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Brașovu, 24 Aprilie v.
Rari suntu ocasiunile, în cari 

s6 se destăinuiască în dieta ungu
rescă atâtea adevăruri despre sis- 
temulii ungurescu de guvernare, 
ca în cursulu desbateriloru asupra 
bugetului.

Și de rendulu acesta desbate- 
rile asupra bugetului suntu mai 
interesante, iiind-că urineză curend 
după desbaterile asupra legii mi
litare.

Ce nu s’a pututu spune cu acea 
ocasiune, se spune acum la bugetu 
când teremulu desbateriloru e mai 
largu.

Șl-apoi mai e și altă împreju
rare, care face ca deputății se rupă 
cu totulu velulu, sub care se mai as
cundea felulu de guvernare alu 
regimului ungurescu.

Se scie că cu ocasiunea desba
teriloru asupra legii militare, ve- 
4<mdu deputății oposiționalî că, cu 
tbte demonstrațiile de stradă, cu 
tote acusările ridicate de ei încon- 
tra ministrului Tisza și a partidu
lui seu, acestora nici prin gându 
nu le trece se se retragă dela sa- 
culu cu grăunțe, ca se facă locu 
altora, și că prin urmare legea to
tuși se va vota, mulțî dintre ei, 
dintre deputății oposiționalî, au re
nunțată a mai vorbi.

Acum însă li-se ofere ocasiune 
nouă și multă mai potrivită a bi
ciui regimulă fără cruțare și așa 
avemu și noi prilejulă a aucți nouă 
adevăruri, nouă și grave, der drepte 
acusațiunl în contra sistemului de 
guvernare ală celoră dela putere.

Aflămă din aceste desbateri, 
că binefacerile, cu cari ne-a bătută 
Koloman Tisza, de când conduce 
destinele acestui stată, suntă: 
cheltuelile statului urcate cu 109 
milibne, dările sporite cu 146 mi- 
lione, și nu mai puțină decât 79 de 
legi de dare, a-lă căroră șiră încă nu 
e încheiată!

„Koloman Tisza — 4lse br.

Ivor Kaas — e celti mai ușuratică 
ministru-președinte ungurescă. In 
decursulă regimului său, poporulă 
a sărăcită, emigrarea a devenită 
modă, și e mirare, că poporulă 
nu e strivită de povara, ce-lă 
apasă. Pauperismulu ia propor- 
țiuni totă mai mari, deficitulu e 
permanentă. Koloman Tisza a 
ruinată statulu materiali cesce și 
moralicesce11.

Br. Kaas a arătată numai în 
generală relele și neajunsurile ce 
au căcjutu ca o năpaste asupra 
poporațiunei statului din pricina 
nenorocitului sistemă de guver
nare ungurescă. Alțl vorbitori au 
intrată însă mai multă în amă
runte.

Astfelă, Ignacz Helffy a ilus
trată de pildă moralitatea ad- 
ministrațiunei organeloră finan
ciare, care suntă însărcinate cu 
încassarea dăriloră, cjicendu că loră 
nu le este atâta să esecute legea 
în modă dreptă, ci să stbrcă câtă 
mai multă dela cetățenii contri
buabili, cari suntă supuși la vexa
țiuni totă mai mari.

Ună altă deputată, Em. Hollaky, 
vorbindă despre modulă cum și-a 
formată Tisza maioritățile din 
dietă, dice că Ardelulă e cu to- 
tulă părăginită și s’a prefăcută în 
terenă de corteșire, așa că chiar 
profesorii ung. îșl trimită din sată în 
sată școlarii ca să facă servicii de 
corteși pe la alegeri; același lucru 
îlă tacă și învățătorii și inspectorii 
școlari. In timpulă alegeriloră dom- 
nesce în Ardelă comitetulă esecu- 
tivă ală partidei guvernamentale 
și elă dispune de tbte autoritățile. 
Hollaky îi recomandă d-lui Tisza 
esemplulă ce l’a dată d-lă Ioană 
Brătianu, care s’a retrasă când a 
vădută că e curentulă în contra 
lui, deși avea maioritate în cameră 
și deși crease în cei doispredece 
ani, câtă a statu la guvernă, inde
pendența țării.

Unu lucru numai au uitatu 
se-lu spună d-nii Kaas, Helfy și 
Hollaky, rivalulu d-lui Truța la 
alegerile din Baia de Crișiu, că 
la tote aceste rele ale regimului 
tiszaistu au contribuită toți aceia, 
carl acjl ei înșiși nu mai potu su
feri șederea lui Tisza la guvernă 
și ceră retragerea lui.

Der nici vorbă nu e se se re
tragă Tisza, se se schimbe siste
mul ă de guvernare de acji, pre
cum se aștepta oposiția în urma 
reconstruirii ministerului. Intrarea 
lui Szilagyi, Wekerle și Szapary 
în ministeru, 4ise Tisza, nu în- 
semneză unu programă nou pen
tru guvernă, și ceea ce a declarată 
Szilagyi în privința reformeloră, 
ce ar fi de făcută, represintă deo
camdată numai părerile lui sub
iective.

Tisza nu vrea se recunoscă că 
are păcate — și oposițiunea i-a 
înfățișată numai o parte din ele; 
de păcatele lui comise în contra 
naționalitățiloru nemaghiare prin 
răsboirea lorii, prin prigonirea lim- 
bei loră, prin nutrirea șovinismu
lui maghiară nenorocită, se’nțelege, 
nici că a făcută amintire, — numai 
ună singură păcată și-’lărecunbsce 
Tisza, că adecă, precum s’a cțisu, 
„stă acum la cârmă de prea multă 
vreme și bmeniloră li s’a urîtu 
de elu“.

De ar fi consciu de aceea, că 
faptele lui în timpu de patruspre- 
cjece ani au fostă bune si drepte, 
nici acesta n’ar pute-o admite. Căci 
cui i-se urăsce de bine și de drep
tate?

Der nu numai că li s’a urîtă 
bmeniloru, ci ei suntu sătui și a- 
mărîțl de resultatele regimului ti
szaistu. Și contele Apponyi cons
tată cu dreptă cuventă, că amă- 
rîciunea e generală și că nu ne 
putemă mira de acesta pe câtă 
timpu partidei dela putere i suntu 
tbte iertate, er minoritatea nu’șl

află dreptulu său, pe câtiî timpu 
va esista sistemulu electorală de 
ac|I, și —adaugemu noi—pe câtă 
timpu nu va înceta nenorocita po
litică de maghiarisare.

Congresele catolice.
„Journal des Debats“, vorbindă de 

congresele catolice întrunite în mai multe 
țări pentru a emite dorințele loră în fa- 
vorea restabilirii puterii temporale a 
Papii, constată, că congresulă dela Viena 
are mai cu deosebire însemnătate, pentru 
că partidulă clericală esercită o influență 
preponderantă în Austria și pentru că 
Austria e aliată cu Italia. Acestă de- 
monstrațiune clericală, adauge „Jurna- 
lulă“, tolerată de guvernă, pune pe Aus
tria într’o situațiune destulă de falsă 
față de Italia, unde produce o impresiă 
supărătore. Decă episcopii francesl, cari 
suntă în acelașă timpă și deputațl, s’ar 
fi dată la o astfelă de demonstrația, 
indignarea ar fi fostă violentă în pressa 
italiană, care a acusată de curendă di
plomația francesă, că voiesce să reînvieze 
convențiunea din Septemvre 1864. Der 
Italia nu va pute să se plângă, că nu 
avemă destulă considerațiune pentru sus
ceptibilitățile sale, ea ar putea chiar să 
ne propună pe noi ca modelă amici- 
loră săi.

„Noua Pressă Liberă* se ridică în 
contra uneltiriloră catolice din care câți 
va membri fanatici au atacată mojicesce 
guvernulă italiană aliată ală Austriei, 
revendicândă patrimoniulă S-tului Petru 
și reclamândă reedificarea mănăstiriloră. 
Foia vienesă constată cu părere de rău, 
că ună oficeră superioră, de origine 
saxonă, membru ală congresului, a es- 
primată chiar dorința, ca armata austriacă 
să mergă în contra Italiei.

Congresulă spaniolă a trimesă o de
peșe de felicitare plină de entusiasmă 
congresului din Viena, pentru că a 
adresată Papii o telegramă în privința 
restabilirii puterei temporale. Principele 
de Lichtenstein a rostită ună discursă

FOILETONUL!} „GAZ. TRANS* său prodigiosă voră storce admirația 
generală.

Fericiți, că de astă-dată nu luptele 
de partide, nu boulangismulă suntă îm
prejurările ce aridică Parisulă peste ni- 
velulă evenimenteloră nostre curente, să 
salutămă și noi împreună cu toți amicii 
păcii și ai Franciei măreța inaugurare a 
celei mai superbe ExposițiunI universale 
din câte au existată vr’odată.Să salutămă 
cu atâtă jmai căldurosă și cu atâtă mai con
vinși acestă serbare a păcii șia muncii, cu 
câtă aniversarea lui 6 Maiu 1789 ne 
reamintesce centenariulă celui mai mare 
și ală celui mai fenomenală actă politică 
și socială.

* ♦ *
Exposițiunea actuală e a XV-a din 

câte s’au ținută la Parisă. Se înțelege 
de sine, că n au fostă tote internaționale, 
cum e cea de acum.

Prima exposițiă naționala s’a inau
gurată la 1 Vendemiaire (22 Septem- 
vre) 1798, după planulă unui fostă mi
nistru de comerță, Franțois de Neufchăteau, 
pe câmpulă lui Marte, adecă pe loculă, 
pe care e aședată cea actuală.

Cu tâte circumstanțele nefavorabile 
ale unei epoci de teribile revoluțiunl, cu

totă apatia publică, Exposițiunea din 
1798 a încântată pe contimporani, și ce- 
lebrulă Mouge nu putu să se reție d’a 
nu esclama cu mândriă:

„A<jl vedemă, că totă ce e utilă 
triumfului soldațiloră noștri, că totă ce 
ne procuramă pănă acum dela strănl, stau 
ascunse în sînulă[țării nostre’, pentru a le 
avă, n’avemă decâtă să le scotemă.u

Trei ani după acesta, totă în luna 
lui Septemvre, se înaugureză Exposițiu
nea a doua națională. De astă-dată dru- 
mulă era deschisă, și prin urmare, aflu
ența exposanțiloră mai considerabilă.

Pe când în 1798 nu participaseră la 
Exposițiă decâtă 110 inși, representândă 
16 din 88 de districte, la 1801 se întru
niră în curtea Luvrului 220 de expo- 
sanțl.

La ună ană după acesta, Exposițiă 
a III națională întrunesce 540 de espo- 
sanțl din 73 de districte.

Patru ani în urmă, după strălucita vic
toria dela Austerlitz, Napoleonă I or- 
ganiseză a patra exposițiă. De astădată 
Exposițiă ia proporțiunl atâtă de mari, 
încâtă cei 1422 de exposanțl nu mai în
capă în curtea palatului Luvru, și mulțî 
din ei se stabilescă pe esplanada Invali-

tfiloră, unde actualminte figureză Ex
posițiunea coloniiloră.

Răsboiele, ce a avută să suporte 
Francia în urmă, tragediile aniloră 1813, 
1814 și 1815 tăiaseră ori-ce avântă co
mercială. Astfelă vedemă, că abia după 
ună intervală de 13 ani se pote ține a 
V-a Exposițiă.

Punctele de atracțiune ale Exposi- 
țiunii naționale din 1819 suntă mașinele 
cu vaporii, ce atunci îșl facă prima loră 
aparițiune, — și litografia. Exposanțl 
suntă 1662.

Pănă la acestă ană, Exposiții nu 
suntă decâtă numai în Francia ; dela 
1819 încolo străinii începă să imite pe 
Francesl.

A VI și Vn Exposițiă [se ținu în 
1823 și 1827, totă în curtea Luvrului, și 
întruni cea dintâiă 1642 (deja o regre
siune!) și cea d’a doua 1693 de expo
sanțl industriali.

Exposițiă VIII, IX și X cade în 
anii 1834, 1839 și 1844.

Sub domnia lui Louis-Philippe tim
purile fiindă mai liniștite, industria fran
cesă începe să prospereze. Acesta se vede 
din numărulă celă crescândă ală expo
sanțiloră. La 1 Maiu 1834, figureză

CurieruRi Exposiției din Parisu.
[Corespondența nostră particulară.]

Ună amică ală clarului nostru 
ne trimite corespondența ce o pu- 
blicămă mai la vale.

Alte corespondențe voră urma.
Din parte-ne nu putemă decâtu 

să atragemă cu insistență atențiu
nea binevoitbre a cetitoriloră noș
tri asupra celoru ce publicămu, 
învitându-i în acelașă timpu a ur
mări cji cu (ți ȘÎ cele ce vomă 
mai publica sub rubrica de mai 
susă.

I.
Parisă, 1 Maiu.

Inaugurarea Exposițiunei e imi
nentă.

Din nou, deci, privirile tuturoră po- 
poreloră civilisate seu semi-civilisate se 
îndrepteză spre Parish.

Din nou capitala Franciei se im
pune atențiunii lumii întregi cu serbările 
ce le prepară.

Din nou manifestațiunile geniului
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în care a apărată socialismul^ creștinii 
în contra progresului esploatării lucrăto- 
riloră de cătră capitaliști și ovrei.

Cehii și Germania.
Se anunță diu Praga, că „Narodni 

Listy", organă ală juniloră Cehi, a fostă 
confiscată din causa unui articolă în 
care dicea, că guvernulă austriacă trebue 
să se opună triumfului Germaniloră în 
Boemia, pentru că înghițirea acestei 
provincii intră în programa Germaniei 
și că va veni diua, când resistența Ce- 
hiloră în contra acestei diu urmă puteri 
va fi recunoscută ca singura politică a- 
devărată națională, din punctă de vedere 
ală Austriei.

Streinii in Bulgaria.
Ună ucază ală prefectului de poli- 

țiă din Sofia ordonă, ca orl-ce streină 
să depuie în 25 de 49© pașaportulă său 
și să se înscrie în registrele poliției, pen
tru a stabili identitatea sa, altfelă voră 
fi expulsațl din Bulgaria. In virtutea 
aceluiași ucază, emigrații bulgari în țeră 
trebue să mergă pe la vetrele loră res
pective într’ună termenă de trei dile.

Germania și Elveția.
„Gazeta de Voss" vorbindă de ame

nințările îndreptate de orecarl foi ofici- 
ose la adresa Elveției, în urma espulsă- 
rii comisarului de polițiă Wohlgemuth, 
se esprimă astfelă: „Asemenea amenin
țări s’au mai adresată Elveției, și au fă
cută rău Germaniei. AdI, când punemă 
capătă pedepsei ce suferia Maliatia, ca 
espiare a crimei sale, și când, de altă 
parte, așteptămă înzadară o reparațiune 
din partea lui Mataafa, ar fi necesară să 
se evite conflicte cu ună stată liberă, 
căci nefăcendă acesta, n’amă pute găsi 
decâtă nouă eșecuri.

Intrigile Rusiei.
Corespondentulă din Viena ală dia- 

rului englesă „Standard“ acusă pe Ru
sia de intrigi, ce potă turbura pacea 
Europei. Elă crede, că Rusia n’a isbu- 
tită în sforțările sale pentru a încheia 
o alianță turco-rusescă și chiar pentru 
a-și asigura neutralitatea Turciei în cas 
de răsboiu.

întâlnirile împărătesei.
0 orecare nemulțumire se manifes- 

teză în sferele înalte din Berlină, din 
pricina puținei grabe ce se arată 
la curtea din Petersburgă pentru a ficsa 
data călătoriei Țarului la Berlină. Ună 
personagiu rusă, care a trecută prin Ber
lină, a dată amănuntele următore : Amâ
nările și hesitațiunile resultă din starea 
nervosă în care .se află împărătesa, care 
de când cu accidentulă dela Borki, re- 
fusă cu desăvârșire să întreprindă vr’o 
călătoriă pe drumă de fîeră, și voesce 
să mergă la Berlină pe mare.

împărătesa înainte de căsătoria sa 
era luterană; ea s’a făcută ortodoxă

pentru motive politice; și pănă acuma 
era fărte nepăsătore la ceremoniele cul
tului grecă. De când cu accidentulă de
la Borki, ea îșl petrece dilele închinată 
în fața sfinteloră icăne.

Impăratulă e de asemenea afectată; 
elă se ocupă puțină de afacerile publice, 
și partidulă retrogradă se folosesce de 
acesta pentru a face să se aprobe unele 
măsuri draconiene în privința provincii- 
loră baltice, măsuri cari producă chiar 
în cercurile rusescl o forte rea impresiă, 
căci se temă de represalii.

Austro-Vngaria și Rusia.
Scirea, că compania drumului de 

fieră ală statului austro-ungară plănuesce 
cumpărarea drumuriloră de fieră orien
tale, care aparțină baronului de Hirș, a 
produsă o viuă impresiune în cercurile 
politice rusescl. Ele vădă în acestă fapt 
cucerirea paclnică a peninsulei balcanice 
de cătră Austro-Ungaria. Organele cele 
mai ardătore din pressa rusescă îndemnă 
pe guvernulă din Petersburgă să ia mă
suri preservative, ca bunăără lărgirea 
gurii Dunării actualminte neaccesibilă 
pentru corăbiile de răsboiu rusescl.

SCIRLLE PILEI.
Poesia poporală valahă. Profesorulă 

„ungură" din Deva, Oskar Majland, a 
trimisă societății „Kisfaludi" ună tractată 
despre: „Trăsurile caracteristice princi
pale ale poesiei poporale valahe“, care 
a fostă cetită acolo de altă „ungură" 
Gustav Heinrich și primită cu aplause. 
După părerea lui Majland, materia mito
logică a poesiei române semănă forte 
mitologiei poporeloră slave.—Norocă, că 
profesorului „ungură" numai i-se pare.** »

Ciangăii la Deva. „Sieb. Deutsch. 
Tgblttu află din Deva: Foile din Bu
dapesta au scrisă în săptămâna trecută 
multă despre Ciangăii colonisațl în Deva 
și Hunedora; der noi nu vedemă nimică 
din casele, ce ară fi să stea deja gata; 
nici ună unică Ciangău n’a sosită încă în 
anulă acesta. Singurulă lucru ce vedemă 
e, că ună ingineră se ocupă cu împăr
țirea pământului ce e să se dea Cian- 
găiloră. — Apă’n piuă !* *

împușcată la esercițiu. In săptămâna 
trecută a fostă împușcată, cu ocasiunea 
esercițieloră garnisonei din Sibiiu, ună 
soldată, anume Iosifă Moldovană din bat. 
28 vânători. Glonțulă ia pătrunsă în capă 
și l’a ucisă imediată. Sărmanulă omă 
era tată de familiă.

♦* *
D'alo poștelorti, Ministrulă ungurescă 

de comunicația a ordonată cu privire 
la îmânarea scrisoriloră și pacheteloră 
poștale, precum și a telegrameloră, care

nu suntă adresate la ună nume, ci la o 
firmă: 1) Afară de scrisorile și pachetele 
adresate „poște restante" și provă4ute 
și numai cu o cifră, tote celelalte și te
legramele trebuescă adresate lămurită. 
2J Pentru a nuîmpedeca comunicațiunea, 
nu se voră respinge nici scrisorile și 
pachetele adresate defectuosă, precum și 
cele adresate firmeloră d. e. Hotelulă 
la „Butea verde“, Băcănia „La ciocanulă 
de aură" ș. a. 3) Pentru corecta înmâ- 
nare deci la astfelă de adrese, nu era- 
rulă, ci trimițătorulă suportă urmările, 
4) Scrisori și pachete defectuosă adre
sate se înmâneză numai aceloră persone, 
care se potă legitima prin certificată dela 
autoritatea industrială superiără, even
tuală printr’ună estrasă acreditată ală 
împrotocolării firmii. 5) Aceste certificate 
resp. estrase au să fiă oprite și ținute 
în evidență de cătră oficiulă poștală și 
telegrafică, care înmâneză, ori în origi
nală ori în copiă acreditată de notară. 
6) Acele scrisori și pachete primite pe 
lângă recipisă, care suntă adresate la 
astfelă de firme neînprotoco- 
late, ale căroră numiri se deosebescă 
de numele cetățenescă ală proprietarului 
prăvăliei, precum și acele scrisori și pa
chete, față cu care nu se pote dovedi 
prin certificată dela autoritatea industri
ală dreptulă de a-le lua, se voră considera 
ca obiecte ce nu se potă înmâna pro- 
vădându-se cu observațiunea „necunos
cută"

** *
Dărimarea castelului Mayerling a în

cepută. Castelulă va fi înlocuită cu o 
mănăstire. Câtă pentru camera archidu- 
celui Rudolfă, ea va fi păstrată și pre
făcută în capelă. «

* *
Prelegere publică Societatea sciin- 

țifică literară „Tinerimea Română" a 
avută erl, Duminecă, 23 Aprilie curentă, 
ora 1 juni. p. m. la Universitatea din 
BucurescI ședință publică, în care d-lă 
M. P. Alexandrescu a ținută o conferință 
întitulată: „Aspirațiunile Româniloră se 
cuvină să fie mari.

»* «
Comora de aură din Șimleulii-Silvaniei, 

ce a găsit’o Ioană Olteanu a doua di de 
PascI, s’a depusă în museulă ungurescă 
din Pesta. Obiectele găsite facă parte 
din technica artei din timpulă emigra- 
țiunei poporeloră, ca și comorile găsite 
la Bacău și Petrosa în România. Comora 
din Șimleulă Silvaniei, dică anticvarii un
guri, a fostă a unei princese gotice, 
căci tote obiectele suntă podobe fe- 
meescl, care au putută fi ascunse, când 
a fugită dinaintea lui Atila. Pe ună 
obiectă se vede simbolulă creștinismului 
gotică, crucea ariană; două din ele re- 
presintă figuri de lei.

** «

Despăgubire pentru regalii va cere 
orașulti Bistrița 840.110 fi.

♦ * *
Tărgulfi de primăvâră ală Sebeșului a 

fostă de totă slabă, pentru că, fiindă 
celă de vite înaintea Pasciloră și celă 
de mărfuri tocmai după PascI, poporulă 
îșl cumpărase cele de lipsă la târgulă ce 
s’a ținută în Alba-Iulia în săptămâna pa- 
timiloră.

Preparatele pentru îngrijirea dințiloru 
și a gurei ale doctorului Gust. Necesi
tatea sâmțită în generală de a afla mij- 
loce cari să fiă apte de a combate stri
căciunea dințiloră, ce se lățesce totă mai 
multă, a îndemnată pe D-rulu Gust a 
combina Preparate pentru îngrijirea din
țiloră și a gurei, cari afară de materiile 
cele mai bune întrebuințate pănă acum 
spre acestă scopă mai conțină și medi
camente eminentă antiseptice, adecă cari 
lucreză în contra putre4iciunii. Cele din 
urmă suntă după cele mai nouă cerce
tări și esperiențe apte a împedeca for
marea de fermentațiune și putrediciune 
în gură și a întârdia progresarea înbol- 
năvirei deja începute a dintelui.

Aceste preparate au totodată efectă 
curățitoră, conservatoră și plăcută răco- 
ritoră asupra organeloru gurei.

Pregătirea și depositulă principală 
ală acestoră preparate s’a predată d-lui 
farmacistă Fr. Stenner în Brașovă.

MoștenitornlQ tronului românii și uressa streină.
„Presseu salută sosirea principelui 

Ferdinand de Hohenzollem la BucurescI 
și-i ureză să aibă calitățile bunicului și 
ale unchiului său. țharele oficiose facă 
în urmă istoriculă domniei Regelui Carolă 
I, dicendă că nu s’a lăsată a fi intimi
dată la începutulă urcării sale pe tronă, 
de reua influință a Franciei și de abu- 
surile orientale ce domniau încă în Ro
mânia. Elă fâcu din România ună Stată 
de progresă luminată ; pe când la Bel- 
gradă și Atena, din punctă de vedere 
politică, s’au vădută la orl-ce momentă 
schimbări de opiniune, Regele Carolă, cu 
ajutorulă d-lui Ionă Brătianu, menținea 
țera în calea liniștei și o silea astfelă 
să se pregătescă pentru marea acțiune ce va 
veni intr’o <ți. Acestei școli aparțină 
omenii din tînăra generațiune, ca d-nii 
Rosetti, Cârpă, Maiorescu, cari suntă 
represintanții politicei viitorului.

„ Tremdenblatt“ felicită România pen
tru serbarea națională de MercurI și a- 
sigură, că dreptulă ce are a se desvolta 
liberă nu pote găsi nicăirl amici mai 
buni și mai sinceri decâtă în Austria. 
Principele Ferdinand are ca modelă pen
tru o domniă fericită pe Regele și Re
gina, cari au devenită adevărațl Români 
și cari și-au câștigată considerația și 
venerația poporului. Noulă guvernă n’a 
avută încă multe ocasiunl ca să-și des- 
volte activitatea, der se vede din seri-

2447 de exposanțl pe piața Concordiei, 
pe care a fostă decapitată Ludovică ală 
XVI, la 1793. Celelalte două exposi- 
țiun! se țină pe câmpiile Eliseului, și 
întrunescă pe rendă odată 3281 și 
altă-dată, în 1844,: 3960 de exposanțl.

NumCrulă acesta considerabilă de 
exposanțl trebue adusă în legătură cu 
desvoltarea industriei francese, ce deja 
ocupă primulă rangă în Europa. Nu 
trebue să uitămă însă nici partea ce 
șl-o avu introducerea drumuriloră de feru.

A XI și cea din urmă Exposițiă 
națională s’a ținută în 1849 cu 4532 de 
exposanțl. Atracțiunea acestei exposi- 
țiunl a fostă: aparițiuntafotografiei, per
fecționarea locomotiveloră și diferitele 
aplicațiunl ale electricității.

Exposițiile universale, seu, mai bine 
4isă, internaționale, se înaugureză cu 
cea din 1855, care e a XII în seriă.

Ca în parantesă, puternu adăuga 
însă, că prima Exposițiă internațională s’a 
ținută în 1851, la Londra. Englezii, 
profitândă de relațiunile ce se stabiliseră 
deja între popore, grațiă mașineloră de 
vaporă și telegrafeloră, au ținută ca ei 
să invite, cei d'intăiu, lumea industrială 
și artistică d'atuncl la o serbare a pro-

greșului muncii omenescl. Der Englezii 
s’au mai condusă și de idea fraternității 
poporeloră, ideă ce făcuse atâtă de po
pulară revoluția francesă din Februarie 
1849.

Exposițiă internațională din 1851 
a avută 30,000 de exposanțl, dintre cari 
aprope pe jumătate străini. Din epoca 
acesta dateză marele paiață ală Industriei 
ce se vede și adl pe Champs Elysees 
p’o întindere de 56,OCX) metri pătrațl.

A XIII Exposiță cade totă sub im- 
periulă lui Napoleonă III, și s’a ținută 
în 1867 țe Câmpulă lui Marte, avândă 
52,000 de exposanțl. întinderea acestei 
exposițiunl era de 165,816 metri pătrațl, 
și. statisticele de acum 22 de ani ne 
spună, că numărulă visitatoriloră era pe 
4i de 140,000, sâu în totală de 30,000,000.

Deja se creduse, că s’ar fi atinsă 
culmea în materiă de exposiții, când a 
XIV-a Exposițiă, din 1878, veni să arate 
lumei întregi, că vitalitatea industrială 
francesă n’are margini. Magnificulă 
paiață Trocadero, construită anume 
pentru Exposițiă acesta, ne dovedesce și 
a4l superioritatea Exposiției de acum 11 
ani peste tote celelalte. In decursă de 
6 luni tăte bogățiile lumei, tote capo-d’o-

perile inteligenții și muncii omenescl au 
stată expuse p’o vastă întindere de 745,530 
de metri pătrațl.

***
Când vomă considera cifrele primei 

exposiții dela Parisă și vomă trece suc
cesive dela cei 111 exposanțl din 1798 
la esposițiunea actuală, ce, după soco
teala Englesiloră, va fi cea mai strălu
cită, trebue să mărturisimă, că geniulă 
întreprintjâtoră ală Francesiloră e departe 
d'a fi în decadență. Câte nenorociri nu 
trecură ore peste biata Franță dela 1798 
încoce. Câte din nenorocirile acestea 
nu luară proporțiunile unoră desastre! 
Câte calamități politice! Câte revoluți- 
unl sguduitore însoțite de schimbări în 
forma de guvernămentă! Câte miserii 
economice chiar!? Și cu tote acestea ce 
progrese în industriă, în arte și sciințe 
în decursulă unui seculă atâtă de agitată!

Cu dreptă cuvântă deci Englesulă 
Iulius Price scrise mai 4>lele trecute în 
„Pali Mall Gazette" următorele:

„Exposițiunea francesă din anulă a- 
cesta va fi cea mai colosală și cea mai 
extraordinară din câte s’au vădută pănă 
a4l în lumea întregă. Trebue ca să fi 
visitată cineva lucrările de pe câmpulă 
lui Marte, pentru a’șl pute da semă de

iuțela uimitore cu care ele înainteză și 
în același timpă d’așl pute face și o 
ideiă de magnificența fără precedentă ce 
privesce concepțiunea și esecuțiunea lor".

„Francesiloră le place să facă tote 
lucrurile în stilă grandiosă : eu sunt pe 
cale d’a dovedi încă odată, că se și pri- 
cepă la acesta. Exposițiă loră centena- 
riă, comparată cu miserabilele nostre cu- 
tiore ce le vedemă la Kensington, e 
ceva de totă uimitoră."

„Ei n’au cruțată nici muncă, nici 
bani. Nimică meschină nu insultă privi
rea. Sentimentulă și gustulă artistică se 
observă pănă și în cea mai mică șar
pantă de fieră. Bilauțulă acestei colo
sale opere e de natură a dovedi lumei 
întregi, că Franța totă mai e încă nați
unea cea mai activă, precum și cea mai 
artistică dintre tote națiunile celelalte 
și că, odată decisă a face ună lucru, ea 
scie sS se facă luntre și punte pe
tru a-lă esecuta. Decă împrejurările 
politice nu voră turbura pacea Eu
ropei, exposițiă va atrage la Parisă 
jumătatea lumii civilisate, și cu dreptă 
cuvântă, căci ea va fi cea mai frumâsă 
din câte au figurată vr’odată pe globă“.

■■ a.
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sorea, pe care suveranulă a adresat’o 
d-lui Lascară Catargiu, câtă prețuesce 
Elă lucrările guvernelor^ precedente. 
Poporulă va fi mulțumitorii Regelui con- 
tinuâudu-se opera de reforme agrare a 
d-lui Cârpă și protejându-se pe față îm
bunătățirea sortei populațiuniloră rurale, 
ceea ce va fi ținta tuturoră miniștrilor^ 
români. Regele Carolă, care a fondată 
dinastia, este și fundatorul^ indepen
denței țerei, și primirea entusiastă fă
cută principelui ereditară a fostă de si
gură expresiunea încrederii în inviolabi
litatea autonomiei naționale. România 
aparține ei însăși, timpurile de aservire 
au trecută și corona regală e simbo- 
lulă libertății României, dice foia ofi- 
ciosă.

„Pester Lloyd“, vorbindă de pri
mirea solemnă făcută principelui Ferdi- 
dinand de Hohenzollern la BucurescI, 
cjice: Intr’o țeră ca România, unde pănă 
acum simțemintele dinastice n’avuseseră 
timpulă necesară și nu găsiseră împre
jurările cerute pontru a se înrădăcina, 
e demnă de a se observa, că principele 
moștenitoră, care nu se trage în liniă 
dreptă din suveranulă domnitoră, a 
fostă primită cu simpatia de cătră po- 
pulațiune. Este sigură, că majoritatea 
poporului română se declară într’ună 
modă sinceră de acordă cu regimulă 
Regelui Carolă, nu pentru-că acestă sen- 
timentă e inspirată de tradițiune, ci 
pentru că’șl dă forte bine semă de si- 
tuațiunea internațională a României. 
Aceste simțcminte găsescă espresiunea 
loră în primirea căldurosă ce partidele 
mari din țeră facă principelui moșteni
toră.

Corespondentulă diarului „Standand*, 
la V iena, constată sinceritatea manifesta- 
țiuniloră ce s’au făcută la BucurescI, în 
privința dinastiei române, cu ocasia so- 
sirei principelui Ferdinand de Hohenzol
lern. Jurnalulă englesă adaogă, că acesta 
e o combatere a aserțiuniloră panslaviș- 
tiloră, cari pretindă că peninsula balca
nică, întregă, a devenită rusofilă.

„ Gazeta Germaniei de Nordu11 dice, 
că primirea simpatică făcută principelui 
moștenitoră ală Ronâniei la sosirea sa 
în BucurescI e ună evenimentă care are 
o mare însemnătate politică și care va 
întărifdinastia; ceea ce e absolutaminte 
trebuinciosă e, să se asigure României 
stabilitatea și desvoltare instituțiuniloră 
sale. Foia germană amintesce trecutulă 
turburată ală țării. Ea adaoge că resul- 
tatele obținute din punctulă de vedere ală 
atitudinei sincere a națiunei române față 
de Regele Carolă și în ceea ce privesce 
consolidarea dinastiei, suntă resultate cari 
voră isbi pe cei cari urmărescă cu aten
țiune de 25 de ani încoce politica Ro
mâniei.

Principalulă merită ală acestei situa- 
țiunl revine regelui, care a isbutită, în- 
tr'ună timpă relativă scurtă, să trans
forme taxa și s’o claseze în numărulă și 
în rangulă Stateloră civilisate din Occi- 
dentă. Acestă politică prudentă și răb- 
dătore a creată pe marginele Dunărei o 
organisațiă ale cărei fructă potă aprecia 
privindă armata, care a dată ună așa de 
prețiesă concursă Rusiei în timpulă răs- 
boiului din Orientă.

Gazeta termină articolulă său amin
tind solicitudinea pe care regele o dove- 
dia ieri încă țăranilor. Acestă solicitudine, 
decă se ține s mă de epocele, amintesce 
celalaltă, Hohenzollern, Frederic-Wilhelm 
I, care voia să fiă în acelașă timpă 
regele soldațiloră săi și regele țărani- 
loră săi.

Actele
despre succesiunea la tronnlti României.

Jurnahi ală consiliului (le miniștri.
Consiliu miniștriloră, în ședința sa 

dela 16 Aprilie 1889, luândă în delibe
rare referatulă d-lui președinte ală con
siliului și ministru de interne cu Nr. 693 
de adl, în cuprinderea următore:

„Prin Mesagiulă Tronului din 15 
Noemvre 1880, s’a supusă adunăriloră 
legiuitore cestiunea, atâtă de importantă 
pentru viitorulă țărei, a succesiunei la 
tronă. Adunările au fostă însciințate, 
că acestă succesiune se va regula con
formă prescripțiuniloră constituționale, 
er actele privitore la acestă regulare se 
voră pune în cunoscința lorău.

„Conform promisiuniloră Mesagiului, 
comisiunile de răspunsă la adresa tronu
lui, din ambele adunări, au primită co
municarea a patru acte, cari suntă cele 
următore:

„I. Scrisdrea A. S. R. Domnitorului 
României adresată cătră A. S. R. Prin
cipele Carolă Antoniu de Hohenzollern.

„II. Scrisdrea A. S. R. Carolă An
toniu de Hohenzollern cătră A. S. R. 
Domnulă României.

„HI. Actulă familiei princiare de 
Hohenzollern.

„IV. Scrisdrea A. S. R. Principelui 
Leopold de Hohenzollern cătră A. S. R. 
Domnă ală României'1. Din aceste acte 
resultă că în lipsă de succesori direcțl 
ai M. S. Regelui, și în fața renunțărei 
făcută de A. S. R. Principele Leopold, 
fiii A. S. R. Principelui Leopold, Au
gustul frate ală Maiestății Sale, suntă, 
conformă Constituțiunei, chiemațl la suc
cesiunea tronului.

„Senatulă și adunarea deputațiloră 
prin adresele loră votate în ședințele din 
3 și 6 Decemvre 1880, iau actă de a- 
aceste importante declarațiunl și cons
tată, că succesiunea este regulată, con
formă cu art. 83 din constituțiunea țărei. 
In urma acestora, fiiulă celă mare ală 
A. S. R. Principelui Leopold, Guilaume, 
Principe ereditară de Hohenzollern, prin 
scrisdrea sa din 29 Decemvre 1886, a 
declarată asemenea, că renunță la drep
turile sale de succesiune eventuală la 
corona României11.

„Prin votulă său dela 14 Martie 
1889, Senatulă a votată, în unanimitate, 
o moțiune, care înscrie în apelulă său 
nominală pe ală doilea fiiu ală A. S. R. 
Principelui Leopold, Principele Ferdi
nand, cu următorulă titlu: Alteța Sa 
Regală Ferdinand, principe ală Româ
niei, moștenitoră presumptivă ală co
ronei.

„In vederea celoră ce precedă, sub- 
semnatulă vă rogă, D-loră miniștri, să-lă 
autorisațl a publica în „Monitorulă ofi
cială cele patru acte comunicate adună
riloră în 1880, precum și scrisdrea A. S. 
Principelui Guilaume din 29 Decemvre 
1886, care completeză aceste importante 
declarațiunl.

„Aceste acte, d-loră miniștri, suntă 
de ună interesă capitală pentru viitorulă 
României, legată de gloriosele destine 
ale familiei domnitore, pentru stabilirea 
instituțiuniloră nostre, pentru regulata 
transmisiune a puterei suverane. Ele 
stabilescă ordinea succesiunei la tronulă 
țărei, conformă spiritului și textului pac
tului nostru fundamentală, acestă trai
nică legătură între țeră și Dinastia sa“.

Aprobândă motivele din acestă re
ferată,

Decide:
Autorisă pe d-lă președinte ală con

siliului și ministru de intern# a publica 
în Monitoru oficială cele patru acte men
ționate în acestă referată, comunicate 
Adunăriloră legiuitore în sesiunea ordi
nară dela 15 Noemvre 1880, precum și 
scrisdrea din 29 Decemvre 1886, pe care 
A. S. Principele Guilaume, principe ere
ditară de Hohenzollern, a adresat’o M. 
S. Regelui României.

L. Catargiu, G. Vernescu, Generală 
G. Mânu, Al. Lahovari, N. L. Gerasi, C. 
Boerescu. (Va urma).

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS“ 
(Serviciulti biuroului de cores p. din Pest)

Parisîi, 6 Maiu. — Președintele 
republicei Carnot mergendu pe 
drumu cătră Versailles a fostu 
aclamatu de poporațiune.

In adunarea din sala oglin^i- 
loru a ținutu președintele sena
tului Leroyer o vorbire cjicendu, 
că revoluțiunea dela 1789 n’a 
lăsată moștenire numai doctri
ne, ci a dată și bune învățături. 
Rogă pe președinte se-și ridice 
spre a face pe toți Francesii ca 
prin concesiuni reciproce se-șl 
unescă nisuințele loră cu scopu 
de a severși marea operă națio
nală.

Carnot cjice respuncțendu, că 
fundarea republicei de ac}! a în
coronată opera neperitbre înce
pută înainte cu o sută de ani și 
acesta a fostu ținta, care după 
atâtea esperiențe cutrierătbre și 
amare avea se se atingă. Francia 
a rupt’o cu desăvârșire cu puterea 
personală a unui bărbatu, ori-ce 
titlu ar lua elă. Francia nu recu- 
nosce alți suverani ai ei, decâtă 

legile aduse de aleșii națiunei. In 
fine Carnot apeleză 1 la FrancesI, 
ca se încoroneze veaculu gloriosu 
ală progresului și ală libertății 
dându-și cu toții mâna de împă
care și unindu-se toți în iubirea 
comună pentru binele publică.

Parisu, 6 Maiu. Unu individă 
cu numele Perry, magazinaru la 
marină, a trașii cu revolverulu asu
pra președintelui republicei Carnot, 
care se afla în trăsură. Carnot 
nu a fostu rănită, trăsura lui a 
continuată drumulu. Atentato- 
rulă a fostă arestată. Mulțimea 
adencă turburată a voită să-lă ma
sacreze. Revolverulă a fostă îm- 
plută numai cu pravă. Perry a 
declarată, că n’a voită se ombre 
pe nimeni, ci a voită se atragă 
numai atențiunea asupra-șl pen
tru-că este victima unei nedrep- 
tățiri.

Londra, 6 Maiu. ScirI sosite 
din Petersburgă spună, că Țarulă 
a găsită pe masa lui de lucru 
ună 4iar0 nihilistă și o scrisbre 
cu capulă de mortă, în care i-se 
anunță, că mbrtea lui este hotă- 
rîtă. Șefulă poliției Pouteline a 
fostă destituită. Urmașulă lui este 
Winagradoff.

Cnrsulu la bursa de Viena 
din 4 Maiu st. n. 1889.

Cursul ii pieței Brașovu
din 5 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.30 Vend. 9.33
Argintă românescd - n 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI - - - n 9.36 n 9.39
Lire turcescl - - - n 10.60 n 10.70
Imperiali - - - - n 9.60 n 9.70
GalbinI n 5.50 n 5.52
Scris, fonc. „Albina“6°/0 n 101.— M

„ „ „ 5°/o n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 126.— „ 127.-
Discontulă - - - - 6'/,--8% pe anti.

din 4 Maiu st. n. 1889.
Renta de aurii 4°/0 ...... 102.50
Renta de hârtii 5°/0 ------ 97.20
Împrumutul)! căilor)! ferate ungare - 142.15 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 100.20
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (3-a emio'une) - - 113.—
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banath-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 908.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.50
Galbeni împărătesei- ------ 5.62
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.39 */,
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.95
Londra 10 Livres sterlings - - - - 118.70

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Or. Aurel Mureșianu.

Inflnința și importanța gimnasticei.
[Urmare.]

Precum gimnastica influințeză asu
pra desvoltării peptului, totă asemenea 
lucră asupra tuturoră orgaueloră corpului 
întărindu-le și oțelindu-le. Nici cea mai 
mică parte din organismul^ omenescă 
nu rămâne în stagnațiune, ci în tote se 
promoveză procesulă vieții. Simțulă 
vitală se potențeză și omulă, în cons- 
ciința forțeloră, a prosperității sale, se 
simte ca și pătrunsă de ună nou prin
cipiu de vieță, din care resultă mulțu
mirea cu sine și fericirea. Da, în mul
țumirea cu sine în sentimentală, că e fe
ricita, se cuprinde bunulă celă mai înaltă 
din vieța pămentescă.

Ună milionară, căruia îi lipsesce să
nătatea și în urma căreia, indisposiția, 
melancolia, amărăciunea, îi apasă su- 
fletulă și inima, ore nu se simte de <jece 
ori mai nefericită, decâtă ună sărmană, 
care n’are nici o para chioră, der este 
vigurosă, robustă, are ună trupă sănă- 
tosă și în acesta ună sufletă pururea 
treză și veselă ?

Der gimnastica pe lângă aceea, că 
contribue în modă puternică la susți
nerea sănătății, apărându-ne contra tu
turoră influințeloră climatice, a intempe- 
riiloră, suportândă privațiuni de totă fe- 
lulă, fome, sete, greutăți, năcazuri cu 
mai multă ușurătate, făcendu-ne resis- 
tențl și perseveranțl în tote, mai înalță 
valorea omului și din alte puncte de 
vedere.

Este sciută, că prin esercițiile cor
porale venimă în totă momentulă în po- 
siția d’a ne apreția forțele nostre, sun- 
temă conscii de puterea nostră. Conscii 
fiindă de puterea nostră, avemă încre
dere în noi, in fața periculului ne scimă 
da iute semă asupra mijloceloră ce tre- 
buescă folosite, spre a-lă încunjura seu 
a lă întâmpina, va să cficS. suntemă re- 
soluțl. Resoluțiunea, ca o urmare a în- 
crederei în sine, este de cea mai mare 
însemnătate în tăte acțiunile vieței nos
tre, mergendă mână în mână cu voința. 
In resoluțiune și în voința tare și firmă 
se cuprinde garanția cea mai sigură pen
tru succesulă tuturoră întreprinderiloră 
nostre.

Am avută ocasiune adeseori a mă 

convinge în orele de instrucțiune din 
gimnastică, că unii elevi, neavendă cons- 
ciință de puterea și dibăcia loră, adecă 
lipsiți de încrederea în sine, recerendu-se 
ca să esecute ună esercițiu, care pretin
dea o acțiune momentană, se arătau fri
coși codindu-se. Inzadară sufletulă făcea 
apelă la corpă cercendă a-lă pune în 
mișcare, căci acesta în inerția și nătân- 
gia lui nu se încumăta a esecuta cu 
promptitudinea recerută mandatata spi
ritului. Corpulă era neascultătoră cătră 
spirită, fiindă că-i lipsea esercițiulă ne
cesară și era prin urmare ună servitoră 
neplăcută și neesactă ală spiritului. Decă 
însă corpulă prin eserciții corăspuncjă- 
tore și-ar fi câștigată desteritatea și mo
bilitatea recerută, atunci impulsiunea mo
mentană a sufletului, trecendă asupra 
corpului, acesta în, consciința abilității 
sale, numai decâtă ar fi fostă pusă în 
mișcare esecutândă ceea ce ’i s’a de- 
mandată.

Influința corpului asupra sufletului 
este o cestiune de mare însemnătate 
în vieța omului. Sistemulă cerebro-spi- 
nală, precum și celă ganglionară, ca re
gulatorii vieții nostre spirituale și ca 

unii cari producă corespondența între 
spirită și corpă, au o înriurință decisivă 
asupra tuturoră producteloră și acțiu- 
niloră nostre spirituale. Fortificându-se 
și oțelindu-se corpulă, ambele aceste sis
teme, ca făcendă parte din corpă, încă 
se voră afla într’o stare prosperă și să- 
nătosă. Din contră lipsa de sănătate, 
slăbiciunea și depresiunea corpului, face 
ca și aceste sisteme să sufere, produ- 
cendu-se o funcționare anormală a loră 
și prin urmare o impresiune nefavora
bilă, ba chiar bolnăviciăsă asupra spi
ritului. Se pote afirma cu totă sigură- 
tatea, că sistemulă cerebro-spinală și celă 
ganglionară îșl transmite starea sa și 
asupra producteloră spiritului. Căci cum 
s’ar pute esplica altfelă coloritulă veselă, 
suridătoră și plină de vieță ce transpiră 
din operele unora, de o parte, și pesi- 
mismulă, melancolia și tristeța ce se ob
servă în productele altora. Omului să- 
nătosă și mulțumită cu sine tote îi su- 
rîdă, er celui bolnăviciosă și apăsată de 
dureri, și lumina îi face rău.

(Va urma.)
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Preparatele antiseptice
ale lui

D GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu ef'ectu escelentu, 
curățitoru. conservătorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
folosite pănă acuma spre acestu scopu, și noue mijloce CU unu 
efectii însemnată antisepticii, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fl.
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Deposition principalii la FRIED LUCII STENNER, farmacia la 
„LEVLU DE AURUU în Brașovtl. 66

68

Avemu onore a însciința pe p. t comitențl noștri, cari 
ne-au însărcinată ca se le îngrijimu timbrarea losuriloru con
formă legei de losurî austriace, cumcă aceea e efeptuită, și 
că losurile le stau la disposițiune.

Totodată aducemu la cunoscința publică cumcă luămu 
asupră-ne a îngriji timbrarea de losurî și în sensulu disposi- 
țiuniloru legii resp. unguresc!, pentru care scopu se primește 
losurile la cassa nbstră pănă în 20 curentă.

„ALBINA44, 
institntu de creditu și de economii 

filiala, Brașoviu

DE IHCHIKIATU
este o locuință frumosă în Macrulu Blumena No 199 constă- 
tătore din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podii, șopu, pentru lemne, grajdu, șopu pentru trăsură și podii pentru 
finii, dela sf. Michailu st. n. încolo pe unulu seu mai mulți am.

Informațiunî mai de aprope se dă în Cancelaria Eforiei 
scoleloru centrale române gr. or. suburbiulu Scheiu, Edificiulu 
gimnasiului românii gr. or. 59,6-6

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Mersulu trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilu din 1 Iunie 1888.

■Budapesta— ■•redeaiA EB.-S’eMa-Aradu-Teiu* Teiuș-Aradu-IB.-I’esta Cog»<*a-mică,—Sibiiu
II'ii

(Tren de | Trenu Trenu 

| sine
accele

rată
omni
bus

Trenu
mixt |

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-m are j

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădeșel

4.18

8. —|
2.-| 3.10
4.05
5.47
VOÎ
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida 
Ghiriș
Cucerdea 
Uiora
Vințulu de sush 
Ai ud
Teiușu
Crăciuneliî
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașu 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

TimișH
Predealu

BucurescI

10.34

7.38
5.39
«46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6 18
9.38

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Bucurescî 
Preil en 1C1 
TimișO.

Brașovu

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașu

Mic&sasa
6.24Bla?iu
6.38 '
6.56
7.15
7.41
9.18.

10.-1
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19 Stana
2.46 iB. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia 
4.32!iBratca

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugy i-V âsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

■Crăciunelu
Teiușu
Aiudii
Vințuiu de 
Uidra 
Cucerdea
Ghirișd
Apahida

Clușiu

: Nădășelă 
Gîhrbău 
Aghirești

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

sus a

Oradea-mare

I

P. Ladăny
Szolnok
BiidapeHtn

Viena

Tren de Trenu 
per- laccele- 
sdne ratu

3.26
4.40
5.-

Trenu 
mixt

Tronu i 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

7.30 Viena
1.14 BiiilttpeMl»
1.45 Szolnok
2.32 1
7.10 Aradu : 2.17
7.31 1

Glogovațu 2.37
8.14 ■Gyorok 3.19
8.36 Paulișu 3.43
9.12 [Radna-Lipova 4.05

10.24 Conop
10.46 Berzava
11.19 Soborșind
11.47 Zamti
12.02 Gurasad-
12.09 Illia
12.25 Branicica
12.53 Deva 1.47

1.05 Simeria (Piski) 2.08
1.47 Orăștia
2.08 Șibotti
2.30 Vințulti de josti
2.37 Alba-I nlia 8.55
2.53 Teiușu 9.54

Trenu 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.

„ TrenuTrenu do 
mGt i pers.

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7 15

iii io
8.20

11.20
4.10
4.30 "6^7
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.— Teiușu
Alba-Iulia
Vințală de 
Șibotti 
lOrăștia

9.05
12.41
5.45

joșii

6.13
6.38
6.51'
7.10
7.37.
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58 

10.171 
10.42 
11.07 
11.37 
12.- 
12.29 
12.46

1.26

Simeria Piski) 
Deva 
Braniclca
Ilia 
Gurasada
ZamU 
Soborșină 
Berzava
ConopU 
Radna-Lipi
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradu

iova

Szolnok
Hu dapeHtn

Viena

3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

1O.27Î-
10.42'
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12

~8.2()|

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.-
3.— ~(t05

Trenu
mixt

11.—
11.21

1.42
2.32

Copșa-mică 
șeica mare 
LomneșH 
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

Sibiiu-Co|tsa-inică

Sibiiu
Ocna 
Ldmneșil 
Șeica mare 
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20
10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cucerdea -Oșorheiu
5.50| ReșliiuulA săsescA 

“6.ÎE
6.31
7.11
7.31
6.2(

SÎBneriaiPiski)-B,etroșeni Petroșeni-Simeria (Piski
_____ . _______ ___ _ H_____ _______________

8.— Simeria
8.36 Streiu
9.02 .Hațegu
9.32 Pui

10.11 [Crivadia
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.361

Banița
PetroșenI

6.47
N

2.42'PetroșenI 9.36 4.26
7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
8.51 4.16 [Crivadia 10.58 5.55

10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
11.02 -1-^Hațegă 12.23 7.26
11.50 6.40<Streiu 1.12 8.14
12.30 7.12|Sinieria 1.51 8.50

'Cucerdea 3.05 10.20 3.25
^Cheța 3.35 10.50 3.58
Eudoșii 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutii 4.43 11.57 5.11
Sân paul ti 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

1 5.40 12.55 6 13Oșorheiu j 6.- 4.58
1

Reghinul-săs. 7.56 7-

EBe^hiuulu sftsescu'
Oșorheiu-Cucerdea

Arad A—Timisora
 ? Tiinișora—AradA

10.50
1.33
3.29
7.45

Aradu
3.52 Araduiu nou
4.03 tfemeth-Sâgh
4.47,lvjnga 
7.3OOrczifalva

~3 J5 Merczifalva 
—_— Tiinișdra

6.05
6.33

5.48 Tiinișdra 6.25
7.196.19 Merczifalva

6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Neineth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
9.12 9.02 Arndă 9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Reghinul-săs. 8.35 8.—
Oșorheiu ! 10.20 9.49

| 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sân paulii 7.40 12.58 11.02
lernutH 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
[Ludo ști 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-EJnied.

GliirișA—Turda Turda—GliirișA

Vlurfșft-Ijiidoșu-Ilistrita Ristrita-VI urGfi-Luilooii_____*____________ y_____ ’ ■ i Ghirișd
Turda

Murășă-Ludoșu 
Țagil-BudatelecQ 
Bistrița

I 4.40| Bistrița
g 02 Țagu-Budatelecti

l____Murășă-Ludoșu

1 9.261 4.19' Turda
9.471 4.401 Ghiriși

8.29 3.19
I 8.50 3.40

Shneria (Piski) 
jCerna 
lUniedora

2.18
2.39
3.08

9.41 Sighișora—Odorlieiu Odorheiu—Sighișora
Inied.-Simeria (Pisk.)

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză 6rele de

1.11 — ' -
l|Sighișora 6.05 Odorheiu

— nieddra
5.3S erna

nopte. Odorheiu 9.45 Sighișoră 9.T3||Siineria

9.36
9.50

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov fiu.


