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Nu numai odată corifeii unguri 
au asemenatu Pesta cu Parisulu, 
încâtu adecă i-au atribuită rolulu 
de a fi centrulu civilisațiunei în 
Orienta, precum Parisulu este în 
Occidentu.

Ce priveliște înse ni-se oferă 
astăc|I, privindu la cele ce se pe
trecu în Parisu și în Pesta!

Pe când Parisulu și întrega 
Franță, însuflețită de mărețele a- 
mintiri ale gloriosului ei trecută, 
de marele idei de libertate, cari 
formeză temelia puterei sale de 
afli, dau lumei dovecjl despre pro
gresele cele mari ce se săverșescu 
necontenită prin neobositele îngri
jiri și stăruințe ale guverneloră 
francese; pe când în aceste cțile 
Franța înfățișeză lumei icona unei 
țeri, unde necontenită se lucreză 
pentru bunăstarea cetățeniloru, ca 
astfelu țera și poporulu se devină 
totă mai avută și mai liberă: pe 
atunci ce se petrece bre în Pesta 
în acestă pretinsă ParisH ală Ori
entului?

Se petrecu lucruri, care ne do- 
vedescu tocmai contrarulu stăruin- 
țeloră de progresă și de libertate 
de care dau acți mărturiă Francesii.

In dieta din Pesta desbaterile 
asupra bugetului ne dau mărturiă 
tristă despre modulă cum a îngri
jită regimulu ungurescu de bună
starea poporațiunei și cum au gân
dită și gândescă pretinșii pionerl 
ai culturei occidentale în Orientă 
despre drepturile și libertatea ce
tățeniloră statului.

Deficitele nesfârșite și enorme, 
împovărarea poporațiumi cu dări 
neasemănat de mari, storcerea con- 
tribuabililoră de cătră organele ad- 
ministrațiunei financiare, și emigră
rile numai dovedi de bunăstare nu 
suntă, ci ele dau mărturiă de si- 
tuațiunea cea tristă economică și 
financiară.

Și pe când acei pretinși ci- 
vilisatori ai orientului înșiși se 
îngrozescă de acestă miserabilă 
stare și nu’șî potă înăbuși graiulă 
spre a-o acoperi, totă ei ne oferă

trista priveliște unui parlamentă, 
care nu chibzuesce seriosu asupra 
mijlbceloru celoru mai bune și 
mai potrivite pentru ușurarea mi- 
seriei, ci în alu căruia sînu mai 
multă se uneltesce în potriva li
bertății și bunăstării celei mai 
mari părți a poporațiunei.

Ministrulu ungurescă de finance 
i-a mai luată poporațiunei și spe
ranța de a-se vede vreodată în 
posițiă se-’și îndrepte spinarea în
covoiată de munca cea grea, ce-o 
severșesce pentru a pute suporta 
sarcina dăriloru. Căci ce speranță 
mai pbte ave sermanulă contribu
abilă în (file mai bune, când în
suși acestă ministru declară în dietă 
că îmbunătățirea stării financiare 
a statului aternă de jertfele popo
rațiunei, de sporirea sarcineloru 
generale ?

Și pe când ministrulă le pune 
contribuabililoră în vedere viito- 
rulu în colori totă mai posomo
rite, și se laudă cu dările de con
sumă, prin care li s’a scum
pită și mai multă greulă loră 
traiu, ca cu o înțelcptă mesură 
pentru regularea destrebălateloru 
finanțe ale statului, pe atunci se 
mulțumesce a promite ca măsuri 
de îmbunătățire a tristei situațiunl: 
reforma administrației financiare 
prin aducerea ei în legătură cu 
administrația politică!

Și totă atunci se ridică în 
dietă voci, nu ca se ceră respec
tarea drepturiloru și libertății o- 
mului, se nu mai vorbimu de cele 
cetățenesc!, ci pentru ca să ceră 
sugrumarea loru! Căci ce alta în- 
semneză dorința esprimată de un 
deputată, ca guvernulu se gră- 
bescă cu maghiarisarea, decă nu 
sugrumarea totală a drepturiloru 
și libertății celoră cjece milibne 
de cetățeni nemaghiari ai sta
tului ?

Nimenea din întrega cameră 
nu s’a ridicată se desaprobe acestă 
propunere d’a se atenta la vieța 
națională a maiorirății poporațiunii 
statului, și prin urmare la drep-

turile și libertatea ei de a’șl des- 
volta liberă limba și naționalitatea!

Nu pentru ântâiași dată se 
ivescu asemenea triste priveliscl 
parlamentare în sînulu deputațiloru 
unguri, der de astă dată faptulu 
amintită e cu atâtu mai bătătoru 
la ochi, cu atâtu mai înjositorii 
pentru ei, cari au în totu momen- 
tulu libertatea în gură, cu câtu 
tocmai în aceste cjile în Occiden- 
tulu cultu se serbeză aniversarea 
proclamărei drepturiloru omului 
ș’a libertății cetățenescl.

Ce tristu și înjositorii contrastă 
pentru pretinșii pionerl ai culturei 
în Orientul

Francia și alianța triplă.
Contrară scirei răspândite, că cor- 

pulă diplomatică ar fi refusată să asiste 
la prândulă oficială ce se va oferi la 15 
Maiu de cătră președintele consiliului de 
miniștri, d-lă Tirard, „Siecleu crede a 
sci, că învitațiunea a fostă primită de 
cătră toți șefii misiuniloră străine, între 
cari și de nunciulă apostolică, afară de 
3 escepțiunl cunoscute dinainte, adecă 
afară de ambasadorii Germaniei, Austro- 
Ungariei și Italiei.

Cehii și Germania.
In Reichsratulă din Viena, cu oca- 

siunea discuțiunei bugetului asupra agri
culturii, deputatulă cehă d-lă landa es- 
puse reua situațiune în care se află agri
cultorii austriacl. Elă <fise> că politica 
agrară urmată de Germania a făcută, ca 
Austria să perdă mai multă decâtă ar 
face-o să perdă ună mare răsboiu. A 
trebuită să sporescă bugetulă cu 800 de 
milione de florini din iubire pentru ali
ata Austriei. Din causa regimului vamală 
monarchia a trebuită să plătescă în fiă- 
care anu 44 de milione Germania. Ami
ciția acesteia din urmă a costată deja 
pe Austria mai multe sute de milione.

Ministrulă agriculturei, comite Fal- 
kestrein, replică, că guvernulă face totă 
posibilulă pentru a îmbunătăți starea ac
tuală de lucruri. Câtă pentru suprima
rea târgului ca termenă la bursa de 
grâne, ministrulă consideră acesta ca 
imposibilă.

„Narodni Lysty“ glorifică centena- 
rulă, care va fi salutată de cătră Europa 
civilisată, afară de Germania. Ele re- 
sumă binefacerile revoluției pentru uma
nitate, admirândă lucrarea săvârșită de 
cătră Francia de 18 ani încoce. Fran
cia posedă libertatea; aiurea domnesce 
reacțiunea.

piarulă „Politik“. organă ală d-lui 
Rieger, într’ună erticolă analogă, dice că 
cu totă abținerea guvernului, mulțimea 
îșl aduce aminte cu gratitudine de căde
rea vechiului regimă. Libertatea dobân
dită de națiuni e momentană învăluită 
de națiunea germană, der nu va pute să 
li-se răpescă.

Ileinonstrațiune armână.
După o scire din Constantinopolă, 

500 de Armeni din Much au făcută Por
ții e demonstrațiune. Au predată lui 
Kiamil-pașao petițiune, în care se spune 
că nisce KurdI au siluită pe o Armencă 
tînăra sub ochii părințiloră și după aceea 
au ars’o. Armenii au cerută strigândă 
satisfacțiune și s’au depărtată amenin- 
țândă că voră cere anexarea loră la Ru
sia, decă Porta nu le va da satisfacțiu- 
nea cerută.

Cestiunea papală și Anstro-Vngaria.
In privința interpelărei adresate gu

vernului din Viena relativă la punctulă 
de vedere ce-lă are față cu guvernulă 
italiană, în urma protestăriloră solemne 
ale congresului catolică, în contra stărei 
actuale de lucruri în Italia, s’ar fi dorită 
în cercurile oficiose vieneze ca inciden- 
tulă să nu fiă relevată. Decă guvernulă 
nu corăspunde acestei interpelări, e po
sibilă, fiindă dată însemnătatea congre
sului și înalta situațiune ocupată de mulțl 
din membrii săi, ca cestiunea să fiă adusă 
în fața delegațiuniloră.

„Presse“,foiă oficiosă, dice că e su- 
părătoră, că congresulă a tratată într’ună 
chipă atâtă de violentă cestiunea Papa
lității ; der nu împărtășesce temerile 
ore-căroră deputațl, de a vede raportu
rile amicale ce Austria le întreține cu 
Italia turburate de acestă manifestația a 
catoliciloră.

Austro-Ungaria și Rusia.
„Novoje Vremja“ pretinde a sci, că 

delegațiunile ungurescl îșl propună să 
reclame ună amestecă energică din par-

FOILETONUL1J „GAZ. TRANS“ ce și-o pregătesce cetatea însăși. Din o 
reputațiune seculară sa scie, că Parisulîî 
e cela mai frumoșii orașă din lume. Ei 
bine! săptămâna viitore Parisulă va fi 
și mai frumoșii decâtă a fosta pănă acuma. 
Alăturea cu mama natură, vedemii la 
lucru și brațulii neostenită ală omului. 
Pe de-o parte Primă-vera îmbracă cu 
frunde verdl nesfîrșitele șiruri de arbori 
de pe bulevardele cele largi și spațiose, 
pe de altă parte decorurile cele mai 
variate încântă ochii privitoriloră. 0 ri
valitate din cele mai armoniose 1

Acum 2—3 săptămâni aspectulă Pa
risului era celă comună, propriu anotim
pului, bogată in dile ploibse: Arbori 
fără frunde, fațade de edificii și piețe 
publice înmuiate de apă. Der în cele 
de pe urmă Jupiter pluvicns se îndura de 
sortea poporului său galo-romană, și pe 
locă panorama se însenină. De-atuncI 
pe unde mergi și străbați, în cele 20 de 
cartiere ale Metropolei francese nu vedl 
decâtă preparative estra-ordinare. Ici 
vetjl ună bulevardă întregă în refacere

de pavagiu, dincolo circulația publică e 
și mai genată prin aședare de tuburi de 
gază. Abia ai scăpată dintr’ună locă de 
emanațiunile suterane, ce se aridică în 
atmosferă prin răscolirea terenuriloră, și 
dai în altă locă peste mirosulă pene
trantă ală terebentinei, ce se esală din 
colorile oleiose.

De sigură, că numărulă debiteloră 
de tutună, de beuturl spirtubse, de ca
fea, e destulă de respectabilă. Pote să 
se urce chiar la vr’o 100,000. Ei bine, 
vă potă afirma, că n’a rămasă nici una 
din ele nespălată, necurățită, nevăpsită. 
Tote au aspectulă ca și cum s’ar fi des
chisă acum de curendă. Nu mai men- 
ționeză de nenumăratele case private, 
ce peste nopte și-au recăpătată fresculă 
loră de odinibră.

Der unde activitatea, de-a face din 
vechiu nou, șl-a ajunsă culmea, e de si
gură la hotele. Numărulă celă mare, 
potă dice chiar prodigiosu, de străini ce 
voră sosi primă-vera și vera acesta la 
Parisă, a deșteptată și în hotelieri do-

rința și gustulă d’a se pune în toaletă 
de Exposițiă. Marele hotelă de lângă 
vestita Operă, din negru și afumată ce 
era, adl e albă ca laptele. Totă ase
menea și celelalte hotele de frunte. Ho- 
telulă Terminus de lângă gara St. La- 
zare, construită anume, acum de Expo
sițiă, va fi incontestabilă o minune, Uin 
punctulă de vedere ală instalațiunei sale 
mai alesă. Pentru prima dată electri
citatea va fi aplicată pentru cele mai 
diferite serviciurl. Transportulă apii în 
odăi, aducerea și ducerea scrisoriloră, 
iluminatulă și altele voră dispensa pe lo
catari să aibă d’a face cu servitorii. Acum, 
ca să trecemă și la hotelierii minorum gen
tium, voiu menționa din cartierulă meu 
transfigurarea unui hotelă cu firmă en- 
glesă: Young, în Marele Hotelă Dacia. 
Nu e așa, că e ingeniosă d’a face trei 
dile de țlrumă, din creerii Alpiloră noș
tri carpatini, și totuși să te găsescl în 
Dacia? E inutilă d’a adăuga, că hjtelie- 
rulu acestei Dacii e însuși ună Dacă 
voiu să dică adecă: ună nepotă ală lui

CurîeniluExposiției din Parisu.
[Corespondența noștri particulară.] 

Parisu, 2 Maiu 1889.
II.

Se di*30 ȘÎ se totă repetă pretutin
deni, că Exposiția actuală va fi cea mai 
estraordinară din câte au fostă pănă 
acuma, și că vestea despre minunatele 
ei frumsețl feerice va străbate pănă la 
marginile lumii. Notițele istorice ce vi- 
le-am comunicată în corespondența mea 
precedentă, precum și descrierile ce vi
le voiu comunica de aci înainte, speră 
să vă și convingă despre temeinicia ce- 
loră ce s’au jisă și s’au scrisă în privința 
acesta despre Exposiția centenariă.

înainte de a vă schița însă cele ce 
am putută vede in escursiunile mele de 
pănă acuma pe esplanada Invalidiloră 
și pe Cămpulă lui Marte, voiu, ca în 
calitatea mea de credinciosă cronicară, 
să mă oprescă puțină și asupra toaletei
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tea Austro-Ungariei în afacerile penin
sulei balcanice, declară, că monarcliia 
austro-ungară ar fi forte încurcată de 
a se supune acestei idei, în lipsa unui 
pretestă plausibilă pe care Rusia evită 
cu îngrijire de a i'lă da atâta în Româ
nia câta ți în Bulgaria.

Austria, care a făcută totă posibilul 
său să ațîțe pe Rusia la o intervenire 
în afacerile bulgare, spre a ave ună mo
tivă de coutra-intervenire n’ar pute; 
avtudă în vedere nepăsarea Rusiei, să 
risice acestă intervenire fără a înfrânge 
într’ună chipă vădită tratatulă dela Ber
lină ți a pune din nou în causă po
sesiunea Bosniei și Herțegovinei.

SCIRLLE DIJLEL*
Mortea archiducelui Rudolftt. Jokay, 

într’o vorbire ce a ținut’o la academia 
ungurescă în amintirea principelui de 
coronă Rudolfă, a disă, că mortea princi
pelui moștenitorii a fostă unu sacrificiu pe 
altarulu păcii universale. Principele ave 
spirită forte răsboinică și prevede, că 
situațiunea de adl atâtă de încordată nu 
va lua stîrșită decâtă printr'ună mare 
răsboiu. Afirmarea lui Jokay se potri- 
vesce cu ceea ce scria „Sclimarzgelb1*, 
care susținea, că prințulă de coronă a 
fostă jertfa politicei prusiane.

** *
Comcra din Șimleu-Silvaniei. Obiectele 

ce formeză acestă comoră suntă 29 la 
numără, și atâtă după mărimea și pre- 
țiositatea loră, câtă și după valorea loră 
artistică și archeologică se socotescă în
tre cele mai interesante antichități, ce 
de mulțl ani s’au găsită în același locu. 
Valorea aurului s’a prețuită cu 6695 fi., 
din cari se vine câte o a treia parte 
proprietarului de pămentă, celui care 
a găsită comora și erarului. Valorea ar
cheologică prețuesce îndoită câtă valorea 
aurului. *• *

Societate ungurescă de navigațiune 
pe Dunăre e vorba să se înființeze, pre
cum spune „Pester Lloyd“. Pentru acest 
scopă mai mulțl capitaliști au făcută 
propunere ministrului ungurescă de co- 
municațiune Baross. Foia tiszaistă aduce 
în legătură cu acestă scire faptulă, că 
societatea austriacă din Viena întârcjiă 
încheierea contractului cu guvernulă un
gurescă, și o sfătuesce să grăbescă a 
satisface dorințeloră guvernului unguresc.

* "*
Defraudări. Din Balassa Gyarmat, 

comit. Nogradă, se raporteză, că nota- 
rulă cercuală din comuna Belova, Edu
ard Belohorszky, a defraudată 7000 fi. 
bani din dări. Defraudarea se urma de 
de ani de dile. „Nogradi Lapok“ și 
„Honti Hirado“ spună, că urmându-se 
cercetarea administrării baniloră de dare 
în mai multe comune, s’au dovedită 
până acum 16 notari cercuall și 30 de 
primării, că au defraudată bani din dări.

• *

Sinucideri in capitala Eulturegyletu- 
[ui. In diua de 6 Maiu s’au întâmplată 
în Clușiu 2 sinucideri, anume iudustria- 
șulă de 27 de ani Benedek Jozsef s’a 
spendurată din causa sorții sale triste, 
er studentulă gimnasială Miko Miklos, 
fiiulă judelui Miko dela tabla rer. din 
Tergu-Mureșului, s'a împușcată din cause 
de dragoste.

Din dieta nnp’escă.
Continuându-se la 2 Maiu desba- 

terea generală asupra bugetului pe 1889, 
vorbi:

Sigmund Csatar, care dise, că vieța 
comitatensă e îngrozităre, posturile de 
notari au preță fixă. De pildă în Be- 
senyod, comitatulă Torontală, s’a vân
dută postulă de notară cu 800 fi. Vor- 
besce despre raporturile rele economice 
și financiare, despre abusurile cu asigu- 
ranțele, cărora le cadă jertfă bieții me
seriași. Oficiile trebueseă centralisate. 
Csatar doresce grăbirea maghiarisării, au
tonomia catolică; se îndreptă apoi cătră 
ministrulă de honvedl din causa limbei 
ungurescl în armată, și-i dă ministrului 
a latere Orczy sfatulă să nu mai dea di
plome de nobili, deorece când Dumne- 
deu a creată lumea, n’a esistată nici 
ună nobilă. Moșiile statului să nu se 
vendă, pentru că spre acestă scopă au 
fostă dobândite de strămoși. La darea 
slujbeloră cei săraci și inteligențl suntă 
trecuțl cu vederea, pentru că le ceră ur
mași de-ai conțiloră și baroni tineri. Ce 
stări!

Ministrulă de finanțe Wekerle dise, 
că în privința imputării, că guvernulă 
pune pondulă principală pe urcarea dă
riloră, să nu se ia cineva numai după 
datele seci statistice, pentru că celă care 
se ocupă numai cu cifre, lasă neobser
vată că nouă păduri se nască, că cul
tura pomeloră progreseză și că produc
tele de industriă se desvoltă intensivă. 
A judeca din simplele date de cifre a- 
supra stării crescerei porciloră, a vite- 
loră și a cailoră — deși e în crescere — 
nu merge.

Paulă Iloitszy: Vite suntă destule ! 
(Ilaritate’n stânga. Mișcare’n drepta.)

Ministrulă ÎPeZ;erZe: Lăptăria și in
dustria cășeriei s’a desvoltată. Decă a- 
gricultura luptă cu crisa, acesta e în 
totă Europa, și totuși se constată și 
în acestă ramă UDă progresă. Urcarea 
dăriloră pe spirtă și pe zachară a scă
pată industria spirtului de ruină și a 
dată putința d’a se înființa la noi fa
brice de zacharu. Ce privesce imputarea 
despre ușuratica facere de datorii, vor- 
bitorulă se provdcă la cheltuelile estra- 
ordinare pentru armată, la plătirea da- 
toriiloră mai vechi, ca de pildă datoriile 
pentru esposițiune ș. a. La fine minis
trulă a trebuită totuși să declare, că în 
împrejurări ca ale nostre însă, echili
brarea finanțeloră statului aternă dela 

jertfele națiunei, adecă dela sporirea sar- 
cineloră generale. (Mișcare’n stânga și’n 
stânga estremă.)

Ludovic Meszlenyi: Introduceți darea 
bursei oră !

Ministrulă Wekerle: In împrej urări 
date s’ar pute eventuală introduce, der 
nu e lucru urgentă. O esploatare mai 
intensivă a dăriloră esistente va face să 
se ajungă scopulă, der greutatea trebue 
pusă pe puterea și destoinicia de con- 
tribuire. Pentru înlăturarea releloră în 
administrația financiară, guvernulă se o- 
cupă deja cu reorganisarea ei, care 
constă în a aduce administrația finan
ciară în contactă nemijlocită cu refe
rințele locale, legându-se administrația 
financiară cu cea politică și punendu-se 
sub controla jurisdicțiuniloră.

Sinodulu eparchialu din Aradu.
Ședința I, s’a descliisu in 16 

(28) Aprile, Dumineca Tomii, ros- 
tindu P. S. Sa Episcopulu Ioană 
Mețiană următdrea vorbire:

Christosu a înviată, Domnitorii depu
tății Nu este lucru mai frumosă și mai 
plăcută lui Dumnedeu și omeniloră, ca 
și când fiii unei maice, ca frați buni și 
înțelepți, se întrunescă în familiă la con
sultare frățescă, pentru înaintarea trebi- 
loră comune.

Astfelu amă făcută și noi, Domniloră 
deputațl, întrunindu-ne astâdl în acestă 
sinodă eparchialu, ca fii buni și adevă- 
rațl ai s. maicei nostre biserici, pentru 
a consulta și a conlucra frățesce la îna
intarea trebiloră nostre bisericescl, școlari 
și fundaționall.

Sum convinsă, Domniloră deputațl, 
cumcă, ca totdeuna, așa și acuma, ne-amă 
întrunită aici, cu cea mai bună inten- 
țiune de a conlucra din tăte puterile 
la înaintarea trebiloră nostre bisericescl, 
și priu acesta de a satisface, după pu
tință, nu numai datorinței nostre, der și 
așteptării trimițetoriloră noștri, cari pri- 
vescă cu bucurie la noi, și așteptă cu 
nerăbdare resultatulă activității nostre.

In acestă convingere mie nu-mi re- 
măne, Domniloră deputațl, decâtă să-mi 
esprimă adenca mea bucurie, putendu-ve 
erășl saluta, la întrunire în acestă sinodă 
eparcliială, și să Vă rogă ca în tote 
consultările nostre să avemă de basă 
cele trei virtuți cardinale ale creștinis
mului : credința, dragostea și speranța, 
temelia bisericei creștine și deosebi a 
bisericei nostre naționale dreptmăritore.

Aceste trei mari virtuți au fostă, 
Domniloră deputațl, totdăuna, tăria bi
sericei năstre naționale, căci prin ele a 
devenită biserica nostră națională, scu- 
tulă și adăpostulă, scăparea și mântuirea 
nostră, de nenumărate pericole amenin- 
țătdre.

Atâtă ca Români și ortodocși, câtă 
și ca fii ai poporului, eșițl din sinulă lui, 

avemă mare datorință, Domniloră depu
tațl, nu numai a ține susă și tare la 
biserica străbună, ca la scutulă și adă
postulă nostru ; și prin urmare și la ba- 
sele pe cari se intemeieză biserica, adecă: 
la amintitele trei virtuți cardinale; der 
avemă datoriă încă a și întări totă mai 
multă acele base, ca nici ună felă de 
furtună să nu le potă slăbi.

Nu aflu de lipsă a Vi mai spune, 
câte greutăți întimpină și biserica ndstră 
în calea desvoltării sale, în aceste tim
puri grele, căci în parte tote le cunoscețl 
și D-vostră; aflu însă de bine a aminti, că 
consistoriele nostre, înraportele loră, ce 
Vi-se voră pune înainte, s’au silită a 
espune unele greutăți mai însemnate, ob- 
venite și în decursulă acestui periodă 
sinodală, pentru-ca înțelepțiunea D-vostră 
să afle mai ușoră unde și în ce modă 
să întrevină cu sfatulă și conlucrarea.

P. S. Sa, încheindu, amintesce 
jubileulu domnirei de 40 ani a 
M. Sale Monarchului, întâmplarea 
cu Archiducele Rudolfu și per- 
derea vrednicului Episcopii alu 
Caransebeșului Ioanu Popasu.

Totă în acestă ședință s’au pre- 
sentată sinodului raportele consistoriale, 
precum și mai multe petițiunl, cari se 
împartă între comissiunile sinodale.

Ședința II, 17/29 Aprilie.
Se pune la ordinea dilei raportulă 

comissiunei organisatâre, care prin ra- 
portorulă ei Paulă Rotariu, pe basa rapor
tului consistoriului plenară din Aradă, 
arată, că pentru eternisarea în modă 
demnă a dilei de 2 Decembre 1888, în 
carea s’a-serbată jubileulă de 40 de ani 
ai gloriosei domnirl a Maiestății Sale, Pre 
grațiosulă nostru Imperată și Rege Fran
cisca losifă L, consistorulă a luată con- 
clusulă, ca să se creeze ună foudă pen
tru înființarea unui gimnasiu confesio
nală ; că consistoriulă plenară a efeptuită 
tote însărcinările primite dela sinodă, — 
că s’a dispusă alegerea de protopresviterl 
în protopresviteratele vacante : ală Ara
dului și ală B.-Comloșului, că la consis- 
toriulă din Aradă au incursă în decur
sulă anului 1888 peste totă 6356 essibite, 
cari după natura loră s’au împărțită între 
singuraticele senate, er 649 piese s’au 
referată prin secretariulă consistorială, 
că s’a cumpărată ună intravilană situată 
vis-â-vi de reședința episcopescă pentru 
trebuințele diecesei, — sinodulă la pro
punerea comissiunei organisatore ia ur- 
mătoriulă condusă: Raportulă în gene
rală fiindă corectă se ia la cunoscință 
cu aprobarea cumpărării intravila ului 
situată vis-â-vi de reședința episco
pescă.

Cu privire la raportulă consistoriului 
plenară din Oradea-mare, sinodulă la 
propunerea comissiunei a luată următo- 
riulă condusă: Raportulă în generală 
fiindă corectă și momintele speciale co- 
răspuncjendă așteptăriloră, se ia la cu
noscință.

Traiană. Pe mine mă încântă numirea 
hotelului și cu tote că prevădă, că în 
curendă va fi și Dacia aoesta invadată 
de totă felulă de neamuri, totuși am spe
ranța, că daco-românii colonisațl deja 
în ea, voră fi mai fericiți ca cei dintre 
Tisa și CarpațI, de vecinătăți barbare.

Totă ce am arătată până acuma, că 
se prepară actualmente în Parisă, e opera 
particulariloră, pornesce deci din iniția
tiva loră. Nu trebue să uitămă însă 
nici proectele și lucrările de înfrumse- 
țare ale comunei și ale statului.

Municipalitatea Parisului e măestră 
în materiă de decoră. Repetatele ani
versări ale dilei de 14 Iulie 1789, ser- 
bătorite de atâtea ori, i-au oferită ună 
largă câmpă de esperiențe în materia 
acesta.

După cele ce vădă pănă acuma, pot 
afirma, că planulă actualei dec'orațiunl 
publice resultă din o combinațiune a 
răposateloră planuri din anii trecuțl. 
Astfelă de astădată, se lucreză nu numai 
la ornarea superbeloră poduri de peste 

Sena cu ghirlande de lampidne versi-co- 
lore, aninate cu fire de metală din dis
tanță în distanță de prăjini lustruite, — 
der și la încercuirea edificieloră și vas- 
teloră palate publice cu mii de mii de 
becuri de gază.

De trei fjile fâlfăiă deja sute de 
stindarde tricolore pe fiecare edificiu seu 
monumentă națională. Vasta piață a 
Concordiei e deja transformată într’ună 
imensă salonă traversată în tote sensu
rile de lămpi albe, ce nu așteptă decâtă 
sera de 6 Maiu, ca să inunde cu lumina 
loră dulce totă spațiulă asfaltată.

Aceleași pregătiri se vădă și pe 
câmpiile elyseice pe tătă întinderea loră 
ca duce pănă la marele arcă de triumfă 
ală lui Napoleonă I.

Pe turnulă lui Eifielă se instaleză 
ună gigantică fără electrică, a cărui lu
mină se va revărsa prin trei lentile de 
colorea tricolorului fraucesă. Parisulă 
va fi deci învăluită într’ună imensă stin- 
dardă luminosă și, în săra de 6 Maiu, 
lumina farului se va vede dela o distanță 

de 65 de kilometri. Câmpulă lui Marte 
va fi luminată specială. Pănă la inau
gurarea Exposiției vor fi gata tote lăm
pile electrice: 1150 lămpi în arcă și 
10,000 lămpi incandescente, în totală cu 
180,000 de becuri.

Guvernulă a pusă la disposițiunea so
cietății de exploatare a turnului Eiffel 
ună jumătate de milionă de bombe și 
de rachete ce se voră aprinde la ilumi- 
națiunea generală.

Cum vedeți, Parisianii și-au pusă în 
capă să gonescă noptea dintre zidurile 
cetății loră.

Cu tote acestea există încă ună fel 
de n6pte, mai neagră, și mai întunecată 
decâtă besna nopții — e neagra miseriă. 
întunecata fantomă a acestei calamități 
sociale trebuia și ea gonită.

In aceste cjile de superficială feri
cire ar fi fostă în adevără o culpabilă 
negligență, decă cei puternici prin po- 
sițiunea loră financiară și morală, nu s’ar 
fi gândită, măcară pentru o <ți, și la cei 
cari suferă.

Inițiativa a luat’o, în privința acesta, 
chiar președintele republicei. In adevără, 
suntă câteva dile, de când d. Carnot a 
pusă la disposițiunea săraciloră din Pa
risă 20,000 de franci, adecă câte 1000 
de franci de fiecare cartieră (suburbiu) 
ce se voră împărți la 6 Maiu.

In acelașă timpă mai lua inițiativa 
unei opere de binefaceri și cunosoutulă 
filosofă și bărbată de stată, Jules Simon. 
Densulă adresă ună apelă Parisieniloră, 
prin intermediulă <jiarului „Le Matin'*, 
ca în aceste 4>le de mulțumire generală, 
să-și aibă și săracul» partea sa. Apelulă 
d-lui Jules Simon n’a rămasă fără ecoul 
dorită, grațiă repercuțiunii ce a găsită 
vocea filosofului în pressa parisiană. Deja 
ună auonimă a pusă la disposițiunea să- 
raciloră 4000 de franci. Alte ofrande 
generose de sigură că voră mai urma.

Ecă cum se prepară Parisulă pen
tru <jiua cea mare de 6 Maiu!

In corespondența mea de mâne voiu 
începe dările mele de seină despre Es- 
posițiă.
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Cu privire la hârția Escelenției Sale, 
părintelui ArchiepiscopQ și Metropolis 
Mironă Ronianulti, referitore la subșter- 
nerea unui proiecta pentru o nouă aron
dare a cercurilor^ electorale pentru cou- 
gresuld naționali bisericescă, — sinodula 
aviseză ambele consistore sâ elaboreze 
proiectula ceruta, pe care sâ-ltî sub- 
șteruă apoi procsimului sinoda epar- 
chiala.

Se pune la ordinea dilei raportula 
comissiunei bisericescl, carea cu privire 
la raportula senatului bisericesca din 
Arada prin raportorula ei Constantina 
Gurbana arată, și sinodula ia la cunoș
tință, că:

La jurisdicțiunea consistoriului din 
Arada aparține mănăstirea Hodoșiu-Bo- 
droga cu 1 archimandrita, 1 protosincela, 
5 ieromonaclil și 1 novița, mai departe 
11 tracte protopresviterall cu 9 proto- 
presviterl, 2 administratori protopresvi
terall, 307 comune matre, 87 filie, 331 
biserici, 383 parochii sistemisate și 65,633 
de case.

In decursula anului 1888 s’au bote
zata 16,461 nou născuțl, s’au cununată 
3431 păreclil, și au răposata 13,196 in- 
dividl.

Asemenânda aceste date cu datele 
din anula precedenta 1887, — în carele 
s’au botezata 16, 728 nou născuțl, s’au 
cununată 3194 părechl, și au răposata 
13,879 individ!, resultă, că în anula 1888 
s’au născuta, și respective botezata pe 
teritoriula acestui consistoriu cu 267 in- 
dividl mai puțini, s’au cununată cu 237 
părechl mai multe, și au răposata cu 
678 individl mai puțini, decâta în decur
sula anului 1887. Numărula celoră năs
cuțl în 1888 întrece numărula celora 
răposați cu 3265 și astfela numărula po- 
porațiunei aparținătore la jurisdicțiunea 
acestui consistoriu, care la finea anului
1887 a fosta de 341,473 individl, — a 
crescută cu numărula ce resultă din di- 
ferința dintre cașurile de nascere și ca
șurile de morte, obvenite în decursula 
anului 1888; — și astfela adăugenda 
acesta crescămenta în sumă de 3265 in
dividl la numărula totala, cu carele s’a 
încheiata anula 1887, — apoi mai adău
genda și numărula poporațiunei din co
munele Mehala și Satu-Chineză, adnec- 
sate la eparchia Aradului dela ierarchia 
serbescă, cu 3500 de individl, — numă
rula totala ala poporațiunei aparținătore 
la jurisdicțiunea consistoriului din Arada 
a fosta la sferșitulu anului 1888 în sumă 
de 348,238 indivicjl.

Preoți au fosta la sferșitula anului
1888 : 9 protopresviterl, 2 administratori 
protopresviterall, 248 parochl, 117 admi
nistratori parochiall, 50 capelenl și 1 
protodiaconă. Biserici nouă s’a zidita 
5 în decursula anului 1888.

Au răposată în decursula anului 
1888: 1 protopresvitera și 7 preoți.

S’au chirotonită în decursula anului 
1888 întru preoți 16 clerici absoluțl, și 
au depusa esamenulă de cualificațiune 
preoțescă 19 clerici absoluțl.

Parochii vacante au rămasa 12 la 
finea anului 1888.

Regele României despre primirea prințului 
moștenitori!.!

Regele Carolă a trimisă d-lui 
Lascară Catargiu, președinte ală 
consiliului de miniștri, următdrea 
scrisore:

Scumpulu meu președinte alu consi
liului !

Entusiasmula cu care întregulă po- 
poră ala Capitalei a salutată sosirea iu
bitului Meu nepota, Principele Ferdi
nand, și primirea impunătore și din inimă, 
ce’i s’a făcuta, suntă nouă dovedi de 
dragoste și devotamentă pentru Tronă 
și Dinastie, și a fostă dată tota domniei 
tale, care ai presidată, acum 23 de ani, 
la urcarea mea pe Trona, să fii în ca- 
pula guvernului și astăcjl la sosirea 
Moștenitorului presumptivă ala Coronei, 
primita cu brațele deschise de cătră 
Țâră.

Ordiuea desăvârșită, care a domnita 
la acestă serbare, atitudinea demnă și 
de totă lauda a unui publica atâta de 
numărosa, tota orașulă fiindă în piciore, 
tacă ondre cetățeniloră Capitalei, cari 
îu tote ocasiile mari au știută să dea 
probe de înțelepciune și patriotismă.

Viu mișcațl de uuă profunda sim- 
țemîntă de recunoștință, Regina și Eu, 
împreună cu Principele Ferdinandă, te 
rugărnă să exprimi mulțumirile Nostre 
cele mai căldurose atâta primăriei Bu- 
curescilora, câta și tuturora cetățeuiloră, 
cari s’au grăbită a lua parte la aceste 
frumose manifestări și la tote mărturisi
rile de iubire, ce amă primita în acestă 
di din diferite județe ale țărei.

Primesce, scumpula Meu președinte 
ală consiliului, asigurările stimei Mele 
particulare. Carolu.

București, 21 Aprilie 1889.

Actele
despre succesiunea la tronuin României.

IV
Scrisorea A. S. R. Principelui Leo

pold de Hohenzollern cătră A. S. R. 
Domnulu României.

Alteță Regală și Scumpe Frate,
Am luata cunoscință de scrisdrea 

ce Alteța Vostră Regală a adresata Al
teței Sale Regale, prea scumpului nostru 
Părinte, privitbre la dorința esprimată 
de cătră diferitele representațiunl legale 
ale țărei, precum și de Alteța Vostră 
regală însuși, de a vede regulate și 
confirmate disposițiunile constituționale 
relative la succesiunea Tronului Româ
niei prin o declarațiă formală a tuturoră 
Principiloru maiori ai Casei Năstre. Ca 
celă mai în vîrstă dintre frații Alteței 
Vostre Regale mie, der mi-se cuvine de 
a mă pronunța asupra drepturiloră even
tuale ale succesiuuei.

Cu tote că nu putemă încă lăsa 
dulcea speranță, ce umple inimile nostre 
și care se uuesce cu dorințele Națiunei 
Române, de a vede născendu-se moș- 
tenitoră directă așa de viu dorită, totuși 
ne unimă cu dorința Alteței Vostre Re
gale spre a contribui astfela la înlătu
rarea orl-cărei nesiguranțe îu acestă ces- 
tiune așa de importantă pentru stabili
tatea și siguritatea țărei în viitoră.

Fiindu fratele celă mai mare ală 
Alteței Vostre Regale, nu mă voiu afla 
după previsiuuile omeuescl în casă de a 
urma sarcina plină de răspundere, ce Al
teța Vostră Regală a condus’o cu ună 
succesă atâtă de strălucită. Nu este ne- 
voe der a învoca alte motive spre a 
justifica renunțarea mea personală. Cu 
tote acestea pentru casulă când comuna 
nostră speranță nu s’ar împlini, și când 
ar plăcea Provedinței divine ca unulă 
din fii mei să fiă chemată la acestă în- 
naltă misiune, nu voiu lipsi a-i pregăti 
chiar de acum, desvoltândă în inima lor 
iubirea cătră acestă nobilă și viteză na
țiune, care după atâtea secole de lupte 
și de suferințe, a știută, prin propriele 
sale forțe, a redobândi ună locă onora
bilă în marea familiă a stateloră su
verane.

Decă astfelă va fi voința lui Dum
nezeu, ca unulă din fii mei să fiă chie- 
mată a se sui pe Tronulă României și 
a deveni ună demnă urmașă ală Alte
ței Vostre Regale, dorința mea cea mai 
scumpă și care le cuprinde pe tote va 
fi ca acestă fiu să ajungă a câștiga în 
inima Româniloră ună locă totă așa de 
mare ca acela ce-i păstreză în inima 
mea de părinte.

Sunt fericită de a pută reînoi Al
teței Vostre Regale, cu acestă ocasiune, 
expresiunea dragostei cu care rămână, 
Alteță. Regală și pre scumpe frate, 

alu Alteței Vostre Regale, 
prea devotată frate, 

Leopolds.
Sigmaringen, 22 Noemvre 1880.

Scrisorea A. S. Principelui Gui- 
laume, Principe ereditară de Holien- 
zollern, adresată M. S. Regelui Ro
mâniei.

Sire și prea iubite unchiu,
Maiestatea Vostră cunosce viulă in

teresă ce fiecare din membrii familiei 
Nostre are pentru întărirea Regatului 
României, ale cărui destine le conduceți 
cu gloriă și succesă. Maiestatea Văstră 
mai scie câtă simte inima mea pentru 
stabilitatea și securitatea acestei no
bile țări.

Chiemată însă, ca principe ereditară 
de Hohenzollern, a îndeplini cătră Casa 
nostră datorii de căpetenia, consciința 
mea îmi impune obligația să nu lasă 

nici o îndoială asupra posițiunei mele 
față cu aședămintele constituționale pri- 
vitore la succesiunea Tronului românescă, 
la care familia Nostră a aderată îu modă 
solemnă și deplină prin actulă din 12 
Noemvre 1880.

Mă călăuzescă der de aceste senti
mente aducendă la cunoștința Maiestății 
Vostre renunțarea mea la drepturile e- 
ventuale ce am asupra Coronei Româ
niei, drepturi cari ml-ar fi dobândite în 
lipsa unui moștenitoră directă ală Ma
iestății Vdstre.

Făcâudă acestă declarația, exprimă 
dorința, ca A-Totă-Puterniculă să dăru
iască Maiestății Vostre și Regatului pe 
moștenitorulă atâtă de dorită.

Am însă încrederea deplină, că decă 
Principele Ferdinand, fratele meu, ar fi 
chemată să urmeze marea operă înce
pută de Maiestatea Vostră, elă va pune 
în îndeplinirea acestei misiuni mărețe o 
voință hotărîtă, o muncă consciențiosă 
și neobosită, și totă ondrea sa, numele 
Nostru fiindă de aci înainte legată de 
sortea acestei viteze națiuni, care șl-a 
pusă încrederea ei în Maiestatea Vostră 
și în familia Nostră, și care a dată stră
lucite dovedi de iubire a țărei și de de
votamentă cătră Rege.

Sunt fericită ca, cu acestă ocasiune, 
să potă reînoi Maiestății Vdstre încre
dințarea sentimenteloră de iubire, cu care 
rămână,

Sire și prea iubită Unchiu 
aii Maiestății Vostre nepoți devotată,

Guiliaume,
Principe ereditari de Hohenzollern.

Baden-Baden, 29 Decemvre 1886.

ACADEMIA ROMANA.
IXLSciin.ța,re.

După decisiunile luate de Academia 
Română în sesiunile de pănă la anulă 
1889, concursurile propuse de Academiă 
suntă cele următore:

I. Premiulu Năsturelu-Herescu din 
seria B, de 4,000 lei, se va decerne, în 
sesiunea generală din anulă 1890, unei 
cărți scrise în limba română cu conți
nută de orl-ce natură, care se va judeca 
mai meritorie printre cele publicate dela 
1 Ianuarie pănă la 31 Decemvre 1889.

II. Premiulu Statului Lazării, de 
5,000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1890 unei cărți scri
se în limba română cu conținută 
științifică, care se va judeca mai meri
torie printre cele publicate dela 1 Ianuarie 
1888 pănă la 31 Decemvre 1889, seu 
celei mai importante ivențiunl sciențifice 
făcute dela 1 Ianuarie 1888 pănă la 31 
Decemvre 1889.

NB. Concurența la aceste premii 
voră binevoi a trimite la cancelaria Aca
demiei Române, în BucurescI, operele 
loră, cari voră fi în condițiunile de timpă 
aci însemnate, în câte 12 exemplare, păuă 
la 31 Decemvre 1889.

III. Marele Premiu Năsturelu-Herescu 
din seria B, în sumă de 12,000 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din anulă 
1893, unei cărți scrise în limba română, 
cu conținută de orl-ce natură, care se va 
judeca mai meritorie printre cele publi
cate dela 1 Ianuarie 1889 pănă la 31 De
cemvre 1892.

NB. în privința premiiloră „Năsturel- 
Herescu* se pună în cunoscință publi
cului următorele disposițiunl din codici- 
lulă reposatului întru fericire C. Năstu- 
relă-Herescu :

B. Premii pentru opere publicate.
In totă anulă Societatea Academică 

Română va ave a premia din veniturile 
fondului Năstureii o carte tipărită ori
ginală în limba română, care se va 
socoti de cătră societate ca cea mai 
bună publicațiune apărută în cursulă 
anului.

Insă aceste premii voră fi de douâ 
specii:

1. In trei ani consecutivi, d’a rân
dul, se va decerne, câte un premiu de patru 
mii lei, No. 4000 L. n. minimum, le cea 
mai bună carte apărută în cursulă anului 
espirată.

2. Lră în alu patrulea ană se va 
decerne ună premiu fixă de lei 12,000, 
carele se va numi „Martie Premiu Năs
turelul, operei care va fi judecată ca 
publicațiunea de căpetenie ce va fi apă
rută în cursulă celoră patru ani prece- 
dențl. Acestă premiu nu se va putâ 
decerne unei lucrări, care va fi obținută 

deja unulă dintre premiele anuale, decât 
defalcândă dintr’ensulă valorea premiului 
precedentă.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Budapesta, 8 Maiu. Camera de- 
putațiloru a primită cu majoritate 
mare proectulu de bugetu în ge
nerală. Urmeză desbaterea spe
cială.

Berlinu, 8 Maiu. Dieta imperială 
a continuată discusiunea proiectu
lui de lege pentru asigurarea be- 
trânețeloră. Primirea acestui pro
iectă este amenințată. Probabilă 
că ac|I va vorbi și cancelarulă Bis
marck.

Berlinu, 8 Maiu. Din pricina a- 
facerii Wohlgemuth foile oficidse 
pbrtă ună limbagiu totă mai aspru 
în contra Elveției.

Bern, 8 Maiu. Consiliulă fede
rală a espulsată 12 persone, cari 
au participată la afacerea cu bom
bele îu Zurich.

Parisu, 8 Maiu. Atentatorulă 
Perrin n’a fostă supusă cercetării 
medicale deârece s’a constatată, 
că nu este nebună.

Petersburgu, 8 Maiu. Ministrulă 
de interne Tolstoi a murită.

BucurescI, 8 Maiu. Regele Ca- 
rolă va visita împreună cu prin
cipele moștenitoră în cursulă sep- 
temânei viitbre lucrările de forti- 
ficațiune. Va fi invitată și corpulă 
diplomatică de a lua parte la acestă 
escursiune.

BucurescI, 8 Maiu. P’aicI se 
vorbesce pretutindeni de viitdrea 
căsetoriă a prințului moștenitoră 
Ferdinand. Camerele au fostă con- 
chemate pe (|iua de 8 (20) Maiu a. c.

Hohenschwangau, 8 Maiu. Sta
rea sănătății Reginei-mame s’a a- 
gravatu. Catastrofa este apropiată.

Gelsenkirchen, 8 Maiu. Greva 
ia dimensiuni uriașe. Pănă acuma 
i s’au alăturată 20,000 de lucrători. 
Miliția a primită întăriri.

Cursei 1 ii pieței BrațovA
din 8 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.34 Vând. 9.37
Argintă românescă - „ 9.30 9.34
Napoleon-d’orI- - - „ 9,40 n 9.43
Lire turcescl - - - n 10.60 H 10.65
Imperiali ... - n 999 țț 9.65
GalbinI . „ 5.55 n 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6% „ 101.— M —,_

n r „ 5°/0 „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 126._ 127.—
Discontulă .... 61/,—8% pe anii.

Cursulă la bursa de Viena
din 7 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4%...............................102.50
Renta de hârtia 5°/,, ------ 97.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (l-nu emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune! - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emi/une) - - 113.— 
Bonuri rurale ungare ----- 105.40 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.40
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105.40
Bonuri cu cl. de sortare ... - 105.40
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.40
Bonuri croato-slavone ----- 495_
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................ 9975
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 499 75
Renta de hârtia austriacă - - - _ 85.80
Renta de argintă austriacă - - - - 86.26
Renta de aură austriacă - - - - - 110 25 
LosurI din 1860 ................................ 144___
Acțiunile băncei austro-ungare - - 902._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309.25 
Acțiunile băncei de credita austr. - 299.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5 94
Napoleon-d’orI - 9.44 y
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.87‘t
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.60*

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra In tutungeria I. Gross. In li
brăria Nicuiae Clurcu si Adolf 
A Ibrcclit.________________

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Subsemnatulu am onore a încunosciința pe onor, publică X 
că am înființată o X
CESORNICÂmă g

în localulu din X
Strada Căldărarilorti No. 531, g

unde me voiu sili a lucra bine și el’tinu. X
Totodată facă cunoscută, nu numai că n’am desfăcută fr 

TURCIIESIU negoțulă meu de MANUFACTURĂ, BĂCĂNIA 
TORTURI, ci din contră l’am mărită și că îlă portă mai 

departe sub firma mea și sub conducerea consortei mele și 
a cumnatului meu.

Cu înaltă stimă
A. Reichenberg

Cesornicarî, J69, 3-1

Preparatele antiseptice
ale lui

Dr GUST
pentru îngrijirea dințiloră și a gurei au ună efectu escelentă, 
curățitoră, conservătoră și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conțină afară de cele mai bune materii 
folosite pănă acuma spre acestă scopă, și nouă mijloce CU unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrecjirea dințiloră, precum și înbolnăvirea gingiiloră.

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

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

Depositulu principalii la, FRIEDRICH SI ENNER, farmacia la 
„LEULU DE AUIIU“ în Brașov#,. 66

GX*iXXXXXXXXX;► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ xxxxxxxx
Brasso vărmegye alispânjâtol.

Sz. 4878-1889.

HIRDETMENY
Brasso vârmegyenek szâmvevoileg felulvizsgâlt 1888 evi zâr- 

szâmadăsai az âllando vâlasztmănynak mai napon tartott gyuleseben 
tărgyaltatvân az 1886 evi XXI t. cz. 17 §-a ertelmeben mai naptdl 
kezdve 15 napon ât kozszemlere kitetettek; mi es oly megjegyzes- 
sel hozatik koztudomâsra, hogy az egyes szâmadâsok az âllandb 
vâlasztmâny velemenyevel egyiitt a fenntemlitett ido alatt az alis- 
pâni kiado hivatalban a hivatalos orâkban betekinthetbk.

Brasso, 1889 mâjus ho 4-en.
Roll Gyula,

kir. tan. alispân.70,2—1

Avisu d-loru abonați!
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 diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturorti D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potfl 
adresa la subsemnata Administrațiune în castă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Mersulu trenuriloru

pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta-Predealtt PredeaSii—Budapesta B.-fi’esta-Aradfi-TeiuwTeiuș-Aradft-B.-B’esta.j Copșa-mieă—Sibiiu

iTrendel Trenu Trenu I 
per- accele- omni- 
s6ne ratu bus

Trenu
mixt I

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiediu
Stana
Aghiriș
Gliirbeu
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Hidra 
VințulU de s 
Aiud
Teiușii 
CrăciunelA 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș il 
Elisabetopole 
Sighișora 
Hașfaleu 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

SUStl

Brașovu

Ti mișu
Predealu

BucurescI

7 I"
11.06
2.02

4.18

•j__
I 05
5.17
ToT
7.11

7.41
8.16

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

i

BucurescI
g |g lPre«lealf»

Timișii9.38 
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 
“24

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu 
Sigliișora
Elisabetopole 
Mediașd

Copșa mică

I

I 
I

Micăsasa 
Blașiu 

g gg Crăciunelă 
6 56 Tei,,?fl 
7.15 Aiuda 
ț 4jjVmțuliî de
9.18 ui6ra

_  Cucerdea 
10 09 «l'iHșft 
10.19 APaluda 
10.48 C)ușiu 
11.55 
12.34 Nădășelii 
12.52

1.34
2.19
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia 
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I 
I

Gîhrbău 
Aghireșil 
Stana

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

susd

I
I

Oradea-mare

I*. I.adănj
Szolnok
Budapesta

Viena

Trenu 
mixtper- 

sone
accele- 
ratu

7.30
1.14
1.45
2.32

4 10 7.10
4 56 7.31
5 87 8.14
6.i i7 8.36
6.55 9.12
8.36 10.24
9.13 10.46
9.56 11.19

10.37 11.47
10.59 12.02
11.16 12.09
11.37 12.25
12 16 12.53
12 33 1.05

1.51 1.47
2.18 2.08
2.48 2.30
2.56 2.37
3.14 2.53
4 oi 3.26
5.28 4.40
5.56 5.-
6.37 5.32
6.58
7.14
7.29
7.nB

6.11

8.18 6.43
S.5s
9.15
9.3 1

7.12

9.53 7.51
Hi -J3
10.47
lu.57

8.17

11 04 8.42
1 1.19 8.47 10.50

1.15 10.08 1.33
3.29 11.51 3.29
6.33 1.55 7.45
2.50 t .lo 6.05

l Viena
Budnpestn
Szolnok

Aradu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Glogovații
(Gyorok
Paulișu 
Hadna-Lipi 
Conop 

iBerzava 
llSoborșinfi
Zamii 
Gurasad^ 

fllia
Branicica
Deva 
iSimeria (Piski) 
(Orăștia
IȘibotu
Vințulă do joșii
Alba-Iulia
Teiușu________

>ova

1.47
2.08

8.55
9.54

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6 51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-1
12.291
12.46

1.26'

Teiușu
Alba-Iulia
VințulU de josh 
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamti
Soborșinii
Berzava
ConopU
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu

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

~6^7
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6. —
3.-|

1.4
2.3

11.-
11.21

Copșa-iiiică 2.29 4.35
lîSeica mare 3.02 5.06
, Domnești 3.46 5.45
'Ocna 4.18 6.17
Sibiiu 4.42 6.40

Sibiiu-Copșa-iu icti

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24

' Ldmneșil 9.45 10.50
IȘeica mare 10.20 11.20
Copșa-inică ,10.49 11.45

Cucerdea - Osorheiu
10.271 5.501 Re^liinulii săseseu
i n A o —:1

O IV
6.38L_ . „ Cucerdea 
HrilCheța
6 9O‘LudoȘ11
° M.-Bogata 

IlernutU 
iSânpaula 

____.Mirașteu
Simeria (Piski)- S’et roxemPetroșenl-Simeria (Piski)

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47

Simeria 6.47 2.42'iPetroșeiii 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
HațegH 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 6-58!!Hațegu 12.23 7.26
Banița 11.50 6.40| Streiu 1.12 8.14
PetroșenI 12.30 7.12|Simeria 1.51 8.50

A ea <1 ii — Ti na ișora Timișora—Aradu

OșorheluLReghinulsăs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.121
5.21 12.36
5.40 12.55
6.— 4.58
7.56 7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

■legliiiiulti s&seseft- 
Oșorlieiu-Cueerdea

Reghinul-săs.

I
I

Aradu
Aradulă nou 
Nemeth-SAgh 
Vinga

7.30 Orczifalva 
Țț ] 5 Merczifalva

Timișora10.

6.05 5.48 Timișora 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.58 6.44i Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Araduliî nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

I Oșorheiu

i Mirașteu 
Sânpaulă 
lernutU
M. Bogata 
Ludoșil 
Cheța 
Cucerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

6.56 12.15 10.20
7.16 12.35 10.39
7.40 12.58 11.02
8.03 1.19 11.23
8.37 1.49 11.53
8.51 2.02 12.06
9.08 2.18 12.22
9.40 2.46 12.50

îl "" ' -
Mureșu-Cudosu-Bistrita Bistrita-Bur^șA-TziidosA Ghirișu

Turda

Mureșii-Ludoști
Țagu-Budatelecil
Bistrița

rîioj Bistrița
Qi> Țagu-Budatelecd 

|__ _ Murășu-Ludoșu

n-da Turda--Gliirlsîi
t____  _ *

1 n i r
9.261 4.19,1 Turda 8.29
9.47 4.40 Ghirișfi j 8.50

Notă: Numerii încuadrațî cu linii grdse însemnezi .orele de nopte.

9 41 Slffhișoi’a—Odorheiu
L11J—

Sighișora
Odorheiu

neheiu—Sigh ișoi-a

6.05, Odorheiu
l 9.45||S>gIușoră

5.38
j 9.16

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov 5.

Simeria (Piski)-Tnicd.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora1

2.18
2.39
3.08

1
1 nied.-Simeria (Pisk )

l nicddra 9.36
erna 9.50

Simeria 10.15


