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BrașovO, 21 Aprilie v.
Se flicea că oposițiunea ma

ghiară din dietă este decisă a des
chide o nouă luptă înverșunată în 
contra guvernului cu ocasiunea 
desbaterei budgetare. Der Apponyi 
cu soții săi și-au schimbată gân- 
dulu, căci din vorbirea deputatului 
Horanszky, care a precisatu punc- 
tulft de vedere alu oposițiunei mo
derate în cestiunea bugetului în 
ședința de alaltăeri, când se în
cepu desbaterea asupra lui, resultă, 
că oposițiunea nu vrea să creeze 
dificultăți ministeriului reconstruită 
și de aceea s’a hotărîtă a discuta 
câtă se pote de obiectivă și liniș
tită.

Pentru momentă ministrulă- 
președinte Tisza totă a dobenditu 
prin reconstruirea cabinetului unu 
armistițiu, der se pare că acesta 
valoreză numai față cu noii mem
bri din cabinetu, nu înse față cu 
persbna sa.

Oposiția nu încetă de a striga 
mereu în dietă și în pressă, că 
rămânerea lui Tisza la guvernă 
este o calamitate pentru țeră.

Pe ministrulă de justiția Szi- 
lagyi — dicu Apponyiștii — îlă 
cunoscemu bine, de când făcea 
parte din partida nostră, în lu
crarea lui avemfi încredere și nu 
voimă se o împedecămă, der ce 
mai caută atunci d-lu Tisza în a- 
cestă cabinetu, care vrea se de- 
lăture tote abusurile și să refor
meze justiția și administrația? 
Ceremă se se schimbe direcția 
politică a întregului cabinetu !

Deputatulu Horanszky spuse 
și cu acestă ocasiune multe ade
văruri d-lui Tisza. A-i falsificată, 
îi c]ise elă, drepturile cetățenesc! 
și politice, liberalismulă l’ai purtată 
totdeuna în gură, der în praxă l’ai 
desavuată.

Ca esemplu a citată numitulă

deputată o faptă electorală a lui 
Banffy-pașa constatândă că fiș- 
panii cu puține escepțiuni nu ad- 
ininistreză, ci numai politiseză și 
făcu guvernului servicii politice.

Cu privire la budgetă vorbito- 
rulu oposițiunei a arătată deose
birea cea mare ce esistă între res
tabilirea echilibrului și între res
tabilirea ordinei în financele sta
tului.

Guvernulă se laudă, că este 
aprope de-a fi restabilită echili- 
brulu în finance. Der cu ce prețu ? 
Printr’o urcare a dăriloră de 70 
milione, continuânduse stările a- 
siatice în administrația financiară. 
Decă guvernulă ar fi vrută se res- 
tabilescă ordinea în finance ar fi 
trebuită să procedă pe altă basă, 
nu așa ca să fimă siliți a flămâneji 
și față cu cele mai imediate tre
buințe ale ndstre.

Câtă pentru deficitu îlu gă- 
sesce totă așa de mare, ba încă 
mai mare ca în anii trecuți și 
aceste triste resultate financiare 
le atribue numai procederei ușu
ratice cu averea și venitulă sta
tului.

C’ună cuventă, a vorbită fru- 
mosu omulu de încredere ală par
tidei apponyiste, der ce folosă ? 
Câte vorbe de acestea n'amă au
rită și ce trebue se esperiămă în 
realitate, dela unii ca și dela alții, 
decă nu cele mai amare desamă- 
giri? Suntă departe încă cei din 
Pesta de a fi aflată basa adevă
rată a unei schimbări sănătbse de 
sistemă!

iDizsr
înarmările Rusiei.

In Viena se comenteză multă ună 
articolă alu «parului „Grajdanin" în pri
vința celoră din urmă numiri de adju
tanți cu privire la comandamentele dela 
Kiew și Vilna. In acestă articolă se

cjice, că măsurile luate și numirile de 
ofițeri mai tineri în numerose divisiunl 
ale graniței suntă corolariulă spoririloră 
considerabile de trupe ce au devenită 
trebuincidse prin înarmările Germaniei 
și Austriei. Ele probeză de asemenea, 
că Rusia ar putea prea bine să nu păs
treze totdeuna, în casă de răsboiu, tac
tica sa tradițională defensivă. Numirea 
de generali tineri de valore corespunde 
de altmintrelea trebuințeloră timpului 
presinte în care pușcile cu repetiție ger
mane se potă slobodi singure.

Ministerulă Catargiu și pressa germană.
„Național Zeitung" din Berlină dice, 

că ministerulă Catargiu se află seriosă 
amenințată în existența sa prin gruparea 
actuală a partideloră. Situațiunea cabi
netului Catargiu nu pote ține multă 
timpă. D-lă Catargiu cu tote că se 
sprijinesce numai pe partidulă boieriloră, 
se va acăța de putere. Nu trebue deci 
să se mire cineva, decă pentru a ajunge 
la acestă scopă elă ar căuta să se apropie 
de d-lă Brătianu (Dumitru?) seu chiar 
de d-lă Cârpă. Opiniunea generală la 
Berlină e, că d-lă Ionă Brătianu va urma 
cabinetului actuală.

Politica din afară a României.
„Figaro“ nareză o conversațiă ce 

unulă din redactorii săi a avut’o cu ună 
înaltă personagiu din România, care i-a 
confirmată firma disposițiune a Români- 
loră de a nu voi să fie nici Germani, 
nici Ruși, ci să rămână Români și ni- 
mică altceva decâtă Români. Intrevor- 
bitorulă declară, că voința țărei e de a 
urma o politică de neutralitate seriosă 
și sinceră, elă a afirmată, că România 
nu s’a gândită nicl-odată să adereze la 
tripla alianță, der că cabinetele prece
dente au făcută rău, că au mersă pre 
departe. Elă speră, că noulă cabinetă 
va sci să păstreze limitele cerute. Ati
tudinea regelui fu totdeuna corectă, și 
va sci s'o aibă totdeuna corectă și exem
plară.

„Novosti" din Petersburgă declară

că politica unei rigurose neutralități este 
singura politică adevărată practică pentru 
guvernulă română și guvernulă serbă. 
Numai acestă politică va permite Româ
niei și Serbiei să crotescă independența 
loră și să asigure desvoltarea intereseloră 
loră naționale, pe cari aceste țări le-ară 
compromite gravă, pronunțându-se în 
favorea uneia din cele două tabere eu
ropene înainte de momentulă decisivă 
ală unei lupte posibile.

Congresele catolice și Italia.
Unanimitatea cu care congresele 

catolice întrunite la Viena, la Madridă 
și la Porto au aclamată moțiunea, prin 
care stăruescă asupra trebuinței de a 
restabili puterea temporală a Papei, a 
provocată o viă iritațiune în cercurile 
politice din Roma, precum comunică o 
telegramă de acolo.

Foile neoficiose din Viena facă să 
observe, că Gazeta-Oficială nu publică 
în darea sa de semă a congresului, de
peșa ce s’a adresată Papii, în privința 
cestiunii restabilirei puterei temporale. 
Ele atribue acestă uitare voluntară te- 
merei de a nu se supăra pe Italia, de 
dre-ce adunarea care a votată cuprinsulă 
telegramei era compusă din prelațt, 
membrii din cea mai înaltă aristocrație, 
și din deputațl cari facă parte din ma
joritatea guvernamentală.

Ună rechin conflicts turco-italiană.

„Agenția Ștefani" vestesce din Mas- 
sauah: In urma unui incidență ivită in 
anulă 1886 în Hodeida, cu care ocasiune 
agentulă italiană fusese ofensată de au
toritățile locale de acolo, guvernulă ita
liană eeruse Porții satisfacțiune, care 
avea să constea într’o visită sărbătorescă 
ce trebuia guvernatorulă să o facă re- 
presentantului italiană. După ce Porta 
arătă mai târ4iu, că guvernatorulă a fă
cută acestă visită, afacerea se privi ca 
încheiată. Der primindă guvernulă ita
liană scirl din Hodeida, că nu s’a dată 
visită și că Porta a fostă numai amă
gită de Valiulă, trimise dela Massauah

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS'1 rimei corporale, atunci și copiii le voră 
fi de regulă aprdpe asemenea; er decă 
în privința mărimei corporale părinții se 
deosebescă esențială unulă de altulă, 
atunci copii, voră eredi seu mărimea ta
tălui, seu a mamei, seu voră fi de o sta
tură mijlociă. Totă asemenea se imprimă 
în copii și forța musculară și disposițiu- 
nile scheletului. De câte ori nu vedemă 
reproducendu-se în fiică figura subțire și 
delicată a mamei, er în copilă tipulă 
energică, plină de vieță și sburdalnică 
ală tatălui. Se pote afirma cu siguri- 
tate că, decă părinții armoniază în pri
vința disposițiuniloră corporale, adecă 
nu esistă diferințe mari între ei, atunci 
și copiii loră preste totă le voră fi ase
menea.

Totă în privința transmiterii dispo
sițiuniloră fisice asupra procreațiunii, da- 
tale următore, ce’ml permită a-le mai 
cita, credă a fi destulă de elocuente pen
tru legea ereejirei:

Intr’o familiă orbirea a fostă ere- 
4ită în decursă de trei generațiunl și 
nu mai puțină de 37 copii și nepoți au 
fostă afectați aprope la aceeași etate, în
tre anii 17 și 18. In o altă familiă, 
tatălă împreună cu cei patru fii ai săi 
deveniseră orbi în etate de două-fjecl și 
unu de ani.

Nebunia, acestă bolă îngrozitore, s’a 
manifestată în membrii unei familii cam 
totă la aceeași etate. Mania sinuciderii 
a cuprinsă pe moșă, tată și pe fiu, 
curmându’șl tustrei firulă vieții cam în- 
ală 50-lea ană ală vieții.

Crescerea preste numărulă normală 
ală degeteloră la mâni și la piciore, ce 
se observă la indivizii unoră familii, ase
menea se esplică pe basa legei ere- 
4irei.

Tote aceste fapte, și încă multe al
tele de diversă natură,'ce ni-le oferă im- 
periulă animaleloră și ală planteloră, ne 
pună în posițiunea de a ne face conclu- 
siunea, cumcă legea eretjirei este de im
portanța ceamai mare asupra desvoltă 
rii omenirei.

In virtutea legei ere4irei, omului îi 
este dată posibilitatea de-a contribui forte 
multă la desvoltarea și îmbunătățirea 
rassei omenescl. Căci decă omului prin 
o rațională aplicare a legiloră naturale 
i-a succesă, oa din sălbaticele fragi de 
pădure, prin îngrijire și cultivare, să pro
ducă o plantă cu nisce fructe de o mă
rime considerabilă, cari se abată atâtă în 
mărime câtă și în formă de cele sălba
tice ; decă omului i-a succesă, ca prin o 
împărechere rațională a diferitelor^ ani
male de aceeași specie, să dea nascere

la o procreațiune cu multă mai supe- 
rioră în tdte privințele: atunci omului îi 
este dată posibilitatea fără îndoelă, ca și 
în rassa omenescă să introducă îmbu
nătățiri considerabile, să o regenereze.

Legea selecțiunei, care a produsă 
resultate admirabile în domeniulă anima
leloră, la rassa omenescă n’a încercată 
încă nimeni a-o aplica. Ba din contră, 
la omă față de semenulă său, se pote 
observa vădita tendință nu de a-lă ajuta 
ca să se ridice, să ajungă la ună gradă 
de perfecțiune, ci condusă de egoismulă 
său, cercă a și-lă supune, a-lă face sclavă 
ca să-lă potă esploata în tote direcțiu
nile. Folosulă imediată materială îna
intea omului valoreză mai multă decâtă 
idealulă, de-a contribui prin tote mijlo- 
cele disponibile la regenerarea și îmbu
nătățirea ființei omenescl. O aplicare 
intenționată a legei selecțiunei la rassa 
omenescă potă4icecănu s’a făcută și cu 
tote acestea, acestălege a esistată deodată 
cuomulă, contribuindă forte multă la des
voltarea omenimei. Conservarea ade
văratului țipă originală ală unui poporă 
numai prin acestă lege se pote esplica. 
Datinele, moravurile, credințele și cu 
ună cuventă tote caracterele, cari for- 
meză o individualitate deosebită de alta, 
totă numai în selecțiune îșl au originea.

Inflnința și importanța gimnasticei.
[Urmare.]

Importanța esercițiilor corporale con
duse in modă sistematică este de o va- 
lore intrinsecă absolută ; binefacerile loră 
se estindă nu numai asupra corpului în- 
tărindu’lă și oțelindu’lă, ci și asupra des- 
voltării spiritului provocândă în acesta 
curagiulă, presența de spirită, încrederea 
în sine și resoluțiunea.

Aceste calități, ce le desvdltă gim
nastica, nu se restrîngă numai la indi
vidă seu la o singură generațiune, ci ele 
pe basa legei eredirei calitățiloră sufle- 
tescl și trupesc! se transmită din gene
rațiune în generațiune. In natura tru- 
pescă și sufletescă a omului se pote ob
serva așa dicendă ună felă de conserva- 
tismă.

Anumite disposițiunl sufletescl și tru
pesc! ale părințiloră, precum agerimea 
minții, înclinarea spre ună lucru seu al- 
tulă, mărimea și frumseța corpului, tră
surile fisiognomice, colorea ochiloră, di
ferite semne caracteristice, precum și alte 
calități, fiă câtă de neînsemnate, prea 
adesea se reproducă cu o fidelitate ui- 
mitore și în copiii loră. Decă părinții 
nu se deosebescă pre tare în privința mă-
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corăbii de râsboiu italiane cu ordină, ca 
sâ întrebuințeze forță, decă satisfacția nu 
se va da în 24 de ore. In adevâră, gu- 
vernatorulă din Hodeida făcu Vineri în 
26 Aprilie n. agentului italiană în modă 
sârbătorescă visita oficială cerută. Co
răbiile de râsboiu se întorcă îndârâtă la 
Massauah, afară de „Venierd“, care va 
mai râmâne câteva dile la Hodeida.

SC1RILE DILEI.
Comassarea in Feldiora. Procesulă 

intentată celoră cari s’au opusă în vara 
trecută comassării în Feldiora s’a ter
minată. Condamnați au fostă 5 la câte
1 '/2 ană închisore, 3 la câte ună 1 ană,
2 la câte 8 luni și 2 la câte o lună. 
Achitați au fostă 27. Nu scimă încă 
cum îșl va fi motivată procurorulă acu- 
sarea și judecătoria condamnarea, des
tulă că sentința e neesplicată de aspră, 
ba încă procurorulă cerea sâ fiă 31 con
damnați și numai 8 achitați.

** »
Șovinismu scârbost. De căteva dile 

suntă lipite în garderobele și coridorele 
teatrului poporală ungurescă din Buda
pesta afișe în limba ungurescă, care în 
traducere românescă au următorulă cu
prinsă : „Folosirea limbei germane este 
interzisă în aceste localități sub pedepsă 
de 25 fl.“. Precum spune o foiă pes- 
tană, de aci înainte are sâ se supună în 
acestă teatru orl-ce vorbă germană la 
o dare de 25 fl. Ore n’ar fi timpulă, 
ca cei 120,000 de Germani din Buda
pesta sâ nu mai calce în nici ună locală 
ungurescă de petrecere?

* * *
Terenyi-Stummer. Noulă fișpană ală 

comitatului Becheșă, Ludovicu Terenyi, 
precum spune „Pester Lloyd“, e puțină 
cunoscută înafară de comitatulă în frun
tea căruia e pusă. Elă e homo-novus, se 
numea mai nainte Stummer, și e rudă 
cu Arnold Ipolyi. Ca protonotară ală 
comitatului Becheșă i-a plăcută minis
trului Baross pentru constituția sa ercu- 
lenă și etă-lă acum fișpană, șefă ală 
șefului sâu de pănă acum, ală viceșpa- 
nului Paulă Ianclovicl. Va sâ dică a nu 
te chiema Stummer ci Terenyi, și a fi 
mare în trupă suntă destule titluri, ca 
sâ ajungi fișpană!

* * *
Congresulă catolicii din Viena a adop

tată o resoluțiune prin care se inference 
lucrulă, chiar și transporturi publice, în 
dilele de sărbători religiose, precum și 
introducerea învățământului congrega- 
nistă în școlele secundare.

*♦ *
Premiați pentru vite. La târgula de 

vite de prăsilă ce s’a ținută în calele de 

29 și 30 Aprilie n. în Sibiiu, au foștii 
duse torte multe vite irumose din tbte 
părțile comitatului Sibiiu, așa că juriulă 
a avută o grea situațiă pentru a alege 
pe cele mai bune pentru premiare. Pen
tru boi de 2—5 ani de rassă indigenă a 
fostă premiată dintre Români: Samuilă 
Silișteanu din Roșia prem. II 10 fl.; 
Ioană Pereană din Gușterița a primită 
laudă. Pentru vaci de 3—6 ani: Ioană 
Oprișă din Șura-mare, prem. I 10 fl. 
Pentru boi de l'/2—4 ani de rassă Tinz- 
gau: Eugeniu Brote premiulă II 10 fl., 
Neculae Jondrea prem. II10 fl., Eugenă 
Brote laudă, toți din Sibiiu; Ionă Jondrea 
din Seliște, laudă. Pentru viței-taurl de
I —11-2 ani: Eugenă Brote prem. IlOfl., 
Stană Ritivoiu prem. II 5 fl., Eugenă 
Brote, laudă, toți din Sibiiu. Pentru 
vaci de 3—6 ani: Eugenă Brote prem.
II 10 fl., Neculae Moceană prem. II
10 fl., amândoi din Sibiiu; Vasilie Moga 
din Apoldulă de susă prem. II 10 fl., 
Grigorie Turcu din Sibiiu, laudă. Pen
tru viței-vacl de 1—3 ani: Lazară Stanciu 
din Sibiiu prem. I. 10 fl. George Dordea 
din Bungard prem. I 10 fl., Eugenă 
Brote prem. II 5 fl., Ionă Radu prem.
11 fl. 5, amândoi din Sibiiu.

** *
Lembergă-Cernăuții-Iași. 0 telegramă 

din Viena comunică, că aduuarea gene
rală a acționariloră drumului de feră 
Lembergă-Cernăuță-IașI a aprobată ne- 
gociările cu guvernulă română în privința 
luării în exploatare a părții românescl, 
a disei linii de cătră administrația româ- 
nescă. ** *

Transferați. Sublocotenentulă Au- 
reliu Pe.trovici dela reg. 31 de inf. la 
reg. 51.

***
Decorați cu crucea militară de me

rită căpitanii cl. I Ernestă Mărgintanu 
(50) și Vasilie Șandoru de Viștea (64).

** *
Werndel, cunoscutulă fabricantă de 

arme și directorulă societății pe acții a 
fabricei de arme din Steyr a murită la 
17/29 Aprile în Viena.

Sinodală arcbidiecesană din Sibiiu.
Ședința II, 17 (29) Aprilie. Se pre- 

senteză următorele petițiunl: a) a spi
ritualului la seminarulă „Andreiană“ Di- 
mitriu Cunțană pentru a se regula drep- 
tulă său la beneficiu pentru agendele de 
spirituală; b/ rugarea comunei biseri- 
cescl Agostină pentru anexarea la pro- 
topresbiteratulă Cohalmului; c) rugarea 
comitetului parochială din Batiză pentru 
ună ajutoră de 100 fl. pe sema scolei. 
— Se predau comisiunei petiționare.

Ședința a 111-a, 18 (30) Aprilie. Pre- 
sidiulă presenteză următorele esibite : 
a) raportulă consistorului archidiecesană 
referitoră la convertirea hârtiiloră de va- 
lore efeptuită în anulă 1886. Se predă 
comisiunei financiare. — Se mai pre
senteză între altele și rugarea comunei 
Balșa pentr’ună ajutoră la edificarea 
școlei. Se predă comisiunei petiționare.

Raportulă comisiunei organisătore 
asupra raportului generală ală consis
torului archidiecesană din ședința ple
nară se ia ca basă pentru desbaterea 
specială. In desbaterea specială, la pro
punerea comisiunei, se ia spre sciință 
partea, carea trateză despre numârulă 
pieseloră intrate, despre împărțirea ace
lora după resortă și referențl, despre nu- 
mârulă pieseloră neresolvate până la 
31 Decemvre 1888 și a ședințeloră ple
nare ținute în decursulă anului 1888. 
Din acestă parte a raportului se vede 
că: în 1888 au intrată 7007 acte, dintre 
care 309 presidiale, 712 pentru ședințe 
plenare, 2065 pentru senatulă bisericescă, 
2408 școlare și 1913 epitropescl. Acte 
neresolvate la 31 Decemvre 1888 au 
au fostă 341. Ajutore din bugetulă fon- 
duriloră archidiecesane în 1888 s’au îm
părțită : a) din fondulă Rudolfă 7000 
fl.; 5) din fondulă bisericiloră 2000 fl.; 
c) din fondulă școlară eparchială 1200 
fl.; d) din fundațiunea „Andronică“ 
5710 fl.

După datele din raportulă senatului 
bisericescă resultă că : comune bisericescl 
suntă în archidiecesă 1026 cu 704.102 
suflete, crescerea e de 6425 suflete față 
cu anulă 1887. In tote protopopiatele 
poporațiunea este în crescere, afară de 
Agnita, Avrigă, Brașovă II, Cohalmă, 
Geoagiu I-iu, Ilia, Mediașă, Sebeșă și 
Târnava. Numârulă părechiloră cunu
nate este de 5254, cu 66 mai puțină ca 
în 1887. Numârulă născuțiloră este: 
1) legitimi 27.483, dintre cari 14.175 
bărbați și 13.308 femei; 2) nelegitimi 
1884, dintre cari 1022 bărbați și 862 fe
mei. Preste totă 29.361. Crescâmântul față 
cu anulă trecută este 1329 născuțl. Nu
mârulă morțiloră este de 10.387 bărbați 
și 9968 femei, cu totulă 20.355 cu 964 
mai puțină față cu anulă 1867. Secți
unea teologică a seminarului archidiece
sană a fostă cercetată în anulă școlară 
1887/8 totă de 71 elevi, cu 12 mai pu
țini decâtă în anulă 1886/7. Dintre aceia, 
25 au fostă maturisauțl, 9 cu 8 clase 
gimn. și 4 cu 7 clase gimn, toți ceilalți 
cu 6, respective 4 cl. gimn. și cursulă 
pedagogic. Procese matrimoniale s’au per- 
tractat cu totulă 135. Procesedisciplinare 
s’au pertractat peste tot 43; terminate sunt 
33, pendente 10. Ce privesce trecerile 
religionare, dela alte biserici au trecută 
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la biserica gr. or. 341 suflete, dela bise
rica gr. or. la alte biserici numai 83. Bi
serici nouâ s’au zidită seu suntă în cursă 
a se zidi 6.

Sinodulă a îndrumală din nou pe 
consistoriu, ca în sesiunea viitore sâ viă 
negreșită cu ună proiectă de stată pentru 
crearea unui fondă de pensiune pentru 
preoțime și funcționarii bisericescl.

Secțiunea română la esposițiunea 
universală din Parisu.

CetimQ în „Naționalulâ^ din 
Bucuresci:

Se scie câtă de târdiu a isbutită prin- 
țulă Gh. Bibescu sâ formeze comitetulă 
națională pentru participarea României, 
din inițiativă privată, la esposiția univer
sală, încâtă d’abia după constituirea co
mitetului centrală s’a putută face în nu
mele esposanțiloră români cererea cătră 
direcția generală a exposiției spre a se 
acorda ună locă României.

Când s’a primită cererea comitetului 
națională din Bucuresci, planulă generală 
ală esposiției era deja definitivă înche
iată și tote locurile acordate, fiindă deja 
delimitate pe fața terenului pe câmpulă 
lui Marte, er în generală mai tote țârile 
începuseră de multă lucrările pentru in- 
stalațiunea secțiuniloră loră. Cu tote 
acestea, comisarulă generală ală esposi
ției, care este însuși ministrulă comerci- 
ului și ală industriei Republicei, a insis
tată pe lângă direcția generală ca sâ 
modifice planulă generală și numai cu 
prețulă acestei favorl escepționale s’a 
putută face ună locă pentru secțiunea 
română, între Serbia și Portugalia, două 
state cari au aderată oficială la esposiția 
universală și ală căroră terenă primitivă 
a fostă redusă prin intrarea României.

Primele lucrări pentru instalațiunea 
secțiunei au putută fi întreprinse cu fon
fi rile particulare ale comitetului națio
nală, înaintarea loră mai repede însă su
ferea din pricina unoră mulțimi de pie
dici...

In sfârșită, mulțămită patriotismului 
înaltă și luminată ală representanțiloră 
națiunei, subvenția de 200.000 lei acor
dată comitetului națională de adunarea 
deputațiloră a resolvată în parte cestiu- 
nea fonduriloră, îndemnândă astfelă pe 
meseriașii, industriașii și comercianții din 
țeră a răspunde la apelulă comitetului 
națională spre a se împărtăși cu produ
sele loră la acestă concursă harnică ală 
lumei.

Localii României. Pentru localulă 
propriu ală esposițiunei române s’au acor
dată în interiorulă marelui paiață 400 
m. p. secțiunei române a cărei fațadă și 
vitrine voră fi clădite în stilulă catedra-

„La indianii nordamericanl esistă 
obiceiulă că, voindă cineva să-și aibă 
o soțiă căreia îi este devotată, trebue 
să se ia la luptă cu contrarulă său, care 
aspiră totă la aceeași femeiă, și ea se 
decide pentru partea învingătore. Ună 
bărbată slabă și amărîtă, fie câtă de is- 
teță, afară de casulu decă e ună vână- 
toră de frunte, arareori obține permi
siunea ca să se ia la luptă.u Der să nu 
mergemă la datinele unoră popore atâtă 
de îndepărtate de noi, ci să râmânemă 
în sinulă poporului nostru spre a dovedi 
esistența legei selecțiunei. Este sciută, că 
poporulă română numai așa șl-a putută 
păstra caracterulă său națională, credințele 
și datinele sale, cu ună cuvântă indivi
dualitatea sa românescă în totă curățenia 
ei, că a observată ună felă de selecțiune. 
In timpurile vechi și chiar și în <|iua de 
adl, arareori se întâmplă ca c fată din 
poporă să se mărite după ună fecioră 
de altă naționalitate ; der nu numai de altă 
naționalitate, ci nici de altă credință, 
fer’ numai după română. Și o fată fru- 
mosă, bine făcută, arareori se întâmplă 
ca să se mărite după ună nătângă, după 
ună vai de elă, fire-ar acesta chiar ș 
mai avută decâtă ea. Acesta este ună 
faptă necontestabilă și de mare valore 

în privința procreațiunii. Căci din pă
rinți viguroșl, sănătoși, frumoși, pe basa 
legei eredirei, ne putemă aștepta cu totă 
dreptulă la copii asemenea, ba încă și 
mai puternici. Alegerea, ce se face la 
poporulă nostru la actulă căsătoriei, nu 
este altă ceva, decâtă o selecțiune im
pusă prin însăși firea omenescă.

Frumseța, nobleță, ținuta deosebită 
a corpului, precum și apucăturile ce se 
potă observa la toți individii unoră fa
milii, ca semne caracteristice, ne pune 
în posiția de a pute afla dintr’o singură 
privire, că avemă de-a face e’o familiă 
nobilă, aristocratică. Și familiile aristo
cratice numai prin selecțiune și-au păs
trată individualitatea loră din genera- 
țiune în generațiune. Femeile din fami
liile aristocratice englese, precum și cele 
din clasele mai fruntașe, suntă de-o frum- 
seță superioră celorlalte familii aristo
cratice europene, din causă că bărbați- 
loră familiiloră aristocratice englese 11-a 
fostă permisă a’șl alege de soțiă în de
cursă de mai multe generațiunl pe fe
meile cele mai frumdse din orî-care strată 
ală societății. Der pentru aceea femeile 
claseloră de mijlocă englese, în privința 
desvoltării fisice, întru tote li suntă e- 
gale. Călătorulă Chordie ascrie frumseța 

admirabilă a Persaneloră acelei împre
jurări, că sângele loră s’a amestecată 
forte adeseori cu ală Circasieneloră și 
Georgieneloră.

Aceste date suntă destulă de eloc
vente spre a ne convinge, că natura în- 
să-șl, feră o intervenire anume preme
ditată a omului, numai în virtutea legi- 
loră ei a săvârșită o îmbunătățire con
siderabilă în rassa omenescă.

La ce resultate salutare nu ar pute 
ajunge omulă, decă elă, consultândă le
gile naturale, va căuta sâ influințeze di
rectă asupra desvoltării lui întrebuin- 
țândă mijlocele ce ni-le oferă gimnastica! 
Nimenea nu se mai pote îndoi astădl în 
privința importantei gimnasticei; ea este 
ună factoră principală în educațiune, 
contribuindă în modă puternică la pro
movarea sănătății, la desvoltarea forțe- 
loră și la susținerea echilibrului între 
spirită și corpă. Acesta s’a constatată 
încă de demultă prin esperiență, er as
tădl, arta gimnasticei, ajunsă la ună 
gradă de desvoltare destulă de conside
rabilă, dispune de mijloce, cu ajutorulă 
cărora, influința ei binefecâtore, s’a pu
tută dovedi chiar prin cifre. Dintre a- 
cele mijloce voiu aminti numai spirome- 
trulă. Cu ajutorulă acestui aparată se 

pote afla cu precisiune atâtă volumulă 
câtă și capacitatea de respirațiă a plu- 
mâniloră.

Orl-ce mișcare puternică, orl-ce în
cordare a corpului ia în considerare o 
mai mare cantitate de oxigenă, care în- 
troducându-se regulată în plumânl, le 
măresce acțiunea și le lărgesce volumulă 
în modă succesivă.

Ună individă, care n’a gimnastată 
niciodată în vieța lui, mâsurându-șl ca
pacitatea plumâniloră, înainte de a în
cepe ună cursă sistematică de gimnas
tică, după douâ seu trei luni de eserci- 
ții regulate, se va convinge, că volumulă 
plumâniloră lui s’a mărită cu câteva sute 
de centimetrii, cubici.

Prin mărirea capacității de respi
rare însâ, capâtă și o respirațiă normală. 
Aprovisionarea oxigenului pentru nu- 
trirea și susținerea corpului este totă 
atâtă de importantă în economia soma
tică, ca și a mâncării și a beuturei. Mă- 
rindu-se acțiunea plumâniloră, se lărgesce 
și coșulă peptului întărindu-se puternică. 
Ună faptă de cea mai mare însâmnătate 
în privința acesta este, că o gimnastare 
regulată este în stare a schimba sche- 
letulă și coșulă pieptului chiar și la 
omenii crescuți pe deplină și ajunși la 
o vârstă înaintată. (Va urma.) 
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lei curței de Argeșă cu cupolele ei ad
mirabile și podobele lorii minunate, er 
interiorul.! peste totă decorații cu coroue, 
stofe și țesături românesc!. Iutocmirea în 
întregimea ei a secțiunei române din 
punctu de vedere exteriorii, după măr
turisirea călătoriloră români întorși dilele 
acestea dela Parisă, promite a fi impună- 
tore prin frumsețea stilului și străluci
rea decorațiuniloră.

Obiectele expuse. Numerulă exposan- 
țiloră noștri se sue la 630 pănă acum, 
întrecândă astfelă așteptările comitetului 
naționalii, er obiectele expuse s’au reu
nită în optă grupe, precum urmeză:

Gr. I. Lucrări de artă. Pentru a- 
cestă grupă s’a acordată României în 
palatulă specială ală arteloră la expo- 
siția universală ună locă de 172 m. p. 
In grupa acesta voră lua parte 16 ex- 
posanți, între cari celebrii noștri pictori 
d-nii Grigorescu și Mirea cu operile loră 
cele mei însemnate. Pe lângă pictura 
în uleiu voră fi representate acuarele, 
pastele ale mai multoră artiști, cum și 
deseinnurile admirabile ale d-loră Stăn- 
cescu și Eugeniu Ghika. Apoi opere 
de sculptură de marmoră, bronsă, tera
cotă și gipsă, între cari ale d-loră Geor
gescu și Stark, Mai departe, avemă o 
minunată reducțiune a palatului Athe- 
neului în gipsă de arliitectulă său d. 
Galleron, precum și fotografii represen- 
tândă interiorulă palatului regală din 
BucurescI ale arhitectului d. Gottereau.

Gr. II. Educațiunea și înve'țămentulu 
materială și procedeu pentru artete liberale. 
Acest grup numără 33 de exposanțl și reu- 
nesce tote cărțile didactice ale proponi- 
mentului din școlele nostre, cu ună al- 
bumă de mai multe hărți ale instruc- 
țiunei publice, lucrate sub direcțiunea 
d-lui V. A. Ureche. Apoi, cei mai în
semnați autori, cărți și broșuri diverse, 
parte artistică legate, ale diferițiloră 
editori și tipografi. Note musicale ale 
arieloră naționale, fotografii, litografii 
etc. Alai departe studii asupra medi
cinii, hygienei, revistei sciințifice, ope
rile societății geografice cu hărțile și 
lucrările geologice. O deosebită men
țiune merită fabricatele clinice ale d-lui 
Naumeanu, cum: brațe artificiale și arti
culate, bangade și diferite aparate. Li
teratura bisericescă va fi admirabilă re- 
presentată prin operile tipo-litografice 
ale tipografiei Sf. Sinodă în diferite 
cărți bisericescl tipărite din nou cu li
tere latine, între cari celebrulă Orologiu 
(ceaslovă) pe hârtie de Japonia etc.

Gr. III. Mobile și accesorii. Acestă 
grupă numără 63 exposanțl, tetă felulă 
de mobile, între cari multe sculptate, cum 
suntă șese scaune ale școlei de arte și 
meserii din Ploescl și ună admirabilă 
cesornică mare de părete ală școlei de 
arte și meserii din BucurescI. O mul
țime de covore, stofe de mobile, perdele, 
în mare parte brodate cu mătase. Pro
dusele în covore și țesături diferite de 
fabricațiune casnice din Câmpu-lungă, 
suntă forte remarcabile. Urmeză apoi, 
ca industria mare, fabrica d-lui colonelă 
Alcază și a d-lui Cananău dela VerescI, 

care a expusă nisce covore de o mărime 
extra-ordinară. Suntă forte frumose so
bele de porcelană și terracottă ale fa- 
bricei dela CotrocenI In acestă grupă 
figureză uuă mare asortimentă de parfu- 
merii, săpunării și alte articole pen
tru hygiena toaletei ale diferiteloră fa
brici din țâră.

Gr. IV. Țesături, îmbrăcăminte și 
accesorii. Acestă grupă numără 275 ex
posanțl, încâtă nu e cu putință a alege 
din variele produse espuse în fabricate 
de lână, în borangică, ață fină etc. Fa
brica d-lui colonelă Alcază dela Nemțu 
și cea dela BuhușI expună postavuri ad
mirabile și varii. D-na Ecaterina Lu- 
cescu din PitescI expune nisce țesături 
pentru mobilă, de mătase și brodate cu 
mâna de o forte mare valore artistică. 
Este admirabilă Sf. Epitafiu brodată 
peste totă cu mătase și firă curată de 
d-na Sofia Lascu Sofronie dinVăsluiu a 
cărui valore s’a estimată la 10,000 lei. 
Intre acestea ună mare asortimentă de 
hăinăriă de lux cum și economice, tote 
confecționate în țeră din fabricile lo
cale. Forte remarcabilă o blănăriă de 
mare valore expusă de casa Prageră din 
capitală.

Gr. V. Industrii extrative, produse 
brute și lucrate. Acestă grupă numără 
61 expozanți reunindă tote varietățile 
de petrolă, gază, lignită, ceră albă și 
galbenă; uleiuri, vacsă, cernelă, pietră 
calcară, vopsele, săpună, acidurl, para
fină, eto. Apoi tote esențele silvice, o 
bogată colecție de stejari și de nuci, 
între cari ună nucă colosală de moșia 
d-lui generală Florescu din Gorjă. Ar- 
senalulă armatei exbune diferite metalurl 
admirabilă lucrate, cari cu produsele 
Pirotehnici nostre militare, suntă che
mate a atrage o mare atențiune la ex- 
posițiă. Pielăria lucrată în țeră va fi 
forte bine represintată, mai cu sema de 
fabrica Mandrea dela Filaretă, care ex
pune ună bogată asortimentă din fabri
catele sale în pielăriă; precum de ase
menea și fabrica „Concordia“ din Iași 
cu pielăria sa lucrată și brută.

Gr. VI. Unelte și procedeurl pentru 
industriile mecanice. Acestă grupă nu
mără 36 exposanțl reunindă felurimi de 
unelte agricole, vechicule, frânghierie, 
etc. fabricate în țeră. In acestă grupă 
ocupă ună locă însemnată fabrica Man
drea dela Filaretă cu efectele sale de 
hamuri și șelării militare, etc. De ase
menea arsenalulă și pirotehnia armatei 
cu proiectile de resbelă, fierării pentru 
furgone, afeturi, etc. Intre altele este 
de însemnată și plugulă de iuvențiă ori
ginală ală d-lui Daniilescu. Apoi pro
dusele școleloră de arte și meserii din 
BucurescI, PloiescI, T.-Măgurele și Iași.

Gr. VII. Produse alimentare. Grupul 
acesta va ave ună locă reservată pen
tru România de 200 m. Q în secțiunea 
universală a agriculturei din palatulă es- 
posiției și număra la 200 esposanțl din
tre cei mai însemnați mari agricultori 
ai țărei, cum spre pildă d-nulă Ioană 
Marghilomană, cu ună bogată asorti
mentă de cereale, vinuri și renumita-i 
țuică. Câtă privesce cerealele, s’au re
unită tote varietățile cultivate în țeră, 
împreună cu legumele uscate între cari 
suntă 30 varietăți de fasole. Vinurile 

celoră mai renumite podgorii, de tote 
calitățile și variate vechimi, suntă forte 
bogată representate, între altele renu- 
mitulă vină de Cotnară din via d-lui 
N. R. Roznovană, care dateză dela 
Stefană-celă-mare, va fi înfățișată cu 
recolte din anii 1851 —1886. Apoi cog- 
nacurl, țuică, feliurite racsiurl și spirturi 
de tote capacitățile și cualitlțile. Pen
tru o mai bună înfățișare a producțiunei 
vinicole, ce a luată ună avântă de în
semnată în esportulă nostru, comitetulă 
națională a îngrijită alcătuirea unei harțe 
vinicole cu cele mai amănunțite și pre- 
oise date pentru deslușirea comercianți- 
loră pe lângă care s’a imprimată o bro
șură în franțuzesce ce va fi împărțită 
amatoriloră, resumândă expunerea vini
culture! din țeră, tote acestea datorite 
competentei compuneri a d-lui G. Nico- 
leanu specialistă în viticultură. In 
sfârșită:

Gr. VIII-a reunesce cultura albine- 
lorii, a gândaciloru de mătase și alte pro- 
ducțiunl de horticultură, din cari s’au es- 
pusă unele exemplare frumose.

Rcstaurantulă română. ErășI ca o 
deosebită favore s’a acordată secțiunei 
române dreptulă d’a clădi ună restau- 
rantă națională lângă, una din gările pa
latului esposiției alături de secția română 
pentru care 'i s’a mai acordată ună te- 
renă de 200 m. 0. Acestă locală clă
dită în stilulă unui liană românescă va 
fi forte frumosă decorată și atrăgătoră 
prin originalitatea sa.

D-nulă Iordache Ionescu, întreprin- 
dătorulă restaurantului, s’a hotărîtă a 
face minuni pentru ca să uimescă pe 
Duvalu parisiană, luândă tote disposi- 
țiunile ca birtulă să nu lase nimică de 
dorită, împingendă grija pănă a duce la 
Parisă patru bivolițe cu lapte pentru pro
curarea iaurtului și a caimacului.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pest)

Berlină, 3 Maiu. Regele Italiei 
va șede aci pănă la 25 Maiu.

Haaga, 3 Main. Adunarea ple
nară a staturiloru generale a ho- 
tărîtu unanimă, ca regele se ia 
erășl asupră’șl guvernulu.

Londra, 3 Maiu. „Daily News“ 
primesce din Petersburg none des
tăinuiri asupra complotului nihiliș- 
tiloru. Politia a descoperită în 
Kronstadt mari provisiunl de ma
terii esplosive. Cercetările făcute 
au adusă la lumină dovecR pal
pabile despre esistenta unui com
plota în contra vieții Țarului.

BucurescI, 3 Maiu. Principele 
de corbnă a primită corpulă diplo- 
mațiloru pe care pentru a da mai 
mare însemnătate primirei, i-l’a 
representată ministrulă de esterne.

Belgradu, 3 Main. Regina Nata- 
talia s’a învoită cu regența, ca pe 
la mijloculă lui Maiu se se întâl- 
nescă cu regele Alexandru în 
Pojunu.

DIVERSE.
A înviatu din morțl. Fdia ungurâscă 

„Zalamegyei Kozlony11 povestesce urmă- 
torea întâmplare aprope de necredută : 
într’o comună din comitatulă Zala s’a 
întâmplată dilele acestea, că soția sub- 
judelui comunală Varo Lajos în etate 
de 32 de ani, după scurtă suferință de o 
di, cădii fără simțiri la pământă, ca și 
cum ar fi fostă mortă. La începută cei 
din casă credeau, că a leșinată și nu au 
chemată medică la urmă însă, spre mai 
marea loră surprindere, cei din casă a- 
junseră la conviugerea, că femeia nu e 
numai leșinată, ci chiar mortă, căci totă 
noptea ea nu dete nici ună semnă de 
vieță. Chiămară pe visitatorulă de morțl, 
care după ce-șl făcu cercetările sale con
stată, că în adevără femea este mortă. 
In diua următore ea fu aședată pe ca- 
tafalcă și cei din casă începură să facă 
pregătirile de îmormântare. Deodată însă 
„răposata“ se ridică din sicriu privindă 
uimită în jurulă său. Se coborî apoi de 
pe catafalcă și îmbrăcată astfeliu în hai
nele ei de mortă, deschise ușa unei o- 
dăi laterale, unde familia ei tocmai se 
afla la masă. Sa plânse că-i este fome, 
se puse la masă și mâncă bine. De a- 
tuncl se simte pe deplină sănătosă. Totă 
împrejurimea povestesce cu uimire des
pre acestă curiosă casă.

Cununiă. D-lă Ionii B. Turcu, pro- 
tonotaru ală comitatului Făgărașului, și 
d-șora Eugenia I. Codru Drăgușanu îșl
facă cunoscută căsătoria ce se va cele
bra Duminecă în 23 Aprilie v. în bise
rica catedrală din Sibiiu. — Adresămă 
felicitările nostre tinerei părechl!

Cursul u pieței Hrașovu
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
ArgintU românesciî - „ 9.38 „ 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.46 „ 9.48
Lire turcesc! - - - n 10.70 „ 10.74
Imperiali - - - - n 9.70 „ 9.74
GalbinI . „ 5.58 „ 5.69
Scris, fonc. „Albina“6°/0 n 101.—

n r n 5»/„ „ 98.50 n 99.-
Ruble rusesci - - „ 126.— „ 127.-
DiscontulU - - - - 61/,—8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.80
Renta de hârtiă 5u/0 ------ 96.95
Imprumutulti căilord ferate ungare - 143.25
Amortisarea datoriei căilorh ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilorh terate de

ostă ungare (3-a emis;une) - - 114.75
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orI -------- 9.47
Mărci 100 imp. germane - - - 58.30
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.40

Editorii și Redactoră responsabila :
Dr. Aurel Mureșianu.

0 scrisore cătră ministra-președinte Tisza,
de Jaques St. Cere.

țliaruiu „Figarou din Parish publică ur- 
mătorea interesantă „scrisore descliisă11 cătră 
ministrulu-președinte ungurescă, plină de spirit 
și umorii :

Cătră d-lu Tisza, ministru-președinte 
alu Ungariei!

Ei bine! iubite domnule Tisza, nu 
credl, că a sosită momentulă să vorbimă 
puțină cu minte ? Ai strigată destulă și 
te-ai înfuriată destulă în anulă trecută ! 
Iți mai aduci aminte de cuvintele, (ună 
ministru vorbesce multă!) ce le-ai ros
tită într’o di de pe tribuna dietei ungu- 
rescl: „Conjură pe concetățenii mei să 
nu ia parte la esposiția din Parisă. Cine 
dintre noi pote să garanteze, că Parisul 
va rămâne liniștită în anulă viitoră? 
Cine pote asigura, că vieța și averea ce- 
tățeniloră unguri nu voră fi amenințate 
în Parisă ?“

Ei bine! iubitulă meu Colomană, 
te-ai înșelată. Tote mergă rău în țera 
nostră frumosă Francia, politicesce vor- 
bindă. Ne certămă în senată, în ca
meră, prin <}iare; der pe strade totulă e 
liniștită, toți suntă cu voiă bună și totă 
lumea lucrezi. Eu insu-ml am vă4uti 
pe câmpulă lui Marte cetățeni austro- 

ungari, cari desfăceau lădl, fără ca cine
va să fi amenințată vieța și averea loră. 
Acolo la dumnevOstră însă pare a nu 
sta lucrulă în privința acesta forte bine.

îmi vei dice, că nu te privesce ceea 
ce se petrece în Viena. Sciu, că d-ta, 
politicesce vorbindă, ai dreptate. Cu tote 
acestea însă d-ta ai avută timpă de pa- 
tru-decl și cinci de cj’l® răsvrătirl în 
Pesta, adevărate răsvrătirl, papricate răs
vrătirl și aceste serate te-au privită nu
mai și numai pe d-ta! Numai în Unga
ria, în acestă țeră frumosă, pe care o 
iubescă țte rogă să-mi credl, o Colo
mană!) pote afla omulă deputațl, cari 
împușcă în ștudențl, și ștudențl, cari de- 
monstreză. Și încâtă pentru afacerile 
din Viena, ești d-ta așa de sigură, că 
nu te privescă ?

Ori și câtă ai voi să faci din rîulă 
Laita o graniță peste care de locă să 
nu se potă trece, totuși esistă o Austro- 
Ungariă, o monarchiă austro-ungară! Și 
apoi credl 6re d-ta, care ești ună omă 
forte inteligentă, forte fină, că totă ce 
s’a petrecută în Viena, cei 206 răniți, 
cei 10 morțl, prăvăliile jăfuite, că tote 
aceste se țină de istoria tramvaiului? 
Nu vei crede acesta, tocmai așa precum 
nu vei crede, că răsvrătirile în Pesta au 

fostă pricinuite numai și numai de legea 
militară.

Adevărulă, o Coloman Tisza, este, 
că la dumnevostră tăte suntă bolnave, 
forte bolnave, că armele suntă greu de 
purtată și că din când în cândă se aude 
câte-o durduitură. Crecjl că în Francia 
e totă așa?

Decă astădl ai afla în Parisă o sută 
de individl, cari să fiă aplecați a face o 
resvrătire în favorea generalului Bou
langer — care numai în Parisă a primită 
245,000 voturi — atunci n’așl pregeta 
a găsi, că politica d-tale esterioră este 
escelentă, pe când în Viena, din causa 
tramvaiului și a vizitiiloră, cari au pre
tinsă 3 franci 50 centime pentru munca 
de 16 ore, îu locă de 3 franci, (și aveau 
dreptate acești vizitii) ai aflată cjece mii 
indivitjl gata de a face scandale și și mai 
mulțl gata de a jăfui prăvăliile și casele 
israelițiloră.

Căci aceștia suntă, cari la d-vostră 
suntă priviți ca causă a tuturoră releloră 
Ei bine! iubitulă meu Tisza, și la noi 
suntă tractați ca „causă la t6te“, și to
tuși, decă s’ar face mâne trei-cjecl de 
greve a vizitiiloră dela tramvai, dela om- 
nibuse și birjl, n’ar trece nimănui prin 
gândă să se atingă de Israelite.

Ce privesce siguranța proprietății și 
a vieții cetățeniloră austro-ungarl, cari 
locuescă în Parisă, întrebă pe aceia din 
compatrioții d-tale, cari în mânia sfatu- 
riloră d-tale au espusă în Parisă ; ei au 
fostă primiți cu brațele deschise, nici că 
e lipsă de a’i protegia, și ei suntă în 
Parisă multă mai siguri, decâtă în Pesta 
în strada Radialăseu în Viena în Hernals 
și Favoriten.

Acesta, iubitulă meu Tisza, a fostă 
bine să ți-se spună câteva <Șile înaintea 
deschiderei esposițiunei. Vetji de fi altă 
dată mai cu minte în vorbirile d-tale, și 
decă din întâmplare vei ave răgază în 
vâra acesta, vin’o la Parisă: vei fi aici 
țn siguranță, d-ta și proprietatea d-tale, 
aici nu vei aucți strigândă : Josă cu Ti
sza ! ceea ce pote te va scote puțină dino 
bidnuirile d-tale, și vei găsi din contră 
mulțl Francesl, cari îți voră pregăti o 
bună primire, mai întâi u pentru-că iu
bescă Ungaria și apoi — să țl-o mărtu- 
risescă? pentru-că li-se pare âcă așa 
interesanta să vedă ună bărbată, care 
s’a încumetată a dovedi lumei, că dobi
tocia (betise) nu este privilegiulă miniș- 
triloră francesl. Aceste suntă lucruri 
cari nu se uită. La revedere, Colo
mană !“
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DE INCHIRIATU
este o locuință frumdsă în Maerulu Blumena No 199 constă- 
tătore din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podii, șopu pentru lemne, grajdii, șopu pentru trăsură și podii pentru 
fină, dela sf. Michailu st n. încolo pe unulu seu mai mulțl anî.

Informațiunî mai de aprbpe se dă în Cancelaria Eforiei 
scoleloru centrale române gr. or. suburbiulu Scheiu, Edificiulu 
gimnasiului romanii gr. or. 69,6-5

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulQ nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și sfi arate și posta ultimă.

ABONAMENTE
„GAZETA TRA1TSILVA1TIEI“

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni.
luni. . ,
anu.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni..........................................................
șese luni .....................................................
unu anu..........................................................

fl. —

fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
2
1

Pe
Pe
Pe

anu......................................................................
șese luni.....................................................
trei luni....................................................

Pentru România și străinătate:
anu...................................................................8
șese luni....................................................... 4
trei luni......................................... .2

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

II. - 
fl. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

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

■Budapesta PredealA Predealu- Budapesta
ii i

B.-lBeMa-AradA-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-niicA—Sibiiu
Tren de Trenu Trenu

per- accele- omni-
sdne ratu bua

Viena 1 8.-
Budapesta 7 4< > 2._ 3.10
Szolnok 11,06 4.05 7.38
P. Ladâny 1 2.02 5.47 5.39

Oradea-m are 4.18 7.01 K.46
I 7.11 9.18

Vărad-Veloncze q 27Fugyi-Vâsărheli 9 44Mezo-Telegd 7.41 10.21Rev 8.10 11.38Bratca 12.16Bucia 12.54Ciucia 9.04 1.57Huiedin 9.34 3.11Stana 3.40Aghiriș 4.15Ghirbeu 4 36Nădfișel 4.58
1 10.34 5 26Clușiu *

11.15
Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulu de susu 1.45
Ai ud 2.07
Teiușil 2.26
Crăciuneln 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa niică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
HașfalSu 6.12

1

Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

1 9.45Brașovii 1.55
Timișil 2.53
Predealii 3.28

BucurescI 9.35 1

Trenu I 
mixt

Tren de Trenu 
per- 
sâne

|accele-
1 ratu

Trenu 
mixt

Trenu II 
omni- I 
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pera.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

BucurescI
gjy'l’redealu

Timișu9.38 
12.02

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

Brașovd

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
6,24 Bla?iu
g.yg Crăciunelfl
6.56 Teiușu
7 15 Aiuda
7.41 Vințuli de susA
9.18 Uiora

1Q_  Cuccrdea
10.09; Ghirișil
10.19 Apahida

..... |

12.34 Nădășelă
12.52 Gîhrbău
1.34 Aghireșă
2.19țStana
2.46|’B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 ;Bucia

I 4.32 Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-VâsArheli 
Vârad-Velencze

I

I

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

Viena
i

I

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42:
8.47

10.081
11.51

1.556.33
2-5°; 7.15

Mur^sA-IaidosA-Bistrita•t *» *

II

Murfișil-Ludoșa 
Țagu-Budatelecii 
Bistrița

Viena
Budapesta 

iSzolnok

1I.1Q| 2, —jTeiușii
Alba-Iulia

Aradu

IGlogovațA
1 Gyorok 
IPaulișu 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava

ISoborșinii 
Zamti 
Gurasad- 
Ilia 
Branicica 
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștia

i.Șibottl
i Vințultl de josă 
Alba-Iulia 
Teiusii

Sinieria
8.36 (Streiu
9.02 Hațegă
9.32 Pui

10.1 l'Crivadia 
ln-51 Banița
12.16 IpetrosenI
12.50 — '

1.19
2.-|
3.04 =
3.36 AradA
3.52
4.03

_4.47
|_7.3O

3 15

1.47
2.08

8.55
9.54

8.-

8.20 9.05
1 1.20 12.41 Vințulu de joșii
4.101 5.45 Șibotu
4.30
4.13
6.07
5.19
5.41
6.1 >9
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29 12.461

1.16 1.26

g __ Orăștia
g pg'Simeria (Piski)
6.38 r
6.51
7.10
7.37'
7.55:
8.42
9 12!
9.41!
9.58'

10 17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29

Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 

jZamu 
i Soborșinti
Berzava
Conopu
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradâ

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.—

3.—
3.44
4.10
4.43
6.13

Copsa-inică
J'Șeica mare

1 42fL'5mne?£‘ 
2.32i°cna

Sibiiu

Tr.n 
mixt 2.29

3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

11._ Sibiiu-Copșa-mică
11.21

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

10.49 11.45

Cucerdea - Oșorheiu'
5.501 BeghiuulA sAsescu 
■6.131=- =

Cuccrdea 
7o«|CMa 
6‘>0LudO?il 
b“'M.-Bogata

temută
I Sânpaula 

____Mirașteu

10.20
10.50
11.11
11.20
11.57

imei ia Piski B’etiiuisciu Petroșeni-Sliueria(Piski)

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

2.42
3.25
4.16
5.11
5.58

retroșenl 
Banița 
Crivadia 
IPui 
Hațegă 
Streiu
Si meri a

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

6.40
7.12

AradA —Tiniișora

Araduld nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva

-jȚ---- Tiniișdra

4.26
5.12 

_5.55 
_6.41

7.26 :
8.14
8.50

I
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58 12.12
5.21
5.40
6.—
7.56

12.36
12.55
4.58
7.—

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Kegliinulu sftsescA-
Oșorlieiu-Cucerdea

Tiinișbra Aradu

6.05 5.48'Timișora 6.25
6.33 6.19|Merczifalva 7.19
6.58 6.44’0 rczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-SAgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

■■liirișîi — Turda Turda—GhirisA■
Bistrița-llurc șîi-Eudoșii Ghirișd

~r' . == Turda
| 4.40] Bistrița

8.02 Țagu-Budate'ecfl 
Murășd-Ludoșa

I I
9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirlșd

I
Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi 6rele de nopte.

9.41 Sighișora—Odorheiu
1.11 •_

Sighișora
Odorheiu

5.—
6^02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul-săs. 8.35

Oșorheiu j
6.56

10.20
12.15

Mirașteu 7.16 12.35
SânpaulU 7.40 12.58
IernutA 8.03 1.19
M. Bogata 8.37 1.49
Ludoșd 8.51 2.02
Cheța 9.08 2.18
Cucerdea 9.40 2.46

8.291 3.19
8.50' 3.40

Odorlieiu—Sighișora

6.05||0dorheiu
9.45j|Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simer ia (Piski)-Unie<l<

Siincrla (Piski) 
Cerna
Unicdrtra

2.18
2.39
3.08

l nied.-Siiucria (Pisk )

nieddra 
5.38: _ erna 
9.16 Siineriu

9.36
9.50

10.15


