
Andreiu Bethlen, sub președința d-loră 
Simionă Damiană, Alexandru Tompa și 
Adam Karoly, sub patronagiulă d-neloră 
văd. M. Laszlo, Ecaterina Pușcariu, 
Grund.

** *
Scole italiene in România, țfiarele 

din străinătate anunță, că au pornită 
din Italia în spre România mai mulțl 
profesori, cari să ocupe catedrele pe 

lângă școlele italiane, înființate de cu- 
rendă în Galați și Brăila.

** *
Chibriturile in România. Dela 1 Apri

lie 1887 — 1 Aprilie 1888 s’au vândută 
în România: 37,341.776 cutii de chi
brituri în totală, cari au produsă 
2.010.715 lei 55 bani.

** *
Isgonirea Jidoviloră. Țarul u Rusiei 

a dată dilele trecute ună ucasă asupra 
căruia „Românulă" atrage atențiunea 
ministrului de interne și mai în deosebi 
atențiunea prefecțiloră din districtele 
nordice ale Moldovei. Ucasulă impe
rială dice, că toți Evreii străini din 
Varșovia și din întrega Poloniă voră 
trebui să părăsescă în timpă de o lună 
orașele ce locuescă. Poliția rusescă a 
luată măsurile cele mai severe pentru 
ca ucasulă să primescă o complectă în
deplinire. Numai să ferescă Românii 
Moldova.

Amlin iii annltt 1888.
Fundațiuni. Preotulă Zaharie Mihocă 

și soția sa au testată 4000 fl. pentru 
crescereatinerimei gr. or. dela gimnasiulă 
română din Beiușă. —Georgiu Vlassa, coo- 
peratoră castrensă și protopopă, a dă
ruită pe sema scolei poporale gr. cat. 
din Cicudiulă de Câmpiă 4 acțiuni de ale 
institutului de credită și economii „Arie- 
șana“ din Turda pentru întemeiarea unui 
fondă permanentă din ale căruia interese 
să se îmbănătățescă salarulă învățăto
rului și să se ajutore cu cărți copiii dela 
scolă. — Răposatulă Gavrilă MileticI din 
Oravița montană a lăsată o fundațiune 
de 6000 fl. din ale căreia percente se 
voră ajutora văduvele române sărace 
din Orăștiă; a testată apoi și alte sume 
mai mici parte pentru Reuniunea Ifemei- 
loră române din Oravița, parte pentru 
bisericile și scâlele române gr. or. din 
Oravița montană și din Oravița română. 
— Protopopulă Ionă Petrică a făcută o 
fundațiune de 1000 fl. pentru ajutorarea a 
doi școlari români din suburbiulă Brașo
vului așa numită Scheiu. — Răposatulă 
canonică din Blașă Ioană Fechete 
Negruță a lăsată o fundațiune de 4000 
fl. pentru ajutorarea studențiloră români 
dela scolele din Blașă. — Simionă Po
po viei, fostă notară în comitatul ă Hu- 
nedbrei, a testată suma de 500 fl. pentru 
înmulțirea fondului Âssociațiunei Tran
silvane. — Răposatulă cancelistă la ju
decătoria cercuală Nicolau Miliu din 
Săliște a testată pentru fondulă parochială 
din Săliște 20 fl. și pentru fondulă școlară 
gr. or. de acolo erășl 20 fl. — Societatea 
pentru înființarea unui teatru românesoă 
șl-a sporită anulă acesta fondulă său cu 
3348 fl., așa că astăcjl dispune mai bine 
de 48,048 fl.

„De nu m’ar surprinde în momen- 
tulă acesta!" îmi diceamă eu și repede 
luândă pălăria și bastonulă închisei ușa 
după mine.

Ajunsă în stradă, măpierduiu în mul
țimea cea mare de omeni. Mergeamă 
și eu pe strade privindă și în drepta și în 
stânga, căutându-ml o distracțiune. Deo
dată mi-se aținti privirea asupra unei tinere 
fete ce vinea spre mine. Nu numai eu, ci 
pare că toți ’i admirau statura cea fru- 
m6să, trupulă mlădiosă și mersulu im
punător, toți ochii erau îndreptați asupra 
ei. Când s’apropiâ de mine, mă uitai 
lungă la ea, căci era și frumosă ca ună 
tablou. Parcă observase ea acesta, căci 
trecendă pe lângă mine nu se putu re
ține d’a nu surîde.

„Ei, Ei!“ îmi gândeamă eu, „pe 
lângă tote, mai areși darulă cochetăriei", 
și mă uitaiu după ea. Der lucru ciudată, 
în acelașă momentă și ea îșl întorse ca- 
pulă și totă zimbitore mă privi o clipită. 
„Ce o mai fi și asta", îmi diseiu eu, 
„pdte, că mă cunosce? Nu! nu! nu se 
pote", adaogai eră, căci decă ea m’a 
văijută undeva și eu trebuia totă acolo 
să o vădă, mai alesă că astfelă de fi- 

sionomii nu le trecă nicl-odată cu ve
derea.

Pe când raționamă astfelă, din nou 
căută înapoi. Mă oprii în locă. Nu 
sciamă ce să facă : Să continuu pribe- 
girea, ori să mă întorcă după ea, 'ca să 
vădă unde intră și apoi să iscodepcă 
cine este. Se înțălege, că numărându’-mă 
și eu între cavalerii vecului modernă vi
sători de aventuri, m’am decisă pentru 
cea din urmă.

Când făcui înteiulă pasă de a mă 
reîntorce, se mai uita odată îndărătă și 
apoi observaiu că’șl grăbesce pasulă.A- 
j unsese tocmai la colțulă stradei și 
după direcțiunea ce-o luase deduseiu 
că are să apuce pe strada unde locu
iam eu.

înainte de a coti se mai uita odată 
înapoi și.... și ? Când voi să mergă mai 
departe, se isbi din nebăgare de semă 
de ună băiată ce eșia din cafenea ducând 
o tavă cu cafele. Deodată văduiu ros- 
togolindu-se și prefăcându-se în hârburi 
paharele și farfuriele și în acelașă 
momentă aucjii strigătulă chelnerului] în
furiată.

Eram vre-o 20 de pași departe. Tî- 

năra fată se făcuse roșiă ca para și când 
văcju, că mă apropiu porni mai de
parte. Băetulă însă obraznică o ținea 
de mânecă pretinijândă prețulă pa
gubei.

Ajunseiu la loculă unde se întâm
plase catastrofa. O mulțime de curioși 
se adunaseră în jură și pdte nu atâtă 
din causa nenorocitei întâmplări, câtă mai 
multă pentru a admira frumseța fetei, 
care în momentulă acesta era așa de în- 
cântătore, încâtă orl-și-care s’ar fi sim
țită fdrte fericită a’i aduce serviciile sale 
și a o scăpa din acea situațiune neplă
cută.

Eu mă credeam celă dintâiu îndrep
tățită a face asta, mai alesă că și eu 
eram de vină. Simțulă de galanteriă îșl 
ajunse maximulă și condusă de acesta 
mă apropiaiu de clielneră, îlă bătuiu pe 
umere și'i declarai u, că eu voiu achita 
totă paguba. Bietulă băietă nu dise ni- 
mică, ci mă măsura cu nisce ochi scru
tători din capă pănă’n picidre și se vede 
că numai după ce se conunise că este- 
riorulă meu pdte garanta pentru mine 
și pentru victima lui, mă rugă într’ună 
tonă blândă să’lă însoțescă.

Ună murmură se audi prin mulțime 
și tote privirile se ațintiră asupra lui 
încâtă cu totă hotărîrea mea de a rămâne 
nealterată, mă înroși pănă în albulă o- 
chiloră.

Mai înainte de a mă depărta voiam 
să-mi iau rămasă bună dela tînăra fată 
și totdeodată să’ml ceră scusele, că eu 
ca străină am îndrăsnită a’ml lua liber
tatea să’i oferă serviciile mele; totdeo
dată mă bucuramă din sufletă, că voiu 
pute face cunoscința ei. Câtă de mare 
îmi fu însă mâhnirea când întorseiu capulă 
să o agrăescă și nu o mai zării. Cătaiu 
multă în jurulă meu să o aflu, der înza- 
dară, par’că intrase înpămentă.

„Așa. e lumea, nemulțămitdre", îmi 
diceamă eu în mine și pornii cu chelne- 
rulă spre cafenea.’

Erau 10 ore când întrai înlăuntru. 
OspețI erau puțini și de aceea mă bu
curam forte multă, că în fine am dată 
de ună locă unde neconturbată puteam 
să dau firă liberă gândului meu să se 
ocupe cu întâmplările din aceea 4i-

(Va urma).
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La locuia acesta ar fi a se înregis

tra și înființarea mai multonl fonduri 
tractuale protopopescl, între cari proto- 
popiatulil gr. or. aid Panciovei, proto- 
popiatulîl gr. cat ala C'lușulni și altele.

Binefaceri și ajutore. In locuia acesta 
cu drepta cuventa vomă înregistra mai 
înteiu însemnatele ajutore date și în a- 
nula acesta de coniil.etula de ajutorare 
cu legendare și abecedare din Rodna 
veche, ala carnia președinte este distin- 
sula nostru botanica d-lă Floriană Por
cius și ala căruia secretara este eminen- 
tula învățătoră Ioana Popa Reteganulă, 
inițiatorulă acestei întreprinderi. Comi- 
tetula a împărțita în anula 1888 una 
număra fărte considerabila de cărți de 
scolă, ajutorânda în moda forte însem
nata învățămentula poporala.

DespărțSmentula XI (Sălagiu) ala 
Associațiunii transilvane a publicata și 
în anula espirata premii pentru încura- 
giarea învățătorilor^. Tota asemenea a 
publicata premii pentru încuragiarea 
învățătorilora și despărțămentula cu 
centrala în Regliina «la Associațiunei 
transilvane, er despărțămentula X din 
Clușă ala Associațiunei transilvane a 
avută frumosa ideă de a publica cu data 
30 Decemvre premii pentru conservarea, 
seu mai bine disă propagarea industriei 
naționale femeescl în poporă, pentru 
cultivarea cântărilorQ bisericescl, și pen
tru cultivarea stupăritului.

Pe seina scolei române superiore de 
tetițe din Sibiiu s’au colectată în decur- 
sulă anului espirată peste 12,000 fi. - D-l 
Dr. Hăngănuță și d-lă învățătoru Dană 
din Borgo-Prundă au făcută o colectă 
în bani pentru ajutorarea scolariloră ro
mâni de acolo. — Institutulă de credită 
și economii „Albina11 a dăruită pentru 
scopuri de binefacere 1411 fi. 7 cr. — 
Institutulă de credită și economii „Ar- 
delena“ din Orăștiă a dăruită pentru 
scopuri filantropice și culturale 379 fi. 
89 cr. — Poporulă română din Torotică 
a cumpărată moșia unui locuitoră ro
mână de acolo pe seina bisericei cu 
suma de 540 fi. Moșia era să se vendă 
cu toba.

La Crăciună Biserica sfântului Ni- 
colae din Brașovă a dăruită aprope 500 
fi. pentru ajutorarea scolariloră săraci 
din Brașovă. — Femeile române din 
Brașovă au făcută o colectă de 500 fi. 
pentru ajutorarea fetițeloru și femeiloră 
sărace din Brașovă. — Associațiunea din 
Brașovă pentru sprijinire învățăceiloră 
și sodaliloră români dela meserii a îm
părțită între cei mai săraci învățăcei 
meseriași 90 bucăți de vestminte.— Ase
menea a împărțită ajutore între învăță
ceii săraci dela meserii și Associațiunea 
din Clușă pentru sprijinirea meseriașiloră 
români de acolo. — Comitetulă paro- 
chială din Cinculă mare a făcută o co
lectă în aanl, din care s’au cumpărată 
haine, cărți de cetită și multe unelte de 
școlă, ce s’au împărțită ca dară de Cră
ciună între școlarii săraci de acolo. La 
loculă acesta suntă a se aminti și alte 
numerose colecte pentru scoli și bi
serici.

Industria națională de casă. „Reu
niunea femeiloră române din comitatulă 
Huniedoreiu a secerată anulă acesta ună 
frumosă succesă în ceea-ce privesce in
dustria națională a femeiloră române. 
Archiducele Francisca Ferdinand de Au
stria d'Este fu încântată de țesăturile 
românescl văijute în casa domnei
Costa-Olariu și a lăsată să 'i se facă
asemeni țăsăturl pentru castelulă
său dela Enns . — Lacrarea a
condus’o Reuniunea femeiloră la iniția
tiva dămnei Olariu, spre deplina mul- 
țămire a archiducelui. De asemenea iu 
admirată industria națională de archi
ducele Rainer cu oeasiunea trecerei sale 
prin Bârgău.

In urma lăudabilului esemplu dată 
de învățătorulă din Sântejude Petru 
Grama s’a făcută și din partea altoră 
învățători pași serioși pentru desvoltarea 
și propagarea lucrului de mână între po
poră.

In 20 Iunie n. d-nii învățători G. 
Moiană și C. Mușlea din Brașovă, în- 
cheiâudă cursulă de industria de casă cu 
tinerimea română din suburbiulă Scheiu, 
au aranjată aici o mică exposițiune de 
variate manufacturi industriale, unde s’au 
vădută mai multe feluri de coșuri, coș- 
nițe, pălării de paie, sticle îmbrăcat în 
împletiturlde sfdră, pantofi împletiți din 
sfori și altele, cari ni-au dată îmbucură- 
tăre dovecjl despre progresele făcute în
tre poporulă nostru în acestă direcțiune.

D-lă George Moiană a făcută anulă 
acesta și ună cursă specială în Germa
nia pentru a’șl îmulți cunoscințele sale 
în ceea-ce privesce lucrulă de mână.

Cursă pentru propunerea industriei 
de casă au anunțată și d-lă învetătoră Ion 
F. Negruță din M.-Ludoșă, precum și dlă 
Petru Grama din Sântejude.

Agitațiuni contra armatei.
Foile ungurescl folosescă orl-ce oca- 

siune ca să agite în contra noului pro
iectă de lege militară și în contra arma
tei. Foile subvenționate totă se mai 
fereseă, de temă să nu rămână fără 
ciolană, er cele oposiționale și nebuge
tare facă gură ca să ajungă la ciolanu.

Ună bală ală juristiloră din Pojună 
li-a dată ocasiune foiloră agitatore un
gurescl să strige contra armatei și a 
nonei legi militare. Lucrulă s’ar fi petre
cută astfelă:

O deputațiune a juristiloră s’a dusă 
la archiducele Friderich, ca să-lu invite 
la balulă loră. Archiducele le trimise 
juristiloră vorbă prin magistrală curții 
contele Herberstein, ca să nu se mai 
ostenescă, deorece densulă totă nu e 
în posițiune a visita balulă. Acestă re- 
fusă ală prințului împărătescă s’a adusă 
în legătură cu demonstrațiunile de stradă 
ce le-au înscenată juriștii cu oeasiunea 
jubileului Maiestății Sale, fiindcă la o 
representațiune festivă germană în teatru 
s’a cântată imnulă austriacă și s’a des
fășurată ună steagă negru-galbenă.

C'olonelulă Brunner comunica refu- 
sulă archiducelui în casina oficeriloră 
și le recomanda acestora să urmeze e- 
semplulă archiducelui. Colonelulă e tot
odată și conducătoră ală scolei volun- 
tariloră și ca atare i-s’a dată și Jui o 
invitare la bală. Cu acestă ocasiune să 
fi cjisă colonelulă : In alte părți înaintea 
unui steagă streină î.șl ridică omulă pă
lăria. La noi din contră se folosesce ori 
ce ocasiune, ca să se găsescă în înălța
rea steagului austriacă o bvătăinare a 
simțului națională. In urma astort'elă de 
procederl a sfătuită pe oficerl să evite 
balulă; aternă de simțulă de tactă ală 
voluntariloră să ia ori nu parte la bală. 
Din altă parte se afirmă, că din causa 
doliului curții nici nu a fostă invitată 
la bală.

Literatură.
„Meseriașulu Românii,11 foia pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe ană 1 fi. 
20 cr. pe */2 ană 60 cr. ; pentru România 
pe 3 luni 1 francă, pe ană 4 franci. |E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomei ti Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașovă. Acestă 
foiă de specialitate, care are de scopă 
propagarea meseriiloră între Romârnl și 
care se redigiază cu multă îngrijire 
pentru ajungerea scopului ce-lă urmă- 
resce, a intrată deja în anulă ală 4-lea 
ală esistenței sale, avendă în Nr. 1 dela 
1 (13) Ianuarie 1889 următorulă cuprinsă: 
Cojocăriajfină în cei 40 de ani din urmă; 
O cestiune arejătore, de George Moiană; 
Darulă de Crăciună ală învăță
ceiloră meseriașă; Doi frați (novelă); 
Găinile și cânele (fabulă), de Tih. D. Spe
ranță; Felurite pentru meseriași (sub 
rubrica acesta se cuprindă diferite ins
trucțiuni pentru curelarl, friserl și pentru 
fotografi); ScirI economice și industriale. 
(Delegațiunea societății pentru esposiți- 
unea universală din Parisă în 1889, 
LiferațiunI în Bulgaria); Multe și mă
runte (sub rubrica acesta le cuprindă mai 
multe sc.irl interesante); Diverse (influința 

tabacului și cafelei, Arborele șuerătoră, 
Eclipsa solară, Ună urloiu de hârtie ; 
Pasărea care sboră la mai mare înălțime); 
Glume ; Bibliografia ; Târgurile dela 1 —15 
Ianuarie 1889, Poșta Redacțiunei.

Musa Română, foiă musicală și lite
rară, apare în Blașiu (Balâzsfalva) la 1 
(13) a fiă-cărei luni în mărime de câte 
3'/2 cole și costă pe ană 12 fi., pe 3 
luni 3 fi., pentru România și străinătate : 
pe ană 30 franci, pe 3 luni 7 franci 
50 bani. Redactoră și proprietară: Ja- 
cobu Mureșianu. — Nr. 11 dela 1 De
cemvre v. conține în partea literară bio
grafia și activitatea lui Wolfgang Ama- 
deu Mozart, er în partea literară con
ține: Trecui valea....! (cântecă poporală 
pentru coră mixtă; Melodiă din Banată 
culesă de G. V....; Mărgăritarele (polcă 
cu motive românescl) ; Flori de nufără 
(poesiă), de V. Alexandri. Dintre cân
tările bisericescl: Pe Tatălă; Cu vred
nicia.

Amiculu Familiei, diaru beletristică- 
literară cu ilustrațiunl; apare în Gherla 
de 2 ori pe lună în mărime de câte 
2—3 cole și costă pe ană 4 fi., pe '/2 
2 fi.; pentru România pe ană 10 franci. 
Redactoră și editoră: N. F. Negruțiu. 
— Cu 1 Ianuarie acestă cjiarăa intrată 
în anulă ală XIII-lea ală esistenței sale. 
Nr. 1 are următorulă cuprinsă: Ioană 
Fekete Negruțiu (portretulă, activitatea 
și biografia lui); Influința mândrei (no
velă), de Paulina Rovinară; Ajunulă 
(schiță), de Emilia Lungu-Puhallo; Cine 
sunt? (poesiă în prosă), de Traianu H. 
Popă; Pentru frații Istro-RomânI, de 
Dr. Gregoriu Silași; Diamantulă (con- 
versațiune) și lubiau (poesiă), de Iosifă 
Popescu ; Românulă (poesiă) de G. Simu ; 
Vino la sînu-ml.... (poesiă) de V. B. 
Muntenescu ; Diverse; Mare concursă (o 
gâoitură silabică cu premiu de deslegare 
o acțiune dela „Albina11 seu ună cală 
de călărită); Glume (cu ilustrațiunl). La 
numărulă acesta se află alăturată și ună 
suplimentă în care se cuprinde finea ro
manului „Județulă11 de Th. Alexi.

Interxxplă.ri d-iferite.
Nenorocire. Stuparulă Gheorghe 

Lupu, aflându-se Vineri în săptămâna 
trecută la tergulă de săptămână in Bra
șovă, află, că acasă i-a junghiată cineva 
celă mai bună cală în grajdă. Porni 
bietulă omă repede acasă, der pe dramă 
căcju și’șl frense ună picioră, er mamă-sa 
când afli de atâta nenorocire, căcju și-și 
răni piciorulă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulă biuroului <le coresp. din Pesta)

Berlinu, 16 Ianuarie. Vorbirea, 
ce se aștepta se o țină erl Bis
marck în cestiunea politicei colo
niale, a rămasă nerostită. Cance- 
laruliî imperiului luă de câteva ori 
cuventulu, der numai pentru scurte 
replice. Tote posițiunile bugetului 
oficiului de esterne au fostă încu
viințate de dietă.

Amsterdam, 16 Ianuarie. Minia- 
teriulu a hotărîtu se așeeje o re
gență.

Parisii, 16 Ianuarie. Comisiunea 
camerei pentru darea de venită a 
respinsă en bloc proiectulu minis
trului de finanțe.

BucurescT, 16 Ianuarie. Moni- 
torulu oficială publică decretulu 
regescă de amnestiă pentru toți 
țăranii, cari se [aflau în cercetare 
din causa revoltei.

DIVERSE.
Din vieța lui Kant.jKant eraatâ\ăde 

esactă când eșia să se plimbe, încâtă ună 
prăvăliașă, pe lângă care trecea, îșl în
drepta cesorniculă după momentulă când 
apărea marele filosofă , nepăsătoră 
șigânditoră. Singurulă evenimentă, care 
l’a făcută să întârejie cu ună cesă șiju- 
mătate a fostă citirea lui „Emile11 de 
J. J. Rousseau. In cj’ua aceea prăvăli a- 
șulă, deși cam mirată, der totă nu putea 
crede, și șl-a dată înapoi cesorniculă cu 
ună cesă și jumătate. Ceva mai târijiu 
ună prietină privindu’i cesorniculă îi cjise: 
— „Der este îndărătă cu ună cesă și 
jumătate !u — „Ei, răspunse pravălia- 
șulă, derj Kant merge înapoi, de ce ar 
fi mai grozavă căsorniculă meu ?“

0 crimă misteriosă. In <jiua de 21 
Decemvre, o bandă de vr’o 20 individl, 
au sosită în sănii la sătulă Bogdănești, 
(România) și scoborîndu-se puțină mai 
departe de locuința d-nei Lecca, au in
trată pe josu în curte. Pătrunclendă în 
casă, ei diceau slugiloră, că au o socoteli 
de regulată cu stăpâna loră. Der vă- 
dendă că omenii casei nu le răspundă, 
le-au legată mânele la spate, într’uuă 
modă necunoscută în țera românescă, 
ceea ce se cjice în străinătate „Ies pou- 
cettes^ și apoi 11-a pusă câte ună sacă în 
capă, ordonându-le să nu se misce. Cei 
cari au resistată și mai alesă una din 
femei, bănuită, că ascunsese pe stăpâna 
sa, au fostă forte maltratați. Convinși 
în fine după zadarnice căutări, că d-na 
Lecca lipsea de acasă, au luată decora- 
țiunele reposatului generală Lecca, afară 
de „ Vitutea Militară?, și ună cățelă ală 
casei, care s’a înapoiată peste trei dile 
și au plecată spuindă c’au se se întorci 
în curendă, ceea ce se pote pre bine 
întempla. După descripțiunea slugiloră, 
aceste misteriăse personage aveau partea 
de josă a figurei mascată cu basmale, 
și purtau haine de orașă, afară de doi, 
cari erau încălțațl cu galoși, și unulă 
din aceștia purta o căciulă de cartonă.ULTIME SCIR1.

Parisu, 14 Ianuarie. ScirI (lin 
Londra anunță că lordul Salisbury 
speră, că ună discursu ală princi
pelui de Bismark în Reichstag va 
da satisfacțiune Engliterei asupra 
incidentului Morier. Circulă scirea, 
că răspunderea pentru incidentu 
cade asupra comitelui Herbert de 
Bismark, care a lucrată în înțele
gere cu impăratulu fără a con
sulta pe cancelarulă.

Budapesta, 14 Ianuarie. ,Nem- 
zet“ vorbindu de scirile privitore 
la crisa ministerială, cjice că situ- 
ațiunea nu e astfelu în câtu se 
fiâ de temută* complicațiunl seu 
crise.

Mikutu, 14 Ianuariu. Meetin- 
gulu păcii a procedată iară vre- 
ună incidentu însemnată la lucră
rile sale. D. Liebknecht a fostă 
alesă printre președinții onorifici. 
După ce a ascultată pe mai mulțl 
oratori, meetingul aaeoptat o ordine 
decți, care spune, cămeetingulahotă- 
rît să se opună prin tote mitțlocele la 
răsboiulu între națiuni, și se des- 
volte propaganda sa în favorea 
fraternității popărăloru și a trium
fului ideiloră de pace pe basa li
bertății, legalității și a justiției.

Cursulă la bursa de Viena
din 15 Ianuarie st. n. 1889.

Ciirsiilii pieței Urași»vu
din 12 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump . 9.23 Vend. 9.24
Arginta românescă - „ 9.10 i» 9.1o
Napoleon-d’orl - - - „ 9.54 a 9.57
Lire turcescl - - - „ 10.82 H 10.88
Imperial! .... „ 9.82 n 9.88
Gălbuii „ 5.65 11 5.72
Scris, tone. „Albinu“6u/„ „ 10L- n

r.« ’n h n d n 98. - >i 98.50
Ruble rusescl - - „ 124.- i» 125.-
Discontula - - - - 6'/j--8% Pe a ml.

Renta de auri 4"/0.............................. 101.55
Renta de hârtia 5%................................93.75
Imprumutula căilori ferate ungare - 144,50
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 98.80
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căilora ferate de
Renta de hârtia austriaca - - - - 82.35
Renta de arginta austriaca - - - - 83 05
Renta de auri austriacă.........................111.65
LosurI din 1860 - -..................... 141.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 881.--
Acțiunile băncei de credita ungar. - 313.50 
Acțiunile băncei de credita austr. - 312 30 
Galbeni împărătesc! ------- 5.68
Napoleon-d’orI ........................................3.54
Mărci 100 împ. germane ... - 59.12'/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 102.70

Editoră și Redaotoră responsabila :
Dr. Aurel Mureșianu.
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luni............................................
Pentru România și străinătate:

anii ..................................................... 8
șese luni................................................ 4
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Sosirea si plecarea tarilor» si poslelorn ia Brasova.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovii la Pesta
de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după am6dl.

II. Sosirea trenuriloră:
I. Dela Pesta la Brașovii:

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

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

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la liepwcu-Zhriesct-Tiranu: 12 ore 30 m. după amedl.

n
n
n

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria

luni.......................................
luni.......................................
ană.......................................

Pentru România și străinătate:
trei luni .
șese luni.
ună ană .

10pe
n
n

Pe
n
»

șese 
trei

fi. —
fi. —

trei 
șese 
ună

2 fi.
1 fi.
50 cr

franci

Subsemnatul ă facil onor, publică cunoscutu, că d-lă 
Ioană Săbădeanu, la care am fostu mai miilți ani anga
jată ca Ulăestril, ’mi-a predată confecționarea de încălță
minte. Lucrându der d’aci înainte pe propria mea socotelă, 
me voiu sili a confecționa încălțăminte bună dlip6 modelă
rile cele mai 110116 și din materialulu celu mai solidă, 
cn prețuri moderate.

Atelierulu meu se află totu în curtea locuinței d-lui 
I. Săbădeailll. Comande atâtă dupe mesură câtă și pentru 
ori-ce reparaturi se primescă din bunăvoința d-lui I. Săbă
deanu și în Prăvălia d-lui, Strada Căldărarilorii No. 485.

Cu înaltă stimă
Ca-eorg'e Oltean.ii,

Dâlltof SiFUa

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

franci

* . . . *Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
<0 
'■) 
G
d)
e)

Dela
i
r>
n
n

„ Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
la Făgărașic. 4 ore dimineța.
la Săccle: 4 ore dimineța.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

i

1
I


