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Inserate maiprimeacfi înVIena 
Rudolf Matxt. Haastn.itfiH <£- Vogler 
(Oto Haai), Heinrich Schalek, Alois 
Htrndl, J/.DtiA/f, A.Oppelik.J. Dan
neberg ; in Budapeita: A. V Oold- 
berger. AutonAfesei, EcksteinSemat; 
In Frankfurt: G. L, Dau be; In Ham

burg : A. Steiner.
Prețul in a erț ioni lord : o serii 
garnjondti pe o coldnă. 6 cr. 
si 30 cr. timbra pentru o pu
blicare. Publicări mai deae 

după tarifă și învoială.
Reclame pe padina Ul-a o 
feriă 10 cr. v. a. fiâu 80 bani.

LII.

„Gazeta" iese în fie-care d 
ĂbonBmenie jentin Austro-Unzaiia 
Pe unu anii 12 fi., pe șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și snăinătate

Pe unii anii 40 franol, pe ș6ge 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se enumeră la tâte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Abonameatul® pentru Btașovă: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.t pe unii ană 
10 fi., pe săse luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. S0 cr. Cu dnHuță în 
casă: Pe unfi anii 12 fl>, pe 
șâse luni 6 fi., pe trei lnni 3 fl. 
Unii esemplarfi 5 cr. v. a. s6u 

15 bani.
At&tă abonamentele câtă și 

inaerțiunile guntu a ie plăt 
înainte.

Nr. 5. Brașovti, 6 Vineri (18) Ianuarie 1889.
Din causa sf. sărbători de mine, diarulâ 

nu va apără pănă Sâmbătă săra.
cia și combătu cu înverșunare po
litica cabinetului actualii, acusân- 
du-lu, că prin alăturarea sa la 
alianța triplă n’a adusu țerii de- 
câtu numai pagubă prin înmul
țirea sarcineloru militare, ce au 
devenită aprope nesuportabile.

In Italia întelnimu aceleași 
curenturi opuse, ce le vedemu ma- 
nifestându-se, deși nu cu atâta pu
tere, aprope în tâte statele. Tote 
se reducu la lupta dintre puterile 
cari constitue tripla alianță: Ger
mania , Austro-Ungaria și Italia 
de-o parte și dintre Francia și 
Rusia de altă parte.

între tote puterile a documen
tată Rusia în anulă trecută cea 
mai mare linisce. Și aici au fostă 
curenturi opuse, celă oficială și 
celă neoficială, der tote s’au echili
brată prin voința puternicului Țară 
astfelă, că politica esterioră a Ru
siei a înaintată numai cu pasă în
cetă, evitândă ori-ce conflicte.

Numai pe timpulă, când se fă
cea așa mare sgomotă pentru con
centrările trupeloră rusesc! în Po
lonia rusescă, pressa rusescă ac
centua mereu antagonismulă dinte 
Rusia și Austro-Ungaria; asemenea 
scriea cu patimă în contra Austro- 
Ungariei imediată după visita îm
păratului germană la Petersburgă.

Agitațiunea pressei în contra 
Germaniei a încetată cu visita îm
păratului Wilhelm și numai icl- 
colo se iveau note discordante în 
articulii foiloră rusesc!, cum s’a 
întâmplată cu ocasiunea împrumu
tului rusescă.

Acțiunea diplomatică a Rusiei 
în contra Bulgariei n’a avută nici 
o urmare primejdibsă. Provo
carea Porții ca se intervină în a- 
facerile Bulgariei a rămasă fără

efectu. Acum cară t6te păru a 
se fi liniștită.

Acțiunea dinlăuntru a Rusiei 
a fostu îndreptată cu deosebire 
asupra provinciiloru baltice. Gu
vernulu rush a impusa Germa- 
nilora de aici limba și legile ru
sesc!.

In anula 1888 Rusia a serbată 
deschiderea întinsei căli ferate a 
Asiei centrale pănă la Samarcand. 
Aceasta operă este de mare în
semnătate pentru că printr’ensa 
Rusia cu timpula va pute străbate 
pănă în Indii.

Guvernulu Angliei în anulu tre
cuta a întreprinsa multe espedi- 
țiunl coloniale la granița Indieloru, 
în Birmania, Afganistanu etc.

In Europa guvernula britanică 
a fostă ocupată mai vertosă cu 
cestiunea irlandeză. Se pare că în 
1888 s’au mai potolita puțină pa
siunile Irlandeziloră, der reulu ce 
causeză nemulțămirea loru nu s’a 
delăturatu și rana acesta a rămasă 
deschisă.

In Turcia tote au remasu ne
schimbate. Acesta împărăția ve- 
geteză numai. Din când în când 
se mai îmbărbăteză marele viziru 
la câte-o protestare simplă, cum a 
făcută față cu guvernulu bulgară, 
când a confiscată calea ferată Be
lo va-Vacarel.

In Spania anulu 1888 a adusă 
doue crise ministeriale; cabinetulă 
liberală Sagasta s’a premenitu și 
a remasu la putere. Și aici se 
manifestă deși nu cu aceeași pu
tere ca în Italia curentulu fran- 
ceso-filu și germano-filu.

Remâne acum să cunoscemu 
și situațiunea miceloru state în 
1888 și mai alesă ale celoru din 
Orientu între cari celă mai de

frunte este și remâne regatulă 
română.

Conflictnlu dintre Anglia si .Germania.
îsee-ieea

IV.
A doua putere mare latină, în

rudită prin limbă și prin origine 
cu gintea latină din resăritulb Eu
ropei este Italia.

Odinibră când oștirile francese 
au sângerată pe câmpulu de bătaiă 
pentru unitatea Italiei, esistau le
gături strînse de amiciția între a- 
ceste doue puteri apusane latine. 
Astăcjl nu mai este așa. Din con
tră, în anulu 1888 raporturile din
tre guvernulu italiană și francesă 
s’au înăsprită în modă fârte îngri
jitorii. Cabinetulă Crispi unde nu
mai a putută a combătută guver- 
nulă francesă, er acesta i-a tăcută 
oposițiune în tote cestiunile cum 
a fostă cunoscuta cestiune a frun- 
tariiloră dela Monaco și Nizza, in- 
cidentulă supușiloru francesi dela 
Massauah, cestiunea lncrătoriloră 
italianl din Francia ș. a.

Isvorulă acestoră neînțelegeri 
este a se căuta mai cu semă în 
atitudinea politică a cabinetului 
Crispi, care s’a alăturată la „liga 
de pace.“

Alianța Italiei cu Germania a 
dată nascere marei antipatii ce 
domnesce ac|l contra Italieniloră 
în Francia, care le impută aces
tora că suntă nerecunoscători.

Totă politica esterioră este der 
hotărîtbre ac|I și pentru raportu
rile dintre națiunile latine dela 
apusă, totă ea a divisată pe Ita
lieni în două tabere, în germano- 
și franceso-fîll. Pre când susții- 
torii alianței triple cu ministrulă- 
președinte Crispi în frunte, suntă 
dușmani declarați ai Franciei, pe 
atunci cei din oposițiune nu’șl as
cundă simpatiile loră pentru Fran-

Afacerea Morier a înăsprită relațiu- 
nile dintre Anglia și Germania, de când 
contele Herbert Bismarck a refusatd a 
publica în „Nordd. Allg. Ztg." desmin- 
țirea ce o da Sir Morier foilord germane. 
Amărîciunea e atâtd de mare în Anglia, 
încâtd, decă contele Herbet Bismarck 
s’ar duce a<jl în Anglia, n’ar fi primitd 
în nici o casă, cum s’a esprimatd o per- 
sonă însemnată cătră corespondentulă din 
Londra aid foii „N. fr. Presse." Rareori 
o afacere putută amărî opiniunea publică 
din Anglia, întrega societate, întrega 
pressă și poporuld în tote păturile lui, 
atâtă de multă ca afacerea Morier. Nu 
atâtd acusațiunea adusă în contra unuia 
din cei mai distinși și mai capabili di- 
plomațl ai Angliei, ci întreguld feld și 
modd în care a tratată pressa oficidsă 
germană afacerea, a umplută Anglia de 
inuignațiune. Pressa germană, slăbită 
în afirmările ei prin coutradovec]I,a cău
tată sâ’șl întindă învinuirile și asupra al- 
tord persone însemnate ale Angliei, vrendă 
a-le arăta ca „dușmani" ai Germaniei. 
Celd mai mied incidentd neprevăzută 
în Africa ostică ar pute duce dela râs- 
boiuld de condeiu de pănă acum la con
secințele de totd seriâse, atâtd de mare 
e amărăciunea Englesilord.

Unu manifestă alu lui Boulanger,
Pregătirile ce se făcu atâtu 

din partea republicanilor!!, câtu și 
din partea boulangiștiloru pentru 
apropiata alegere de deputată în 
Parisu, suntu presemnele unei 
lupte înverșunate. Candidatulu re
publicană Jacques a adresată cătră 
alegători ună apelă ce a pusă de 
s’a lipită pe zidurile Parisului. In 
el erau și cuvintele: „Pas de Sedan!11

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ douâ ferestri. „Decă mă voiu așecja a- 
colo", gândeam!! eu, „pote voiu vedâ 
pe vre-ună cunoscuta, care să mă libe
reze din închisore.u Așa și făcuiu. Mâ 
aședaiu la ferestră și începuiu a căuta 
după prietini și cunoscuțl pe afară. Dâr 
lucru naibii, când ai lipsă de ei, nu ve<}I 
pe nici unuia, âr când nu ai lipsă de ei, 
atunci vina toți la tine. Am stata mult 
acolo fără să se fi arătata măcara picioră 
de prietina ori cunoscut.

Mă săturaiu să tota privescă afară 
și căutaiu o altă distracțiune. Luaiu 
(fiarele, le răsfoii și cetii în tâte pănă 
mă cuprinse o fome de cele flămânde, și 
apoi lașa ca chi nă mai mare nu’i, 
că că atunci când scii că nu ai bani. Unde 
a mersa miia mergă și suta, îmi cfiseiu și 
ceruiu o cafea, apoi țigări, ba și ună 
rachiu. Decă ar fi fosta numai acestea 
de plătită, atunci m’așfi fi putută libera 
din arestulă meu voluntară cu suma de 
bani ce o avuiu, der de! fata aceea cu 
potca îmi trăsese o dungă bună peste 
socotelă cu cochetatulă ei.

Bătu 12 ore, ospeții se depărtară 
cu toții și în cafenea rămăseiu numai eu 
și chelnerulă, care ne mai avândă de lu
cru, se răclimase de o mesă și privea 
când pe stradă afară, când la mine.

Situațiunea în care mă aflamă era 
de nesuferită. Mă puseiu erășl la pândă.

De astădată fuiu mai norocosd, căci după 
2 minute mâ zări prietinulă meu Octa- 
viană, care tocmai trecea p'acolo.

„Servus copmatriote", (fise elă intrând!! 
înlăuntru. Bre, bre! după cum se vede, 
trăescl în adevără caîn cfiua întâia alunii?

„D’apoi scii, cum putem!!, scum- 
pulă meu," respunseiu eu.

„Așa e, așa e !“ (fise eld în tonii glu
meții, „cine pote dse râde, cine nu nici 
carnemole"! Și(ficândăacesteaîșl împlântă 
mânile în prăjiturile ce steteau pe masă.

„Chelnerii! o cafea și întocmesce bi- 
liardulil“, strigă elă cu vocea-i robustă, 
de gândeai că a lui e cafeneua.

„Sunt mântuita !“ îmi cficeamd eu. 
„Asta are bani.

Glumind!! unulă cu altulă începurăm!! 
a juca ,,caranbol“ la biliarde. Gânduld 
meuînse sburape la alte lucruri și eramil 
fdrte distras!!, din contră eld juca cu o 
atențiune ne mai pomenită.

„DouâEjecI și nouă", cfise eld într’und 
târcfiu. „Tu câte ai?"

„Douăzeci și șepte", râspunseiu.
„Ultima-triplâ buzera“, „(fise eld lo- 

vindd cu tacul.
„Finis coronat opus" radăogă 

Octaviand după ce făcu ultima, der 
cu tuș.

„Cu tușd nu merge", protestai eu 
nu primescd".

, Eu unuld am finită", răspunse eld .
„Decă ai finită, totă tu ai sâ plă- 

tescl.
„Cum mai"? (fise elă. „Adecă tu 

gândescl....
„Eu nu gândescă nimica", îi tăia- 

eu vorba, „căci ceea ce ar fi să gândescă 
o sciu de multă, și la ceea ce sciu nui 
trebue să mă mai gândescă.

„Și adecă ce sen tu?“
„Ce sciu? sciu că n’amniclo para."
„Asta o sciu și eu demultă despre 

mine11, (fise Octaviand zîmbindd.
„Mă; Mă; că prefăcută mai ești ! 

adaugă eld ; „când n’așd sci!“
„Ce să scii?11
„Că ai banl!“
„Etă Toma! na, pune degetjild tău 

pe punga mea și te convinge.11
„Și totă nu cre(jl!
„De ce?"

Fiind-că tu ai primită adl bani!
„Ecă, dec’așă fi primită bani așd ave."
„Ei, lasă gluma la o parte și spune 

dreptă: ai ori nu.“
„Nu"!
Atunci ori mă ține gazda ta pe mine 

de prostă, ori a înebunită ea. ț)ice că 
aefi-dimineță a fostă înpărțitorulă de scri
sori cu bani la tine și țl-a dată bani"

„Mie ? și eu la 8 ore nici nu mai eram 
acasă."

d)
0 di de poznă.

flntemplare estrasă din albumulă meu.J

Pe când chelnărul!! raporta stăpâ
nului său despre cele întâmplate, mă a- 
șecjaiu comodă la cea dintâiu masa ce’ml 
era în cale.

Ceruiu o cafea și, aprincjendă o ți- 
gare, mă uitam cu plăcere la vârtejurile 
cele făcea fumulă eșindă din gură. Cum 
mă uitamă așa, îmi căcju cenușa pe pan
taloni și când,voindă să oștergă, pe ne
vrute îmi alunecă mâna pe la buzunară. 
Verfulă degeteloră simțiră deodată punga, 
inima’ml tresări, er gându’ml sburâ la 
puținii bani ce’i aveam.J

„Asta’i curată poznă",îmi gândeamă 
eu, „vrâi să scapi pe cineva din năcază 
și dai tu de belea. Așa, mai uită-te altă
dată după fete, cu galanteria să nu te 
joci; nu’i vorbă, ’i lucru frumosă, dâr 
mancă multă.u Așa’ml (jiceamă, der ce 
folosă, înfruntările ce mi le făceamă 
nu’ml mai puteau ajuta nimica, și de a- 
ceea începuiu a mă gândi și resgândi 
cum se potă scăpa fără rușine din acelă 
locă.

Cum stamă și țeseamă la planuri, 
deodată venii la o ideă, care mi-se păru 
forte bună. Spre stradă avea cafeneua
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La acesta a respunu generalulO 
Boulanger printr'unii manifesto, în 
care <|ice:

Alegători aiSeinei! Așii ti lăsata ne
păsătorii să se măture ofensările și cle
vetirile parlamentarilorii scoși din fire în 
canalulă, din care au eșitO, der neputin- 
tiosa loră furiă atacă chiar patria. Can- 
didatulă lord cuteză a lăsa să se afișeze 
în departameutulil Seinei rușinosul ii 
apela cătră lașitate cu cuvintele: „Nici 
una Sedan!“ Sedanula avemă să-lă 
mulțămimă ngligenței guvernului și 
stricăcioselora espedițiunl îndepărtate. 
Merită bre ca să ' ne dăma atâta 
ostenelă și să cheltuima atâtea milione 
pentru armată, căreia aparțină toți Fran
cezii, pentru ca acela, care se numesce can- 
candidatul republicei, să precjică o pierdere 
pentru casulil când vomă fi atacați? 
Francia nu mai are nevoia adl se se temă 
de [Sedan, căci hotărîtă, voindă pacea, 
Francia se simte destula de tare a se 
apăra contra provocăriloră ca și în con
tra orl-cărui asalta, cu care o-ar ame
nința cineva; contrarii noștri au ajunsă 
la acestă gradă de înjosire, d’a esploata 
invasiunea streină! Alegători! Noi scimă 
mai bine decâtă ei, ce ne costă Sedanul. 
Unde a fostă în timpulă răsboiului can- 
didatulă, care aruncă armatei nostre cea 
mai mare ofensă? In Champigny nu 
l’amă vădută nici între luptători, nici 
între răniți. Alții și-au făcută atunci da
toria, așa precum șl-o voră face încă 
odată, decă ar fi necesară, d’a apăra 
patria, der tocmai pentru a evita ună 
nou Sedan voimă să dedicămă apărării 
și bunăstării țărei comorile ce au fostă risi
pite în gospodăria cea scandalosă a favoriți- 
loru. Trăescă Francia! Trăescă Repu
blica !

Șefulu antisemițiloru Mr. Dru- 
mont a declarată, că va vota pentru 
Boulanger și ca rnotivu aduce, 
între altele, că Ferry a fostu unO 
agentă atu lui Bismarck și că, când 
e vorba d’a merge contra Germa
niei, toți Francesii trebue să 
fîă una.

SCIRILE DILEI.•
Ședință publică. Societatea de lec

tură a studențiloră dela școlele române 
gr. or. din Brașovă va da o ședință pu
blică în 8 Ianuarie 1889 în onorea Ilu- 
strității Sale Domnului Ionu Popasu ,epis- 
copă ală Caransebeșului, cu următorea 
programă: 1. „Deschiderea4* prin pre
ședintele Societății N. Pilția, profesoră. 
2. „Egiptenii cei vechi44, disertațiune 
de G. Moroianu, elevă în cl. III comer- 

I cială. 3. „Sultaniilu Murad Ghazi și Bekri 
Mustafa**, poesiă de F. Alexandri, de
clamată de octavanulu G. Iuga. 4. „Mân- 
druliță dela munte**, coră. 5. „Contro
versa : a) „Care a fostu mai mare, Gaiu 
luliu Cesarîi, heliducele romanii?** sus
ținută de octavanulu N. PuicanU; seu b) 
„Ștefană celu Mare, principele Moldo
vei ?" susținută de octavauulă Ionti E- 
nescu. 6. „Erua44, coră. 7. „Român
cele în istoria", disertațiune de octava- 
nulă Ionu Popoviciu. 8. O piesă de vio- 
lină esecutată cu acompaniamentă de 
piană. 9. „Resbunarea șoreciloru44, poe
siă de Gr. Alesandrescu declamată de 
octavanulă Aureliu Danciu.lO. „Marșulu44, 
cântarelor. Lajacestăședință publică se in
vită cu totă onorea. Inceputulă la 7 ore 
sera precisă! Oferte marinimose suntă 
primite cu mulțămită. Producțiunea a- 
cesta s’a ținută în toți anii în presăra 
Sântului Ionii Botezătoruliî ; în anulă acesta 
însă s’a amânată pe Dominecă în 8 la- 
nuariu din causa unei indisposițiunl a 
președintelui Societății.

* * *
Atelieru de maghiarisare. In Mișcolță 

s’a constituită ună comitetă pentru ma- 
ghiarisarea numeloră. Acestă comitetă 
a adresată ună apelă cătră Evreii din 
comitatulă Borsod și din orașulă Miș
colță, prin care suntă provocațl ca să 
se silescă a fi Maghiari și în ceea ce 
privesce numele. Hei-vei !

* * *
Doctoratu’n drepții. Facultatea de 

dreptă din BucurescI va fi autorisată în 
anulă viitoră școlară a elibera diplome 
de doctorată. Se scie, că pănă adl ea 
nu putea să libereze decâtă diplome de 
licență. Se voră mai înființa deci trei 
catedre, menite a completa cele ce se 
ceră în streinătate pentru a obține di
ploma de doctoră în dreptă.

* * *
Seminaru arșii. In Huși a arsă o 

parte din seminară. Ancheta începută a 
descoperită, că foculă a fostă pusă în- 
adinsă. Procurorulă însărcinată cu an
cheta a ordonată arestarea a trei per- 
sone bănuite. 

Demonstraținni în contra legii militare.
Studenții universitari din Budapesta 

au ținută în două cjile dearendulă adu
nări, ca să desbată asupra formei în 
care ar fi să însceneze demonstrațiunl 
în contra legii militare. S’a hotărîtă 
convocarea unei adunări generale la care 
să ia parte toți tinerii din Budapesta 
obligați la serviciulă militară, și să pro
testeze în contra disposițiuniloră înăs

prite ale legii militare. O deputațiune 
de studențl se duse la rectorulă Klinger, 
ca să-lă roge a permite ținerea unei 
adunări de studențl în edificiulă univer
sității. Rectorulă declară, că e gata a 
da permisiune, decă cei cari întocmescă 
adunarea iau îndatorirea d’a eschide 
orice discuțiune ori demonstrațiune 
politică.

Mai departe, studenții au intențiunea 
să facă ună conductă cu t.ărțe deput.a- 
țiloră conte Albert Apponyi, luliu Hor
vath, Gabriel Ugron și Thaly, ca onore 
adusă pentru atitudinea loră față cu 
legea militară. O deputațiune de stu
dențl se duse în clubulă partidului inde
pendentă, ca să facă cunoscută membri- 
loră acestuia, ce intențiunl au studenții.

Desbaterile asupra legii militare.
In camera deputațiloru din Pesta se 

desbate asupra legii militare, precum am 
arătată într’unulă din numerile trecute.

Raportorulă Mitnnidi accentua ne
cesitatea d’a se spori armata Austro- 
Ungariei și d’a se desvolta ca a Ger
maniei, pentru ca monarchia să fiă ună 
aliată demnă. Interesulă singuraticului 
trebue subordinată interesului statului. 
Disposițiunile principale ale legii suntă 
recrutarea în anulă 21 de etate, er nu în ală 
20 lea, deorece după esperiențele de 
pănă acum s’a constatată, că tinerii eu 
20 de ani de etate nu suntă destulă de 
desvoltațl. Paragrafulă 14 stabilesce în 
cifre fixe contingentulă anuală de re
cruți, făcendă pe viitoră posibilă să se 
ridice de faptă efectivulă de răsboiu la 
800,000 omeni. Organisarea reservei de 
întregire e disposițiunea cea mai impor
tantă a legii, ajungendă la valore ser
viciulă obligată generală, deorece era 
necorectă, ca cei cari tragă sorți mai 
mari, să fiă de totă scutiți de serviciulă 
militară. Prin acesta se aduce și glo- 
teloră o ușurare. Disposițiunile privitore 
la voluntarii pe ună ană suntă mai 
aspre, nu-i vorbă, der anulă ală doilea îlă 
servescă numai acei voluntari, cari nu’șl 
împlinescă datorința. Ce privesce limba, 
câtă vreme esistă disposițiunile § 11, 
art. de lege 12 din 1867 și limba de 
comandă în armata comună e cea ger
mană, trebue să se ceră necondiționată 
dela oficerl, ca să scie într’o măsură ore- 
care limba germană. înăspririle pentru 
voluntari suntă bune, fiindă că după or
ganisarea actuală a puterii armate, în 
casă de răsboiu s’ar pute ivi o fatală 
lipsă de oficerl. Recomandă proiectulă 
de lege spre primire.

Ministrulă de honvedl Fcjervary lua 
cuventulă pentru a susțină proiectulă. 

Desvoltarea extensivă și intensivă a pu
terii armate e necesară, ca monarchia 
să aibă o puternică garanțiă, că valurile 
din afară se voră sparge de stânca pu
terii militare; er alianța câștiga în va- 
lore, e mai multă căutată. Decă monar
chia s’a alăturată la alianța triplă, a 
făcut’o în interesulă păcii, der adevărată 
e că „decă vrei pace, să pregătescl răs- 
boiulă44, pentru ca să poți înfrunta ni- 
suințele de a turbura pacea. Căci deși 
momentană se pote constata în modă 
îmbucurătoră ună curentă mai liniștită, 
din nenorocire în Europa e adunată pre 
multă materiă esplosivă, decât ca să nu 
ne tememă de o neașteptată isbucnire 
a periculului. Deci trebue să fimă gata 
pentru orl-ce eventualitate, să ținemă 
prafulă de pușcă uscată.

Ministrulă Csaky, răspundendă de
putatului Bolgar, care i-a imputată că 
nu apără, față cu legea militară, intere
sele culturale ce’i suntă încredințate și 
a făcută amintire și de ordinațiunea pri- 
vitore la limba germană, dise că legea 
militară o primesce în tote amăruntele, 
pentru că siguranța statului e superidră 
interesului culturală. Statulă trebue în- 
teiu să’șl asigure esistența, apoi să’șl 
va4ă de interesele culturale. Cu volun
tarii bine s’a făcută, ca în timpulă ser
viciului militară să nu cerceteze și școla. 
Esperiența a dovedită, că nu’șl potă în
deplini datoria în nici o privință. Unele 
favoruri li-se voră face pe câtă cu pu
tință va fi.

Ce privesce ordinațiunea în privința 
limbei germane, legea școleloră medii 
din 1883 pune limba germană în rân- 
dulă obiecteloră de învățămentă obli
gate. Pentru ună omă cultă e necou- 
diționută necesară ca să cunoscă și o 
limbă străină viiă. Așa Francia a in
trodusă ca obligatore limba germană 
în școle, și Germania a introdusă limba 
francesă. Der noi nu nu numai că co- 
municămă în limba germană cu cealaltă 
jumătate a monarchiei, ci cultura ger
mană e și mai apropiată culturei ungu- 
rescl. Și apoi decă s’a admisă odată 
limba germană ca obligatore, atunci să 
se și 'nvețe cum se cade. Raportele des
pre ultimele esamene de maturitate con
stată, că elevii nici în vorbire niclîn scris nu 
pricepă cum se cuvine limba germană.

Eu însu’ml m’am convinsă în per- 
sonă, că rău se 'nvață limba germană, 
și așa a trebuită să iau măsuri de în
dreptare. La acusațiunea de germanisare, 
nu răspundă, căci nu mă simtă lovită; 
eu esecută ce a dispusă legislativa din 
1883. După convingerea mea, Ungurulă 
bună devine numai Ungură mai bună.

„Așa, acum sciu totă! și tu ești 
bătută la capă44! dise Octavian ridendă, 
când scii că ai să capeți bani, fugi de 
acasă44

„Ei! Ei! băiete, când ai scii și tu că 
ac}I e anulă nou Nemțiloră atunci...

„AstădI?41 mă întrerupse elă, bine’ml 
pare c’am scăpată44.

„Și eu am scăpată, der'să vecjl cum44.
Și'i istorisi totă întâmplarea.
„Galantonă și calică !“ dise elă după 

ce terminai istoria. ,, Der ce a fostă 
a trecută, să vedemă ce va fi ?

„Decă (}icl, că m’a căutată împărți- 
torulă de scrisori, atunci nu rămâne alta 
de făcută decâtă ca unulă din noi să se 
ducă să-lă caute, și tu ești mai potrivită 
pentru asta, pentru-că cunoscl tote un- 
ghețurile și ești iute de picioră.

Bine, într’o jumătate de oră sunt 
aci cu banii, adă legitimațiunea44.

Și dândui-o îș luă, pălăria și dispăru.
Ce feliu de cugete îmi trecură după 

aceea prin minte nu mai sciu, destulă 
că după o jumătate de oră prietinulă 
meu intra abia răsuflândă.

„Să mă ferescă Dumne4eu de ast- 
eliu de vînătorl, numai potă nici răsufla44, 
dise elă și pufăindă se lăsa cu greutate 
pe scaunulă de lângă mine.

„Nu-i nimică, numai sănătosă să 
fii44, disei euvoiosă, că aveamă acum bani.

„Și tu altă-dată mai negalantă și mai 
cuminte44, replică elă în tonulă lui 
glumeță.

Vă puteți închipui ușurarea ce am 
simțit’o după ce , plătii întregă contulă.

Eșirămă și ne îndreptarămă spre ho- 
telulă, unde prândiamă.

Abia intrarămă, când de-odată veni 
la mine ună băiată și ’ml dădu o scri- 
sore. Curiosă o desfăcui, căutai după 
subscriere, der nu aflai nimică. Cetii scri- 
sorea cu atențiune și apoi o dădui prie
tinului meu, ca o cetescă și elă.

Tuși odată și apoi ceti, așa ca să 
potă audi și eu, următorele rânduri scrise 
în limba germană:

„Stimate Domnule! Am aflată, că 
ești Română și te invidieză pentru dulcea 
și frumosa limbă ce o vorbescl. Am 
trăită multe și plăcute dile în mijloculă 
poporului D-tale și erarțj fericită, că mă 
puteam înțelege cu prietinii mei Români 
românesce. De atunci suntă 15 ani și 
cu mare părere de rău îți spună, că am 
uitată mai totă ce șciam atunci. Ceea 
ce am pierdută eu, dorescă însă să câș
tige în mare măsură urmașii mei.

„Am o fetiță, stimate d-le, pe care 
aș dori să o audu pronunlândă câtă de 
puțină limba româneseă. Te rogă deră 
a te osteni pănă la mine, ca să ne înțe- 
legemă. Scusă-mă, că nu țl-am adresată 
scrisorea acasă, deorece nu sciu unde lo- 
cuescl, er fetița mea fiindă informată de 
hotelierulă, prietinulă meu, că D-ta prân- 

4escl la densulă, am cre4ută că mai si
gură te voră afla șirurile mele acolo.

In speranța, că vei veni, te așteptă. 
Papagenogasse Nr. 11. Th. 16. 
„Subscrierea i-a rămasă în penă, seu 

trebue să fie ună omă forte sgârcită,44 
4ise prietinulă meu după ce fini.44 „In 
ori ce casă, tu trebue să te duci44, adăogâ, 
elă, și încă punctă la 7 ore, ca să 
arăți D-lui, că Românulă nu numai că 
vorbeșce frumosu, ci că e și punctuală 
și omă de cuvântă.

„Bre ! Bre ! da mare Română mai 
ești de când țl-au detrasă Ungurii din 
Peșta stipendiulă,44 4iseiu eu zimbindă.

„Și mă voiu face și mai mare când 
voiu da și fiiloră tăi stipendiu să stu
dieze în streinătate,44 adăogâ elă glu- 
mindă.

„Vomă vedea, vomă vedea44, răs- 
punseiu eu și dându-ne mânile ne des- 
părțirămă.

Ajungândă acasă, mă așe4aiu pe 
canapea, cugetândă la tote întâmplările 
din acea 4i- Când veneamă cu gândulă 
la scrisore, mă întrebamă mereu, că cine 
să ml-o fi scrisă și pentru ce nu s’a 
subscrisă. In fine ostenită de a mai 
pândi la deslegarea astei enigme, ador
mim. Când mă deșteptaiu erau 6’/2 ore 
sera, Săriiu în susă, mă uitaiu de vre-o 
câteva ori la orologiu să me convingă, 
decă nu am întâr4iată. Eram în neas- 

tempără. Intrega cestiune mi se părea 
ca ună ce misteriosă de care trebue să 
mă ferescă și de vre-o câteva ori era 
p’aci p’aci să mă decidă să nu mergă, 
der mereu îmi aduceamă aminte de vor
bele pline de ambițiune ale prietinului 
meu.

In sfirșită trecură și cele 25 de mi
nute. Mă uitaiu încă odată la adresă și 
eșiiu. Nrulă 11 era peste drumă de lo
cuința mea. Intraiu în curte, urcaiu trep
tele și ajunseiu în primulă etagiu la ușa 
cu Nrulă 16. Aci mă opriiu. Nu sciam 
ce să facă în nedumerirea meab să intru 
ori nu?

„Poftiți numai înlăuntru,44 îmi cjise 
ună servitoră bătrână, care venea spre 
mine. „D-nulă vă așteptă.44

Ca să mă retragă, era pre târ4iu 
acum. Fie-care muschiu ală corpului 
îmi tremura în momentulă când pusei 
mâna pe cleșnița ușii; der întraiu.

Ună salonă pre frumosă întocmită 
și cu ună deosebită gustă estetică mi-se 
înfățișa ochiloră. Mobila de catifea cu
sută cu firă de aură, în mijlocă mesa 
acoperită cu o pânzătură verde brodată 
cu mătase de diferite colori și lumina 
intensivă a policandrului, ale cărui ra4e 
se reflectau puternică din obiectele oele 
scumpe si strălucitore, îmi dară să în- 
țelegă, că mă aflamă într’ună salonă ală
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decă 'nțelege și nemțesc©, căci mai bune 
și mai mari servicii p6te face culturei 
naționale ungurescl, decă pricepe și nem- 
țesce, decâtă decă nu scie acestă limbă. 
Politica de „Nix daitsch“ mai putea fi 
motivată atunci, când era vorba de apă
rarea, ba chiar reeâștigarea neaternărei 
naționale ungureșcl, der nu mai e jus
tificată acjl-

Interxxplâ,ri diferite.
Preotii jăfuitii. Nisce paseri de nopte 

intrară în casa preotului romano-catolică 
din Hajos, pe când acesta durmia. Din 
cutia mesei de scrisă ’i furară banii, pe 
preotulă îlă legară de pată, er gura i-o 
astupară cu ună ștergară, pentru ca să 
nu potă striga.

Conte dispărutii. Judele investiga- 
toră ală tribunalului din Timișora a 
cerută pe cale telegrafică dela gendar- 
meriă descrierea contelui Logothetti, care 
a dispărută fără veste. Nu se scie încă 
pentru ce este urmărită de tribunală.

Din comitatulîi Bistrița-Năseudu.
In 11 Ianuarie n. s’a ținută adu

narea comitetului administrativă ală co
mitatului Bistrița-Năsăudă. Ună membru 
ală comitetului, cu numele Low Gyorgy, 
despre care diarele ungurescl spună că 
ar fi sasă, saluta pe fișpanulă Banffy- 
pașa prin o vorbire lungă și plină de 
servilismă, dândă espresiune dorinței, 
ca, „binecuvântata activitate a fișpanului 
să fiă în acestă ană încă și mai mare 
și și mai cu mari succese ca pănă 
acum.u

Inspectorulă de scdle dr. Iuliu Havas 
(alias Berger) raporteză , că cu mare 
greutate, după multe stăruirl pe la au
toritățile confesionale și după repețite 
rapdrte făcute pe la ministeriu i-a suc- 
cesă a da afară din posturile loră pe 
unii dintre învățătorii necualificațl; se 
plânge însă, că în loculă acestoră învă
țători necualificațl s’au aplicată alțl în
vățători erășl necualificațl, așa că din 
nou a trebuită să-și începă activitatea 
sa de prigonire contra aceloră învățători, 
despre cari pe căi laterale a putută afla, 
că n’au diploma de cualificațiune.

Pentru ca inspectorulă să potă ave 
date sigure despre aceea, decă noii în
vățători au ori nu diploma de cualifi
cațiune, inspectorulă propusese în adu
narea administrativă a comitatului, ca 
să se ordone primărieloră comunale, ca 
să nu permită noiloră învățători a-șl 
începe activitatea loră, pănă când nu-șl 
voră arăta mai ântâiu diplomele d» cua

lificațiune. Propunerea acesta n’a fostă 
primită, der s’a adusă la condusă pro
punerea preotului luterană din Bistrița, 
Budaker Gottlieb, în sensulă căreia se- 
nateloră școlare confesionale li s’a im
pusă ca imediată să raporteze despre 
ori-ce schimbare a învățătoriloră.

După aducerea acestui condusă abia 
trecură câteva săptămâni și etă că ins
pectorulă se plânse în adunarea comi- 
tatensă, că tocmai la o scolă săsescă din- 
Bistrița, aflătore sub presidiulă preo
tului Budaker, s’a aplicată ună învăță- 
toră nou, fără ca despre acesta să i se 
fi raportată. Pe basa hotărîrei aduse la 
propunerea lui Budaker, inspectorulă 
propuse acum să se pedepsescă preotulă 
Budaker cu 10 fl. pentru negligență. 
Propunerea s’a primită. Preotulă însă 
a insinuată recursă și în favorulă lui 
a recurată la ministeriu și autoritatea 
lui episcopescă, dicendă, că autoritatea 
civilă n’are dreptulă de a pedepsi pe 
preotă.

Ministrulă Csaky însă, prin resolu- 
țiunea sa de dtto 29 Decemvre 1888, res- 
pingendă recursulă aprobă hotărîrea susă 
amintită a comitetului administrativ, rămă- 
nendă pe viitoră, ca senatele școlare în 
timpă de 8 4’le să fiă îndatorate a ra
porta primăriiloră respective comunale 
ori ce schimbare a învățătoriloră, er pri- 
măriele să fiă asemenea în timpă de 8 
dile îndatorate a raporta despre acesta 
inspectorului școlară ungurescă.

Se ceruse încă mai’nainte prin o pe- 
tițiune iscălită de 72 de inși, ca în co
muna Iaadă (parochiă română gr. or.) 
să mijlocescă comitetulă administrativă 
înființarea unei școle comunale. Comi
tetulă a hotărîtă, ca în privința acesta 
să se ceră declarațiunea comunei. La 
acesta locuitorii comunei au declarată, că 
cei 72 de petiționațî au fostă smintiți când 
au cerută 'înființarea susil ițisei școle comunale. 
La propunerea inspectorului Havas, afa
cerea s’a predată respectivei primării co
munale cu însărcinarea, ca să cerceteze 
decă e cu putință ca cei 72 de „omeni 
inteligențlu să fi fostă smintiți când au 
iscălită cererea pentru înființarea școlei 
comunale.

Raportorulă economică ală comita- 
tui raporta, că a visitată tote școlele de 
lemnă ale comitatului și peaceleaj le-a 
aflată într’o stare forte slabă. După elă 
numai 5 dintre școlele de lemnă ale co
mitatului s’ar pute flice, că suntă bune 
12 mai potă trece 19 suntă defectuos©, 
er 38 fdrte rele.

0 rectificare.
Domnule Redactor ! Scusați-mă că’ml 

permită a vă atrage atențiunea asupra 
unei erori ce s’a străcurată în „Gazetă" 
No 286 din 30 Decemvre la articululă 
din Camerile Române. La indiginate e 
numele Al. Dogărescu, în locă de George 
I. Dogărescu. Erorea n’a putută proveni 
decâtă de acolo, că și diarele din Ro
mânia au publicată numele greșită. Așă 
fi lăsată și eu să rămână erorea, der ună 
lucru m’a silită a vi-o arăta. Anume cu 
ocasiunea liberării actului meu de emi
grare, mi-s’au cerută actele copiiloră ce’i 
am, făcendu-mi-se cunoscută, că fără ele 
nu mi-se libereză actulă de emigrare. 
Am trebuită să le trimită deci la auto
ritățile competinte ungurescl, de unde 
ca Română, așteptamă să fiu câtă mai 
curendă liberată de sub cetățenia un
gurescă. După ce am trimisă documentele 
copiiloră mei, mi-s’a mai făcută încă o 
întrebare, adecă decă stăruescă în cererea 
mea seu nu, și acesta au făcut’o 
pentru-oă actele copiiloră mei erau în 
numără de 7 și toți flăcăi (feciori) vorba 
Românului: Șipte Ud. Ll-am răspunsă, că 
stăruescă în cererea mea și rogă cât mai 
curândă să mi-se libereze actulă de e- 
migrare, ce mi-l’au și trimisă cu mare 
greutate.

Pentru aceea nu voescă ca să îmi 
fie numele ne adevărată în respectabila 
D-vostră,, Gazeta Transilvaniei", care după 
cumvădă de astădl înainte are să fie cetită 
de toți, de celă din palate răsfățate cât 
și de celă din modestele Colibe.

Vă rogă a primi stima și respectulă 
ce vă conservă.

Pmlealu, 2 Ianuarie 1889.
George I. Dogărescu.

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

Budapesta, 17 Ianuarie. Parti- 
dtilă liberală a primită unanimă, 
afară de Iul. Horvath, paragrafulă 
14 ală legii militare, după ce mi
nistrulă Tisza a pusă încă odată 
forte hotărîtă cestiunea de cabi- 
netă. Partidulă a votată șefului ca
binetului deplină încredere.

F6ia oficială publică încă alte 
ordinațiuni ale ministrului de fi
nanțe privitore la conversiunea o- 
bligațiuniloră ipotecare rurale (de 
desărcinare a pământului), mai de
parte numirea Episcopului de Baci, 
Petrovicî, ca administratoru alu 
patriarcliiei de Carloviță.

Berlină, 17 Ianuarie. Din publi
carea documenteloru privitâre la 
procesul u Geftken resultă, că es- 
trasulă memorialu a fostă din ine- 
moriulu ce i-l’a predată în 1887 
prințulă de coronă, mai departe, 
că proclamațiunea lui Friderică 
„Cătră poporulă meu11 a fostă com

pusă încă în 1885 de cătră Geff- 
ken, când împeratulu Vilhelm avea 
atacuri de adencl leșinuri.

DIVERSE.
Din vieța lui Mommsen. Bătrânulă și 

marele istorică germană este și distrată 
și omă de spirită, și dușmanulă marelui 
cancelară. Acum eâțl-va ani corpulă 
profesorală era invitată la o paradă îm- 
părătescă. Mommsen apare în mij loculă 
tuturoră cu mantia oficială pusă pe dosă; 
e probabilă, că se gândia la vr’ună do
cumentă. Unulă din colegii săi, rîzîndă, îi 
atrage atenția asupra noului modă d’a 
’șl pune mantia. Mommsen îșl întorse 
mantia și dise veselă: — Nu sunt eu
de vină, ci marele cancelară, care a 
întrosă întrega lume pe dosă.

Cursulu pieței Brașoviî
din 17 Ianuarie st. n. 1889.

n n n
Ruble rusescl - 
Discontulă - -

Bancnote românescl C 
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - . 
GalbinI
Scris, fonc. „Albina116°/0 

5°/.

ump . 9.22 Vend. 9.24
ti 9.10 >1 9.15
n 9.52 h 9.55
n 10.80 r» 10.88
n 9.80 ti 9.88
ti 5.60 »i 5.65
ti 101.— ti —.—
H 98.— ti 98.50
n 126.— 11 127.—

G’/r-8% pe anti.

Cursulâ la bnrsa de Viena
din 16 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................... 101.35
Renta de hârtii 5°/0 ------ 93.70 
Imprumutulă căiloril ferate ungare - 144.G0
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei câiloru ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 11G.70 
Bonuri rurale ungare ----- 104.50
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.50
Bonuri rurale Banath-Timișh - - - 104.25
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.25
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.50
Bonuri croato-slavone......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99.60
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului -------- 125.75
Renta de hârtii austriacă .... 52.45
Renta de argintă austriacă - - - - 83.10
Renta de aură austriacă..........................111.65
LosurI din 1860   141.90
Acțiunile băncei anstro-ungare - - 883.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312 75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.90 
Galbeni împărătesc! - -......................5.68
Napoleon-d’orI ..................................... 9.53‘/2
Mărci 100 imp. germane ... - 59.12’/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

vreunei familiHfOrte avute.
Nu avuiu timpă ca să mă cugetă la 

tote acestea, căci ună bărbată căruntă, 
der încă dreptă, și cu o înfățișare împu- 
nătdre, se îndrepta spre mine și cu ună 
zîmbetă, ce stă bine la bătrâni, mă 
pofti, într’ună dialectă curată vieneză, 
să ședă. Mă aședaiu pe fotoliu, er elă 
față în față pe canapea.

„Ai primită scrisorea mea și’țl mul- 
țămescă, că ai avută bună-voința a te 
osteni pănă la mine.

„Am făcută cu plăcere acesta, D-lă 
meu“, i răspunseiu eu modestă.

„Cu atâtă mai multă trebue să’țl 
mulțămescă, fundă și scrisorea fără sub
scriere11, adogâ elă și dicendă acestea 
sună ună clopoțălă, ce se afla pe mesă. 
Ună servitoră apăru. „Rea să vină în- 
cdce“, ordona bătrânulă.

După două minute se deschise ușa 
eră. Fata, pe care o scăpasemă de belea 
în aceeași 4b sta aievea înaintea mea. 
Simțiamă cum îmi ardeau obrajii și de
venii cam confusă. Bătrânulă bagsemă 
observase buimăcela mea și voia să mă 
scape.

„Rea! aci e profesorulă tău, vino 
să ți’lă recomandă.

„Ilă cunoscă tată, respunse Rea. 
„Cum? tu . . . îlă cunoscl“ ? îngână bă
trânulă.

„Da“, dise Rea, și decă vrei, să-ți 
spună și de unde, vino cu mine11. Și 
luându-lă de mână îlă conduse la fo
restry.

„Ve4l cele 2 ferestre11 ? 4ise ea 
arătândă cu mâna la casa de preste 
drumă, „acolo locuesce profesorulă și 
măntuitorulă meu.

„Ce mântuitoră? Visezi? 4*se bă
trânulă înholbândă ochii la ea.

Rea însă nu răspunse nimică și su- 
ri4endă se duse la ferestră și privea 
afară.

Bietulă tată ferbea de ©moțiune, 
sudori îi curgeau pe fruntea cea încre
țită. Cine scie ce feliu de gânduri îi 
treceau prin capă. In fine se apropiă de 
mine și într’ună tonă rugătoră mă în
trebă, decă cunoscă pe Rea, și de 
unde.

Gura mi-se deschise pe nevrute, 
der tocmai atunci se întdrse Rea dela 
ferestră și punândă degetulă pe buze 
îmi făcu semnă să tacă. Tăcuiu dâră și 
dăduiu din umeri.

Eu și Rea ne uitamă unulă la altulă 
și cum ne uitamă, pufnirămă amândoi 
de rîsă.

Bătrânulă stete în locă, nu scia ce 
să credă.

Der Rea nu-lă lăsă multă timpă în 
nedumerire, ci îi istorisi din firă în pără 

nenorocirea din colțulă cafenelei. Apoi 
după ce fini îmi întinse mâna și’ml 
mulțămi.

Ună rîsă cu hohotă resunâ în sa- 
lonă. Bătrânulă nu se mai putea opri 
și’i deteră lacrimile așa de cu inimă 
rîdea.

La atâta sgomotă veni .și domua 
casei, ce fusese pănă acuma ocupată 
prin bucutăriă, și când au4i și ea de 
ciudata întâmplare, pufni și ea de rîsă.

„Ei, ve4l nevestă“, dicea bătrânulă 
mai târ4iu, „acum scii de ce o apucase 
pe Rea dorulă de limba românescău !

„Der ea de unde scie, că domnulă 
e română11.

„Lucru celă mai simplu®, 4*se R0a 
amestecându-se în vorbă. „D-lui ne e 
vecină, în tote 4hele ’lă vădă seu la 
ferâstră, său mergândă laprân4ă. îndată 
după ce mi-s’a întâmplată buoluculă de 
a4l dimiueță, m’am cugetată la modulă 
de a’i mulțămi. M’am informată dela 
hotelierulă H. cine e și ce e d-lă, și 
apoi l’am rugată pe tata să facă aceea 
ce a făcută. Numai așa mi-a fostă 
posibilă să’i mulțămescă11! 4ise ea și eși.

După vre-o câteva minute veni âră. 
Apropiindu-se de mine îmi arătă ună 
cartonă.

„A, îlă cunoscă11! 4isei eu amintin- 
du-ml descoperirea ce o făcusemă de 

dimineța. „Iți mulțămescă pentru gra- 
tulațiune și mai alesă, că ea m’a scăpată 
de o mare belea, adăogaiu eu.

„Cum așau? răsună curiosă deodată 
din trei guri.

„Ecă așau, răspunseiu eu și le isto
risi aventurile mele din acea di.

„Bravo! Bravo11! striga bătrânulă 
voiosă, „așa ceva nu s’a mai întâmplată 
și rîdeamă cu toții, de credei că nu mai 
are sfârșită rîsulă.

Tatălă, mama și fiica fură atâtă de 
amicali, încâtă cu tote că aduseiu o 
mulțime de motive, că nu mai potă re- 
mânâ, fuiu silită să iau parte și la 
cină. Am rămasă și nu mi-a părută rău 
căci mi-am petrecută atâtă de bine, 
încâtă cu dreptă cuvântă potă spune 
că așa seră plăcută ca aceea rară voiu 
mai avâ. Pe la 11 ore m’am depărtată.

„Mai vino pe lanoi“, 4ise bătrânulă, 
p6te totă va învăța Rea ceva româ- 
nesceu.

„Altă-dată să nu te mai uiți după 
nimenlu adaogă Rea.

„Nu! Nuu ! răspunseiu eu și mă 
depărtaiu.

„Acasă, așe4ată pe ună scaună, mă 
cugetaiu multă vreme la întrega comediă 
din aceea 4b pănă ce adormii.

A. P. Raultî.
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ABONAMENTE
„GAZETA

pe
7?

trei 
șese 
unu

TRANSILVANIEI"
Prețuia abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pentru România și străinătate
10
20
40

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

pe
7?

71

trei luni . 
șese luni. 
unu anii .

franci

>1

Sosirea si plecarea trennrilorn si poslelorn iii Brajtm.
I. Plecarea trenurilorti:

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

2. Dela Brașovu la BucurescI:
mixttl Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecp. 
mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

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

A. Plecarea postelorft.
Brașova la ReșnovA-Zernesci-BranA : 12 ore 30 m. după amedl.

D
»
n
n

Trenulti 
Trenulti

Trenulti

Trenulti
Trenulti

Trenul ti

b)
c)
d)
e)

Dela

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

a)
b)
c)
d)

Zizinu: 4 ore după amedl.
S&ctiime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea. 
Făgărașw. 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.
Sosirea postelorft:

Rișnovă-Zirnesct-Branu la Brașova: 10 ore Înainte de amecjl 
„ Zizinu la Brașova: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașova: 6 ore sera.
„ Făgărașu la Brașova: 2 ore dimineța.

G
n
n
n

B
Dela

pe anu
pe șose
Pe trei

pe anu
pe șese

2 fl.
1 fl.
50 cr,

luni............................................
luni............................................
Pentru România și străinătate:

S franci
luni................................................ 4 „

pe trei luni................................................ 2 „
Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei41.

Avisil d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

Budapesta—Predealu Predeal A —Budapesta B.-Pesta-AradA-Teius
J . - I

Teius-Arad A-B.-Pesta Copsa-mieă—Sibiiu
Tren de 
per
sane

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

3.10
11.10

7.40
11.06
2.02

8.—
2.-
4.05
5.47

7.38
5.39

Oradea-mare 4.18 7.01 8.46
7.11 9.18

Trenu 
mixt

1
Bu cures ci 

Predeal A 
TimișiT

per- accele- Trenu 
sdne rații mixt

I

omni
bus

Trenu 
omni
bus

do 
pers.

Trenu 
mixt de 

pers.

Vârad-Velencze| 
Fugyi-V âsârheli I 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbdu
Năddșel

I

I

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
VințulU de 
Aiud
Teiușă 
Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
.Mediaș Ci 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalfiu 
Homorodfl 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

10.34

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

sus îi

Brașovu

Ti miști
Predeal»!

BucurescI

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.171
8.371
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6 24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18;

|Q _  Cucerdea
10.09lG1,iri?fl
10 19 Apahida
10'48l Clusiu
II.55!' CIU?,U

12.34 Nădășelti
12.52 Gîhrbău

1.34|'Aghireșu
2.19 Stana
2.46 (B. Huiedin
3.31 ÎCiucia
3.59 Bucia
4.32|jBratca

Rev
Mezo- Telegd 
F ugyi-V âsârheli
V ârad-Velencze

I
I

Brașovd J
1

7.30
1.14
1.45
2.32

Viena
Budapesta
Szolnok

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodti 
Ha.șfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș ii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu
Teiușu
AiudU
Vințula de susti
Hidra

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

Aradu

Glogovațti
Gyorok
Paulișd 
Radna-Lipova 
Conop

, Berzava 
Sobor.șinti 
Zamti
Gurasadj,
Ilia
Branicica

'Deva
Simeria (Piski) 
lOrăștia
Șibotti
Vințuld de joșii
Alba-Iulia

'Telușfl________ |

I

5.32

6.11

6.43
7.12

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladiîny 
Szolnok
Budapesta

Viena

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

MureșA-Ijudoșu-Bistrița

Murăști-Ludoșil 
ȚagU-Budatelecd 
Bistrița I

Tmi""! Copșa-inieă
Șeica mare 
Lomneștl 
Ocna 
Sibiiu

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

11.10
“8720
11.20
4.10
4.30 —

6.13
6.38
6 51
7.10
7.37
7.55
8 42 ;Soborșinil 
g pyiBerzava 
g 4| Conopu 
9.58iRadna'LiP' 

10.17Fauliîu 
10 42 Oyorok 
11.07
11.37
12.-
12.29,|Szolnok
12.46 BudapeMn

1.26j Viena

I

2.17 
2 37
3.19
3.43
1.05

1.47
2.08

8.55
9.54

I2.— Teinșu 
Alba-Iulia 
Vințulu de jost 
Șibotă 
|Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
G urasada 
Zamu

9.05
12.41
5.45

1 42
2.32

4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.50
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

11.—
11.21

Sibiiu-Copșa-iuieă

!

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-inicA 10.49 11.45

iova

Gyorok 
Glogovaț,

Aradd

Cucerdea - Oșorheiu -___ 5
5.501 Begliinulu sftsescA 

—6.Î3'
6.38L7 19iCue rdea
7.38TChe'\
6.2°M Bogata

I pernum
1 Sânpaultl

I I Mirașteu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 111.57 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.—

|
i

rfeghlnul-săs.

Simeria (Piski)-Petroșeui Petroșani Simeria (Piski) oșorheiu ;

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

Simeria
Streiu 
Hațegd 
Pui 
Crivadia 
'Banița
Petroșani

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 b.5S Huțega 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Simeria 1.51

Aradu—Timișora*

10.50
1.33
3.29 3.1E

T45 10.—

7.30

,Aradâ
i Aradulti nou
i Nămeth-Sâgh 
' Vinga
)l Orczifalva
' Merczifalva 
jiTiinișdra

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

6.05

Bistrița-iîIureșA-IaidoșA
1 '

4.40| Bistrița
8.02'1 TagQ-Budatolecti 
____ Mureșă-Ludoșil

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

4.26
5.12
5.55
6.41
7. '
8.
8.1

Timișora—Aradu

5.48 Timișora
6.19 Mer czifal v a

Orczifalva
7.16|Vinga
7.47 Nemeth-SAgh 

Aradulti nou 
Aradii

6.44

8.08
9.02

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5. -
6. C
6. c
7. C
7.2
8.01
8.17

Begliiiiulu sAseseu 
Osorlieiu-Cueerdea 

i

; Reghlnul-săs. 8.35 8.-
„ u, | 10.20 9.49Oșorheiu j

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulil 7.40 12.58 11.02
lernuta 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșil 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50 ' *

Simeria (Piski)-Unled.

9.41
1.11

GliirișA—Turd» Turda—Gliirișu

Ghirișd 9.26
Turda 9.47

4.191
4.40

Turda 
Ghlrișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sigliișora—Odoriieiu Odorlieiu—Sighișora

Sighișora
Odorheiu

6.05
9.45

Odorheiu
Sighișdră

5.38
“9.16

Unieddra 
Cerna 
Simeria

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov îi "

2.18
2.39
3.08

llnied.-Sinieria (Piski)

9.30
9.56

10.15

*

I
« 

A


