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„GAZETA TRANSILVANIEI." 

Cu ® Octomvre 1S81> stilu vechiu 
s’a deschisă nou nbonainentti la care în- 
vitămO pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

PrețuBu abonamentului:
Pentru Âustro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Pentru Bomânia și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru Bomânia și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai. ușorii și 
mai repede prin, mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.
_ Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei''.

AisMopia și politica ei interioră.
II.

VScJurămCi ce felu de teorii po
litice desfășură „Allgemeine Ztg.“ 
în articululu seu. Se observă câtă 
de colo tendința de a lua în apă
rare sistemulă dualist-suprematistfi 
Autorulu, frate de cruce alu șovi- 
niștiloru unguri, găsesce cu cale, 
pe temeiulu dateloru false statis
tice ce le-a împrumutată dela ei, 
ca în statulă ungară se impună 
minoritatea limba ei maiorității 
coverșitore a locuitoriloră, adecă 
se se privilegieze elementulă, care 
n’are înrudiri în afară, pe când în 
Austria părtinesce tocmai politica 
contrară, ca adecă să se favoriseze 
Germanii, cari în privința geogra
fică și limbistică stau în cea mai 
strînsă legătură cu locuitorii im
periului germană.

Asta însemneză a-șl croi poli
tica după placă și după poftele 
proprie. Unde remânu însă inte
resele de vieță ale monarchiei po
liglote ?

De aceste se pare, că puțină 
îlă dore capulă pe politiculă ger

mană din vorbă, numai Germani- 
loră din Austria să le succedă 
a-șl stabili din nou supremația. 
Atunci tăte voră fi bune, căci, 
c|ice elă, numai elementulă ger
mană pbte asigura esistența sta
tului.

Contele Taaffe însă este de 
părere, că esistența monarchiei 
aternă dela mulțămirea tuturoră 
poporeloră, nu numai a Germani- 
loră și a Maghiariloră. De aceea, 
se înțelege, sistemulă lui este rău, 
politica lui nerealisabilă și „Allg. 
Ztg“. crede de a sa datoriă a-o 
combate.

Eată cum raționeză șovinistulă 
germană despre posibilele resul- 
tate ale politicei contelui Taaffe: 

„Urmările ce le-ar pute ave o 
tractare mai îndelungată dușmă- 
năsă a Germaniloră în Austria — 
<țice „Allg. Ztg.“ — suntă înve
derate: și între denșii s’ar forma 
o irredentă, seu vr’o mișcare esis- 
tentă, der încă sfiieiosă, ar lua 
ni see dimensiuni, față cu cari gu- 
vernulă ar fi în mai mare per- 
plesitate, ca față cu în fondă ne- 
primejdidsa propagandă pansla- 
vistă a Cehiloră tineri. Mai de
parte favorisarea Slaviloră și des
considerarea Italieniloră în Aus
tria de sudă a contribuită mai 
multa decâtă propaganda din a- 
fară la înmulțirea aderențiloră 
irredentei. Și în fine la Ruteni, 
cari locuescă acea parte a impe
riului, care va fi probabilă tea- 
trulă viitorului răsboiu, așa-der 
o țeră, unde simpatiile popo- 
rațiunei suntă de cea mai mare 
însemnătate, se pregătesce acum 
o mișcare, care deocamdată este 
antipolonă, der pote deveni ușoră 
rusofilă și anti-austriacă. Ar fi da
toria unui guvernă înțeleptă, de a 
jertfi nobilimea polonă, care stă- 
pânesce provincia numai în folo- 
sulu său și nici măcară în acela 
ală țăranului polonă, și de a asi
gura imperiului simpatiile Rute- 
niloră, cu atâtă mai vertosă cu 
câtă aceștia facă maioritatea în 
Galiția.11

„Cu tdte că guvernulă actuală 
instrăineză astfelă imperiului cele 
mai tari naționalități, elu totuși 
nu e în stare a afirma, că s’ar 
pute răzima cu siguranță pe pro- 
tegiații lui, pe Cehi, Poloni, CroațI 
și Slavoni; sistemulă lui are der 
imă efectu contrară; în locă de 
a face Austria mai unitară și mai 
tare, a îndușmănită popărele ce o 
locuiescă mai multă, decum erau 
înainte. Acestă sistemă va suferi 
fără îndoielă mai curendă ori mai 
târȚiu ună fiasco...11

„Allg. Ztg.“ se încercă apoi 
a dovedi, că Germanii din Aus
tria n’au tendințe centrifugale, că 
nu așteptă decâtă ună sprijină 
morală dela frații loră din impe- 
riulă germană și că suntă singura 
partidă în Austria, care se pote 
numi „partida statului11, căci ei și 
numai ei suntă purtătorii ideei 
de stată.

Vomă cerceta mai de aprdpe 
și valorea adevărată a conclusiu- 
niloră acestora ale politicului ger
mană.

Regina Natalia în Belgrade.

Belgradulă Serbiei s’a îmbrăcată în 
haine de sărbătore. Dumineca trecută 
când s’aștepta sosirea reginei Natalia, a- 
tâtă de populară la Șerbi, casele ora
șului erau împodobite cu stindarte. In 
Belgrade sosiseră mulțime de ospețl din 
provincia. Tote foile aduseră articull de 
bineventare pentru regina, numai făia 
progresistă „Domovinau și fâia oficială 
„Srpske Novine11 n’au salutată pe regina, 
Foia oficială a publicată numai în frunte 
următorulă comunicată:

„Regina Natalia sosesce adl în Bel
grade. Deore-ce Majestatea sa vine fără 
ca să se fi stabilită mai înainte o înțe
legere cu privire la raporturile ei față 
cu curtea regală, la sosire nu i-se va 
face o primire festivă. Regularea viito- 
reloră raporturi personale ale regelui A- 
lexandru față cu regina-mamă îi com
pete în puterea constituției numai și nu
mai regelui Milana*.

*) După „N. fr. Presse11, — A se vede 
N-rii 206, 207 și 209 ai „Gaz. Trans.11 din anulă 
curentă.

„Odjek11 publică acum resumatulă 
tractăriloră de pănă acuma cu regina.

Forte interesantă este o scrisore a 
lui RisticI, în care se cjice între altele, 
că nu e amenințată de nici ună periculă 
tronulă lui Alexandru; elU (RisticI) inse 
n’aru pute lua nici o răspundere asupră'și, 
deed certa dintre părinți s’ar încinge acum 
pe teritoriu serBescuu.

Regina Natalia a scrisă la 27 Iunie 
a. c. lui RisticI, că doresce să se întel- 
nescă cu fiulă său în Yalta ori în Bel- 
gradă. RisticI i-a răspunsă, că Regina 
are dreptulă, ca cetățână a Serbiei, să 
vină la Belgradă, der reîntdreerea ei ar 
pute să mărescă dificultățile, de aceea 
RisticI i-a propusă o întâlnire pe moșia 
mătușei ei, a prințesei Moruzi. Regina 
răspunse, că va veni la Belgradă. După 
ce i-a răspunsă erășl RisticI, că decă 
va veni, înainte de a stabili mai înainte 
o înțelegere, la Belgradă nu va fi pri
mită în modă oficială și pote că nici 
nu va vede pe fiulă ei, călătoria reginei 
fu amânată. După amânare s’au stabilită 
de cătră regență în înțelegere cu Mi- 
lană nouă propuneri, la cari regina n’a 
răspunsa nimica, ci s’a mărginită a face 
cunoscută unoră persone private că în 
29 Septemvre va sosi în Belgradă, ceea 
ce s’a și întâmplată.

Intre articulii de bineventare ai foi- 
loră din Belgradă s’a observată acolo 
ală diarului „Male Novine11 care între al
tele conține și următorulă intere
santă pasagiu: „Noi privimă la regina 
Natalia ca la încorporarea legatarei spiri
tuale intre Rusia și Serbia*.

„Velika Srbija“, care stă afară de 
partide, și are aspirațiuul pentru o mare 
Sârbiă, a edată ună numără festivă în
cadrată cu colorile naționale și avândă 
în frunte o poesiă de bineventare tipă
rită cu litere grdse și întitulată „Preod- 
nița sa severa*  (stea conducătore dela 
nordă.)

Radicalulă „Odjeku scrie ună arti- 
culă mai puțină înfocată. Elă saluta pe 
regina, der esprimă speranța, că ea va 
veni la cunoscința, că rămânerea ei în 
țâră ca și aceea a lui Milană, este pă- 
gubitore intereseloră statului.

Entusiasmulă ce a cuprinsă popo- 
rațiunea sârbescă la soirea despre sosi
rea reginei a fostă mare. Toți se îm- 
buldeau la țărmii Dunării așteptândă so
sirea vaporului. Debarcaderulă era pom-
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Petersburgulu sub Alexandru III.

I’V. Izxiperătesa,*)-
In Rusia au fostă mai multe împă- 

rătese regente ca în orl-ce altă stată 
modernă; der nicăirl soțiele domnitori- 
loră n’au avută influință mai puțină 
asupra mersului afaceriloră guvernului, 
ca în Rusia. Așa a fostă sub Pavelă, 
așa sub Nicolae, sub Alexandru întâiu 
și ală doilea și așa a rămasă și sub 
Alexandru III. Acesta e cu atâtă mai 
importantă, cu câtă căsătoria actualului 
împărată e mai fericită și mai puțină 
turburată, decâtă a ori și căruia din 
premergătorii săi. A contribuită însă 
multă la acesta fericire împrejurarea, 
că monarchulă autocrată n’a ajunsă 
niciodată în posiția de a face resistență 
influinței soției sale. Faptă este că 

Maria Feodorovna, fiica regelui Dani- 
marcei Christiana IX, nepretențiosă cum 
este, s’a mulțămită în totdeuna cu ro- 
lulă soției Țarului, puindă prin acesta 
temelia mulțămirei casei și a căsătoriei 
sale, și că ea și-a câștigată în Rusia o 
estra ordinară popularitate.

Observămă în trecătă, că căsătoria 
danesă-rusescă a fostă ună proiectă cu 
predilecțiune urmărită la ambele curți 
de pe la începutulă aniloră șese-clecl și 
că delăturarea piedeciloră ce i s’au pusă 
în cale de repețite-ori a stată în legă
tură cu dorința poporului rusescă, ca 
viitorea împărătesă să nu fia germană. 
Cea dintâiu piedecă s’a ivită în erna 
1863/4. încă nu se potolise năcazulă ce 
i l’au causată lui Gorciacov demonstrațiu- 
nile amicabile Poloniloră ale Danimar- 
cei democratice în anulă 1863, când 
după isbucnirea răsboiului din Schles
wig-Holstein damele casei regale din 
Danimarca fiindă insultate de plebea din 
Kopenhaga (Februariu 1864), faptulă 
acesta le pregăti seriose griji amiciloră 

proiectului de căsătoriă din vorbă. Ună 
ană mai târdiu muri fiiulă celă mai 
mare ală lui Alexandru ală II, care era 
destinată a se căsători cu frumosa prin- 
cesă Dagmar (actuala împărătesă) și le
gătura casei rusescl cu a Danimarcei 
era din nou pusă în întrebare. Der fra
tele mai mică devenindă prință moște- 
nitoră reluă firulă ruptă și ceru mâna 
princesei Dagmar.

Acâstă întorsătură, care era după do
rința poporului, a creată actualei împă
rătesc din capulă locului ună tărâmă 
favorabilă, pe care grațiosa princesă, 
care acum numără patru-cjecl și doi de 
ani l’a sciată cultiva într’ună modă 
forte fericită. Inăscuta-i veseliă și vioi
ciune a pus’o în posițiă de a arăta 
întotdeuna o veselă față soțului ei. care 
necurmată este mișcată de conflicte in
teriore și esteridre. De influință conju
gală n’are a se teme împăratulă, pentru 
că acăsta niciodată nu este îndreptată 
asupra lucruriloră de natură politică. S’a 
vorbită odată de simpatii ale princesei 

scandinavice pentru finlandeșl — despre 
aceea însă ca simpatiile să se fi schim
bată în fapte n’a audită nimenea nici
odată și mai puțină încă acuma, când 
posiția escepțională a marelui principată 
nordică începe a fi seriosă amenin
țată. Aspirațiunile Măriei Feodorovna 
suntă cele mai modeste, ce numai se 
potă cugeta. Decă câteodată împărătesă 
intervine după obiceiulă femeiloră pen
tru câte ună lionă ală baluriloră curții 
ori pentru favoriții dameloră amice, a- 
cesta se întâmplă într’ună modă atâtă 
de naivă și nepretențiosă, încâtă nici în 
casă să refusezl nu te ai pute supăra pe 
înalta protectore. Tocmai pentru că îm
păratulă a devenită nesociabilă și pen
tru că participarea sa la festivitățile 
curții numai arareori animeză societatea, 
elă vede bucurosă, decă soția sa află 
plăcere nesecată în danță și jocă, decă 
aduce viață și variațiune în petreceri și 
și decă face conturi la deița modă, cari 
se dice că nu arareori suntă totă așa de 
mari, ca acele ale primei soții a lui Na- 
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posă decorații. 0 deputațiune de dame 
vrea sS plece înaintea reginei pănă la 
Semendria, der a rămasă pe locă, ded- 
rece în momentulă din urmă societatea 
de navigațiune pe Dunăre a retușată de 
a le da vaporulă separată, ce l’au cerută.

Despre purtarea băiatului-rege se 
istorisescă următorele : tinerelulă Alec- 
sandru, se dice, că s’a rugată totă diua 
de cei dimprejurulă lui, să-lă lase să 
fiă și elă de față la sosirea și la primi
rea mamei sale la debarcaderă. In za- 
dară i-se spunea, că acesta nu se pote 
copilulă cerea totă mai tare să-lă lase 
să mergă și când i s’a spusă că cu nici 
ună preță nu i se pote împlini rugarea, 
regele isbucni în planșete, făcu larmă, 
amenința și strigă câtă numai îlă lua 
gura, așa că toți aveau milă de elă. Cu 
tote aceste s’a observată ordinulă re
genței și regele a trebuită să rămână 
acasă. Regele Alexandru n’a fostă de 
față la primirea mamei sale, pe caren’o 
văduse de atâta timpă, n’a văcjută in
trarea ei, cu tote că conductulă impo- 
santă a trecută pe lângă conacă (pa
iață) ba în diua aceea tînărulă rege n’a 
vădută de locă pe mama sa.

Pe dealungulă stradeloră, ce le-a 
traversată conductulă, tdte casele erau 
împodobite cu flori și cu covore. Nu
mai clădirea conacului regescă privea 
mută și posomorită la trecători. Rulou
rile dela ferestri erau lăsate josă, por
țile, cari de altădată stau totă deș.chise, 
erau acum închise și înaintea conacului 
stau nemișcate sentinelele cu puscile în
cărcate la umără.

La debarcaderă, decorată cu ghir
lande și stegurl, se postară înainte 50 
domnișdre îmbrăcate în albă din cele 
mai de frunte familii, îndărătulă lor da
mele din reuniunea femeiloră din Bel- 
gradă în corpore, și jură împrejură mii 
de omeni. Privitorii se suiră și pe va- 
porele de lângă debarcaderă, numai pe 
vaporulă cu numele „IJAZami" n’a voită 
să se urce nimenea.

Câte-va minute înainte de orele 4, 
pușcăturl de trescurl anunțarăi sosirea va
porului separată „Kazan" pe care venea 
regina. Publiculă isbucni în strigări 
nesfîrșite și frenetice de „Zsivio!", care 
făceau să se cutremure loculă, când a- 
păru vaporulă cu drapelulă sârbescă la 
țărmă. Musica civilă întonâ imnulă ser- 
bescă și miile de poporă saluta cu re- 
pețite strigări de „Zsivio" pe regina, 
care în îmbrăcăminte negră se arăta 
pe bordulă vaporului. Toți salutau a- 
vântândă pălăriile, batistele, pănă și 
umbreluțele. Ună asemenea entusiasmă 
nu s’a mai vădută în Belgradă. Fru- 
mosa regină primi ovațiunile cu lacrimi 
în ochi, damele acoperiră bordulă vapo
rului cu buchete de flori, după-aceea 
merseră pe corabiă, fetele sărutară mâna 
reginei, ea le sărută pe frunte. Regina 
vorbi cu tote câte-va cuvinte, der vorbea 
puțină, căci era înecată în lacrimi.

poleonu celă mare, Iosefina, care jumă
tatea viața ei a petrecut’o în odaia ei 
de toaletă. Se laudă mai departe ca o 
virtute darulă celă posede împărătesa 
rusescă de a*se  pute înțelege cu ori și 
cine (neluândă afară pe cumnații și cum
natele ei) și că scie să se strecdre cu 
dibăciă întotdeuna printre jocurile de 
clică și de intrigi, ce suntă neîncunju- 
rabile la cnrțile princiare. Cumcă densa 
scie să întâmpine c’ună tactă extraordi
nară isbucnirile vehemenței împăratului 
ce se ivescă câte odată, se’nțelege de 
sine la o femeă cu-o fire atâtă de feri
cită și modestă.

0 lovitură totuși au suferită veselia 
și puterea viața a Măriei Feodorovna. 
Pe când împărătesa a putută să îndure 
grelele cercări și pericule din anulă 
ultimă ală domnirei lui Alexandru II și 
din anii dintâiu ai domuirei lui Alexandru 
III cu egală ușurință, catastrofa întâm
plată pe drumulă de feră la Borki a 
sguduită acesta sănătdsă natnră pănă la 
măduvă. Cu săptămânile nervii delicatei

Intre entusiastice strigări de „Zsi
vio" regina se urcă în trăsura pomposă, 
ce-o trimese aici directă milionarulă din 
Sabac OurtovicI pentru regina. Cu ea se 
urcă în trăsură dama de curte, ce ve
nise cu ea, d-șora Bogicevicl. Intre stri
gări nesfârșite de „Zsivio" porni regina 
urmată de mulțime și de ună forte lungă 
șiră de echipage, în cari se aflau da
mele, pănă la locuința sa în casele fru- 
mdse ale d-nei Bucevicl.

Nici o persdnă oficială n’a fostă la 
primire. La 6 ore sera ambasadorulă ru- 
sescă Persiani cu secretarulă său făcură 
o visită reginei. Oficeriloră le-a fostă 
interdisă presența la primire.

Sera orașulă a fostă splendidă ilu
minată și în mai multe locuri publice 
s’au arsă focuri artificiose.

Dela esposițiunea din Pariau. 
iniTărțirea premiiloru.

ErI în 29 Septemvre s’au împărțită 
în modă solemnelă în palatulă industriei 
premiile esposițiunei universale.

Președintele Republicei a fostă sa
lutată de mulțimea imensă de omeni în 
modă entusiastică. Ministrulă-președinte 
Tirard a produsă în discursulă său ur
mătorele date: Numărulă esposanțiloră 
a trecută peste 60,000. Juriulă a confe
rită prețuri la 33,139 esposanțl, între 
cari 903 grands prix, 5153 medalii de 
aură, 9690 medalii de argintă și 9323 
medalii de bronză. Mai departe s’au 
amintită cu laudă 8070 de esposanțl.

Ministrulă a mulțămită tuturoră es
posanțiloră și șl-a esprimată speranța, 
că străinii voră duce cu sine cea mai 
bună aducere aminte de Francia. Fran- 
cia, dise elă, e pătrunsă de dorința de 
a trăi cu totă lumea în armoniă fără de 
a-șl sacrifica interesele și demnitatea. 
Președintele Carnot a mulțămită aseme
nea esposanțiloră și a dată espresiune 
speranței, că esposiția dela 1889 va inau
gura pentru Francia o eră de liniștire și 
că dspeții Franciei, cari au învățată să 
cunoscă acestă țeră, se voră reîntorce 
în patriă cu-o judecată lămurită, ceea-ce 
nu va rămâne fără de efectă asupra ra- 
porturiloru poporeloră între sine. Astfel 
politica, căreia Francia îi rămâne cre- 
dincibsă, va câștiga noui apărători și es
posiția universală va ave resultatulu, că 
a servită marei cause a. păcii și a uma
nității.

Emin-pașa și Stanley.
Despre Emin-pașa și Stanley a aflată 

organulu guvernului pentru Kongo, „Mou- 
vement Geographique" din Bruxela scirl 
interesante : Emin-pașa rămâne în partea 
de susă a Nilului. Se scie că curagio- 
sulă exploratoră a scrisă într’o epistolă— 
care a apărută în foile engleze, — că elă 
rămâne la postulă său. Emin a însoțită 
pe Stanley numai pănă la Albert-Nyassa 
de unde s’a reîntorsă ca să ducă la în-

femei n’au putută să se reculegă în 
urma împresiunei acestoră înfricoșate 
icone de pustiire, și lungă timpă a tre
buită împărătesa să se cruțe și se păs
treze o liniște, care contrasta tare cu 
obiceiurile curții sale. Temerea că dilele 
de groză dela Borki voră lăsa urme du
rabile în organismulă împărătesei, nu s’a 
împlinită și dela primăvera anului aces
tuia încoce curtea împărătescă șl-a reluată 
fisionomia de mai înainte. In palatulă 
Aniclcov ca și în Gacina domnesce ne
întreruptă aceeași vieță în petreceri, cari 
li se pară participanțiloră binefăcătore 
și pline de plăceri, pentru că nu le mai 
lasă timpă a se reculege. Visite muntene- 
grene și grecescl, hessice și mecklen- 
burgice, logodne, planuri de căsătoria, 
călătorii și proiecte de călătorii s’au 
grămădită tote în lunile din urmă la 
curtea rusescă, ca și când împărătesa 
ă’ar mai ave lipsă de cruțare a sănătă
ții sale.

JC 

deplinire problema ce a trecută dela 
Gordon-pașa asupra lui în interesulă ci- 
vilisațiunei și progresului. Foia din Bru
xela mai anunță, că Emin-pașa după ce 
a servită regimulă Egiptenă 17 ani a 
trecută în serviciulă associațiunei „Ro
yal Britisch East African Association1' 
AstădI deja aparține o parte mare din 
teritoriulă său nouei colonii engleze din 
Africa centrală. Despre Stanley se dice 
că ar fi terminată cu problema sa și că 
din oră în oră se așteptă sosirea lui în 
Monbas (la țărmurulă Zanzibaritic). Se 
mai dice, că elă ar fi deșchisă drumuri 
nouă și că a pusă basă la înființarea 
unei colonii, ce va ave viitoră. In urma 
acestoră scirl, cari au sosită directă din 
Makinon, guvernulă pentru Congo din 
Bruxella a hotărîtă să întreprindă la 10 
Octomvre o expedițiune constătătore din 
4 ingineri, cari voră pleca dela Anvers 
la Borna, ca să începă construcția liniei 
ferate Congo la Matadi.

SCIRLLE OILEI.
0 nouă afacere cu stegulu, der acum 

cu stegulă ungurescă, se semnaleză din 
Essegă. In 22 Septemvre s’a închisă în 
acestă orașă cu totă solemnitatea espo
sițiunea regnicolară slavonă, și era vorba 
la șoptele unora, ca localulă esposițiu
nei să fiă împodobită și c’ună stegă un
gurescă. Acesta s’a și întâmplată și câ
teva stegurl ungurescl fâlfăiau pe cope- 
rișulă clădirei esposițiunei. Der Croați- 
loră nu le-a plăcută acestă spectaculă, 
căci la cererea loră espresă, care a fost 
acompaniată de amenințarea, că la din- 
contră nu se va înfățișa nici unulă la 
festivitate, ei au făcută să se depărteze 
■stegurile ungurescl. O foiă ungurescă 
se plânge asupra acestei afaceri fără a 
se gândi la sentința creștinescă: „ce ție 
nu’țl place, altuia nu face."

* *

Descentralisarea tablei regesci, precum 
spune diarulă iuriștiloră din Peșta, se 
va pune în lucrare în curându. Proiec- 
tulă de lege privitoră la acestă descen- 
tralisare se va presența încă în sesiu
nea acesta dietală.

* * *
Comitetulu municipali din Clușiu a 

decisă a adresa ministrului de justițiă 
Desideriu Syilagyi o adresă salutătdre și 
de a i-o preda printr’o deputațiune, care 
va ave să stăruie și pentru aceea, ca cu 
ocasiunea descentralisării tableloră re
gesci să capete și orașulă Clușiu o tablă 
regescă (curte de apelă.)

* * *
Școlă închisă. Foile ungurescl spună 

că ministrulă de culte, contele Csaky a 
ordonată, ca gimnasiulU. privată germana 
din Petroșani se fiă închișii, căci n’ar co
respunde legei.(?) Aceleași foi laudă- „ener
gica și patriotica" procedere a minis
trului

** *
Lucrările dela Seghedinu pentru re

pararea cheului surpată suntă întrerupte 
și amenințate. Apa Tisei a începută 
deodată să crescă tare, așa că în timpă 
de 24 de ore lucrătorii au fostă siliți să 
părăsescă clieulă de josă. E temere, că 
amânându-se acum lucrările și sosindă 
erna cheulă va rămâne neisprăvită, și 
că în primăvera viitore va suferi și mai 
mari stricăciuni. |

;J: 1
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Aurii. într’o mină de aură din Roșia 
montană s’au aflată în săptămânile tre
cute 20 de punți de aură în valore de 
vre-o 12,000 florini.

*
Linia de drumu de feru Bistriță-Oâm- 

pulungii. Se scrie din Deșiu, că prelun
girea liniei Deșiu Bistrița și juncțiunea 
ei cu calea ferată locală bucovinenă 
Hatna-Câmpulungă, pentru care se dă
duse deja concesiunea ca să se facă lucră
rile pregătitore, are puține prospecte 
de a se realisa, din cai; să că cercurile 
conducătore ale drumuriloră de feră aus
triaco se temă, că întrega comunicația 
din Rusia de suda se va strămuta pe 

acestă liniă proiectată: dela Câmpulungă 
la Bistrița-Oradea-mare-Budapesta-Viena, 
care va fi ou 150 chilometri mai scurtă 
decâtă aceea ce duce prin Galiția, și că 
astfelă ar resulta ună pre mare câștigă 
pentru căile ferate de stată ungurescl.

** *
Unii leu scăpatu din coliviă. Se anunță 

din Londra : In Birmingham cu ocasiunea 
târgului a scăpată ună leu africanii diu 
menageriă și a străbătută printre mas- 
sele poporă, fără însă a vătăma pe ni
meni. Ișl pote cineva închipui spaima 
grozavă, ce a cuprinsă pe omeni, cari 
alergau în tote părțile, strigândă și ți- 
pândă, făcândă locă animalului. Pănă 
acuma leulă încă n’a putută fi prinsă. 
Aici domnesce mare consternare.

Ceva despre mine seu despre indus
tria montană,

cu privire generală la România.

Cei mai mulțl dintre cetitorii aces
toră șire au avută de sigură ocasiunea 
a ceti câte ceva despre mine, despre 
montanistică seu celă puțină despre ne
norocirile, cari se ’ntâmplară în timpulă 
mai nou în lucrătdrele subpământescl 
cunoscute în limbagiulă nostru vulgară 
sub numirea de — ocne. Insă puțini 
voră fi, cari au o ideiă clară despre lu
crările, despre cultivarea de mine, adecă 
despre ■ acele întreprinderi industriale, 
prin cari se caută și se scotă afară cu 
monotona lumină — bunurile naturei 
ascunse în sînulă pământului nostru în- 
tr’ună modă destulă de ciudată.

Se facemă deci o scurtă recensiune 
asupra acestui obiectă:

Decă ne închipuimă în cdja pămân
tului nostru o tăietură orisontală sco
bită, de forma trapezului, de o înălțime 
de 1.5—2 metri și de o lățime de 
1.2—1.5 m., care tăietură se numesce, 
— decă comunică directă cu esteriorulă 
pământului —, ștolnă, eră decă comu
nicarea se împlinesce prin mijlocirea 
unui puță, atunci numimă o astfelă de 
scobitură — galeriă : decă ne imaginăm 
o astfelă de tăietură mânată în sînulă 
pământului mai multe sute de metri și 
în variabile direcțiuni; — seu decă ne 
închipuimă o gropă patruunghiulară(puță) 
sondată în direcțiunea verticală pănă la 
o afundime de 60—100 m., și dela acest 
puță închipuindu-ne galerii orisontale 
mânate câte-va sute de metri în diferite 
direcțiuni: atunci vomă avea înaintea 
nostră în ambele aceste cașuri o iconă 
fidelă despre o mină seu despre o oc- 
năriă.

Scimă seu celă puțină ar trebui să 
scimă, că corpurile naturale suntă îm
părțite dela natură însuși într’ună modă 
forte miraculosă! Acea împrejurare, că 
tdte ce există în natură nu au nici 
când și nici unde vre-o liniște seu pace, 
ci trecă mai curândă ori mai târdiu 
printre diferite modificări esențiale : 
acestă împrejurare a dată posibilitatea 
răspândirei corpuriloră naturale, cari se 
află pe suprafața pământului nostru și 
în interiorulă său. Corpurile de pe su
prafața pământului se potă forte ușoră 
afla, cultiva, perfecționa seu aprețui; 
însă tesaurii ascunși în „eterna adân
cime" condițiuneză o lucrare estraordi- 
nară pentru a-i pute scote la lumina 
dilei și spre a-i da întrebuințării ome- 
niloră.

Acea ocupațiune, care conduce calea 
la subteranele bunuri naturale, între
prinderea spre câștigarea, esploatarea și 
scoterea la lumina dilei a acestoră bu
nuri cunoscute în formă de metale, de 
minerale folositore, se numesce cultură 
de mine seu montanistică (monticultura). 
Câștigulă nisuințeloră acestei întreprin
deri suntă : producte primitive, producte 
minerale.

Monticultura nu înmulțesce numai 
tesaurii unui stată, ci dă totodată și in
dustriei și comerciului cele mai diferite 
materiale, prin care se formeză și se lă- 
țescă acele în interiorulă și esteriorulă 
statului. Prin cultura de mine se impo- 
puleză și se întrebuințeză spre înaintarea 
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venitului suveranii și a întregului stată : 
locurile muntose, cari de altmintrelea se 
arată deșerte. — Cu alte cuvinte : Mon- 
ticultura e în faptă unica'cale, prin care se 
pote sigură înmulți avuția țârei și prin 
urmare și sarcinele Qetățeniloră devină 
mai moderate. ♦

S’a ventilată pănă acum în diferite 
locuri și în fdrte variabile moduri — 
cestiunea financiară din România liberă! 
Unicele moduri însă, considerându-le din 
punctă de vedere technologică, nu au 
satisfăcută nici îmbunătățirea poporului, 
nici venitulă recerută ală statului! Nu! 
pentru-că s’au lăsată la o parte tocmai 
acei factori, cari ar fi fostă absolută ne
cesară de a-se lua în considerațiune. — 
Să vedemă deci — deși autorulă e li
beră de orl-ce tendințe personale, și 
deși nu s’ar cuveni, ca noi de-aicl să 
ne amestecămă în trebile coloră de din
colo de CarpațI, — 4icQ sS vedemă: 
unde ar fi isvorulă celă mai curată 
pentru asigurarea și îmbunătățirea stării 
materiale - financiare a României, din 
punctă de vedere națională-economică 
luată ?

Cu câtă mai multe și mai variabile 
isvore de câștigă posede ună stată, cu 
atâtă mai sigură prospereză, și cu atâtă 
mai sigură e ecsistința sa. Șă aruncamă 
o privire numai fugitivă asupra acelui 
ramă ală economiei, care ni-e cunoscută 
sub numirea agriculturei și care e așa 
dicendă uniculă isvoră productivă din 
România! De deci de ani se cultivă pă- 
mentulă resp. suprafața sa într’ună modă 
unilaterală; puterea productivă seu se 
substitueză prin gunoire, seu se lasă cur
sului liberă ală eternei naturi, care cu 
timpulă nu mai pote produce aceea, ce 
a produsă mai înainte. Astfelă ajunge 
agricultorulă într’o stare financiară forte 
critică; pămentulă său nu-i mai aduce 
nici semența sâmânată, cu atâtă mai 
puțină vr’ună câștigă îmbucurătoră !

— Deră abstragendă dela casulă 
acesta, capitalulă sămănată pe pămân- 
tulă celă mai bine cultivată, e espusă 
evenimenteloră naturale: gliieța, grin
dina, seceta seu pre multă ploiă cășună, 
mai vertosu în timpii mai recențl, forte 
adeseori daune colosale, nimicindu totă 
speranța nu numai a singuraticiloră agri
cultori, ci a întregului stată.

Insă influințele elementare-naturale 
asupra agriculturei se arată de multe-.orl 
forte favorabile ! Și în acestă casă to
tuși nu putemă conta la ună câștigă pro- 
porționată cu spesele întrebuințate la 
producțiunea corpuriloră necesitățiloră 
nostre absolută folositore.

Productulă ’șl pierde valorea sa, 
așa pentru particulari, ca și pentru în- 
tregulă stată, îndată-ce e acela în pre- 
ponderanță și dacă statele învecinate 
încă au avută o esploatare bună. Agri
cultorulă a avută o recoltă bună; deră 
câștigatele producturl nu le pote da cu 
prețulă recerută, care să aducă, decă nu 
mai multă atunci celă puțină spesele în
trebuințate în decursulă producțiunei.

Vedemă deci, că unu stată, care e 
avisată a îmbunătăți starea populațiunei 
sale și a înmulți averea erarială numai 
din venitele producteloră câștigate de 
pe suprafața pământului prin agronomia, 
ună astfelă de stată nu e sigură pentru 
venitulă seu rațională; fiindă acesta de
pendințe dela influințele naturale, starea 
populațiunei in generală și a statului în 
specială devine forte critică. Afară de 
aceea ună astfelă de stată e pururea 
necesitată a importa din străinătate ar- 
ticlii absolută trebuincioșl, cari se câș
tigă și se producă în alte moduri și cari
— pe lângă o rațiunală manipulațiune
— s’ar pute produce în țeră.

Sâ tragemă conclusiunea din cele 
de păn’acuma dise! Adecă decă voiesce 
o țeră ca să înflorâscă, decă voiesce ună 
stată să’șl asigure și înmulțescă isvorele 
de câștigă: trebue să se nisuiescă, a es- 
ploata tote corpurile folositOre, cari se 
prese.ntă pe suprafața pământului și în 
.nteriorulă său, și apoi a cultiva — după 

putință — tote ramurile economiei na
ționale.

Industria și comerciulă voră căpăta 
ună avântă mai însemnată, decă diferi
tele ramuri ale economiei naționale se 
cultivă și perfecționeză după metodele 
recente practice. Prin înaintarea aces- 
toră factori, adecă a industriei și a co- 
merciului, se înmulțesce isvorulă de câș
tigă ală statului;. sarcinele cetățeniloră 
se voră micșora, vieța acestora va de
veni cu multă mai ușurată, eră statulă 
ajungândă la nivelulă supremă ală cul- 
turei pe tote sferele economiei naționale 
va fi respectată și admirată de statele 
străine.

Cunoscemă ună ramă ală econo
miei naționale, care s’ar pute întemeia 
în România, mai vertosă în ținuturile 
muntose dela nordă și nordvestă prin 
ce s’ar da ocupațiune la mii de omeni 
și prin care visteria statului ar cresce. 
Acestă ramă, acestă isvoră curată și si
gură de câștigă ar fi: industria montană.

Putemă cu oreșl-care regretare dice, 
că România încă nu posede pănă acum 
o monticultură rațiunală. — Salinele, 
ocnele de sare, cari se esploateză eschi- 
sivă de condamnați sub diregătoria era
rială, — acele fântâni de petroleu brut, 
cari suntă în posesiunea personeloră par
tea mai mare venetici, — una mică mină 
erarială de cârbunl terțianl, care, pe 
timpulă cercetării mele (1885), nici pe 
departe se renta a se ține în manipula
țiune : acești factori autorului bine cu- 
noscuți, nu potă să fiă pentru statulă 
română nici ună isvoră rațiunală.

Salinele, ocnele de sare, ce e drept 
se află în starea cea mai bună ; stratu
rile de sare suntă așa dicendă nedese- 
cavere. Consumarea încă pote să fiă ren
tabilă. Insă cu fântânile de oleu de 
petră stă lucrulă altfelă. — Productulă 
naturală se presentă în multe ținuturi 
(PloiescI, Câmpina, ComănescI, MoinescI 
etc.) într’o măsură preponderantă; câș
tigarea, esploatarea sa nu recere multe 
pregătiri, eră transportarea materialului 
brută încă nu e legată cu greutăți. — 
Unica scădere e însă la acestă întreprin
dere, că oleulă se esporteză în starea 
sa naturală, primitivă, cu ună preță forte 
mică. Acestă scădere s’ar pute delătura 
prin întemeiarea fabriceloră de destilată 
și de rafinăriă.

Să vedemă acestă productă mai 
de aprăpe! Oleulă se esploateză din 
sînulă pământului într’ună modă forte 
primitivă, der practică de-dre-ce nu se 
rescheză nici sume enorme, cum se es
ploateză din fântâni, așa se esporteză 
comerciului resp. industriei din străină
tate, fără nici o pregătire. — Oleulă 
brută se vinde c’ună preță mică, nelu- 
ându-se în considerațiune mai de-aprope 
calitățile sale naturale. — Industriașii 
din străinătate destileză și rafineză a- 
cestă oleu, căci numai așa se pote da 
comerciului consumătoră. Prin aceste 
manipulațiunl technologice se resultă 
multe producte folosităre, astfelă încâtă 
productulă principală ca oleu de ilumi
nată îșl are valorea sa cea mai mare, 
fără însă ca celelalte producte, precum 
suntă: păcura seu cătranulu, creoso- 
tulu, parafina ș. a.) sâ se lapede ca ne- 
folositore, ci se dau, — deși c’ună preță 
mai mică, — comerciului. — Din a- 
ceste scurte priviri luminată să vede 
deci, că nu e rațiunală, nici economică 
a esporta petroleulă brută în străi
nătate*).

*) In România nu esistă nici o lege refe- 
ritore la cultura de mine. Autorulă acestora și
ruri a fosta rugată în an. 1884 din partea unui 
deputata alu Camerei din România ca s6-i tra
ducă pe româneșce legea montană din țera 
nostră, ceea ce a și făcuta, trimițendu-i ma- 
nuscriptula; înse nu sciu ce s’a alesu dintr’în- 
sula.

Insă Româuia nu cuprinde în sî
nulă pământului său numai aceste mi
nerale necesare, cari le numirămă mai 
snsă. EsurI de metale, adecă esuri de 
feră, de aramă, de plumbă ș. a. se pre- 
siută în multe locuri într’ună modă des
tulă de favorabilă pentru a da ună fun
damentă sigură la înființarea industriei 
montane.

La ridicarea și înaintarea monticul-

*) Referitorii la natura, purcederea etc. 
a petroleului, vecii „Despre unele minerale com
bustibile. Studiu geologică-teclmologică,1' pu
blicată de mine în „Familia11- din an. 188'2. 

turei trebue să se ia în considerațiune 
înainte de tote — determinarea bune- 
loră legi despre relațiunile juridice și 
despre orenduiala lucrătoriloră. — Ne 
învață rațiunea, că ună stată, ală că
rui teritoriu cuprinde în sînulă pămân
tului său minerale folositore și care stată 
doresce totodată să-și înmulțescă isvo
rele de .câștigă pentru prosperarea pro- 
priă și peătru binele locuitoriloră săi: 
ună astfelă de stată trebuie să ia mă
suri juridice pentru esecutarea acestoră 
fapte necesare.

Se recere adecă, între altele, ca fo
rurile legislative ale statului să determi- 
neze prin lege: care minerale și sub ce 
felă de condițiunl suntă de a se es- 
ploata seu prin întreprinderi erariale 
însuși seu prin întreprindători privați. 
Statulă nu p<5te să fiă indiferentă, decă 
ar vede, că unii întreprindători pri
vați — și în România pe lângă aceea 
și venetici — esploateză bunurile natu- 
rei ascunse în sînulă pământului, fără 
ca să solvescă o dare în bani recerută 
și prin lege rațiunalminte aședată, er de 
altă parte nerațiunalfi ar fi, când statulă 
însuși ar întreprinde ună lucru montană 
fără priveghiarea legislativă. Căci după 
cum bine scimă, întreprinderea de mine 
e pururea împreunată cu multe și colo
sale spese, er cassa statului trebue să 
arate la timpulă său tote acele spese și 
venituri, cari escurgă și încurgă prin 
ore-care întreprindere industrială.

Urmarea din aceste e deci, că mon- 
ticultura seu industria de mine trebue 
să’șl aibă legea sa propriă, care să ser- 
vescă egalminte așa pentru intreprindă- 
torii privați, ca și pentru erară însuși. 
O astfelă de lege, care se numesce legea 
montană și care e întocmită după legi 
raționale-juridice, esistă în timpulă de 
față mai în tote statele europene-civili- 
sate. Esența radicală a acestei legi din 
diferitele staturi e în generală egală, și 
numai unele puncte speciale se deosebescă 
de olaltă.*)  — O astfelă de lege e ab
solută de lipsă, dedre-ce esperiențele tre
cutului ne convingă, că prin slăbirea a- 
părămentului juridică au urmată în multe 
locuri apunerea orînduielei în esploațiune, 
în societatea băiașiloră (lucrătoriloră) ș. a.

Cultura de mine devine factoră in
dustrială mai vîrtosă prin așa numita 
„metalurgia". Să vedemă deci mai de- 
aprope : cari suntă condițiunile principale 
la întemeiarea rațională a industriei mon
tane ?! (Va urma.)

Economia.
Resultatiilii secerișului în Ungaria.
Secerișulu din anulă acesta în Un

garia a fostă celă mai rău de cinci ani 
încoce, mai alesă în grâu și ordă. După 
datele oficiale secerișulă grâului în Țâra 
ungurescă, Bănată și Ardelă în anulă 
acesa constitue suma de 25.6 milione 
măjl metrice față cu 40 milione în cei 
doi ani anteriori. Ordă s’a secerată în 
anulă acesta 7'7 milione măjl metrice 
față cu 11 milione în cifră mijlocia din 
anii anteriori. Acestă resultată nefavo
rabilă va ave o influință păgubitore 
asupra desvoltării economice, financiare 
și a comunicațiunei.

(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Beriinti, 1 Octomvrie. Se anunță 
ca positivă, că Țarulă va sosi aici 
în 8 Octomvrie, spre a face o vi- 
sită curată personală, dedrece nu 
va fi acompaniată de ministrulă 
de esterne Griers.

BerSmiî, 1 Octomvrie. Foile bine 
informate aducă scirea, că parla

mentului germană se voră pre- 
senta nisce cereri de credită mili
tară, der încă nu se scie că ce 
feliu și câtă de mari suntă.

Berlinu, 1 Octomvrie. Aici se 
urmărescu cu cea mai mare aten
țiune întâmplările din Belgrade. 
Se observă față cu ele o atitudine 
așteptătdre; se crede ca desvolta- 
rea lucruriloră de aici încolo de
pinde mai multă dela regenți, de- 
câtu dela regina Natalia.

Belgradu, 1 Octomvrie. Corpulu 
diplomatică a hotărîtu a merge în 
trăsuri la regina, der a-șl scrie nu
mai numele în cartea de visite. 
Eri a primită regina Natalia pe 
ministrulă-președinte, pe metropo- 
litulă Mihailă, pe ambasadorulă 
rusescă. Nici Ristici, nici ceilalți 
regenți n’au visitată pănă acuma 
pe Regina și nu o voră visita pănă 
ce nu se voră termina favorabilă 
tratările ce le conduce ministrulă- 
președinte.

Resultatulă totală ală alegeri- 
loră pentru Scupcină este: 102 
radicali și 15 liberali.

DIVERSE.
Depărtarea stelelorfl. „Journal do 

Ciel" se încercă a esplica depărtarea 
steleloră în următorulă chipă: Sâ ne 
închipuim!! unii uriașă, care dela pământ 
ar ajunge cu mâna pănă la sore. Când 
uriașulă ar atinge cu mâna globulă celă 
de focă, durerea ar simți-o mai târdiu, 
tocmai după 157 ani, fiindcă s’a cons
tatată, că simțulă se străplântă în cor- 
pulă omenescă cu o iuțelă de 31 metri 
pe secundă. Decă uriașulă după 157 aul 
ar striga de durere, atunci strigătulă lui 
s’ar audi la sore numai după 13 ani, de- 
orece sunetulă se străplântă c’o iuțelă 
de 340 metri pe secundă.

ULTIME SCIPJ.
Viena, 28 Septemvre. O scri- 

sore adresată din Constantinopolă 
„Corespondenței politice'1 constată 
că Porta ar fi forte dispusă să recu- 
noscă pe principele Bulgariei și unirea 
Bumeliei pe cale legală spre a evita 
orl-ce explosiă violentă eventuală.

Sultanulă nu s’a pronunțată 
încă în acestă privință. S’a son
dat mai întâiu într’un mod confiden
țial asupra acestui punct ambasado
rului Rusiei care a răspunsă printr'îinit 
refusu categoricii. Porta a amânată 
prin urmare trimiterea circulării 
relative la recunosceiea princi
pelui Ferdinandă ca principe ală 
Bulgariei.

CjursaaSia gsietei BSra.șwvii 

din 30 Septemvre st. n. 1889.
Bancnote românesc! Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argintii românesc! - n 9.88 n 9.40
Napoleon-d’ori - - - H 9.47 n 9.48—
Lire turcescl - - - n 10.72 n 10.74
Imperiali - - - - n 9.72 ji 9.74
Gnlbint >i 5.58 n 5.60
Scris, fonc. „Albina11 >3°/o H 101.— M 102.-

„ r: » 11 98.50 n 99.
Ruble rusesc! - - . H 122.— n 124.—
Mărci germane - - n 58.20 n 58.50
DiscontulU 6—8% pe ană.

Cursmâ la bursa de Vieua 
din 30 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 -........................... 100.35
Renta de hârtii 5°/0..................................95.20
Imprumutulă căilor! ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiuue) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (3-a emivune) - - 112. - 
Bonuri rurale ungare - - - - . 104,70
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.70
Bonuri rurale Banatu-Timișu - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 104.53 
Galbeni împărătesei.................................. 5.67
Napoleon-d’ori ------ . _ 9.48'/2
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.37>/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.65

Editară și Redactară responsabili! : 
Dr. Aure! Mureșianu,
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„ALBINA“,
Instituții de credits și de economii 

FILIALA.
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% iară nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri râsplătibile „â 

vista" CU 372%> ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „Albina" de 5°|0 

cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potu căpăta 
la institute după cursulu de cțb

Informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

STABILIMENT CHEMICU 
de spălătoria și pentru călcatulu ru- 

feloru cu lustru.
Subsemnatulu primesce tote 

comandele aparținetbre de a- 
cestă ramură, și se rbgă pen
tru o câtu 
entelă.

Cu înaltă stimă.
I. Cari Kinn

TTlița- negră 2STo. 385 
(vis-ă-vis de casarmă).

mai numerosă cli-

167,6—3

Dela 1 Odomvrie st. n. cancelaria advocatului

lOSIFtJ PUȘCARIU
se află în

PIAȚĂ No. 90, ETAG1ULU I.
(lâ.zi.g'ă filiala „-A-lToizia“).

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Nru. 11437-1889. 51,M.l
PUBLICAȚIUNE.

Magistratulti a aflata cu cale, ca să reducă prețuia lemuelorfi de ștejară 
pentru tăiata cu 15% a?a încâta metrula cubica :

De sorta I. cu grosimea pănă la 4 cm. va costa 18 fl. 80 cr.
„ „ peste 4 cm....................17 fl. 40 cr.
II. „ pănă la 4 cm...................15 fl. 90 cr.

„ „ „ „ peste 4 cm................... 15 fl. 20 cr.
III. fără deosebire de grosime . . . . 11 fl. 60 cr.

Prețurile aceste au valore cu 1 Octomvre a. c. Ceea ce se aduce spre cunos- 
cință generală.

Brașovil, în 28 Septemvre 1889. MajiStratlllU 0^61».

AvisH d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuld 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 faceniu cunoscută tuturoru D-lorti abonați, că mai 
avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei^, precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administratiune în casă de trebuință.

Mersulii trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Budapesta -Predealii Pi*edealu —Budapesta B.-rcsta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradil-B.-lPesta £opșa-inică—Sibiiu

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
NădSșel

Tren de 
per- 
sâne

Viena IT7-
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

1

8.31
11.20
2.22

Oradea-mare < 4.18

Trenii 
accele

rații

3.40
9.20

11.25
1.04

2.30
2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

Clușiu

Apahida 
Ghiriș
Cucerdea 
Uidra
Vințulfl de susfl 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelfl
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașfl. 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfaleu 
Homorodil 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

Timișu
EBi,e<SeaIia

BucurescI

TTOS
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

>^5.32
26.17
§6.49
§9.35

6l4
6.30
7.29
7.53

Trenu 
omni
bus

Tronîi 
mixt

Treniî 
omni
bus

Treniî 
accele
rații

Tren de 
per
sane

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pere.

Trenu 
de 

p era.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

3.10
7.22
5.52
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

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34
3.17
3.48
9.35

6.10
9.281

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01 >
4.23:
4.49
5.31
5.40
6.12 

”6Î24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19 ■
10.45}
11.34 
12.11: 
12.29'

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI
Predealu
Timișfl

Brașovu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodil 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașfl

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl
Teiușu
Aiudfl
Vințulfl de 
Uidra 
Cucerdea
Ghiriștl
Apahida

Clușiu

I
1

susa

Nădășelfl
Gîhrbău
Aghireșfl
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca

)R6v
i Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
V ârad-V elencze

Oradea-mare

r. Ladăny 
Szolnok 
Budapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

7.30
12.50

1.19

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
KÎ9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57

7.30
12.50
1.19
2.15

T07
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59 
12.15 
12.43 
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

10.50
1.23
3.29
7,45
6.05

2_
5.03
6.22
7.23

*

Q 
o • 
B 
p
B. 
o 
p<
p 
s
B 
£.
B’
Q 
Q 
g
O

<D K 
!“<

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradă

Glogovațfl
Gyorok
Paulișfl
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșinu
Zamă
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotfl.
Vințulfl de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Murdșii-Kiiidoșii-KistriȘa BBastritfa-Mur&șu-Ijudoșii

Mureșfl-Ludoșfl 
ȚagU-Budatelecu 
Bistrița

Bistrița
Țagfl-BudatelecQ
Mureșfl-Ludoșfl

Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemneză orele de nopte.

ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

3.40| 'Teiușu
Alba-Iulia
Vințulfl. de josfl
Șibotfl 
lOrăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamfl 
Soborșinu
Berzava
Conopfl 
Radna-Lip ova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

9.30
12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24'

§5fiueE,ia(Piski)-lBetro§enilB®etroșeui-Sfimer5a(Piski)

Aradii 1
I

Szolnok
Budapesta

Viena

I

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
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
9.20
2.22

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20'
10.34
10.50
11,16
11.30
12.05
5.10

6.-
1.40 6.05

8.15

Trenu 
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică 2.05 4.35
Șeica mare 2.38 5.05
Ldmneșfl 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșfl 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea -Oșorheiu*
5.35 Bleghiueaiu sdsescu

Aradu—TiuaișĂra

Simeria 6.47 11.54^Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegfl 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 (Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegfl 12.23 7.26Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

6.01
6.44
7.25,
7.44

—

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernutfl 4.43 11.57 5.28
Sânpaulfl 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu j
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58 —---

Reghinul-săs. 7.35 7.-

N&eghinulu s&sescii-
Oșwrbeiu-Cucerdea

Timișdra—Aradii

Aradu
Araduliî nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

3.-
6.49
9.35

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9'04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulu nou
Aradii

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.
2.1
2.!
2.1
3.
3.
4.05 Simeria (Piskb-Taaietl.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
„ „ , 1 10.— 9.49Oșorheiu

1 6.45 12.15 10.20
iMirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulfl 7.28 12.58 11.02
Iernutfl 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșfl 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

OaîrișiB—Turda Turda—Ghirisu

Ghirișu 
Turda

'I
9.33 4.19,1 Turda
9.54 4.40 J Ghirișă

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Siglaișora—Odoidieiu Odorheiu—SigBușora
®Jnie<I.-SinB6eria (Pisk.)

’ Sighișdra 
Odorheiu

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

6.-
8.56

L’nieddra
^erna
Simeria

9.30
9.56 

. 10.15
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu,


