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„Cu neliniște și cu rele presâmțiri vedemtL 

cum Germanii din Austria suntu totu mai multă 
striviți de părete!“

Mărturisirea acesta a lui „Nemzet“, organulu 
d-lui Tisza, aduce mai multă lumină asupra si- 
tuațiunei actuale din interiorulu monarchiei, de- 
câtft toți articulii suciți și răsuciți ai foiloră un
guresc!.

Câtă pentru Maghiari scie tdtă lumea ce 
vrâu și unde țîntescfl. Dâr mai suntă și alți 
factori în acâstă monarchiă și ori și ce s’ar elice 
despre preponderența elementului maghiară 
în politica austro-ungară, elă este și rămâne nu
mai unu poporă de 5—6 miliâne locuitori și 
celelalte 30 de miliâne nu potă să fie condam
nate în veci la ună rolă pasivă față cu diplo
mația maghiară.

Se nasce prin urmare întrebarea, că ce vo- 
iescă și unde țintescă ceilalți fa tori decisivi din 
monarchiă ?

Intre naționalitățile din Austro-Ungaria o- 
cupă fără îndoială loculă celă d’ântâiu, âtâtă prin 
cultura loru câtă și prin numărulă loră, Ger
manii Austriei.

Când s’a înființată dualismulă s’a luată de 
basă a lui egemonia Germaniloră peste popârele 
din Austria și egemonia Maghiariloră peste po
pârele din Ungaria, identificându-se interesele 
germane și maghiare cu interesele statului. La 
începutulă erei dualistice nu se vorbea prin ur
mare decâtă numai de strivirea la părete a Sla- 
viloră și a Româniloră din monarchiă.

De șăse ani încâce însă s’a sevârșitu o mare 
schimbare într’o parte a monarchiei. Astăzi, 
după cum vedemă, Maghiarii se plângă, că cu
metrii loră Nemți sunt aceia, cărora le-a venită 
rendulă de a fi striviți de părete.

Mașina dualistică funcționâză încă mai de
parte în liniște, dâr basa pe care s’a construită 
ea este sguduită din fundamentă. Cădendu ege
monia Germaniloră în Austria, alți factori s’au 
presentată pe scenă și desvoltarea interidră a sta
tului a luată o altă direcțiune.

întregii procesulă acesta s’a desfășurată în
tre marginile constituțiunale și guvernulă din 
Viena s’a ferită de ori-ce ar fi putută să slă- 
bescă seu să turbure legătura cu Ungaria. Ast- 
felă nu i s’a dată nici guvernului ungurescă 
prilegiu de a se amestecă în afacerile interiâre 
ale Austriei.

Nici astădi nu esistă ună asemenea casă 
de amestecă. Măestria cabinetului Taaffe a 
stată în aceea de-a produce marea schimbare 
interidră, fără ca Ungurii să i se pdtă o- 
pune. In schimbă guvernulă austriacă s’a ferită și 
elă de ori și ce amestecă în afacerile ungare și 
acâstă politică de absolută neintervențiune a fostă 
adoptată și de cătră guvernulă centrală.

In urma acâsta ministrulă Tisza a întinsă și 
mai tare cdrdele egemoniei maghiare esploatândă 
câtă numai s’a putută situațiunea în favdrea i- 
deei de stată maghiară.

Intr’aceea lucrurile au avansată în Austria. 
Astăzi cabinetulă Taaffe dispune de o maioritate 
multă mai mare în parlamentă și șansele resta- 
bilirei egemoniei germane s’au micșoiată. Au 
crescută însă pentru aceea șansele noiloră factori 
și a direcțiunei politice ce-o urmărescu.

Acâstă direcțiune e diametrală opusă celei 
ce domnesce adi în statulă ungară. Aici des
potismul de rassă, colo politică de împăcare 
între rasse.

Este mai multă ca sigură, că desvoltându-se 
lucrurile mai departe, în partea de dincolo a mo
narchiei se va introduce ună regimă pronunțată 
federalistă. Urmările unui asemenea regimă nu 
potă fi decâtă periculdse pentru egemonia ma
ghiară. Reuniunile de mâghiarisare nu voră fi 
în stare de a opri curentulă puternică ală des- 
voltării popdreloră, și idea egalei îndreptățiri o- 
dată triumf atâre în Austria și în Ungaria.

Reaua presâmțire, de care vorbesce orga- 
nulă d-lui Tisza, are în vedere negreșită și a- 
câ<ta eventualitate, pe lângă alte temeri ce-i in
suflă noua situațiune în Austria față cu cestiunea 
reînoirei pactului austro-ungară, care espiră în 
1887.

Ce atitudine, voră luâ noii factori din Au
stria, acum când se sâmtă mai tari, în afacerea 
pactului cu Ungaria?

Pănă când erau Nemții austriac! tari și mari 
Maghiarii sciau, că interesulă loră cere de a mer
ge mână ’n mână cu dânșii în cestiunile dualis
mului, acum însă guvernulă ungurescă stă față 
cu noui factori încă necunoscuți, de a căroră 
concursă nu pâte fi sigură nicî ună momentă.

De aici vine oftarea pentru bieții Germani, 
cari suntă adi striviți de părete.

Mai bine ar face organulă d-lui Tisza dâcă 
s’ar îngriji de sârtea celoră de acasă, cari abia 
mai potă resuflâ de striviți ce suntă și de a că
roră sprijină Maghiarii voră avă odată mai mare 
lipsă ca de alianța Nemțiloră.

------ o-------

Conferința deputațiloril germani în Viena.
Eri s’a întrunită în Viena conferența deputațiloră 

din partida liberală germană său cum se mai numea a 
»stângei reunite.*  Scopulă întrunirei a foslă organisarea 
partidei. Resultatulă încă nu-lă cunoscemă, dâr vedemă 
din articulele cjiareloră vienese, că se tractâză de unita
tea partidei și că greutățile ce se opună organisărei pe 
basă unita ă suntă forte mari.

• Amă păcătui în contra datoriei nâstre publicistice 
— dice »N. fr. Presse*  — dâcă nu amă mărturisi, că 
partida conslituțiunei (decembristă) se află într’o crisă 
seriosă, deși încă n’amă pierdută tâtă speranța în sus
ținerea unității partidei.*

Se manifestă de câtva timpă în sînulă deputațiloră 
germani din Austria ună curentă, ce devine totă mai 
puternică, spre a se pronunța ca partidă națională ger
mană. 0 fracțiune a propusă ca să se formeze ună 
,clubă germană.*  Oportuniștii, cari suntă încă în maio
ritate, se temă însă ca nu cumva prin pronunțarea na
ționalismului germană să se producă efectulă contrară și 
să i-se dea cabinetului Taaffe o armă mai multă în mână 
ca să : »âtă particularismulă germană !«

In formă e vorba numai de schimbarea numelui 
partidei, în fondă însă se tractâză de schimbarea tacticei 
și transplantarea luptei pe tăremulă mai restrânsă națio
nală. Temerea ca nu cumva o parte să persiste în a- 
căstă direcțiune, âr cealaltă să se opună la ori-ce schim
bare și prin aceea să se facă o scisiune, acâstă temere 
vorbesce din articulii (pareloră vienese.

»Celă mai mare păcată în contra spiritului națio
nală amă comite, dice »N. fr. Presse,*  dâcă prin desbi- 
nări și neînțelegeri amă contribui la întărirea sistemului 
actuală.... Desbinarea oposițiunei germane ne-ar face de 
batjocură și auijimă deja în spirită triumfală contrariloră.. 
Dâr pOte vomă fi feriți de acâstă rușine....*

-------O-------

Procesulu de pressă, alii „Zaslavei“
In Nr. 115 ală fOiei nâstre amă comunicată ceti- 

toriloră că fdiei sârbesci »Zastava« ce apare în Neoplanta 
i s’a intentată procesă politică pentru »agitare în contra 
statului maghiară*.

Procesulă s’a pertractată Sâmbătă la 20 Iuniu n. 
înaintea juriului de pressă din Pesta. Ca președinte a 
funcționată fohann Krisst, âr ca acusatoră substitutulă 
de procuroră Dr. Edm. Fekete. Acusatulă a fostă Lazar 
Nancici, ună bărbată tânără, care așteptă cu multă li- 
nișce resultatulă procesului.

După ce s’a sorțată juriulă și după ce s’a atrasă 
atențiunea publicului, care apăruse în numără f<5te mică, 
acusatulă spune că e de 31 de ani, de confesiunea gr. 
or., ș. a. Se citesce apoi actulă de acusațiune și arti- 
cululă încriminată.

Acusatulă recunosce, că elă e autorulă articulului 
și că ’și ia asupră’și responsabilitatea.

Substitutulă de procuroră Dr. Edm. Fekete ia cu- 
ventulă cjicendă între altele:

Felulă pasionată ală agitațiuniloră ce se ivescă de 
ună timpă încâce totă mai desă între naționalități începe 
a influența deja simțulă nostru atâtă de multă, încâtă 
așă dori să se evileze totă ce ar pută duce peorî-care dintre 
noi în acâstă direcțiune. După părerea lui articululă agilă 
în contra legăturii de stată a țăriloră coronei unguresc!. 
Ce a făcută tinerimea italiană ? 0 spune articululă : a elibe
rată și a unită poporulă italiană, sfărîmândă tronurile și tro- 
nulețele singuraticiloiă principi și întemeindă Italia unită. 
Prin urmare — tfice acusatorulă — totă o astfefa de 
problemă ar avâ și tinerimea sârbâscă: de a sfărîma a- 
numile tronuri seu cu alte cuvinte de a rupe legătura ce 
unesce pe Sârbii din Ungaria cu statulă ungară și în 
modulă acesta a întemeia Serbia unită. Dar cu acâsta 
nu se sferșesce articululă, ci strigă: »Tinerime! Susă, înainte 
la lucru! Poporulă vrea să te vatjă lucrândă, poporulă 
o dorește și așteptă . . . fă’ț! datoria!*

Acusatorulă propune, ca amăsurată § 173 din co- 
dulă penală ungurescă juriulă să declare pe autorulă ar- 
ticulului vinovată.

Apărătorulă Polonyi găsesce, că în actulă de acu
sațiune numele proprietarei și editârei foiei, Milița Mi- 
letici, s’a pusă cu intențiune, ca prin acâsta să se dea 
procesului 6re-care tendință. S’a amintită cu acâsta de 
bărbatulă, nimicită și fisicesce și sufletesce, care a fostă 
dușmană ală Ungariei și acumispășesce amară acâsta și care 
acum părăsită de toți are ună singură sprijină, pe fica 
sa. De aceea apărătorulă face apelă la jurați să facă 
abstracțiune de acâstă și să judece numai articululă în
criminată. In casulă de față, dice elă, nu e vorba de 
o agitare directă, după cum se prevede în lege. 0 țâră 
serbâscă nu esistă între țevile coronei unguresc!, și la 
așa ceva nu s’a putută gândi nici autorulă articului.

Apărătorulă observă, că articululă încriminată nu 
conține altceva decâtă frase bombastice scrise la Grăeiună 
cătră/tinerimea de limba serbâscă. Elă descompune ar
ticululă și arată că, după instituțiunile Ungariei, nu se 
găsesce acusațiunea ce o face acusatorulă; căci unulă 
care vorbesce o limbă streină, după legile unguresc!, 
nu se pâte tracta altfelă decâtă ca ună indigenă, și de 
aceea cere achitarea acusatului.

Vorbesce apoi acusatulă Lazară Nancici în limba 
germană. Elă dice că, ori câtă de înțeleptă și învățată 
ar fi procurorulă, ce privesce patriotismulă nu pâte da 
nimărui ântâietate. Educațiunea sa l’a învățată, să-ș! iu- 
bâscă limba maternă din tâtă inima, dar or! când va fi 
mândru că e ună cetățână ală Ungariei libere și inde
pendente. Elă accentueză, că în articolulă încriminată 
nicăer! n’a intenționată o rupere a Sârbiloră de cătră 
statulă ungară și de aceea face apelă la simțulă de drep
tate ală jurațiloră ca să-lă achite.

După ce a mai replicată acusatorulă în defavorulă 
acusatului âr apărătorulă in favorulă acestuia, și după 
cea mai accentuată odata acusatulă lealitatea sa pentru 
statulă ungară, jurații s’au retrasă în camera de ch'b- 
zuire spre a-șî formula răspunsurile la intrebările acusa- 
torului, Verdictulă a fostă unanimă: vinovată.
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Pe basa acestui verdictă tribunalulă l’a condamnate 
pe acusată la ună ană închisore de state și la 75 fl. 
50 cr. cheltuelî de judecată. Lazar NancicI a trebuite 
imediate să între în închisore spre a-șl face pedâpsa, ne- 
acordându-i-se nici o amânare.

SOIRILE PILEI.
In onbrea membrilorO reuniunei industriale din 

Austria de josO, cari au mersă să visiteze esposițiunea 
din Peșta, s’a date unO banchete. Cu acostă ocasiune 
cornițele Zichy a salutate pe Nemții austriacl accen- 
tuândă interesele comune ale supremației germano-ma- 
ghiare în monarchiă. »Și noi, (j’se e^> ca Ș* vdslră 
avemă să suprimămă anumite agitațiuni. Nu trebue să 
mg mai esplice, mă înțelegeți (Aplause prelungite.) Dăr 
una trebue se amintescă: Esistența întregului dincâce și 
dincolo să păte asigura numai prin egemonia aceloră 
naționalități, cari și păn’ acum au avută rolulă condu - 
cătoră (aplause nesfârșite.)' Speranțe deșerte! Dâcă e 
vorba de esistența întregului, apoi nu înțelegemă cum 
s’ar pute ea asigura prin călcarea drepturiloră părțiloră, 
din cari se compune acestă întregă.

***) Domne, ce deosebire între guvernulă ungurescă 
și guvernulă belgiană: acesta crează pe spesele sfatului 
institute pentru formarea de profesori flamandl (cari să 
jropună în limba flamandă în scotele de stată și în dis
tricte flamande,) er acela (guvernulă ungurescă) nu nu
mai că nu face scdle de stată cu limba de propunere 
nemaghiară, ba a introdusă în scâlele confesiunilor^, ri
dicate și susținute din sudorea loră, propunerea limbei 
maghiare în acâstă limbă, âr Româniloră din Caranse- 
beșă nu li se dă concesiune a-șl ‘ridica ună gimnasiu 
nici chiar cu banii loră I —

—0—
Ministrulă de comunicațiune a dispusă, ca oficiele 

poștale să serbeze Duminecile avendă a lucra numai ună 
scurtă timpă când plecă și soseșce posta.

- 0—
Foile maghiare și cele jidovescî spună, că fondulă 

reuniunei de maghiarisare din Clușiu are aprope 100,^00 
fiorini. Adunarea generală a orașului Clușiu a votată 
spre acestă scopă 5000 fl. Krach-ulă va fi enormă.

—0—
Joi s’a descărcată peste Cisnădiă, lângă Sibiu, o 

furtună, care a nimicită grădinile și sămenăturile. Săcara 
și ovăsulă suntă așa de prăpădite, ca și cum ar fi fostă 
pe câmpă o manevră de cavaleriă. Mai totă așa pagube 
a suferită de furtună și Șelimbergulă. Grindina a causată 
pagube și în Elhii, Satu-nou și Feldiora.

—0—
»Echo des Balkans,» care apare în limba francesă 

în Filipopole, scrie următorea nostimadă: »Administrați- 
unea sanitară a Ungariei constatândă că esistă bălă în
tre porcii din România, d. Steinbrucjk, ministru de 
co merță, a ordonată închiderea fruntarieloră ungurescl 
importațiunii porciloră.< Adevăratulă ministru ungurescă 
de comerță trebue că trece dreptă târgă la redactorii 
numitei foi.

—0—
Citimă în »Voința Națională»: D-șora Bârsescu, ar

tista dramatică română dela teatrulă Curței din Viena, 
urmâză a face deliciile publicului alesă și cunoscătoră în 
ale artei din capitala Austro-Ungariei. Diarele de pe acolo 
suntă unanime întru a’i aduce laudele cele mai căidu- 
r6se, laude cari ne bucură cu atâtă mai multă, cu câtă 
scimă că suntă pe deplin meritate. Săptămâna trecută 
d-ș6ra Bârsescu, jucândă în marea și greua piesă a Iui 
Goethe Faust, a representată o Margaretă care a 
încântată și uimită pe privitori, prin interpretarea cu to- 
tulă nouă, originală și ingeniâsă ce a dat’o rolului ei. 
Cei mai mulți critici dramatici, mai cu sâmă Ludovic 
Speil dela »Neue Freie Presse», care e în Viena o au
toritate totă așa de nediscutabilă ca și Francisc Sarcey 
în Paris, au proclamat’o de multă ca una din podâbele 
cele mai frumâse și mai falnice ale teatrului Curței. Săp
tămâna acesta compatriâta n6st.ră a repurtată o nouă is- 
bândă în piesa »Ahnfrau« a lui Grillparzer, ce s’a dată 
Luni la 3 (15) Iuniu curentă «Ponctulă de culminația 
ală producțiunei ei, dice »Neue Freie Presse*  într’o scurtă 
notă. în care vorbeșce de rolulă Berthei jucată de 
d-șora Bârsescu în acâstă dramă, au fostă scenele finale 
din actulă ală treilea și ală patrulea, în cari a desvoltată 
ună adevărată talentă de invențiune.*  Acestă apreciare 
a cronicarului teatrală vienesă se termină cu următorea 
observațiă măgulitdre pentru d-ș6ra Bârsescu: »Dintre 
camaradele mai însemnate ale artistei care a jucată ro
lulă Bertei amă văcjută în teatru numai pe d-șora Ho- 
henfels.»

—0—
La Mangalia, în Dobrogea, fiindă isvdra de ape mi- 

nerale de o calitate bună, ministrulă de răsboiu română 
a luată disposițiunl — scrie »Telegrafulă« — de a se 
înființa acolo ună stabilimentă de băi pentru militari 
bolnavi.

—0—
Din America de nordă a sosită la Hamburg o co- 

rabiă cu Cehi, cari au plecată anume în patria loră ori
ginală spre a visită teatrulă națională cehică. 
Ună drumă frumușelă acesta și costisitoră (dela New- 
York pănă la Hamburg costă prima caiută 250 mărci 
47 pfenigi.) Foile cehe salută cu entusiasmă sosirea 
conaționaliloră loră, a acestoră argonauți moderni, și toți 
laudă »eroismulă» loră. Cehii din America suntă sărbă
toriți în totă modulă.

-0—
Căldura in BucurescI, Galați, Giurgiu și Severină a

Cea mai nouă lege relativă la limbi în 
Bejgia.

Cam pe timpulă acesta în anulă trecută publica- 
rămă în diarulă nostru în traducere românâseă ună șiră 
de articuli, scrișl de renumitulă bărbată de stată aus
triacă Dr. Adolf Tischhof, sub titlulă »dreptulă limbiloră 
în staturi cu naționalitate miestă'. In acei articuli au 
fostă tractate relațiunile de dreptă ală limbiloră în cele 
mai multe staturi cu naționalitatea miestă din întrăga 
lume civilisată și s’a atrasă atențiunea cetitoriloră noștri 
mai cu sămă asupra Belgiei, pentru că acolo conflictulă 
limbistică, respective între FlamandI (VlamingI) și între 
Valoni (FrancesI), care conflictă esistă de o jumătate de se- 
colă, prin prudința și buna chibsuelă a ambeloră partide 
naționale îșl află cu încetulă aplanarea mulțămităre. *)

Acuma reproducemă de asemenea ună arliculă după 
diarulă »W. Allg. Zeitung' cu privire la admiterea lim- 
bei flamande în administrațiune, în scole preste totă etc. 
fîtă-lă:

Pe teremulă justiției și ală administrațiunii legis
latura a împlinită deja dorințele Flamandiloră. In scola 
poporală (primară) s’a recunoscută totd’auna dreptulă es- 
clusivei întrebuințări a limbei materne la instrucțiune; 
ără în institutele mijlocii și mai înalte s’a întrebuințată 
la instrucțiune pănă acuma de curendă limba francesă; 
numai prelegerile despre limba și literatura flamandă se 
țineu în acestă limbă S’a amintită deja la timpulă său 
în acestă locă, că (in anulă 1882j ministrulă de instruc
țiune pregătesce o a treia lege limbistică, prin care are 
să se deschidă idiomului flamandă ună tăremă mai în
tinsă la instrucțiune în scălele medii, atenee **)  și co
legii. Intr’adevără s’a promulgată la 15 Iuniu 1883 o 
astfelă de lege și la 6 Martiu 1884 s’a înființată printr’o 
hotărîre regăscă (arrelâ royal) ună institută normală de 
crescere (ună felă de pedagogiu — șcâlă normală supe- 
riără) pe lângă universitatea din Gant, în care instituia 
au a se cresce, resp. forma profesori capabili, destoinici 
de a propune în limba flamandă în scdlele medii, atenee 
și colegii. (Ve^I așa ar trebui să facă guvernulă ungu- 
rescă, der nu să constrângă pe profesorulă de limba și 
literatura română, ca să propună acâstă limbă la școlari 
români în limba maghiară — ună lucru decâtă care mai 
absurdă nu se pâte! Red.)

Dlă Paul Frâdâricq, profesoră Ia universitatea 
din Gant, a fostă atâtă de amicală, că a comunicată 
atâtă tecstulă legii câtă și ală emisului aceluia regescă 
dlui Dr. Fischhof, care l’a trimesă citatului diară spre 
a’lă publica. „Legea pentru regularea usului limbei 
flamande la instrucțiune în părțile țării locuite de 
Flamanzi,“ conține șâpte articol!, dintre cari celă din- 

iteiă hotărășce, ca în despărțămintele pregătitore ale șed- 
leloră medii in districte flamande întrega instrucțiune să 
se predea în limba flamandă. Limba francesă însă are 
să se propună în acea măsură, ca școlarii să câștige fa
cultatea de a pută urma cu succesă cursurile în limba 
francesă la șcblele medii.

Arlicolulă 2 dispune, ca în scălele medii în dis
tricte flamande să se instrueze în limba flamandă. Ba
chiar prelegerile din limba englesă și germană au să se
țină acolo în limba flamandă, pănă când școlarii
nu suntă în stare a pricepe prelegerile în limba aceea, 
care este obiectă de învățămentă. Afară de acesta mai 
suntă unulă sâu mai multe obiecte din programa de 
învățămentă a se propune asemenea în limba flamandă 
și anume trebue să fiă numerulă acestoră obiecte celă 
puțină de două începândă din anulă 1886.

După articolulă 3 au valore disposițiunile articolului 
2 și pentru ateneele din districtele flamande.

Articolulă 4 hotărășce, ca terminologia sciințeloră 
matematice și naturale precum și a celorlalte obiecte 
din programa de invățământă să se propună in același

*) ,Le mouvement Flamand', scrie profesorulă Frâ- 
dâricq, care aparține la anteluptătorii causel flamande, 
cătră Dr. Fischhof, ,est tres-vivace et de plus en plus 
puissant, mais il a cela de particulier, qu’il n’a rien 
d’aigu. Les Flamands n’ont aucune haine contre Ies 
Wallons ni râciproquement. II n’y a pas chez nous cet 
antagonisme irreconciliable, qu’on trouve dans d’autres 
conflits linguistiques».

**) Scâlele medii din Belgia (âcoles moyennes) în 
sensă mai strânsă corăspundă gimnasiiloră și șcâleloră 
nostre reale inferidre precum și șcdleloră industrtale mai 
inferidre; ateneele—gimnasiiloră și șcdleloră reale superi- 
dre, precum și șcdleloră industriale mai înalte'

trecută peste 30 de grade; în localitatea din urmă a 
ajunsă căldura, în săptămâna trecută, pănă la 39 grade.

—0—
Municipalitatea din Havre (Francia), a luată ini

țiativa unui congresă internațională de institutori, care se 
va ține în Septemvre viitoră. Invitările s’au și făcută 
din partea ministerului de instrucția și din multe țări au 
și sosită răspunsuri de primire. N’ar strica să mergă și 
vr’ună Română din Austro-Ungaria.

timpă în limba flamandă și franceză. Totă asemenea 
să se însușescă, după câtă e cu putință, scolariloră șț 
numirile istorice și geografice în ambele limbi ale țării.

Articolulă 5 împuternicesce pe guvernă ca, după 
ce va fi cerută părerea autoritățiloră administrative ale 
instituteloră de învățămentă ale statului, să dispună a 
se propune și în limba franceză tdte seu numai o parte 
din acele obiecte, cari suntă a se preda în limba fla
mandă după articolulă 2 și 3. Totă acelă dreptă s’a- 
cdrdă și consilieloră comunale relativă la institutele de 
învățământă susținute de ele.

Articolulă 6 hotărășce, ca să se întemeieze o scdlă 
normală superioră pentru crescerea de profesori, cari să 
pdtă țină prelegeri în limba flamandă.

Articolulă 7 și totdeodată celă din urmăîndatorâză pe 
guvernă, de cumva la deschiderea șcdleloră in 1886 n’ar fi 
în stare a esecuta pe deplină acâstă lege, a arătâ comune- 
loră motivele, cari ar împedeca esecutarea, și totdeodată 
și măsurile ce le-a luată spre delăturarea neajunsului. 
Legii aceștia i-a urmată la 5 Martiu ală anului urmă- 
toră o resoluțiune regăscă relativă la : „ Organisațiunea
unui institută normalu (scola normală superior ă) 
de crescere, care are menirea spețială de a cresce 
profesori cari să fie capabili a propune istoria, geo
grafia și limbile moderne în ateneele și colegiele din 
districtele flamande în limba flamandă.11***)

Conformă acestui emisă regescă institutulă pentru 
educarea profesoriloră are să se unescă cu facultatea 
filosofică dela universitatea din Gant. E'ă constă din 
două despărțăminte: despărțămentulă germană (Section 
germanique), în care să se formeze profesori pentru in
strucțiunea în limbile germanice (germană, englesă și 
flamandă), și în despărțămentulă geografică-istorică, care 
are să formeze profesori de istoriă și geografiă. Durata 
sludiiloră la acestă institută este normată prin lege pe 
patru ani. In anulă ântâiu primescă instrucțiune tot! 
elevii din ambele despărțăminte După cum se păte 
vede din programa cuprinsă în statutulă organică, se în- 
grij°sce ca în acestă institută să se crâscă profesori fla
manzi forte apțl, și într’ensulă funcționeză ca profesori 
mai numai profesori de universitate. In faptă esistă 
acestă institută încă în lanuariu 1881, prin urmire în- 
naite de publicațiunea resoluțiunii regesc!.

Aci împărtășimă legea și emisulă regescă nu numai 
pentru completarea dateloră de mai nainte, ci și pentru 
a arăta, câ ă de chibzuitori suntă Flamanzii, când este 
ca să'șl validiteze idiomulă loră pe tăremulă școlară. 
Deși ei suntă firmă hotărîțî, ca să dobîndâscă deplina 
egală îndreptățire pe acelă tăremă, totuși suntă încă tare 
departe, ca să’șl validiteze dreptulă limbei loră pe spe
sele desvoltării culturale a tinerimii. Ei procedă chib- 
zuindă ori ce pasă și îngrijescă de cărți didactice bune 
și de puteri didactice destoinice, mai înainte a introduce 
idiomulă loră în respectivele șcdle. Ia același timpă au 
ei seriosă în vedere, ca tinerimea flamandă studidsă sâ 
se familiariseze din temeiu cu limba francesă, bine sciindă 

<de ce mare valdre este pentru densa cunoscința unei 
limbe universale. Ministrulă de instrucțiune Van Humbeeck, 
care a proiectată cea mai nouă lege relativă la limbi, este 
ca Flamandă Celă că în Belgia se recrulâză miniștri și 
din națiunea nedomnitdre, fără ca Francesii, resp. Va
lonii să se târnă că îi voră înghiți, cum pare că se temă 
Ungurii noștri de naționalitățile nemaghiare. — Red.) 
ună zelosă luptătoră ală causei flamande, și totuși câtă 
de precaută s’arală elă,. unde lucrâză ca legislatoră.

CORESPONDENȚĂ DIN BUCOVINA.
Cernăuți, Iunie 1885.

Mă bucură fdrle când văd, că articulii mei suntă 
cetiți cu atențiune din partea publicului și cumcă se gă- 
sescă unii cetitori, cari caută și află unele scădari în ei. 
STu este nime in stare să facă îndestul tuturor celitori- 
or cu atâta mai mult, deorece se află între Domniele 
or, parte mai interesați, parte cărora le place a fi mai 

radicali, precum și corespondentului bucovinână >CIănău< 
din Nr. 106 ală >Gazetei Transilvaniei.»

Domnia Ta d-le corespondentă însă, cu tdte că ai 
cetită corespondențele mele din »Gazeta Transilvaniei», 
să mă ierți, îmi pare, că nu le-ai înțelesă bine. Acolo 
se amintesce între altele și de ajutorii de preoți bătrâni, 
însă de cei preterați, deși cu purtare bună, âră în altă 
corespondință voescă se dovedescă încâtva scăderile in- 
stituțiunii ajutoriloră de preoți și cum ar putea înaltulă 
consistoriu să ingrijâscă mai bine de starea acâsta.



Nr. 129. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cumcă corespondentul! voiesce să fie radicalei se 
vede de acolo, că nu i plac (îrmâjele și colacii și pre
tinde, ca preoții să nu ia b:ml pentru isprăvirea func
țiilor!. Eu nu sunt cu acâsla înțeleșii, ci mai bine ar 
(Jice: .preotul! să primâscă cine ce-i va da,*  căci Româ- 
nulă nu voiesce niciodată să-i facă cineva ceva fără a-i 
fi mulțămitorfl, cu atâta mai puțină pentru funcții bise- 
ricesci; să mai 5ine : «preotul! să nu împileze cu 
plata pe poporenii săi.«

Editor!: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Totă acelă domnă corespondentă aduce înainte în 
corespondența sa din Nr. 106 o istoriă, care se lipesce 
de scopulă articolului său «ca mazărea de părete.*  Vor- 
besce despre Rușii din munți, cari suntă cunoscuțl ca hoți 
de vite, cumcă din banii câștigați prin hoțiă plălescă pe 
la mănăstiri liturgii ca să li-se erte păcatele și apoi 
fiind curățiți de păcate, ără să fure. Cumcă toți Rușii 
din munți suntă cunoscuțl ca hoți de vite, acesta nu este 
adevărată. Cunoscă eu însu-mi fârte mulțl Ruși mai de 
trăbă chiar și decâtă superiorii loră.

D-le corespondentă ! D-ta trebue să fii ună omă 
fârte cetită, mi se pare că ai cetită o istoriă italiană de 
briganzi, că ei înainte de a merge la ună jafă, lasă să 
li se cetâscă misa, său când voescă să comită altă faptă 
nelegiuită — ună omoră — se rogă mai’nainte de să
vârșirea faptei în genunchi la maica Domnului, ca să 
le stea într’ajutoră și-i promită după succederea faptei a-i 
aduce ună sacrificiu. Nu aplica astfelă de esemple la 
noi. Noi încă nu amă ajunsă așa de departe. Dară 
dăcă ai fi călugără dela mănăstirea Putna seu Sucevița, 
apoi ți-amă crede la cele enarate, și atunci mai cu semă 
dăca ni-ai arătă banii câștigați pe rugăciuni de’a hoții 
de vite.

Te-așă intrebâ și eu, d-le corespondentă, ce voeșcl 
să cjici Prin cuvintele din corespondența d-lale: ,Ce fo- 
losă aducă acei preoți tineri, cari îmbrățișând! nu de 
multă starea preoțăscă, înaltă Prea Sânția Sa Metropoli- 
tulă Bucovinei și ală Dalmației, nefiindă cu aceștia nici 
într’ună gradă de înrudire, i-au făcută după forte puțini 
ani administratori și parochi pela parorhiele cele mai mă- 
nose, fiindcă aceștia promiteau mai multă de câtă alții, 
că voră fi preoți adevărațl și membrii cei mai folositori 
poporului din eparchia înaltă Presânției Sale.< Voeștl 
pâte să aperi pe Eminența Sa? Iți voiu fi recunoscătoră 
pentru acâsta atunci, dacă-mi vei aduce înainte ună esem- 
plu, ca să-ți potă crede cetitorii articulului D-tale din 
țâră și de sub dâlulă colaciloră. Eu unulă îți mărturi- 
sescă sinceră, că nu cunoscă ună asemenea casă din 
timpulă mai nou. Ură în altă locă amintesc! și de ună 
ajutoră de preotă său după cum îi numescl D-ta coope
ratori, care, după cum diceam în ună articula ală meu, 
ar fi locuită intr’ună bordeiu, ar fi luată pentru o în
mormântare a unui omă sărmană 7 fl. și o traistă de 
colaci, cu tâte că repăusatulă avea 3 copii la o scâlă 
mijlocia susținuți prin mila altora. Te întrebă, a cerută 
cei 7 fl. său i s’au dată fără să-i cără? Dacă a pretins 
plata de 7 fl. și cunoșcl ună asemene casă, de ce te faci 
acoperitorulă faptei aceștia mârșave cu atâta mai multă, 
deâre-ce te arăți a fi mai radicală decâtă mine. Eu nu 
pretindă să-lă dai pe ună asemene preotă de-odată pe 
față, dară celă puțină seriei inițialele numelui și ală lo
cului pentru ca să-lă cunoscemă, și cunoscându-lă să-i 
trimitemă «Gazeta*  s’o citâscă și să se îndrepte, așa 
precum a trimisă consistorulă estrasulă din «Gazeta 
Transilvaniei*  din anulă trecută conferințeloră pastorale, 
ca preoții respectivi cunoscândă opiniunea publică despre 
ei să se ferâscă de a da ansă la astfelă de corespon
dențe atăcătâre.

Din radicală caută să nu te faci ridiculă, căci mai 
bună și mai nobilă faptă ai face a fi apără t. o rulă 
celoră mici decâtă măgulitorulă și linguși
tor ulă celoră mari, precum ai ară'at’o în articululă 
Domniei Tale.

Ce să-ți dică d-le corespondentă la critica Domniei- 
Tale? Dâră atâta, că nu are basă, deâre-ce ne înșiri 
fapte, cari nu le cunoscemă de felă și nu poți apăra con
sistorulă, că elu de aceea nu înaintez! ajutorii de preoți, 
pentru că s’a înșelată în ei. Una însă trebue să-ți dică: 
cumcă rău faci că suspiponezl neîntemeiată ca autoră 
ală articuliloră mei pe ună ajutoră de preotă nemulță- 
mită cu starea-i, care voiesce o parochiă de frunte dela 
munte — nu cunoscă parochiele dela munte — și prin 
acâsta dai ansă la prigoniri nejustificate asupra ajutori- 
loră de preoți din partea superioriloră loră. Din a pă
rător ulă causei te faci prin acâsta ună păr
ți nit oră ală răului contrai^icându-ți esprimării, cumcă 
ai fi coînțelesă în principiu cu mine. M. Scaevola.

------ o------

Blași u 20 Iuniu.
Domnule Redactoră! In dilele din urmă a sosită 

aici și inspectorulă scoleloră preparandiall, pentru a 
asistă la esamenele de cualificațiune ale învățătoriloră 
adunați din tâte părțile, unii din ei mai tineri, cari au 
practicată ună ană, alții mai bătrâni, cari încă n’au esa- 
menulă.

Esamenele cu dânșii s’au și începută. Progresulă 
peste totă considerată, după cum cer! interesele instruc- 
țiunei nâstre de astădi, nu ni-a satisfăcută. Acești mai 
tineri dau răspunsuri ce mai dau, dar nici dânșii îndes- 
tulitore. Cei bătrâni? Să ferescă D-deu! Cugeți că unii 
n’au văclută scâlă de când suntă! La cele mai mici în
trebări nu sciu răspunde.

Int’adevără e întristător! 1 Și cu tâte acestea, nu
mai să-și sciă căsca gura, totuși inspectorulă: elâg 
și jâl van. Unii chiar au ajunsă pănă acolo a nu cu 
nosce nici cei mai comuni termini românesc!, așa d. e. 
am audită pre unulă înlrebuințândă terminulă: a să- 
mălui, la ce a replicată inspectorulă: Nu trebue maghia- 
risațl Românii, că-să maghiarisați ei destulă.

Cu asemeni învățători unde avemu să ajungemă? 
Aceștia au să ne lumineze poporulă de vreme ce ei în
șiși nu sciu ? 1 — Intr’ună tiinpă era speranță, că au să 
ajungă și de învățători âmenl harnici, pe când era pe 
aici profesorulă Ștefană Popă, carele pretindea ca celă 
ce voiesce să intre la preparandiă să fi absolvată a IV 
cl. gimn., dar în deșertă, căci aici n’a putut’o duce cu 
superiorii și astfelă a fostă silită a trece în România, 
pentru a scăpa de șicanele și imputările loră.

Și acum âtă unde amă ajunsă: Toți secundașii, va 
să (jică studenții cei slabi, din clasele inferiâre gimna- 
siale pănă și din norme, dâcă n’o mai potă duce acolo, 
se îndâsă la preparandiă. Cu adevărată trebue să ne 
doră pentru nesciința și întunereculă în care orbecă unii 
indivizi ca aceștia, cari decă nu-să apțl spre a-șl îm
plini chemarea ar trebui succesive în locuiți prin alții, 
cari merită a purta numele de luminători ai poporului!

Autoritățile nâstre școlare ar trebui să se intereseze 
mai multă pentru scâlă; ar trebui să se intereseze prin 
protopopă despre progresele făcute de învățătorii de 
sub inspecțiunea loră și sd îngrijescă, ca învățătorii 
eei buni să-și capete lefi a loră regulată, er cei ne- 
apți de oficiu se fie delăturați, căci e de însemnată 
că neregularea lefei învățătorescl și nerecompensarea 
corăspundătâre osteneleloră loră încă e causă momen- 
tâsă a negligerii oficiului loră, pentru-că spre a-șl câștiga 
mijlâeele de subsistință trebue să lucre agrulă și și acela 
decă îlă are îlă lucră în detrimentul! instrucțiunii. Așa 
slămă... 1

Primiți ș. c. 1. Brutus.

Qrdinea esameneloru publice
la

școlele primare române ort. orient, din Săcele
la finea anului școlastic 1884—85.

Sâmbătă, 15/27 Iuniu șcâla din Dârste dela 8—12 
6re Clasa I și If, sub presența comisariloră An. Bârsen 
și I. Dariu, Sâmbătă după ametp șcâla din Baclfalău dela 
3—6 ore Clasa I II, sub presența comisariloră An. 
Bârsân și I. Dariu. Duminecă, 16/28 Iuniu ș°âla din 
Turcheș dela 9—12 și jurn. âre Clasa I și II, sub pre
sența comisariloră I. Dariu și St. Dragomir. Duminecă 
după prâncf șcâla din Cernată dela 3—6 âre Clasa I. și II, 
sub presența comisariloră I Broș și D. Dogariu. Luni, 
17/29 Iuniu șcâla capitală din Satulung, biserica St. Ar
hangheli dela 7 și jum.—12 6re Clasa I Desp. 1 și Cl. 
III și a IV, sub presența comisariloră Alexe Frateș și 
V. Domșa. După prânej! dela 3—6 âre Clasa I Desr». 2 și 
Cl. II, sub presența comisariloră G. Debu și I. Broș. 
Marți, 18/30 Iuniu șcâla capitală din Satulung, biserica 
St. Adormiri dela 7 și jum.—âre Cl I Desp. 1 și Cl. III 
și IV, sub presența comisariloră V. Domșa și N. Mun
tean. După prânij dela 3—6 âre Clasa I Desp. 2 și Cl. 
II, sub presența comisariloră An. Bârsen și Toma 
Frateș. — Rapârtele comisariloră se voră aduce în con
ferința învățătoriloră, ce se va ține MercurI, 19 Iuniu în 
Derste la 9 âre a. m.; âr după aceea escusiune în Plâșa.

Dat din ședința conferenței învățătoriloră din tractulft 
conterențială Săcele, ținută în Satulung la 6 Iuniu.

I. Dorea preșetinte, I. Dariu secretară.

ULTIME SOIRI.
Regele și Regina Spaniei se voru duce în 

săptămâna acâsta în provincia Murcia, unde bân- 
tue colera cumplită.

In Velelirad, unde se întrunesc! numărâse 
procesiuni din Boemia, Moravia și Ungaria din 
incidentul! serbării dui Metodiu și Cirilu, s’a 
ivit! vărsatul!, scarlatina și tifosul!. E mare 
temere, că bălele acestea le vor! aduce pere
grinii p’acasă.

„Agenția Reuter“ anunță din Bombay, că 
2000 de soldați afgani au sosit! dirț,- Candahar 
în Heratu, ca să întărăscă garnisâna de acolo.

Din causa sporirei accsiselor!, măcelarii din 
Bucuresci au făcut! grevă.

Pârta a adresat! Bulgariei o notă și a co
municat! tuturor! puterilor!, că numărâse bande 
pătrund! din Bulgaria în Macedonia spre a pro
voca acolo turburări. Pârta declară, că dacă 
Bulgaria nu va împedeca organisarea astorfelu 
de bande, va lua ea însuși măsuri energice.

Bonapartiștii lui Jerâme au ținut! la 19 
Iuniu n. o adunare politică. Cu acâstă ocasiune 
pătrunzând! o câtă de anarchiști în sala dela 
Bellville și începând! a arunca scaune și bănci 
de pe galerii în capetele Bonapartiștiloru, au ră
nit! pe mulți pănă la sânge, apoi ocupară pre- 
sidiul! și luară o resoluțiune, care promite ace
eași tratare Bonapartiștiloru, de câte-ori voru 
vorbi în favârea republicanilor! și în contra 
regaliștiloru.

-------o-------

DIVERSE.
0 faptă barbară. — Se scrie din Barcelona, Spania, 

(jiarului «Le Petit Marseillais* : Acum câteva (file, muri 
la Puebla-Larga un! om! de coleră. Părinții și rudele 
victimei ținură ascunsă acâstă mârte. Când veni doc
torul! nu’i spuseră că bolnavul! murise și, ca și cum 
nimic! nu s’ar fi întâmplat!, îl! Invitară să intre în 
camera bolnavului. Medicul! se grăbi să intre și apro- 
piindu-se de patul! bolnavului său, rămase cu totul! 
surprinsă vădând! că el! încetase din viâță. Era încă 
uimită de acâstă tristă constatare, când de odată se 
vădu înconjurată de intrâga familiă, care luase o atitu
dine amenințătore. Astfelă, 4'se una din rude, noi te 
plătim! și d-ta nu ești în stare să ne scapi bolnavii! — 
Nu te vomă mai lăsa, dise ună altă membru ală fami
liei, să’ți mai urmezi meseria de omorîtoră. In opt! 
dile ai omorîtu trei bolnavi! Ucigașule 1 »Vorbind! astfelă, 
bărbații și femeile, cu toții grămadă, se repeziră asupra 
doctorului și începură a’lă amenința. In zadar! doctorul! 
căută să’i liniștâscă; din ce în ce ei deveniră mai furioși 
și mai amenințători. D’odată, soția mortului puse mâna 
pe diversele medicamente date de doctor!, pe hapurile 
și alifiile împrăștiate pe masă și pe mobile. «Tâlharule! 
ai să’ml înghiți tâ’.e astea! celă puțină ai să scapi tu 
d’a nu muri de coleră.*  Și pe când unulă din cei de 
față apucă pe doctori de brațe, ună altul! îi ținu gura 
deschisă, și soția mortului îi băgă cu de-a-sila pe gât! 
tâte cutiile și flacânele cu medicamente. Nenorocitul! 
doctori se luptă să scape din manile loră, și abia mai 
putea din când în când să articuleze câte ună cuvântă. 
.Cum, miserabile, totă mai vorbesci!*  îi dise femeia 
înfuriată. Și apoi, repedindu-se din nou asupra lui, îi 
băgă pe gât! tot! ce mai găsi aruncată prin colțurile 
camerei. Acâstă scenă sălbatică ținu două-decl de mi
nute ; după o oră, doctorul! încetă din viață. Tatăl! 
acestei nenorocite victime muri de durere după două 
(Jile.' Institutul! medicali din Valența fu forte mișcată 
de acestă incedintă. Consiliul! său se întruni îndată 
pentru a chibzui asupra mijlOcelor! de a garanta sigu
ranța medicilor! în contra cru^imei și ignoranței popo- 
rațiuniloră dela țâră.

* **
Câtu costă" armatele. — «Volks-Zeitung*  din Ber

lin ne dă statistica după care se pâte vedea câtă costă 
pe Europa armatele. Pentru 14 State totalul! armatelor! 
pe picior! de pace e de 3.529,522 âmenl. Calculând! 
cheltuelile lori la 3 fr. 10 c. pe di, avem! 926 fr. de 
fiecare soldat!, dăcă vomă scâte cailele de congediu, 
înmulțind! acâsta sumă cu 3.523,522, ne dă 3.268,337,372 
franci pe ani. Adăogândă apoi la acâsta cifră totalul! 
celoră 14 bugete ale resbelului, care e de 2.541,819,550 
franci, găsim! că suma perdută de Europa pentru 
pentru armate e de 4 miliarde 919 milione 871 
m i i 300 franci! * **

Nu dormiți prin grădini. — Femeea lui Sava din 
Sulița, scrie .Curierul! Botoșaniloru*,  pe când dormia 
pe iarbă verde, a simțită în somn! că’i intră ună șarpe 
în gât!. S’a deșteptată, însă prea târziu căci șarpele 
era în pântecele ei. Femeea se află actualminte în spi
talul! din Botoșani.

Bilete pentru ducere și întdreere la esposiția 
din Budapesta. — După cum să <f^ce biletele pentru 
ducere și întorcere, cari se dă la stațiunea calei ferate 
d’acl Marțea și Vinerea cu ună scăcjământă de 33Vs 
procente voră afla dela 1 Iuliu st. n. ună scădemânt! 
de 50 procente.

Circulația pentru călătorii anumite (Tour-Bi- 
lets). — De vreme ce dela prima acestei luni biletele 
pentru ture cambinabile nu se mai pot! lua directă dela 
stațiunea călei ferate din locă, ci trebue comandate cu 
trei sâu patru (file înaintea plecării prin oficiul! călei fe
rate locale, aducem! acâsta la cunoștința onor, noștri 
cetitori.
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Cursulfi la bursa do Vlana

din 20 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 • • • 98.95
Rentă de hârtiă 5% . . 92.95 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare.......................... 148.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98120

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 123 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 108.75

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl...............................102.75
Bonuri cu el. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.50
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GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 7 Iuniu st. v. 1885.

Cursuiu pieței Brașovă
din 22 Iuniu st. v. 1885.

1885.

Bonuri croato-slavone . . 102.- 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... —. —
Imprumutulfl cu premiu 

ung.....................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.60 
ReDta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 108 40 
Losurile din 1860 . . . 139 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr. 288.90 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei................ 5.86
Napoleon-d’orî.................. 9.85‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.— 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

vfind.Cump.
Renta română (5%). . . . 80 89
Renta rom. amorf. (5%) ■ . 9?’/2 927.

» convert. (6°/0) . . 88x/a 8972
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 307a 317a
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104 10472

’ n j, (5°/o) • 877^ 88A
> • urban (7%) . . 1017a 102

> (6%) • • 93 94
> (5%) ■ • 851/3 8674

Banca națională a României 1275
Ac. de asig. Dacia-Rom. 294 —

« > » Națională — 228
Aură.......................................... 10.25?/0) lO.ino/o
Bancnote austriace contra aură 2.03 2.05

2O°jo Tote prețurile scăcjute 20c|0
per comptantUL.

Magazinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s6u după mesure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susii.
»Ghete de dame „ „ „

Pantofi și ghete de copii dela 
Pantofi de casă de piele, pîslă său stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fi. 1.30 cr. în susu.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. II. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți » » » » » » 4.50 , * »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = GalocI de gumă 

de pîslă pentru dame, bărbați și

3.- „
60 „

r
j,

cu

talpe de pîslă lungi și scurți 
englesă. — Sandale de gumă 
copii cu prețuri eftine.
C i sme de copii ordinare

>
>

ș>

» bărbați 
, femei

»
»

dela

>

v.

»

a. fi. 2 în
> » 572 »
» » 4 >

susii
>
>

Comandcle din afară se efectudză după mesurile trimise promptă și cela nepo
trivite se iau înderetă in schimbă.

® 20°|'|0 Tote prețurile scădute 2Ou|o
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Bancnote românesc! 
Argint românesc . . . 
Napoleon-d’orî .... 
Lire turcescl.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. > Albina < 
Ruble Rusesci 
Discontulă >

. . Cump.
>

>

>

»

>

8.94 Vend.
8 80
9.85

11.10
10.10
5.80

100.50
123.—>

7—10 % pe

>

>

»

»

» 
anii.

. 8.95
8.85
9.87

11.15
10.15
5.84

101 —
125.—

M?*  Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potn cumpăra în tutunge
ria lui I. <jlross.

Anunțămu aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonă la 
fdia nbstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutulu 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANS.“

Comande din provincie
se ezzeo-ui-tâ pvLn.ot\xalia.

(Nr. 25)

«K
*

«K

*

1

44
44
44_______________________________________

Mostre se trimită la cerere franco.

se

Essm Pentru saisonultL de primăvară bsebm 

Toalete

de promenade, de mirese 
și de casa -

Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 
cea mai nouă modă

s confecționezi! de grabă și cu prețuri moderate 
__________________________ la_______________________  

(Kovășznai (Kereșzteș^ |
în salonulu lorii de confecțiunl de dame 

ISrașovu (piața mare.)

Mersulu trenunloru
pe linia iPredeală-SSudapesta și pe linia Teînștf-Aradtt-Biidapesta a eălei ferate orientale de stată reg. ung.

l^redcală-lSudapesta JBudapesta—-Predealii

BucurescI

Predealu

Timișii

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfah'i 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișora 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudii 
Vințulă de susft 
Uiora 
Cncerdea 
Gliirisă 
Apahida

Clnșiu 

Nadeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștî 
Stana 
Huiedinii
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

Oradia-marc

P. Ladâny
Szolnok
Suda-peata

Viena

Nota:

(
(

I 
(

(
(

(
(

(
(

Trenu 
de 

persfine
Trenu 

accelerat
Trenu 

omnibus
Trenu 

omnibus

— 5-00 7.45 —
— 9 45 12.50 —7

— 9.47 1.09 —
— 10.11 1.40 —
— 10.44 2.27 —
6.22 10.51 2.55 —
7.01 11.18 3.38 —
7.33 11.36 4.17 —
8.01 11.51 4.47 —
8.45 12.23 5.42 —

10.10 1.19 7.37 —
10.29 1.30 8.0! —
10.39 1.37 8.21 —
11.19 2.05 9 0? —
11.54 2.25 9.4'J —
12.12 2.36 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 3.13 6.59 —
1.45 — 7.<5 —
2.11 3.40 7.43 —
2.55 4.01 8.29 .—

3.17 — 8.55 —
3.21 — 9.04 —
3.31 4.24 9 12 —
4.09 4.49 10.23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 5 58 12.59 —
6.08 6.08 — 8.00

6.29 — — 8.34
6.45 — — 8.59
7.00 — — 9.34
7.26 — — 10.16
7.48 7.14 — 11.04
8.28 7.43 — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 8 22 — 2.05

10 01 8.48 — 3.08
10.20 — — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 9.13 4.05
10.51 9.18 10.37 —
12.37 10.31 12 59 —

2 58 12.07 4.45 8.22
6 00 2.10 10.05 10.30

6.35 2.45 10.50 —
3.00 8 03 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș
Ghirbău
Nedeșdu

Clnșiu

Apahida
Gliiris

’ (
Cncerdea

Uidra
Vințulă de susii
Aiudii
Teiușli
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașfi 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Timișii

Predaalu

BucurescI

Orele de nâpte suntii cele dintre liniile grose. ,

Trenu Trenu 
omnibue accelerat

6.47
10.37

1.44
5.33

— 7.14
7.42

z 8.31

—
9.01

—
10 0!

12.07 10.16
12.31 —
2.16 11.24
3.12 11.43
3 32 11.45
3.41 —
3.50 —
4.25 12.08
4.59 12.22
5.41 —
6.0> 12.57

6.40 —
7.00 1.27
- g 1.45

2.06
— 2.31
— 2.50
— 8 48
— 4.19

_ _ 4.53
— 5.2C
— 5.3
— 6.071
— 6.321
— 7.30

11.35

7.1o
1.45
3.4
5.21
6.41

— 1 — —
3.1b 6.20 8.0)
7.2S 9.11 11.4^
8.a7 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00 —
9.59 2 11 —

10.18 2.31 —
11.36 3.18 —
12.IC 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.0 5.50 —
4.18 6.02 —
4.33 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.0^ —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 —
— 11.44

12.18
—

— . 12 36 —
— 1.22 6.01

1.56 6.4C
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5 39 11.02
— 6.03 11.3
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— — 1.50
— _ 2.48
— _ 3.23
— _ 4.56

9.4(

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Trenă Trenu Trenu 
omnibus de omnibus 

peradne

Teiușft-Aradft-JSudapesta Buda pesta- Aradft-Teiușfr.

Trenu Trenu Trenu de Trenu de Trenu Trenă
omnibus omnibus persone persâne accelerată omuibut

Teinșă 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 __

Alba-Iulia 11.46 — 4.2 Budapesta 8.0o 1.45 8.(i0
Vințulă de josă 12 20 «-- 4.53 11.02 3.44 1140
Șibotă 12.52 5.19 oZOillOJK / 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3 37 7 53 53'5
Sijfleria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — b 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4 38 — 6.4'
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7 29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4 25 — *.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6 42 — 5.58-
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28*
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.2 7 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață * 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.82 11.33 Orăștiă 10 10 12.24
Slznlnnk 2.39 12.00 4 58 Șibotă 1043 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena - ! 8.0) 6.05 Tetisșăi 12 05 — 2.’4

SljnaeK’ia (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenu de Trenu de Trenă Trenu
omnibwi persâns peraâne persone omnibus omnibus

Aradiî 6.00 12.55 8.25 făimerîa 6 3) 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Ndraeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1 19 3 19
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8 16 2.10 4.4n
Orczifalva 7.38 2.36 9 25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10 11 3.35 6.07
Ttm!ș6ra 8.42 3.40 10.06 F etroșeiii 10.4‘3 4.04 6.19

Petroșeiat—Siuneria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenă Trenu Trenu
peradne pcrsonc omnibua omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.07 12.25 5 00 Petroșemi 6 49 9 33 558
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0b
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6 45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7. 5
Ndmeth-Sâgb 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
Aradă 7 59 3 10 7.40 Siinaeria 10.53 1.35 9.15


