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Brașovu, 26 Ianuarie v.
Cele două evenimente mari ale 

septemânei trecute: alegerea ge
neralului Boulanger și tragiculu 
slerșitu alti prințului Rudolfri, au 
remasu aprope fără nici unu efectii 
asupra piețeloră de bani. La bursa 
din Londra a scăcțutu puțină renta 
ungară în urma seirei despre mor- 
tea moștenitorului, căci se temeau 
că se voru nasce încurcături în 
privința succesiunei la tronu, der 
după ce s'a clarificată starea lu
crului, erășl s’a îndreptată cursulu 
rentei ungare.

Liniștea momentană în sînulu 
financieriloru este a se datori mai 
multu împrejurării că barometrulu 
politică arată încă pace.

Unii omeni, grei la capă, nu 
voru se’nțelegă de ce suntă de 
lipsă atâtea înarmări decă e vorba 
de pace. Ast-feliu i s’a imputată 
și ministrului-președinte Crispi în 
camera italiană, că cheltuiesce prea 
multă pentru arme. Crispi a răs
punsă: „Desarmare și pace suntă 
vorbe sfinte; der astăc|I pacea e im
posibilă fără de arme.. Voiți se de- 
sarmați Italia, când tote celelalte 
națiuni gemă în arme și cheltu- 
iescă sume colosale pentru înar
mări ? Acesta n’ar fi o politică se
ri 6să, ci copilărescă.11

O politică seri o să de soiulu 
acesta se vede că facă și împără
țiile puternice dela mecfă-nopte, 
Germania și Rusia. Regimentele 
prusiane și sotniele căzăcescl se 
totu înmulțescă, acâsta însă nu 
împiedecă pe diplomații din Ber
lină și Petersburgu de a se arăta 
câtă mai prietenoși unii față cu 
alții.

Tocmai acuma îșî facă com
plimente fiarele oficidse prusiane 
și rusesc! pentru resultatele do
bândite în timpulu din urmă în 
raporturile ambeloră împărății.

Se vede, scrie „Kolnische Zei- 
tung,“ că opiniunea publică în Rusia 
s’a schimbat în favorea Germaniei, 
convorbirea prințului Bismarck cu 
Țarulă în Noemvre 1887 și călă
toria împăratului Wilhelm la Pe
tersburgu în 1888 au contribuită 
ca Rușii să judece mai nepreocu
pați asupra politicei germane și a 
scopuriloră cancelarului germană.

„Journal de St. Petersbourg“, 
răspunijendă Gazetei de Colonia, 
se felicită, că în Germania se pune 
atâta preță pe opiniunea publică 
rusescă și constată și elă din par- 
te-șl, că Rușii sciu să aprețieze 
atitudinea de față a pressei ger
mane, în fine îșl esprimă dorința 
ca pressa germană să contnbue 
printr’ună limbagiu mai moderată 
la susținerea raporturiloră amicale 
între amândouă împărățiile.

Din aceste complimente ce și-le 
facă oficioșii prusso-rușl conchide 
„N. fr. Presse*, că se prepară o 
apropiare între Germania și Rusia. 
Amicabilele disposițiunî ale Rusiei 
păru a se estinde și asupra Aus
triei. Mortea prințului de corbnă 
Rudolfă a fost cu multă simpatiă 
jălită de întrega pressă rusescă,

De ar pute să dispară numai 
neîncrederea în intențiunile Rusiei! 
esclamă tăia vienesă plină de în
grijire. Cuvintele frumose deșteptă 
numai pentru momentă mulțămire, 
decă nu suntă urmate de fapte 
și de măsuri, cari ară vorbi pen
tru pace. De ce grămădesce Rusia 
mereu la granițele apusane atâta 
grozăveniă de oștire ? De ce nu’și 
retrage de acolo măcară o parte 
din trupele sale, ca să peră neîn
crederea?...

Lucru greu de esplicată în a- 
devără. Ișî va fi c|icendă p6te 
și d-lă de Giers ca ministrulu-pre- 
ședinte Crispi: a retrage trupele 

și a desarma suntă cuvinte sfinte, 
der atfl pacea este imposibilă fără 
trupe la graniță și fără de arme.

Marți la orele 4 d. a. anunță sunetulă 
clopoteloră începerea ceremoniei fune- 
brale. O mișcare electrică cuprinse mas- 
sele. Numai cu mare greu puteau sus
ține ordinea soldații ce formau spaliră 
în tote stradele. Deodată se audiră stri
gări de comandă, soldații presentară 
armele. „Vine împăratule/ îșî șoptea 
unuia altuia și în adeverii că și sosi în- 
tr’o trăsură negră de curte cu doi cai 
negri. După aceea urmară câteva tră
suri de curte. Deodată se vădu ună 
detașamente de husari, după care 
venea ună călărețe de curte, und furird, 
într’o trăsură de curte și camerieră. A- 
poi venea und escadrond de husari, un 
călărețd de curte și und furird călare 
dinaintea unei trăsuri de curte trasă de 
șese cai și acompaniată de lachei, în care 
ședeau adjutantulă și oficeruld de ordo
nanță alu prințului de coronă. Urmă ma- 
reșaluld curții prințuld contele Bombelles, 
într’o trăsură cu 6 cai, după acesta tră
sură mulțime de lachei, doi câte doi și 
apoi erășl fhrirl de curte. Apoi veni ca- 
ruld funebrald, trasd de șese cai albi, 
pe care era așezată coștiuguld pe patru 
colone. Coperișuld carului funebru era 
în forma de baldachind din lemnd fru- 
mosd sculptată, deasupra purtândd co
rona archiducală. Coștiuguld, acoperită 
ou und postavd negru cusută cu fird de 
aură, fu pusă în cară. Pe cosciugd era 
numai coronele familiei împărătesei. De 
amândouă laturile carului mergeau pagi 
din Teresiand cu făclii de ceră aprinse 
și lachei ai curții. Șese gardiști de ourte 
unguri pe cai albi în atile roșii cu și- 
nore de argintă, atârnându-le pei de ti
gri pe umeri, cu calpacd în capă, călă- 
reu în stânga carului; acaste șiruri erau 
însoțite de gardiști de curte trabanțl cu 

halebarde și călăreți din garda de curte 
în tuniol vertjl cu pără de cald negru 
pe coifu. După cară urma und batalion 
compusă din tote părțile puterii armate, 
anume din o comaniă de infanteria co
mună, o companiă de honvezi, o com
panii de marinari și o companiă de vâ
nători milițieni austriac!. Conductuld îld 
încheia und escadrond de husari. Stra
dele pe unde a trecută eran îndesate de 
lume, pe pieța operii se ridicase o tri
bună. Lampele de gază ardeau. La 
porta bisericii Capuținilord cosciuguld 
fu ridicată de lachei, primită de archie- 
piscopuld principe Ganglbauer în frun
tea preoțimei și dusă în biserică, ai că
rei păreți, altară, podini, estrade erau 
îmbrăcațl cu postavă negru. Impăratulă 
a urmată pănă ’n biserică, a sărutată 
cosciuguld și astfelă șl-a luată rămasă 
bună dela fiiulă său. Desupra altarului 
era o cruce mare de aură, înaintaa luica- 
tafalcuiă îmbrăcată cu brocată de aură 
și încunjurat de 10 candelabre de argintă. , 
Pe cruce și împrejură pe păreți erau in- 
semnelearchiducalecu inscripțiunea: „Ru- 
dolphus, dux Austrian MDCCCLXXXTX1*. 
La ușile altarului steteu gardiști de 
curte trabanțl cu helebardele îmbrăcate 
în zăbranică și călăreți gardiști, la treptele 
altarului erau preoți CapuținI cu torțe 
aprinse. Erau de față funcționarii curții 
în negru, ambasadorii în uniforme, depu- 
tațiunile de oficeri dela regimentele ger
mane, ală căroru șefă era prințuld Ru- 
dolfă, miniștrii comuni și ai ambeloră 
jumătăți ale monarchiei, deputațiunile 
ambeloră parlamente ș. a. Ministrulă 
Tisza era in costumă națională ungurescă. 
Intre membrii corpului diplomatică era 
și trimisulă chinesd Hong-Chung, acre
ditată la Berlină și Viena, în costumulă 
său națională oficială, din mătase scumpă 
și ou o șapcă împodobită cu ună mare 
nasture, ce o ținu și în biserică pe capă. 
Era și trimisulă japonesă, celd persană 
și membrii ambasadei turcescl. Cardi- 
nalulă Ganglbauer era însoțită de doi 
episcopi și de numeroși preoți. Cardi-

FOILETONTJLU „GAZ. TRANS.*

Poesii poporale din Săcele.
XII.

Frunduliță leușteană
Ici în vale colea ’n deală 
La orâșmuța lui Chimană 
Bea Bărgană și cu Boghiană 
Și Cristache Roșcovană 
Cu sora lui Casiană.
Frunduliță ș’olalea
Și din gură așa ’ml grăia: 
„Bea Bărgănașd, nu prea bea, 
Că’i potera icl-colea.
„Las’ sâ vie, că nu-mi pasă, 
Că ședă cu frații la masă 
Și mi-e ocaua plină rasă 
Și mănâncă pâne frumosă, 
Șl-o găină friptă grasă. 
Pistdlele ’să pe ferestră 
Durdulița-i plină rasă, 
Coda la băltagă mi-i grosă 
D’unde-oiu da să’ml folosescă.“ 
Frundulenă ș’olalea 
Cuvântulă nu’ml isprăvea 
Și potera că sosea.
„Dă-te Bărgănașd legată 
Să nu te ducemă stricată, 
C’așa poruncă ne-a dată.u 
Verde foiă ș’olalea 
Er Bărgănașă răspundea: 
„De ce să mă dau legată? 
Că nu mă sciu vinovată, 
Nici cu ună spină dela gardă, 
Nici cu mă-ta n’am umblată, 

Cu soru-ta n’am jucată.“ 
Verde foiă lemnă mustosu 
Ici în vale mai în josă 
Este-ună mără mare prescatd 
Nici nu’i mără, nici nu-i prescatd, 
Der Bărgănașă întră ’n sată.

XIII.
(Din Basarabia.) 

Frunzuliță trei smicele 
La colțulă grădinei mele 
Răsărit’au treilalele 
Două’să vertjl ș’una’i albastră 
D’acolo’i dragostea năstră. 
Boghiuță de pomă negră 
Alergă bădiță-alergă, 
Decă’țl e lelița dragă 
Strînge-o ’n brațe ș’o desmerdă 
Și-i dă gura cum se cade, 
Ș’alergă bădiță alergă, 
Decă ți-i lelița dragă. 
O portă cu fustă albă 
La gâtă tăsmăluță dalbă.

XIV
Fruncjuliță d’arnăută 
Bună e vinuld de băută 
Cu omuld celd cunoscută, 
Dâr cu celd necunoscută 
Ți-se pune-ună nodă în gâtă. 
Vinișoră nu tremura, 
Că te-oiu bea, nu te-oiu mânca. 
Verde foiă d’arnăută 
Totu așa mi-a fostă în gândă 
Să’ml vădă pe cumnatulă bândă. 
Să’ml bea vind de pomă negră 
Se’i dea drumă pe gâtă să mergă 
Totișoră că’i bunișoră, 

Câte-o lecă, câte-undpicd 
Păn’la degetulă celd mică. 
Susă de mână, josă de cotă 
Să se ducă pe gâtd totd. 
De ce-ași bea și așd mai bea 
N’are cine mă’ndemna.
De ce-așă bea ș’așd mai cinsti 
N’are cine mă pofti.
M’aru pofti surorile 
Da’să prin tote țările. 
M’ard pofti cumnatele 
Da-sd prin tote satele, 
Păhăruță de sticlă mură 
Dă’lă la gură să se scură. 
Păhăruță de stiplă negră 
Dă’lă la gură să s’alegă.
Și’n fundulă Paharului 
Sănătatea omuluui

XV
Verde foiă salbă mole 
Ș’apucai p’und drumă la vale 
Mă’ntelnii cu Leua’n cale, 
Ea pe josă și eu călare. 
Mă plecai să iau o flore 
Nu fu flore, ci fii ismă
Toți boerii prinse chizmă. 1) 
Prinse chizmă să mă perdă 
Pentru Leua cea de trebă. 
Foicică iarbă grasă, 
Ce ședl Leuo mânipsă? 
Frunduliță ș’o lalea, 
Leuo din pricina ta 
Murguld meu apă nu bea. 
Și-ld dusei la o cijmea 
Făcu apa că e rea,

1) Pismă

Și’lă dusei la o fântână
Făcu apa că nu’i bună, 
Ș’ară bea apă strecurată
Dela Leua din găletă.
Strecurată prin basma 
C’așa murguld vrea să bea.
Frunzuliță de mademă 
Hai pe Leua s’o căutămă, 
La mânăstireade-ună lemnd.
S’o câtămă s’o blestemămă
Cu blestemă dela ficați 
Juruită de șâpte frați.

XVI
Verde fâiă lemnă pelind 
Spune, spune cucă bătrână, 
Călușeii cândă se fură?
Colea’n dori de diminâță 
Pe negură și pe ceță,
FrunZuliță ș’o lalea 
Spune, spune turturea, 
Când fnghiață Dunărea
Ca să treed și eu pe ea,
Călare pe galbina
Și cu șepte-alăturea;
Verde foiă peliniță 
Ieși Marițo la portiță.
Nu potă să viu neiouliță, 
Că’ml suge prunculă la țîță 
Fi-ți-ară pruncu-afurisită 
De câte ori am venită 
Totă cu prunculă mai mințită.

(Aurite dela Stoica Popea, economi de vite.) 
Satu-lungu, Decemvre 1888.

G. M. 
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nalii străini ce se aflau în Viena, archie- 
piscopl, episcop!, abați, peste 30 cu toții, 
erau îmbrăcațl în ornate bisericescl de 
doliu (catifea neagră cu argintii și aurii, 
mitre de argint) se așecjară de ambele la
turi ale altarului. înaintea lord corulă 
capelei curții în haine negre.

Decursulă ceremoniei e cunoscută pe 
scurtă din telegrama de eri.

*
Cuncscutulă scriitoră Mauriciu Jokai 

scrie despre mortea principelui de coronă 
Rudolfă între altele:

„Ungaria nu putea fi isbită cu o lo
vitură mai îngrozitore decâtă acesta....“
„Cuvântulă e atâtă de greuîncâtă nu-lă 
putemă transcrie, atâttt de enormă în
oată nu’lă putemă crede.' ....„Nicl-odată, 
națiunea ungară n’avu ună amică mai 
sinceră; nicl-odată descendentulă unei 
dinastii nu șl-a adorată patria ca den- 
sulă....... “

... „Tu ai fostă speranța viitorului 
nostru. Pe tine zideamă noi planurile 
ndstre pentru dile mai frumdse și mai 
gloriose. In tine vedeamă noi întrupată 
ferioitulă viitoră, în care poporele aveau 
să se îmbrățișeze în frățietate...u

„O ! cum așă fi dorită să jertfescă 
viăța mea pentru a răscumpăra pe a ta!... 
Ce amă făcută noi, mare Dumnec|eule, 
pentru ca să te rapâscă astfelă din mij- 
loculă nostru! Ce mai putemă noi so
licita, aștepta, aspira?“

Jokai încheia ună altă articulă cu 
cuvintele:

„Doliulă oficială ală țărei va dura 
ună ană: ală meu pănă la morte, ală is
toriei va fi eternă.14

Morții din cripta împărătescă din Viena.
Cele 113 cosciuge ale membriloră 

casei împărătesc! în cripta dela CapuținI 
în Viena suntă ună semnă vădită despre 
perirea a totă ce e pămentescă. Dela 
împăratul Mathia și soția sa Ana, mai toți 
membrii răposați ai casei Habsburg 
odihnescă la CapuținI. Numai în trei ca
șuri s’a întâmplată o escepțiune. Impă- 
ratulă Ferdinand n preferi să fiă înmor
mântată lângă soția sa Ana în pompo- 
sulă mausoleu din Grață; a doua soțiă 
a împăratului Leopold I lăsă să fiă în
gropată la Dominicani în haina ordinu
lui Dominicaniloră. Impărătesa Amalia 
e înmormântată la Salesiane în Viena.

In oripta împărătescă suntă înmor
mântați pănă acum 11 împărați și anume: 
Mathia, Ferdinandă HI, Leopoldă I, Io- 
sifă I, Carolă VI, Franciscă I, Iosifă II, 
Leopoldă II, Francisc II (I).JFerdinandă I 
și împăratulă Max din Mexico; mai de
parte 16 împărătesc: Ana, Carolina Au
gusta, Eleonora, Eleonora Magdalena, 
Elisabeta Christina, Margaretha Theresia, 
Maria Ana (1646), Maria Ana (1684), Ma
ria Iosefa, Maria Leopoldina, Maria 
Luisa de Francia, Maria Ludovica (1762), 
Maria Ludovica (1816), Maria Teresia 
(1780), Maria Teresia (1807,; apoi ună 
rege romană Ferdinandă IV (1654) și 
două regine: Maria Carolina de Sicilia 
(1814) și Maria Isabela, soția lui Iosifă 
II (1763); 27 archiducl și 53 archiducese, 
2 duci: Albert de Sachsen-Teschen și 
Franciscă Iosifă Carolă de Reichstadt, 2 
principi electorali: Carolă Iosifă de Lo- 
taringia, archiepiscopulă de Trevir, și 
ună fiiu nenumită ală principelui electorală 
Ioană Wilhelm de Pfalța. Mai suntă în 
criptă inimile împărăteseloră Claudia Fe- 
licitas și Amalia, inima reginei Maria 
Ana de Portugalia, ală cărei trupă e 
înmormântată la Teresiane (carmelitele 
desculțe) in Lissabona, er inima și mă- 
runtaele suntă aședate lângă archiducesa 
Henrieta. De altmintrelea măruntaele 
celoră înmormântați in regulă în vechia 
criptă a principiloră înaintea altarului 
la sf. Ștefană și inimile în capela Lo
retto in biserica curții la St. Augustină. 
Carolina contesa Fuchs, născută con
tesa Mollard, pedagoga împărătesei Ma
ria Teresia, a fostă în semnă de 
ondre înmormântată în cripta împărătescă. 
După o vechiă stabilire, la espunerea 
pe catafalcă și la ceremonia îmormân- 

tării membriloră casei împărătesei, cada
vrele loră se pună în cosciuge de lemnă. 
Cosciugele persdneloră regente suntă 
îmbrăcate cu catifea negră și cu materiă 
lucrată’n argintă, apoi împodobite cu 
ferecăturl aurite și portă în lături două 
lăcate. Mai nainte erau purtate pe umeri 
la biserică tote cadavrele curții, numai 
copii erau duși în cară. Dela înmormân
tarea soției dintâiu a lui Iosifă II,| Isa
bela de Parma, suntă duse în cară și 
cadavrele adulțiloră. In criptă cele două 
lăcate ale cosciugului se deschidă, pater 
gardianulă capuținiloră se’ntrebă de cătră 
mareșalulă curții, decă în cadavrulă ce 
i-s’a predată recunăsce persdna membru
lui răposată a casei împărătesei. După 
acestă recunoscere se închide ârășl cos- 
ciugulă și se predă Capuținiloră spre 
eterna odihnă, cari primescă și una din 
cele două chei, pe când a doua cheiă se 
păstreză în oficiulh mareșalului curții. 
Cosciugulă celă de lemnă se așet^ă apoi 
mai târziu într’unulă de metală.

Nenorociri în familia Habsbnrgiioră.
Cu începere dela 1281 și pănă în 

presentă, din casa Habsburgiloră nu au 
murită de mdrte naturală următorii:

Fiulă lui Rudolfă I cu numele Hard
man, care voindă să trecă, dimpreună 
cu 12 aristocrațl dela curte, în apropiere 
de Schaffhausen pe insula Rheinau, a 
căcjută între ghețuri; era în 20 Decem- 
vre 1281.

Maria de Burgund, fiica lui Carolă 
Curagiosulă și soția lui Maximilian I, 
care în 1482,'luna Martie, a căzută de pe 
cală.

Rudolfă ală H a murită la Prag a 
instantaneu și nici pănă acjl nu se scie 
din ce causă.

Fratele său Adalbertă a fostă omo- 
rîtă în Bruck la 1 Maiu 1308 de cătră 
Idnă, fiulă lui Rudolfă n.

Sigismundă-Franciscă episcopă de 
Augsburg a fostă otrăvită de cătră me- 
diculă său Agricola.

Enrică celă plăcută a căcjută priso- 
nieră în bătălia dela Muhldorf, și lână, 
regele Cehiloră l’a chinuită atâtă de rău 
în închisdre, că a murită de torturi la 
1327.

Leopoldă ală HI a murită pe câm- 
pulă de luptă la Sempach, bătendu-se cu 
Elvețienii, la 1386.

Alexandru Leopoldă, fiulă lui Leo
poldă ală H, a murită în urma unoră răni 
primite cu ocasia unui focă.

Matilda, fiica principelui Albrecht, 
d’asemenl a murită aprin4ându-i-se hai
nele dintr’ună mucă de țigară.

Despre Maximiliană, împăratulă 
Mexicului, sciu toți cum a murită: a fostă 
eroulă tragediei dela Querctazo, — îm
pușcată la 1867-

Er despre Rudolfă, celă din urmă — 
se scrie de câte-va 4>le cuin ’șl-a avută 
sfîrșitulă

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

Budapesta, 7 Februarie. Impe- 
ratultl a datQ unu manifesta cătră 
popore și unu ordinu de cfi pe ar
mată.

Manifestulu <%ice : Cea mai grea 
lovitură, care a pututu isbi inima 
mea de părinte, pierderea irepara
bilă a fiiului meu, n» âmple de cea 
mai adencă jale, pe mine, casa 
mea și pe credincirisele mele po
prire. Sguduitu până în adenculu 
inimeijîmî plecu capulu cu umi
lință dinaintea hotărîrei Provedin- 
ței divine, pe care omulu nu o prite 
petrunde. Me rogu împreună cu 
poprireîe melecătră Atotputernicul, 
ca se-ml dea putere de a nu o- 
bosi în împlinirea conscietițirisă a 
datoriilorti de regentă, ci, avendu 
înaintea ochiloru aceeași direcți
une, a căreia urmărire firmă și 
neschimbată este asigurată și pen
tru viitoru cum a fostă asigurată 
pănă acuma, se stăruesefi cu cre

dință și cu curagiu necurmată 
pentru binele generală și pentru 
păstrarea binecuventăriloră păcii. 
A fostă pentru mine o mare mân- 
găere în aceste cple de amară du
rere sufletescă, că me sciu încun- 
juratu de simpatia poprirăloră mele 
dovedită în trite timpurile și că 
primescă din tote părțile cele mai 
mișcătrire manifestări de condo- 
lență.

împăratulă mulțumesce apoi 
poprireloră în manifestă, er în or- 
dinulă de cji mulțumesce armatei.

SOIRILE BILEI.
Uni misterios^ casă de mârte. Foile 

esterne, ca „Mîinchener neueste Nach- 
richten14 și „Courier de Bruxelles* aducă 
scirea, că baronesa Vetsera, o frumsețe 
cunoscută, fiica mai tînără a baronesei 
Vetsera născ. Baltazzi, a fostă găsită 
mortă la Baden lângă Viena. Deorece 
„Miinch. neueste Nachr.14 a fostă con
fiscată în Viena din pricina acestei scirî, 
acestă întâmplare fără îndoială va fi es- 
ploatată ca nouă materiă pentru versiuni 
asupra catastrofei din Meyerling.

* * *
Conductă CU torțe. Orășenii din Odâr- 

heiu au întocmită, la 2 Februarie n., 
în ondrea deputatului Gabrielă Ugron 
ună conductă cu torțe pentru vorbirea 
ce a ținut’o elă ca încheiere în contra 
proiectului de lege militară.

* * *
Sărăcia in Ungaria. In cțGele trecute 

gendarmii ungurescl au prinsă la sta
țiunea căiloră ferate de stată Ruttka, 
comit. Turoțului, 16 persone care por
niseră la America, ca să scape de mi- 
seria de acasă.

* * *
Magistratulă din Lugoșă. In fine cu- 

noscemă și noulă magistrată ală Lugo- 
șului. De rușinea Româniloră lugoșenl 
nici nu mai publicămă numele celoră 
aleși, fiindă mai toți streini și ocupândă 
cele mai bune posturi, deși Lugoșulă e 
orașă românescă.

* 
* *

Pocale furate. Erl dup’amecjl ună 
bocceagiu (negustoră ambulantă) anume 
Abracham Zacker oferi giuvaergiului de 
aci Soos Janos sâ cumpere două pocale 
de argintă aurite, care probabilă că suntă 
furate. Giuvaergiulă anunța poliția, care 
aresta pe bocceagiu și-lă dete p9 mâna 
judecătoriei penale.

* 
♦ *

Pentru Academia ungurescă. Din Ti- 
mișora se scrie, că mediculă Dr. Winkler 
Jozsef din Ciacova, care răposa de cu- 
rândă în etate de 70 ani fără a ave suc
cesori, a testată Academiei de sciințe 
ungurescl 40,000 fl.

* 
* *

Pelerinagiu. „Telegrafulă român ău 
din BucurescI spune, că ddmnele din 
societatea înaltă au hotărită, ca pe tim- 
pulă marelui postă să facă ună peleri
nagiu la Iași spre a se închina Sfintei 
Paraschive, patrona Moldovei.

• 
* *

Espulsați din România. Poliția ro
mână a espulsată pe ună eăpitană de 
Cazaci anume Alexandru Zeț, fostă o- 
ficeră de ordonanță alo guvernatorului 
din Odessa, 4*ce „România.14 Zeț se a- 
șe4ase în Turnu-Măgurele și se dedea 
ca representantă ală societății ruse de 
navigațiune „Gngarinu. Prefectulă de 
Teleormană, care lă supraveghia de a 
prâpe, a tăcută cu ună representantă ală 
parchetului o perchisițiune domiciliară 
și a găsită mai multe arme destinate 
pentru anarchiștii din Serbia și o co
respondență întregă din care s’a dove
dită, că Z< ț este anarchistă sârbă și < ă 
lucra cu alții in potriva actualei stări 
de lucruri din Serbia. împreună eu elă 
au mai fostă espulsați trei anan lnștl, la 

i cari s’au găsită arme și earl st. teu în 
i corespondență cu căpitanulă Zeț.
I ** *

Bali in Bradd. In favorulă fondului 
bolnaviloră dela gimnasiulă publioă ro
mână din Bradă și clasele elementare 
anexate se va da ună bală Sâmbătă la 
4/16 Februarie 1889 în sala otelului 
mare de acolo. Intrarea de familiă 2 fl., 
de personă 1 fl. Inceputulă la 8 ore sâra. 
La bală invită: Vasiliu Boneu, preșe
dinte. Ștefană Albu, cassară. Petru Rim- 
bașă, secretară. Ofertele marinimrise 
suntă a se adresa cassarului, care se 
voră primi cu mulțumită și cuita pe calea 
publicității.

Unirea Valachiei cu Moldova.
„România14 scrie următorulu 

primu articula cu data de 24 Ia
nuarie :

Pentru a trei4ecea oră Românii ser- 
beză astă4l 4^ua cea mai gloriosă din 
istoria loră contimporană, 4’> care ou 
câtă se depărteză mai multă de noi prin 
curgerea aniloră, cu atâtă apare mai 
măreță ochiloră noștri.

Astă4l din două provincii slabe, Ro
mânii și-au creată o țeră puternică, și 
din două populațiunl nebăgate în semă, 
ună poporă p opriu de a menține pacea 
și de a întinde civilisațiunea în Orientă.

Astă4l cinci milione de Români,
— 4ece prin comunitatea intereseloră și 
prin vocea sângelui, — au depusă co
rona Basarabiloră pe fruntea de mai 
nainte încununată cu aceea a Drago- 
șiloră.

Astă4l Alexandru Ioană I, alesulă 
Româniloră, a spusă întregului Universă, 
că vechiulă corpă ală totalității latine 
din văile Dunărei s’a reînchegată pen
tru a nu se mai disolva în cele mai de
părtate adâncimi ale vecuriloră.

Astă4l legiunile din văile Dunării 
ale divului Traiană au dovedită lumei 
consternate, cum se pote trece, cu ra
mura de măslină în mână, preste tote 
fruntariile și chiar preste crestele mun- 
țiloră pentru a face primulă pasă cătră 
unitatea națională, săvîrșită la alte ne
muri prin valuri de sânge și prin exter- 
minațiunl între frați.

Și scițl de ce singură nemulă ro
mânescă în totă Europa a putută opera 
acestă minune fără sguduituri și fără 
vărsarea unei picături de sânge frățescă?
— Pentru că, — 4i°ea părintele' renas- 
cerei literaturei române (Eliade Rădu- 
lescu) în „Legalitatea14 și neperitorulă 
Bolliacă în „Trompeta Carpațiloră*, — 
toți Românii dela Domnii țâriloră și 
pănă la muncitorii cu mânile, îșl con
centraseră totă gândirea și totă activi
tatea în idealulă unirei Valachiei cu 
Moldova.

Și în adevără, pe când micii suve
rani ai diferiteloră stătulețe se opuneau 
la contopirea Franciei de Nordă ou 
Francia de Mia4a-4i, la constituirea apoi 
a micului Piemonte în regată ală Italiei 
și, în fine, la unitatea națională a Ger
maniei, necesitândă astfelă recurgeri la 
forța brutală a ferului, a puscei cu acă 
și a tunului Krupp, singuri Domnii ro
mâni, — ca fericiții întru pomenire Barbu 
Știrbeiu ală Valachiei și Grigore-Ghica 
ală Moldovei, — abdicau de bunăvoiă 
la corânele țâriloră și, prin memorii a- 
dresate Conferinței din Parisă, demons- 
t.rândă comunitatea nostră de limbă, de 
religiune, de caracteră și de moravuri, 
dovedeau că unica arehă de mântuire 
pentru a asigura propășirea națiunei și 
pacea în Orientă, în unirea Moldovei cu 
Valachia îșl avea soluțiunea.

Astfelă România n’a numărată la 
59 în sinulă ei separatiști, începândă dela 
suveranii țăriloră și pănă la celă mai de 
pe urmă cetățenă.

Mai multă încă Nu a fostă sacri
ficiu câtă de imensă înaintea căruia in- 
teresulu privată și meschină să nu s-> fi 
subordonată i .teresului generală, probă 
că, pe < aud unde orașe din Italia și din 
Germania protestau contra pagnbdoră 
ce le pricinuiau unitatea. lașulă singură, 
leagănulă unirei, devenia de bunăvoiă 
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din glorioși capitală a Moldovei, o sim
plă reședință de județe.

Etă pentru ce Ziua de 24 Ianuarie 
constitue pentru noi Paștele Naționali
tății române, și etă pentru ce în toți 
anii, și chiar și prin cei mai nenorociți 
organulă nostru nu a lipsită de a-i aduce 
prinâsele datorite Sântei învieri.

Intexxxplă,ri cLiferrte.
Furtu. Lui Dumitru Munteană și 

lui Ionă Rodeană, amândoi din Poiana, 
li-s’au furată, celui dinteiu 900 fi. din- 
tr’o ladă, celui d’ală doilea 270 fi. din- 
tr’ună scrină. Au fostă arestați ca bă- 
nuițl Peța și Bănățiană, totă din Poiana. 
Celă dinteiu a studiată în Gherla și a 
comisă mai multe furturi. Odată furând 
ună cală și întrebată fiindă de ce a fu
rată calulă, răspunse: „Nu eu am fu
rată calulă, ci calulă m’a furată pe 
mine."

Sinucidere. Zidarulă Olajos Gydrgy 
din suburbiulăScheiu în Brașovă, s’a spân
zurată pe promenada de susă, în vârstă 
de 74 ani.

0 nouă Barbara Ubryk. „Kozerdek" 
din Aiudă comunică din BucurescI, cer- 
culă Roșiei: „Bătrânulă lucrătoră de 
mine (70 ani) George Todoruță îșl ținea 
de 16 ani închisă pe soția sa nebună 
născ. Maria Jurcă într’o cameră fără fe
rești, care avea comunicația cu -lumea 
din afară numai printr’o deschidâtură de 
20 centimetri înaltă. Acâsta o făcu elă 
în înțelegere cu fiu-său și cu noru-sa, 
cari îi dedeau din timpă în timpă atâta 
mâncare, oâtă să nu moră. Fisolgăbi- 
răulă a depusă la tribunală ca „corpora 
delicti" două sdrențe, ce s'au găsită pe 
corpulă femeei bătrâne de 60 de ani, 
Celula a fosă sigilată, âr nenorocita bă
trână adăpostită în spitalulă comitatului." 
Așa să fiă ore, cum spune foia ungu- 
rescă ?

Strychnină în locu de chinină. 
Esecutorulă judecătorescă Steger Bodoy 
din Vamosmikola, în Ungaria, ținea la 
casa sa multe soiuri de medicamente, cu 
cari ajutora pe unii și pe alții. In sera 
de 1 Februarie însă nefericitulă esecutoră, 
pentru ca să se cureze pe sine contra 
unei dureri de stomachă, luâ din greșelă 
o bucată de strychnină, o învălui în bu
lină și o înghiți, credendă că ceea ce 
înghite este chinină. îndată ce simți 
efectulă înveninărei, privi la sticla din 
care luâ presupusulă medicamentă, se 
convinse despre greșela sa, trânti sticla 
la pământă și fugi repede la farmacia 
din apropiare strigândă: „Am înghițită 
strychnină în locă de chinină ; ajutați-ml!“ 
Abia rosti însă aceste vorbe și căc|u mort 
la pămentă.

Sfâșiați de urși. Economulă Jânos 
Toth tăindă lemne în pădurea Oșdolei, 
cerculă Chezdi-Oșorheiului, fu atacată de 
ună ursă, care-lă sfâșia în bucăți. A 
doua di se duse Aron Gondos și Ludvig 
Dane, totă din Oșdolea, în pădure ca să 
caute pe Toth, der și ei avură aceeași 
sorte. Oșdolenii se duseră atunci în 
pădure, aflară pe cei trei consăteni uciși, 
der de ursă n’au dată.

Literatură.
Miculu călindaru portativă pe an. 1889. 

Anulă I. Prețulă 65 cr. cu porto poștală 
cu totă.—Acestă călindară a eșită de 
sub țipară in tipografia diecesană din 
Gherla iSzamos Ujvâr) și este edată de 
d-nulă Teodoră Toduțu, tipografă. Cu
prinde 224 pag. și pe lângă asta anun
țuri și mai multe foi albe pentru însem
nări. Fortnatnlă mică și corăspundătoru 
numelui său de: portativă. Acestă câ- 
lindară, pe lângă obicinuitele date ca- 
ceudaristice. în cari este forte bogată, 
mai cuprinde între altele : Literile dri
ll e. Literile drill-e ca valore numerică, 
diferite spe, ii de tabele, precum : tabela 
litereloră Duminecii, a Pasciloril etc. 
D spre cronologia biserii-escâ Domnito
rii iu ighiarl în ordinea timpului, Domni
torii > urope il etc. Autoritățile cornitate- 
lorn. Inspectorii <coleloră poporali Com- 
p ir trea moueteloră, măsurile metrice, 

măsuri de lungime din streinătate, scala 
taxeloră de timbru și tabela de interese, 
Unele invențiuni mai nouă și altele. Decă 
acestă încercare va fi sprijinită de pu- 
bliculă română, d-lu Toduță promite, că 
va scdte pe viitoră și alte soiuri de că- 
Hndare.

Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 20 Ianuarie.
La ordinea «j'Li interpelarea d-lui 

Mârzescu asupra stărei și administrați- 
unei economice a mănăstiriloră Neamțu, 
Secu și Văraticu din Moldova.

D-lă G. Mârzescu mai înainte de a 
procede la desvoltarea interpelărei sale, 
constată, că e de o natură forte deli
cată și rdgă pe I. P. S. Mitropolită ală 
Moldovei și Sucevei, să nu’i ia în nume 
de rău, pentru că nu are cea mai mică 
intențiune de a ’10 atinge câtuși de pu
țină. Cu atâtă mai multă, cu câtă 
acum a luată cunosciință de adresa I. P. 
Sale cătră sf. Sinodă, prin care constată 
starea jalnică, în care se afla sf. mănăs
tire Neamțu, care cu tâte acestea trebue 
și are dreptă să existe pentru gloria 
bisericei naționale și onârea patriei ro
mâne. D-lă Mârzescu Zice, că sub gu- 
vernu trecută o anchetă, orânduită anume 
pentru a cerceta administrația Mânăsti- 
rei Neamțu, a constatată că s’a călcată 
sistematică legea asupra comptabilităței 
generale a Statului, întrebă deci pe mi
nistru ce resultată a avută acestă con
statare.

In privința stărei materiale a mâ- 
năstirei constată împreună cu I. P S. 
mitropolită ală Moldovei decadența și 
miseria în care se află aZl acestă mare 
lavră a bisericei române, cu t6te că la 
secularisarea averiloră mănăstirești s’a 
lăsată acestei mănăstiri, afară de mij- 
ldcele prevâZute în bugetnlă Statului, 
încă mai multe pământuri, vii, vite și 
alte accesorii trebuinciose unei largi, pro- 
ducâtore și îndestulătore gos odării cas
nice. întrebă ce s’a făcută cu acestă 
avere și unde s’a dusă venitulă ei ?

Apoi oratorulă denunță abusurile 
administrației economice a mânăstirei, 
constatândă, că sumele prevâdute în bud- 
getă pentru întreținerea mânăstirei și a 
călugăriloră, nu s’au dată la destinația 
loră. Mai multă, chiar lefile călugăriloră 
încetați din vieță urmeză a se încasa 
multă vreme dela fiscă în beneficiulă 
unoră busunare străine. Cere der îndrep
tarea acestei nelegiuite stări de lucruri 
și a se lua cuvenitele măsuri pentru pre
venirea pe viitoră a unoră asemenea 
neregulari tățl.

D-lă T. Maiorescu, ministru ală Cul- 
tureloră, regretă forte multă, că onor, 
interpelatoră a fostă declarată înstrăinată 
de biserică, câtă pentru dânsulă n’are a 
deplânge acestă nenorocire și a avută 
totdeuna celă mai adâncă respectă pentru 
biserica națională consfințită de consti
tuția și legile organice ale țârei.

D’altmintrelea întru câtă privesce 
credința unui ministru, legea a prevâZută 
că în casă când ună eterodox s’ar în
tâmpla să devie ministru ală culteloră, 
la Sinod va urma a fi represintată de 
ună ministru ortodoxă, prin urmare e 
treba sf. Sinodă a regula acestă ces- 
tiuue.

Intru câtă privesce a icheta, la care 
se referă interpelatorulă, ce ar fi fostă 
făcută sub guvernulă trecută, ministrulă 
declară, că n’a găsită nici ună raportă 
la acte. Cu tote acestea a orânduită 
anulă trecută o comisiuue, care a inven
tariată averea sf. mănăstiri Neamțu, in
ventară ce a fostă dresată cu totă mi 
nuțiositatea și pe care’lă produce în 
fața Senatului. Ast-felă, că ună controla 
seriosu este d’acum înainte asigurată în 
administrația averei.

D-lă Mârzescu nu se declară satis
făcută și insistă asupra controlului ri- 
gurosă ală Ministerului asupra adminis
trației economice a Mănăstiriloră, fără 
privire la autoritatea Chiriarchiei, când e 
vorba de întrebuințarea baniloră publici. 
< Iratorulă spune ministrului, că e datoră 
sâ vie i-u ună proiectă de revisuire ală 
legei organice a sf. Sinodă ...

D lă Maiorescu, ministru ală culte
loră, se întrebă cu mirare, ce are a face 
cu interpelarea revisuirea cu multă mai 
gravă și de o importanță de stată a Je- 
gei sinodale. Intru câtă privesce obiec- 
tulă interpelărei, crede că nu pote fi 
răspiinZâtoră pentru trecută, câtă pen
tru timpulu de când e la Ministeră 
e în regulă și respinge orl-ce impu
tare. Der, să vede, că pentru interpe- 
latoră administrația Mânăstirei Neamțu 
era ună pretextă pentru a arunca mâ- 
rulă de discordie în clerulă națională.

I. P. S. losijtl, mitropolitulă Mol
dovei și ală Sucevei, spune, că cerândă 

îmbunătățirea clerului și a așeZăminte- 
loră bisericescl, biserica nu oere nimică 
dela contribuabili, ci din aceea ave
re, pe care a strîns’o și păstrat’o sute 
de ani, pe care a luat’o Statulă spre 
a întâmpina nevoia țârei. Nu este însâ 
exactă, după cum a înțelesă interpelato
rulă forte greșită, că Episcopatulă a re
vendicată averile mănăstirescl secularisate 
de Stată.

Pășindă la obiectulă interpelării, ora
torulă arată cum se facă în interesulă 
serviciului bisericescă unele dislocări în 
personalulă călugărescă, ce n’au absolută 
nimică a face cu legea comptabilităței. 
Mai departe arată neajunsurile ce întâm
pină mănăstirea în timpulă verei cu mul
țimea enormă a visitatoriloră, cari în cea 
mai mare parte, cu totă disprețulă loră 
pentru călugări, pretindă cu sila acestora 
o ospitalitate largă și copiosă, de care 
după ce se satură, încarcă adesea pe pă
rinții călugări cu cele mai josnice inju
rii !... Terminândă, oratorulă crede, ce 
este de onorea țârei a menține aceste 
monumente naționale în buna stare ce 
li-se cuvine.

D-lă Mârzescu dă întâlnire ministru
lui culteloră asupra reformei legei Sino
dale și a Seminareloră.

I. P. S. Mitropolitu-Primatu rectifică 
arătările d-lui Mârzescu în privința îm- 
putărei ce aduce administrației econo
mice a mânăstirei, cum că face virimente 
de fonduri când întrebuințeză la între
ținere veniturile din crescerea viteloră și 
altele, ceea ce nu e esactă, întru câtă 
acesta se face tocmai pentru nevoile ca
sei mânăstirei.

Se procede la indigenate. împămân
tenirea d-lui C. Alduleanu, română din 
Transilvania, se voteză cu mare majori
tate. Senatulă, după propunerea d-lui 
Cămărășescu, fixeză Sâmbăta ca Zi obli
gators pentru indigenate și petițiunl.

Camera. Ședința dela 20 Ianuarie.
D. Președinte ruga pe dd. deputațl 

sâ trecă în secții spre a studia legea 
asupra vânZărei bunuriloră Statului.

Ccnvccare.
„Reuniunea învâțătoriloră rom. gr. 

or. din Districtulă alu X-lea, Brașovă", 
va ține adunare generală estra-odinară 
pe Ziua de 3/15 Februarie a. c. la 9 ore 
a. m. în sala de desemnă din edinciulă 
gimnasiului română de aici, la care suntă 
invitați prin acesta toți membrii reuniu- 
nei a lua parte.

Obiectele de pertractată:
1. Desbaterl asupra raporteloră co- 

misiuniloră alese de adunarea generală 
ultimă a reuniunei asupra Normativului 
școlară.

2. Rectificarea unoră acte ale adu
nării generale ultime a reuniunei.

3. Cestiunea editării foii: „Șcâla și 
Familia* pe anulă ală IV-lea.

Din ședința comitetului centrală ală 
reuniunei, ținută la 20 Ianuarie st. v. 
1889 în Brașovă.

StefanU iosifn, Ionii Dario,
președinte. seer. I.

“V arietate.
Pentru „Chibiț“-erl. Jucătorii de 

cărți voră sci prea bine ce va sâ Z]°â 
„chibița." De cele mai multe ori îți este 
ună prietină forte ală dracului care îți 
stă la spate, ți se am-stecă în cărți, îți 
strică planurile și te scote uneori din fire.

Nu de multă stăpânulă unei casine 
vieneze — în care precum se vede nu e 
vr’ună lucru necunoscută joculă de cărți 
— a formulată 10 porunci pentru „chi- 
biț“-erl, pe cari le a și afișată pe ună 
părete. Ele suntă următorele :

I. „Chibiță" e acela, care ia parte 
la iritațiuuile dulci ori amare ale jocu
lui, fără ca sâ-lă coste parale.

II. „Chibiță" numai acela pote fi, 
care e în stare sâ ți dovedescă, că nu 
mai are nimică de perdută.

III. Față c’ună „chib ță" legile bu
nei cuviințe, precum și cele ale libertății 
personale, nu ești datoră a le observa. 
(Care pare a însemna, că i poți, în vreme 
de lipsă, astupa gura și cu pumnulă.)

IV. „Chibiții" trebue sâ șl țină gura 
în cursulă jocului, (la din contră se a- 
plică pu ictulă III).

V. Dâi-ă „chibiț" erulă ia semă, că 

cutare jucătoră vrea sâ înșele, e datoră 
să tușescă ca ceilalți să-și deschiZă 
ochii.

VI. „Chibiț“-erulă are să porte grijă 
de hainele jucătorului la ale cărui spate 
șede.

VU. Trebue să-i ajute aceluia la cu
rățirea și umplerea pipei, chiar și din 
tutunulă său. Decă pipa ori țigara ju
cătorului lui s’a stinsă, elă e datoră să 
i-o aprindă.

VUI. Decă e vină în apropiere, elă 
„chibiț“-ulă, are slobozenie să torne în 
pocală, der nu să și bea!

IX. E datoria „chibiț"-ului, mai 
departe, să ridice cartea ce a căZută 
cumva sub masă și la vreme de lipsă 
să-o curățe.

X. In sfîrșită trebue să scie totde
una, că pe cine cade rândulă la împăr
țirea cărțiloru.

Cu privegherea asupra ducerii în 
deplinire a porunciloră de mai susă, în 
cafenele suntă încredințați „chelner“-ii, 
în casine președinții, âr în casele private 
stăpânii casei.

Necrolog!
Din Clușiu-Mănăstură ni-se comu

nică următorele:
Se ducă omenii bătrâni ai scolei 

vechi, âmenl trecuțl prin focă și prin 
apă; se împuțineză pe Zi ce merge ca
racterele rari ale fapteloră și în loculă 
loră rămâne ună golă simțită pe ani 
înainte.

Ună astfelă de bătrână cinstită de 
toți perdu și comuna bis. gr. cat. Clușiă- 
Mănăstură, căci în Ziua de 23 Ianuarie 
fu petrecută la cele eterne iubitului său 
cantoră Filimonu Căpnșianu în ală 71-lea 
ană ală vieții și ală 34-lea ală funcțiu- 
nei sale osteniciose, jelită de fii săi plu
gari : lonu, Vasiliu, Catarina, Pelagia, 
Maria, cu familiele loră; și cu deosebire 
de neconsolabilulă său fiu: Iacobu Că- 
pușiană, substitută de notară cerc. în 
Săcuieu cu socia sa Mna născ. Cordoșiu, 
cu fii: Aurelu stud. în a II clasă gim., 
Rosalia și Laurențiu, elevi ai scole- 
loră primare, cum și de număroșii con
sângeni și de toți parochianii și a- 
micii.

Ceremonia funebrală se săvârși de 
cătră d-lă protopopă ală Clușiului Ga- 
vrilâ Popă, cu asistența d-lui vice-protop. 
onor. Nicolau Popă, a fiului acestuia, 
d-lă Ionă Popă parochul \ Geloului, și a 
d-lui Basiliu Podobă, capelanulă Clușiu
lui, er cântările de dnii : Iaccbă Mure- 
șiană, învățătoră și cantoră în Clușiu, 
și de înv. locală G.Monesteriană.

Domnulă protop. G. Popă rosti ffu- 
mosulă cuvântă funebrală, er părintele 
capelan iertațiunile asemânândă în modă 
bine nimerită cantorulă cu clopotulă, în- 
câtă adecă ne îndemnă la s. rugă.

Cursulu la bursa de Viena
din 5 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aurU l"/„ ------ 101.90 
Renta de hârtii 50/0 ------ 93.85 
Imprumutulă câilorU ferate ungare - 145 30
Amortisarea datoriei câilorU ferate de

ostu ungare kl-[na emisiune) - - 99 30
Amortisarea datoriei câilord ferate de

ostil ungare i‘2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei câilorU ferate de

•ista ungare ^B-a emisiune) - - L15.25
bonuri rurale ungare ----- 105.— 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
bonuri rurale Banatil-Timișd - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105 —
Bonuri croato-slavone ----- 104,— 
Despăgubirea pentru <lijma de vină

uiigurescd ------- 99.70
împrumutul^ eu prennulfl uugurescU 132.— 
Lo.surile pentru regularea Tisei și 8e-

giiedinului.......................................- 125.—
Renta de hârtii austriaca - - - . - 83.30
Renta de arginta austriaca - - - - 83 80
Renta de auro austriacă ----- 111.35
Losuri din i860 ------- 141.—
Acțiunile bâncei austro-ungare - - 894.--
ialtieril împărătesei- ------ 5.67

Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.56*/,
Mărci IOO împ germane ... - 59.12’/,
L nnlra IO Livres sterlinge - - - - 120.75

E litoră si R'dactoră responsabilă.
Ir Aurel Mureșianu
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„PERȘEIU“
Asociare de credită și păstrare în Seini (Szinervăralja, corn. Satinară i.

CONVOCARE.
Domnii acționari și interesați ai asociărei „PerșeilV1 se invită 

prin acesta la :
Adunarea generală ordinară,

care se va ține în Seim la 30 Ianuariu (11 Fauni) 1889 dimineța la 
11 ore în localul ă associărei.

Obiectele:
1. Așternerea bilanțului originală de pe anulă IlI-lea de gestiune 

1888.
2. Hotărîre asupra împărțirei profitului curată.
3. Redicarea la valorea de acțiuni a depositeloră aflătdre, după 

§ 9 alinea 2-a din statute.
4. Alegerea secretarului socială, eventuală și a unui membra în * 

comitetulă administrativă.
5. Eventualele propuneri, după § 20 litera d) din statute.

Din ședința comitetului diriginte ținută în Seini la 14 (26) Ia
nuariu 1889.
_A^lez'Zi-Q. Eerind.2, loa/n/Ct Cicnca,

preside socialii. secretară int.

Avisti cl-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (jliarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemfl din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potfi 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulîk abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
ană

Pe
w

pe

trei
șese
ună

Pentru România și străinătate: 
trei luni 
șese luni 
ună ană

3
6

12

10
20
40

a
>■<

fi. —
fi. —
fi. —

franci
n
n

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

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

ană ......................................................... S
șese luni....................................................4
trei luni....................................................2

pe 
pe
Pe

ană 
șese 
trei

2 fi.
1 fi.
50 cr.

franci
n
2

pe
pe
Pe >
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statti r. ii. valabila din 1 Iunie 1888

Budapesta—Predealu Predealft—Budapesta [B.-Pesta-Aradu-TeiușdTeiuș-Aradft-B.-Pesta Clopșa-mie&—Sibliu
Tren de 
per
sane

Trenu 
accele

rată.

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szoleok 
P. Ladâny

8.-

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratoa
Bucia
Ciuria
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gbirb&u 
Nădeșel

4.18 Toi
7.11

i

)

CIUȘIB

Apahida 
Ghlriș
Cneerdea 
Uiora 
Vințulă de : 
Aiud
Telnșă 
Crăcinnelă 
Blajin 
Micăsasa 
Copja miei 
Mediaș a 
Elisabetopole 
Bighijâra 
Hațfal^u 
Homorodft 
Âgostonfalva 
Apatja 
Feldiora

I

susi

Brajovâ

Timișă
Predealu

BucurescI

I 
I

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
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

7.41
8.10

!
1 '

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38

12.02
1.61
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

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

1 BucurescI 7.30
riPredealu 1.14
Ti miau 1.45

I
Brașovd j 2.32

4.10 7.10
Feldiora 4.56 7.31
Apața 5.37 8.14
Âgostonfalva 6.07 8.36
Homorodu 6.55 9.12
Hașfaliu 8.36 10.24
Sigblșdra 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediațti 10.37 11.47
„ . « l 10.59 12.02Copsa mică <

1 11.16 12.09
Micas as a 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciun el ti 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
AiudU 2.18 2.08
Vințulă de susfi 2.48 2.30
Uidra 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.63
Gliirlșâ 4.01 (. 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu j 5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășelă 6.58
Gîhrb&u 7.14
Aghireșă 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.68 7.12
Bucia 9.15
iBratca 9.34
Râv 9.63 7.51
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.J9 8.47 10.50
P. Ladâny 1.15 10.08 1.33
BZOinoK 3.29 11.51 3.29
Budapesta 6.33 1 55 7.45

Viena 2.50 tl5 6.05

Trend 1 
omni- ' 
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu h 
de | 

pera. 1
Trenă 
mixt

Trenâ 
do 

pers.

Vfureșu-Audoșu-1 istrița
I'1 ’
MurâșU-Ludoșâ 
ȚagU-Budatelecă 
Bistrița

Bistrița
ȚagU-Budatelecă 
Mureșil-Lndoșă

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu l 
IGlogovațu 

[Gyorok 
Pauliși
Radna-Lip 
Conop 
Berzava
Soborșină 
Zamu
Gurasad-
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotu
Vințulu de josă
Alba-Inlia
Teiuțji

iova

I

1.47
2.08

8.56
9.54

ll.lt* 2.—ÎTeiușii
Alba-Iulia
Vințulă de 
Șibotu 
Orăștia 
Simeria țPiski) 
Deva 
Branicica
Uia
Gurasada 
Zamă 
Soborșinb 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

H.2<> 9.05
11.20
4 10
4.3Q
4.43
6.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.26
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.36
11.09
11.39
12.12 12.29
12.29 12.46

1.16 1.26

12.41
5.45 

“ir-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41.
9.58

10.17
10.42
11.071
11.37;
12.-

Aradu

I,

joșii

Szolnok
BudupeHta

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.-

Simeria (Piski)-Petroșeni

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51 
12.16, 
12.50 
$

3.O4J
3.30
3.5S
4.03
4.47

”7.30 ț

Simeria
Strein 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

3.15
10.-

Bistrița-tiur ești-laid oșii

Numerii Incuadrați cu linii grose însemnezi orele de nopte.

i
Copșa-micâ
IȘeica mare

1 42 L°mneșil
2.32 Ocna

ISibiiu
—

Sibiiu-Copșa-mică

Trenu 
mixt

3.-
3.44
4.10
443

■
6.16 ■
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
V.33
9.63

10.27'
10.42'
10.581
11.35
11.391
12.31
5.12 

□Z:
6.05

11.—
11.21

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibliu
Ocna 
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-mlcă

8.60 io -
9.17
9.46 10.50

10.20 11.20
10.49 11.45

10.24

5.50

W'ucerdea-Oșorlieiu ■
Regliinulu s&seseu

iCucerdea 
jjCheța
. Ludoșă

M.-Bogata 1
Iernutu
SânpaulU 

uMirașteu

Petroșeni-iSimerin(Piski)

6.47
2.42^ Petroșenl 9.36 4.26

7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
8.51 4.16, Crivadia 10.58 5.55

10.02 I'ui 11.42 6.41
11.02 Hațegă 12.23 7.26
11.ȘO 6.40|Streiu 1.12 8.14
12.30 712|slmerla 1.51 8.50

Aradu Timișuia | Timișora—Aradu

I 
, I 

Reghinul-sta.

Ujorhelu

3.06 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,-r 4.58
7.56 7.-

Regliinuld 6ftsescu<
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-sis

Oșorheii

Aradă
AradulU nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tiuiijdra

6.05 5.48|primis6ra 6.25
6.33 6.19|Merczifalva 7.19
6.58 6.4410rczifalva 7.46
7.29 7.16|Vinga 8.15
7.55 7.47|N6meth-Sâgh 8.36
8.14 8.08|AraduItt nou 9.11
9.12 9.02|Ara<iii 9.27

Gliirlșu—Turda Turda&hiriȘu

Ghirișd 
Turda

~i |
9.26| 4.19j| Turda
9.47 4.40,1 Ghirlși

941
1.11

Sigliișora—Odorheiu

Sighișdra
Odorheiu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

I

5.-
6:02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Mirațteu 
Sânpaulă 
Iernutu 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

I
8.35

10.20
i 6.56 12.15

7.16 12.35
7.40 12.38
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18
9.40 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-tfnied,

8.29 3.19 
| 8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Odorheiu—Sighișora
i

5.38
9.16

Allied.-Simeria (Piski)

6.05 Odorheiu
9.45JSighiș6râ

Unieddra
Cerna
Sllneria

9.36
9.50

10.15


