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Brașovfl, 27 Aprilie v.
P6te că mulțl dintre cetitorii 

noștri, vecțendtl că de mai multa 
timpii nu ne-amu ocupatu de stă
rile din partea austriacă a monar- 
cliiei nostre, voru fi curioși a sci 
că ore cum mai mergu lucrurile 
sub regimulu lui Taaffe, căci sub 
acela a lui Tisza Kalman scimu 
că tote mergu de-a ruptulu capului.

Vrendu a răspunde la întreba
rea de mai susu, nu putemu se 
nu recunoscemu, că în Cislaitania 
austriacă tote mergu mai bine ca 
la noi. Administrația statului e 
mai esactă și mai corectă și are 
în vedere mai multu interesele 
poporațiunei; limba și naționali
tatea diferitelor!! popote este res
pectată de cătră guvernă și în
tâmpină pănă la unu punctă 6re- 
care sprijinulu lui binevoitorii; 
egala îndreptățire națională este 
încă departe de a se fi realisatu 
conformă dorințeloră națiuniloru 
deosebite, der a încetată de a mai 
figura numai pe hârtia și a înce
pută a se pune încetulă cu înce- 
tulu în praxă pe tote terenele.

In momentele aceste este forte 
agitată opiniunea publică în Aus
tria de cestiunea reformei legii 
despre scolele poporale.

Curentulu puternică de descen- 
tralisare și de asigurare a princi
piului de egală îndreptățire, ce 
domnesce dincolo de Laita, pre
tinde acum reforme și pe tere- 
mulă școlară. Cehii pretindă, că 
tendința de centralisare ce o au 
legile de șcble din 1869 trebuesă 
fiă delăturată și legea pentru șco- 
lele poporale se fiă reformată pe 
basă autonomistică.

Pe lângă nisuințele aceste na
ționaliste și autonomiste, mai suntu 
și alte nisuințe de descentralisare 
a instrucțiunei școlare, ce se ma
nifestă puternică în sînulu par
tidei conservatore-catolice și voră 

s6 asigure pe lângă interesele na
ționaliste și autonomiste și inte
resele confesionale.

Cetitorii noștri îșl voru aduce 
aminte de propunerea principelui 
Lichtenstein ca școlele din Austria 
se înceteze de a fi școle de stată 
și se aibă în viitorii caracteru 
confesională, stândă sub suprave- 
gliierea bisericei.

Spre a pute dobândi școla con
fesională, partida prințului Lichten
stein a tăcută mari concesiuni 
principiului autonomist sperând ași 
asigura astfelu sprijinulu parti- 
deloru naționale din parlamentă.

Ministrul de culte și instrucțiune 
Gautsch a voită se prevină acestei 
mișcări făcendu câte o mică con
cesiune în tote direcțiunile, der 
în fondu lăsândă legea de școle 
dela 1869 nemodificată. Elă a 
presentatu săptămâna trecută par
lamentului nisce proiecte de lege 
în sensulu acesta.

Reforma legii școlare ce-o pro 
pune ministrulă de instrucțiune se 
mărginesce numai la următdrele 
puncte :

Instrucțiunea din religiune se 
va stabili în viitoru în înțelegere 
cu autoritatea superioră biseri- 
cescă, ceea ce pănă acum nu s’a 
făcută;

Ușurările în privința visitării, 
școlei ce s’au lăcută țereniloră 
(ca adecă se fiă de ajunsă a cerceta 
șcdla 6 ani nu 8 ani, cum cere 
legea,) se se estindă și asupra ter- 
gușoreloră (opideloru);

se voru face unele modificări 
în ceea ce privesce disciplina în- 
vețătoriloru, și în fine

se va estinde dreptulu de a se 
înființa scdle private stabilindu-se 
totodată, că în acele comune unde 
prin redicarea |unei scdle private 
se va corespunde cerințeloru legii 
școlare, susțiitorii acestei scdle pri

vate se fiă liberați de darea pen
tru scblele publice.

Ministrulă Gautsch și-a aprinsă 
numai paie în capă cu acestă pro
iectă de reformă, care nu mulțu- 
mesce nici pe una din partide. Pe 
Cehi, Poloni ș. a. nu, pentru că 
nu face nici o concesiune princi
piului autonomistă, er pe conser- 
vativii-catolicl nu pentru că con
cesiunile ce li le face suntă prea 
neînsemnate față cu pretensiunea 
loră, ca scolele se fiă puse directă 
sub conducerea autoritățiloru bi
sericesc!.

Oposițiunea germană susține 
Inse în organele ei, că prin es- 
tinderea dreptului șcbleloru pri
vate, s’a dată putința ca șcdlele 
de stată se fiă ușorii înlocuite 
prin șcble private confesionale și 
că ministrulă prin acesta a făcută 
o concesiune partidei lui Liechten
stein.

Mai susțină foile oposiționale 
că prin reforma proiectată guver- 
nulă a voită se pună însuși la 
ordinea cțilei revisiunea legii șco
lare și că se va încinge în curend 
o luptă înfocată pentru șcdle.
/ In totă casulu mișcarea pro
dusă în Austria de cestiunea șco
lară are o deosebită importanță, 
căci dela resolvarea ei mulțămi- 
tore depinde în cea mai mare parte 
și resolvarea problemei egalei în
dreptățiri naționale.

Niliiliști i.
Despre ceh! mai din urmă complot!! 

ală nihiliștiloru, etă ce se scrie din Pe
tersburg :

La complotul!! din urmă au fostă 
părtași forte multi ofițeri dela artileria și 
marină. Etă cum ei au fostă descope- 
rițl: La GostinI Dvor o domnă a fă
cută mai multe cumpărări. Plecândă, a 
uitată în prăvăliă ună pachetă pe ca

re-lă adusese cu sine. Der deărece ea 
nici după trei dile nu mai veni să-și 
caute pachetulă, negustorulă duse pa- 
chetulă la polițiă. Aici fu desfăcută. In 
elă erau proclamațiunl revoluționare. 
Cercetările începură. Numai după multă 
alergare însă poliția putu găsi pe dama, 
care uitase acelă pachetu în prăvăliă. 
întrebată fiindă, ea a trebuită să mărtu- 
risescă cu cine lucreză: tovarășii ei 
de muncă nu erau alții decâtă ofițerii 
din academia de artileria numită Mi- 
chailă.

Dintre aceștia unulă era bărbatulă 
domnei deținute.

Turburări în Germania.
TurburărI grave au isbucnită la 

Gelsenkirchen în Westfalia, precum ni- 
s’a telegrafată erl. Greviștii au spartă 
geamurile și au jefuită prăvălii. Auto
ritățile locale au chiămată trupele. O 
luptă s’a încinsă. Ea a fostă sângerosă. 
Au fostă mai mulțl morțl și număroșl 
răniți. Lumea se teme de nouă escese, 
fiindcă greva a devenită generală. Tru
pele au trebuită să ceră întăriri, care au 
și sosită. Numărulă greviștiloră se urcă 
la 20,000. Manifestanții au desfășurată 
drapelulă roșu. Arestări numărose s’au 
făcută.

Itusia și Bulgaria.
„Correspondance de l’Est“ comunică 

obiectulă întrevorbirei ce se «fi06 că a 
avut’o d. Onou, consilieră ală legațiunei 
ruse din Constantinopole, cu deputatulă 
bulgară, d. Kalcev, care din întâmplare 
se afla în acelă orașă. Cei doi bărbați 
de stată s'au întreținută asupra condi- 
țiiloră de împăcare între guvernulă ru- 
sescă și principatulă bulgară. Aceste 
condițiunl suntă: 1. îndepărtarea prin
cipelui Ferdinand; 2. Alegerea unui
principe ortodox; 3. Obligația din par
tea Bulgariei de a fi aliata Rusiei în 
casă de răsboiu. Kalcev făcu imediată 
cunoscute aceste condiții d-lui Stambu- 
lov, care însă nu a răspunsă încă.

Corespondentulă foii numite dice, 
că d. Stambulovă i-ar fi esplicată, ,'că nu 
trebue luate în seriosă vorbele d-lui

FOILETONUL!? „GAZ. TRANSu

CurieruluExposiției din Parisu.
[Corespondența nostră particulară.] 

Parisfi, 3—5 Maiu 1889. 
in.

A<]I viu să Vă relatezi!, D-le Direc
torii ală „Gazetei11, resultatulil escursiu- 
niloră mele în incinta Esposițiunii, și 
mă voiu opri la serbările dela Ver
sailles.

Esposițiunea universală actuală se 
întinde d’o parte dela esplanada Invali- 
cjilora și cheulă corăspundătoră aid Senei, 
er de altă parte dela Trocadero pe totă 
imensitatea câmpului lui Marte. Puteți 
judeca despre vastitatea acestei suprafețe 
de terenă, când veți afla, că Direcția a 
deschisă 22 de porțl de intrare în Ex- 
posițiă. A îmbrățișa din o singură pri
vire totd acesta vastd terend e aprope 
cu neputință. E cu neputință ca cineva 
să-și readune impresiunile și din o altă 
causă. Și causa acesta este împrejurarea, 
că în mare parte lucrările încă nu suntd 
terminate, — și nici că vord fi terminate 
pănă la finituld lunei curente. Singuri 
numai Englesii suntd cei mai înaintați, 
și și ei numai în secția industrială. în
colo, mișcarea ce domnesce încă cu des

pachetarea lădiloră, cu aranjarea obiec- 
telorii, cu construirea de chioșcuri, cu 
văpsirea de galerii, etc. etc. e aprope de 
neînțelesîi. E unii adevărata chaosă ce se 
presentă ochilor!! observatorului și chao- 
sulă e cam greu de descris!!.

Ou tote acestea voiu încerca să Vă tri- 
mitt! d’acum câteva schițe generale asupra 
acestei minunate Exposiții, rămănendă, 
ca după inaugurarea ei, se Vă comunică 
câte ceva despre fie-care secțiă in parte.

Voiu începe cu Exposițiunea colo
nială de pe esplanada Invalidiloră.|

Străbătând!! cine-va pe acostă în- 
cântătore esplanadă, ilusia unei călătorii 
în extremul!! orient!! i-se impune la 
fiăcare pasă. Ori unde ar privi visita- 
torulă-călătoră (seu călătorulă-visitatoră, 
decă preferiți) nu vede decâtă gigantice 
construcțiunl orientale, împresurate de 
plantațiunl exotice, între cari ici și colo 
se ascunde câte o grotă artificială.

Exposițiunea colonială francesă e 
întregă, perfectă.

Seria construcțiuniloră exotice se 
deschide cu edificiulă gingașă și grațios 
ală Algeriei, ce de departe încă atrage 
atențiunea nostră prin sveltele ei mina
rete. In interiorulu acestui paiață Alge
riană voră figura produsele industriale și 

agricole ale Algeriei. Pe păreții săliloră 
nisce chărțl giografice speciale, esecutate 
de pictori speciali, inițieză pe visitatoră 
în geografia Algeriei.

După Algeria, vină Tunisulă, Ana- 
mulă, Tonkinulă, ună teatru anamită, 
Cochinchina, Indiile Neerlandeze (Java, 
Sumatra) și Cambodge.

In fața acestoră construcțiunl, ce 
prin stilulă loru caracteristică, prin or
namentele loră bizare, prin gardienii lor 
cei negri și buzațl, ne reamintescă Ori
entală celă misteriosă și în veci intere
santă — dică, în fața tuturoră acestoră 
palate, se ridică severă și monumental 
palatulă ministeriului de resboiu, — și 
câțl-va pași mai încolo, d’o parte Expo- 
siția poșteloră și telegrafeloră, er de altă 
parte edificiulă societății filantropice 
francese, în care tote consumațiile, atâtă 
la dejună, câtă și la prândă, au uniculă 
prefă de 10 centime.

Nu sciu ce voră fi gândindă alții 
de disposiția acesta a monumenteloră 
puse față în față, der pe mine, arangia- 
mentulu loră m'a făcută se me gândescă 
la celebrulă versu ală lui Virgilă: De
ficitare superbos et parcere victis. Căci 
totulă e așa întocmită, ca și cum ar 
vrea să bage idea acesta în capetele 

biețiloră Negrii, că numai supunerea lor 
îi pite face părtași de binefacerile civi- 
lisației și a carității umane, pe când cu 
independența loră nu potă să ajungă 
decâtă în fața baioneteloră europene. 
Tristă, der fatală alternativă.

Intre aceste două serii de zidiri, în 
fondulă orisontului, se întinde maiestosă 
palatulă Invalitjiloră construită de Lu- 
dovică XIV și zarea se închide cu gi
gantica cupolă aurită, sub care odich- 
nescă rămășițele lui Napoleonă I.

Dela esplanadă, spre a ajunge pe 
câmpulă lui Marte, trebue să apucămă 
pe Quai d’Orsay, ce ne duce, paralelă cu 
Sena, pănă la piciorele turnului lui 
Eiffel.

Pe acestă imensă cheu suntă înși
rate, în două rânduri, seoțiile agricole ale 
diferiteloră State europene.

Nefiindă încă gata, le-am parcursă 
repede. Cu tote acestea vi-le potă înșira 
precum urmeză: Mai întâi e Anglia, vină 
apoi secțiile Belgiei, Rusiei, Austro-Un- 
gariei, României, Americei de Nordă, 
Spaniei și a Franciei.

La finea acestoră secții e așeejată o 
vastă panoramă colonială și alăturea de 
ea se ridică palatulă Companiei generale 
transatlantice francese.

[Urmarea pe mâne.]
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Onou. „Bușii — a spusă d. Stambulov
— voră să ue înșele, cum au făcută și 
în anula 1886, când au ceruta îndepăr
tarea principelui Alexandru, pentru ca 
să trimeță pe generalula Kaulbars și să 
provoce anarchia în Bulgaria*. Situa- 
țiunea de adl a Bulgariei e preferabilă 
situației din celelalte state balcanice, cari 
nu au sciuta să scuture influința rusescă.
— E de notata, că „Correspondance de 
l'Estu e sub inspirația diplomației ru- 
sescl și deci ne putema esplica atitudi
nea dușmănescă față cu omula de stata 
ala Bulgariei, care a luptată multa în 
contra influinței ruse în principatula 
bulgara.*

Conferința pentru Samoa.
Despre tractările din sînula confe

rinței samoane, ce se ține în Berlina, se 
păstreză cela mai mare secreta. Unele 
comunicări, ce s’au publicata asupra 
tractăriloră, au fosta desmințite de con
tele Herbert Bismarck. Se dice, că în 
ședința a doua de Sâmbăta trecută, s’ar 
fi ajunsa la o înțelegere în privința o- 
cupării de țări și pretențiuniloră asupra 
lora, precum și asupra cestiunei pose- 
siunei de țări. „Times* mai spune, că 
s’a alesa o sub-comisiune, care are să 
se ocupe cu viitorea formă de guverna. 
Samoanilora li-se lasă să’șl alegă pe re
gele, și așteptă conferința ca ei să alegă 
pe Malietoa. Din contră esistă diferințe 
în privința controlului ce au se’lă eser- 
cite în Samoa puterile congresuale (dela 
Vasington în 1887). Imputerniciții ame
ricani sunta hotărîțl să nu consimță cu 
nici o propunere, care ar acorda Ger
maniei chiar și numai aparența unei 
predominări politice. Se crede că totă 
se va ajunge la o definitivă înțelegere 
prin aceea că Germania va ceda.

Căletoria Regelui Italiei la Berlină.
După mai multe deliberări, ministe- 

rula italiana a decisa în fine, ca minis- 
trula-președinte Crispi să însoțescă pe 
regele Humberto în călătoria sa la Ber
lina. Regele va părăsi Roma la 19 
Maiu și sosirea sa în Berlina e așteptată 
pe diua de 21 Maiu.

SC1R1LE BILEI.•
Pentru biserică. Despre răposatula 

de piă memoria Partenie Trombitașiu de 
Bethlen, protopopă gr. or. alfi Tergu-Mu- 
reșului, comunică „Tel. Rom.*, că în- 
tregă averea sa, constătătore din 5000 
fi. bani și alte realități, le-a testata bi- 
sericei, căreia a servita cu credință mai 
bine de o jumătate da secula.

** *
Dela Exposiția din Parisu se telegra- 

fiază următorele : Președintele Republicei 
a fosta primita în fața secțiunii româ- 
nescl de cătră domnula George Bibescu, 
câta și de cătră întrega personalula 
secțiunii. Comisarulă generala a cjisă 
președintelui Republicei, câta de multa 
Românii, luânda parte la esposițiunea 
Universală, se simtă fericiți de a da 
Franciei o nouă dovadă de afecțiunea 
lora pentru aceea, pe care o numesca 
sora lora cea mai mare. D. Carnot a 
lelicitata forte multa pe domnula Bi
bescu pentru răușita secțiunii românescl, 
strigătele de: „Trăiască România!* au 
salutata alocuțiunea președintelui Repu
blicei. Fetele românce, în costuma na
ționala, au provocata una adevărata en- 
tusiasma.

** *
0 nonă esoursiune școlară au făcuta 

elevii dela școla comercială română din 
loca sub conducerea d-lui profesoră Ar- 
seniu Vlaicu erl în 26 1. c. la morile 
d-lui Friedrich Pellionis de pe Tocile. 
Amândouă morile — una condusă cu 
vaporă și apă, alta numai cu apă — 
sunta întocmite după sistemele cele mai 
nouă în privința mașinăriiloru, așa încâta 
dau tote productele în stare de perfec
țiune deplină.

** *
Servitors dispărută. In Nr. 91 de 

Dumineca ala „Gazetei* ama adusă soi

rea, că în Făgărașă a dispărută o ser- 
vităre, Ana Boga, creștină, care servea 
la moșa ovreiescă. Etă ce i-se comu
nică acum „Telegrafului Română* despre 
acesta casă : „Nisce argăsitorl, căutândă 
o piele pe rîulă Făgărașului în josă, au 
dată din întâmplare peste o pietră mare 
și, în nemijlocită apropiere, de ună lucru 
mole. La începută credură, că e pielea, 
ce o căutau și răsturnândă bolovanulă, 
spre marea loră mirare, găsiră cada- 
vrulă fetei. Bolovanulă a fosta aședată 
tocmai pe capa. Făcendu-se cercetare 
s’a aflată, că în mai multe locuri pe 
trupă are împunsături. Vecinii se mirau 
câtă de bine trăesce fata la rnoșă și în- 
trebând’o, ea 11-a spusă, că mancă carne 
forte multă, îi dă vină din greu, nuci 
și cafea, astfelă, că ea părea pusă pe’n- 
grășate. O mare agitațiune domnesce 
în poporă, și între Jidovii din comitată 
se vede o mișcare îngrijitore. Făgăra- 
șulă e desă cercetată de mulțime de Ji
dovi, de când s’a aflată fata. Așteptămă, 
ca la rândulă său justiția să-și facă da
toria, cu atâtă mai vertosă, că acesta 
este ală treilea casă și totă cu numita 
moșă întâmplată. Domnescu temeri chiar 
de răscălă formală.*

** ♦
Fabrica de celulosă. Vinerea trecută 

a fostă în ZărnescI pertractarea pentru 
licențiarea clădirei fabricei de celulosă 
și a fabricațiunei insășl. Pertractarea s’a 
făcută sub președința viceșpanului Gră- 
moiu, respective în ce privea licența 
fabricațiunei sub aceea a d-lui pretore 
Popeneciu. Comunele de prin prejură, 
precum și fabricantulă de spirtă Zeii au 
protestată prin advocații loru în contra 
înființării acestei fabrice, deărece, dică 
ei. s’a constatată, că celulosă se prepară 
cu materii venindse și că de aceea ame
nință a se strica apa dinprejură, din 
care bendă vitele se potă bolnăvi. Din 
asemeni cause o fabrică de celulosă în 
Boemia a fostă închisă. Consorțiulă fa
bricei, se dice, că a asigurată pe pro
prietarii din Tohanulă vechiu, că le va 
da despăgubire pentru ori ce pagubă ce 
s’ar constata în modă oficială. Licența, 
atâtă pentru clădire, câtă și pentru fa- 
bricațiune s’a acordată consorțiului, er 
advocații memorați au apucată calea re
cursului.

** *
Despăgubire pentru regalii cere ora- 

șulă Sighișora 483,000 fl.
* * *

Postii de magistru poștalii e de ocu
pată, pe lângă cauțiune de 100 fl., în 
Nadeșa, comit. Ternavei mici. Lefa: 
150 fl. pe ană, 40 fl. cheltuell de cance
laria, 12 fl. cheltuell de distribuire și 
ună paușală de espedare ce se va ho
tărî ulterioră. Petițiile se adreseză la 
direcțiunea poștală din Sibiiu.

** •«
Focă. In Merghindală au arsă edi

ficiile economice la șepte locuitori, 
împreună cu 3 boi și 6 porci.

* *
Compasă vamalii. Sub acesta titlu 

museulă comercială c. r. din Viena a 
publicată o colecțiune de tarifurl va
male de importă de-ale tuturoră state- 
loru europene, apoi de-ale Algeriei, E- 
giptului, Marocului, Tunisului și State- 
loră unite ale Americei de nordă, îm
preună cu o enumerare a tractateloră 
comerciale ș. a. La însărcinarea minis
trului ungurescă de comerță, camera de 
comerță și industria din Brașovă atrage 
atențiunea celoră interesați asupra aces
tui „Compasă vamală* cu observarea, 
că subscripțiunl la acestă lucrare se potă 
face până la 15 Maiu n. la numita ca- 
»meră. In casă când s’ar subscrie celă 
puțină 100 de esemplare pe la tote ca- 
merile comerciale și industriale, museulă 
comercială o. r. e gata a face subscri- 
banțiloră cunoscute schimbările, ce s’ară 
ivi pănă la alcătuirea unei nouă edițiunl 
gratuită prin cernerile de comerță în 
tipăritură daosebită, afară de modificări 
mai mari.

* *

Legea scoleloru in Austria. Guver- 
nulă austriacă a presentată proiectulă 
de lege asupra școleloră primare, care e 
de multă timpă așteptată atâtă de li
berali, câtă și de clericali. Acestă pro
iectă se deosebesce de proiectulă cleri
cală ală principelui de Lichtenstein, în 
acestă sensă, că școla confesională re
clamată de congresulă catolică nu se 
află stabilită în proiectă. Totuși în elă 
se dice, că autoritățile eclesiastice, după 
înțelegere cu autoritățile școlare, voră 
ave dreptulă de a fixa numărulă ore- 
loră ce se voră consacra instrucțiunii 
religiose. ț)iarele liberale se arată des
tulă de satisfăcute, ele se așteptau la 
ună proiectă de lege mai clericală ; re
gretă totuși jignirea legei școlare ac
tuale.

Din dieta nnprescă.
Pentru complecta^ea desbateriloră 

dela 3 Maiu în dieta din Pesta, despre 
care amă vorbită în Nr. 91 ală „Gazetei*, 
mai amintimă următdrele :

Br. Ivor Kaas îșl esprimâsperanța, 
ca bugetulă de față să fiă celă din ur
mă bugetă ce-lă presintă Colomană 
Tisza.

Akos B e o t h y : Amină ! (Ilari
tate.)

Br. Ivor Kaas dice, că reconstru
irea cabinetului numai atunci pote ave 
succesă politică, decă ministrulă-preșe- 
dinte nu mai rămâne multă timpă în 
fruntea cabinetului. Coloman Tisza a 
lucrată în timpă de 14 ani atâtă de 
multă la consolidarea țării, încâtu în cele 
din urmă a fostă silită — să se consoli
deze pe sine. (Ilaritate și aplause.) Vor- 
bitorulă dice, că e aderentă ală pactului, 
der Tisza nici n’a îmbunătățită pactulă, 
nici nu l’a desvoltată. Desvoltarea ar fi 
trebuită să urmeze în două direcțiuni : 
ântâia problemă ar fi fostă maghiari- 
sarea dinastiei, a doua naționalisarea 
armatei. (Amintimă, că Ivoru Kaas nu 
e Ungură, ci Daneză. — Red.h» După 
votarea legii militare n’ar fi trebuită 
să mai stea Tisza la cârmă, deorece 
reconstrucțiunea cabinetului nu pote ave 
succesă, fiindcă moralulă unui omă nu 
pdte spăla imoralitatea altuia. (Aplause 
și aprobări în stânga și stânga estremă.) 
Rămânerea lui Tisza la putere e singura 
pedecă ce stă în cale reconstruirei Un
gariei. Tisza numai o datorință mai are 
cătră patriă: datorința de a demisiona. 
(Aplause îndelungate în stânga și’n stânga 
estremă.)

Nicolau Boncxa vorbesce pentru 
guvernă și nu mai găsesce nici o altă 
nenorocire decâtă că; lipsesce încă și 
acum genialulă ministru de economia 
poporală, care să arate națiunei drumulă 
spre bună-stare, spre înflorire. Vorbi- 
torulă dice, că să se grăbescă cu pre
facerea administrației în administrația 
de stată, guvernulă să nu mai lase a 
se face restaurarea comitateloră pe du
rata de șese ani, ci să creeze ună pro- 
visoriu.

Ignaz Helfy <}ice, că ministrulă de 
finanțe ar fi făcută bine, decă ar fi disă : 
Să lăsămă să se odichnescă puțină na
țiunea, ca să se ridice bunăstarea, astfelă 
vomă pute mai târziu esploata mai bine 
speciele de dare ce esistă deja, ernu să 
mai espunemă la vexațiuni poporulă, 
care si așa e destulă de apăsată. Vor- 
bindă de reconstruirea cabinetului, cjice 
că proiectulă militară de lege ar fi tre
buită să răstorne pe ministrulă preșe
dinte, pe celă de honverjl și pe celă de 
instrucțiune; din contră au cădută celă 
de comerță, celă de justiția și celă de 
finanțe. (Ilaritate). Se miră cum stă în 
acestă cabinetă Szilagyi, care e aderentă 
ală administrației de stată.

Emerică Hollaky se plânge de 
negligerea Ardeiului. Guvernulă a îm
părțită astfelă autoritățile în Ardelă, 
încâtă elă orl-ce orașă mai mare a cău
tată să și-lă câștige ca corteșă, ori prin- 
tr’ună postă la tribunală ori printr’ună 
postă în comitată. Când era Tisza în 

oposițiune a promisă Unguriloră din 
Săcele, că în interesulă loră va face 
totă ce se pote, și cu tdte astea nici 
adl nu suntă regulate afacerile loră. 
Vorbitorulă se plânge, că în Ardelă 
trebue să se vendă cerealele cu unu-doi 
florini mai eftină ca în alte părți. Acum 
11 ani ministrulă președinte s’a dusă la 
Sepsi-Sângeorgiu și la primirea unei fete 
îmbrăcate ’n albă i-s’au pusă în gură 
cuvintele, că Săcuii suntă fericiți numai 
din timpulă de când guverneză Tisza. 
Să mergă acum ministrulă acolo și să 
vedă cum sărăcesce poporulă. Nu se 
va găsi nici unulă în partida guvernului, 
care să potă dice despre Tisza, că a 
fostă omă dreptă! (Aplause ’n stânga și 
în stânga estremă. Mare larmă și miș
care ’n drepta).

Ioh. Hock critică bugetulă culteloră 
și constată cu părere de rău, că pentru 
instrucțiune se întrebuințeză numai a- 
cele fărîmiturl, care cadă dela masa mi
litarismului. Vorbindă de corupțiunile 
de pe la alegeri, Hock dise, că cei 300 
fl., ce i-a primită cerculă său electorală 
spre scopuri electorale, nu potă trece 
dreptu acusare contra personei sale, căci 
ei caracteriseză nu persona sa, ci pracsa 
generală și potă înfiera numai sistemulă 
electorală domnitoră. (Vii aprobări în 
stânga și’n stânga estremă.)

Ministrulă Tisza, dise, cu privire la 
imputarea ce i-a făcut’o Hollaky, că e 
omă nedreptă, cumcă nu recunoscu în
dreptățirea astorfelă de afirmări drastice. 
Nu-i vorbă, a nu recunosce e ușoră, der 
a dovedi e greu, și asta d-lă Tisza n’a 
făcut’o, ci s’a mulțămită să-lă aplaude 
mamelucii.

ACADEMIA ROMANA.
In.scîin.ța.xe.

[Urmare și fine].

Operele ce se voră recompensa cu 
acestă a doua serie de premie voră 
tracta cu preferință despre materiile ur- 
mătore :

a) Scrieri seridse de istoriă și sciin- 
țele accesorii ale istoriei, preferin- 
du-se cele atingătore de istoria țăriloră 
române ;

b) Scrieri de religiunea ortodoxă, de 
morală practică și de filosofiă;

c) Scrieri de sciințe politice și de 
economia socială ;

d) Tractate originale despre sciințele 
esacte ;

e) Scrieri enciclopedice, precum dic
ționare de istoriă și geografiă, în cari să 
intre și istoria și geografia României ; 
dicționare generale seu parțiale de sct- 
ințe esacte de arțl și meserii, de admi- 
nistrațiune și jurisprudență și alte ase
meni lucrări utile și bine întocmite ;

f) Cărți didactice de o valore în
semnată ca metodă și ca cuprinsă ;

g) Dicționare limbistice în limba ro- 
mânescă, mai alesă pentru limbile antice 
și orientale, adecă limba latină, elenă, 
sanscrită, ebraică, arabă, turcă, slavonă 
veche și altele ;

h) PublicațiunI și lucrări artistice 
de o valore seriosă, adecă relative la ar- 
țile plastice, architectură, sculptură, pictură, 
gravură și chiar opere musicale seriose, 
pe cari aceste tote Societatea Academică 
Română le va pute apreția atunci, când 
îșl va întinde activitatea ei și asupra tu
turoră materiiloră de bele-arțl.

i) Scrieri de pură literatură română 
în prosă și în versuri, precum poeme, 
drame și comedii seriose, — mai alesă 
subiecte naționale, — și orl-ce alte opere 
de înaltă literatură. Acestora mai cu 
semă ași dori 6ă se acorde Marele Pre
miu Năstureii, când voră fi judecate ca 
avend ună merită cu totulă superioră, 
spre a se da astfelă o încurajare mai 
puternică desvoltării literaturei națio
nale.

La acestea se mai adaogă urmă- 
torele disposițiunl luate de Societatea Aca
demică :

1. La concursurile acestoră premii 
se potă presenta și opuri preînoite in nouă 
edițiunl, cari se voră fi retipărită în cur- 
sulă anului de autori în vieță.

2. După cuprinderea chiar a testa
mentului, traducțiunile din limbi străine 
suntă escluse dela concursă ; se va face 
însă escepțiune pentru acele traducțiunl 
de pe opuri străine clasice, cari:

a) seu prin dificultățile învinse ale 
unei perfecte reproduceri în versuri româ
nescl, voră constitui adevărate opuri li
terare ale limbei române ;
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b) seu prin anexarea de elucidări și 
note sciențifice eu totulă proprie tra
ducătorului. îșl voră fi însușiți! meri
tele unorft lucrări originale în limba ro
mână.

3. Cărțile premiate de Academia 
Română din alte fonduri ale sale seu cele 
tipărite din iniț:ativa și cu spesele ei nu 
potă intra la concursă pentru Prenriele 
Năstureii! din seria B.

4 Premiile Năstureii! din seria B se 
potă acorda nu numai unora opuri com
plete, ci și părții unui opa tipărită în 
cursula anului, cu condițiune însă ca 
acostă parte să fiă de valorea și de în
tinderea unui volumă și nu de a unei 
simple făsciore, (minimum 400 pag. for
mata în 8° garmond).

5. Premiarea unei părți a unui opa 
la una concursă anuala nu împiedecă 
premiarea unei alte părți a aceluiași opa 
ia una concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime 
vora pute fi admise la concursula căr- 
țiloru tipărite, er autorii loră, spre a primi 
premiile acordate, vora trebui să justifice 
proprietatea lora.

IV. Premiulu statului Eliade-Rădu- 
lescu, de 5000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anula 1890 celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următorului subiecta :

„Istoria școleloru in țerile române in 
prima jumetate a secolului XZX pănă la 
anulă 1864“

Terminula presentării manuscrise- 
lora la concursă va fi 31 Decemvrie 
1889.

V. Premiulă Associațiunei Craiovene 
pentru desvoltarea învățământului publică, 
în sumă de lei 1.500, se va decerne în 
sesiunea generală din anula 1890, celei 
mai bune cărți didactice în limba română 
din care se vora fi tipărită dela 1 Ianua
rie 1887 pănă la 31 Decemvre 1889. 
Acestă dată este și terminula extrema 
ala depunerii la cancelaria Academiei, în 
12 exemplare, a cărțilora propuse pentru 
concursă.

VI. Premiulă statului Eliade-Rădu- 
lescu, de 5,000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anula 1891 unei cărți 
scrise în limba română cu conținuta li
terara, care se va judeca mai meritorie 
printre cele publicate dela 1 Ianuarie 1889 
pănă la 31 Decemvre 1890.

VII. Premiulă Alesandru Ioană Cuza, 
de 10,000 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anula 1891 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra ur
mătorului subiecta:

„Istoria Româniloră dela Aureliană 
pănă la fundarea Principateloră.“

Terminula presentării manuscriselor 
va fi 30 Noemvre 1890.

VIII. Premiulă G. San-Hlarină, în 
sumă de 1500 lei, se va decerne în se
siunea generală din anula 1891 celei 
mai bune lucrări asupra următorului su
biecta :

„Considerațiunl asupra comerciului 
României cu țările străine atâtă la Ori- 
entă, câtă și la Occidentă, încependu cu 
secolulă alo XVl-lea pănă la anulă 1860“.

Terminula presentării manuscriselora 
la concursă va fi 31 Decemvre 1890.“

IX. Premiulă statului Lazăru, de 
5000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anula 1891 celei mai bune lu
crări în limba română asupra următorului 
subiecta :

„Igiena țăranului română. Locuința, 
încălțămintea și îmbrăcămintea. Alimenta- 
țiunea in diferite regiuni ale țăreiși in di
ferite timpuri ale anului.“

Terminula presentării manuscrise
lora la concursă va fi pănă la 31 Decem
vre 1890.

X. Premiulă statului Eliăde Radu
lescu, de 5000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anula 1892, celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următorului subiecta :

„Naseerca și imormbntarea la Romani. 
Daiine și credințe. “

Terminula presentărei manuscrise
lora la concursă va fi pănă la 31 De
cemvre 1891.

XI. Premiulă statului Lazăru, de 
5000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anula 1893 celei mai bune lu

crări in limba română asupra următorului 
subiecta :

„Studiulu vinuriloră din România din 
punctulă de vedere economică și ală com- 
posițiunii loră chimice

Manuscrisula va trebui să cuprindă 
materiă pentru circa 300 pagine de țipară 
în 8° garmond.

Terminula presentării manuscriseloră 
la concursă va fi pănă la 31 Decemvre 
1892.

XII. Premiulă I). Răgi Vasilie, de 
5000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1894 unei cărți scrise 
în limba română și publicată în tim- 
pulă dela 1 Ianuarie 1888 pănă la 31 
Decemvre 1893, ală cărui cuprinsă va fi :

Istoria comerciului la Români, seu 
starea actuală a comerciului in România, 
seu studii asupra Icgislațiunei comerciale in 
Statulu română, seu ori-ce alte subiecte 
privitore la comerciulă română.

XIII. Premiulă statului Eliade-Ră- 
dulescu, de 5000 lei, se va decerne în 
sesiunea generală din anula 1894 celei 
mai bune lucrări scrise în limba română 
asupra următoriului subiecta:

Studiu asupra basmeloră române in 
comparațiune cu legendele antice clasice și 
în legătură cu ale poporeloră învecinate și 
ale tuturoră poporeloră romanice.

Terminula presentării manuscriseloră 
la concursă va fi 31 Decembre 1893.

NB. Manuscrisele lucrăriloră puse 
la concursurile premieloră de sub N-rii 
IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII și XIII 
se voră presenta anonime, purtândă o 
devisă, care va fi reprodusă pe ună 
plică sigilată conținenda numele concu
rentului.

Academia îșl reservă dreptulă de a 
tipări în publicațiunile sale lucrările ce 
se voră premia.

Premiile se voră da autorilora nu
mai după tipărirea lucrăriloră premiate.

TELEGIIAMELE„GAZ.TIIANS“
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Beri inii, 9 Maiu. In cercurile bine 
informate nu se scie nimicu despre 
logodna prințesei Victoria de Pru
sia cu moștenitor ulii tronului ro
mânii.

Beri nu, 9 Maiu. Prințulfl Bis
marck nu s’a înfățișată în parla
mentă. In loculu lui a poleraisatu 
Botticher cu contrarii proiectului 
de lege pentru asigurarea betrâ- 
nețeloru, împutândiî conservatori- 
loru purtare neconsecventă.

Roma, 9 Maiu. Respuncțendu 
la interpelările în privința politi
cei africane, a declarată ministrulu- 
președinte Crispi, că guvernulu 
italiană nu voiesce se facă cuce
riri, der se va strădui în totdeuna 
a păstra și apera interesele și veița 
Italiei.

Mulțumită publică
se aduce pentru suprasolvirl la petre
cerea dată de mai mulțl tineri români 
din locă, în folosulă fondului studenților 
săraci dela școlele medii de aci, Dom- 
niloru :

Frații Stănescu 3 fi. Grigorie Birea 
1 fi. Ioana Dușoiu sen. 1 fl. N. Petrea- 
Petrescu 1 fi. Vasilie Gămulea 1 fi. 
Diamandi Manole 1 fl. Dum. Pascu 1 fi. 
N. N. 1 fi. D-na Elena Sotiră 1 fi. An- 
dreiu Bârseanu 50 cr. Locot. Popa 50 cr. 
Ltn. de art. N. N. 50 cr. Al. Bolinti- 
neană 50 cr. N. N. 50 cr. D. Popă 
50 cr. Ltn. Brantsch 60 cr. A. Vlaicu 
50 cr. D-na Steriu 50 cr. I. G. Ionă 
50 cr. N. N. 1 fl. N. N. 1 fi. Totală 
18 fi.

Prin d-lă Ioană Purcărea s’a predat 
suma de 25 fi. președintelui comisiu- 
nei administrative a fondului studențiloră 
săraci.

D-ra Victoria Vodă, fiica preotului 
română Andreiu Vodă din Ormenișulă de 
Câmpiă, îșl va serba cununia sa cu d-lă 
teologă abs. Basiliu Hopârteană în cjiua 
de 19 Maiu n. c. orele 3 p. m. în bise
rica gr. cat. din Ormenișulă de Câmpiă.

Adresăma tinerei părechl sincerile 
nostre felicitări!

DIVERSE.
Consumația vinului de Champagne. 

Marele fabrici în cari se prepară renu- 
mitulă vina de Champagne au obiceiulă 
de a-șl încheia bilanțulă anuală cu diua 
de 31 Martie. In sensulă acestui bilanța 
s’au trimesă în decursulă anului trecută 
în diferitele părți ale lumei 2^558,084 
butelii, adecă cu 2.223,760 butelii mai 
multă ca în anulă precedentă. Se ’nțe- 
lege, aici nu suută socotite nenumăra
tele cantități de vinuri ce se prepară în 
Francia și se vendă ca vinuri de Cham
pagne, fără ca să fi văcjută vre-odată 
Champagne-a.

Revoltă în Mexiko. In Silao, ună 
orașă cu 6000 locuitori ală provinciei 
Guanajuato în Mexiko, au fostă deună- 
dile turburărl seriose. Cinci preoți ie- 
suițl au fostă arestați pentru predicele 
ce le-au ținuta. Poporula se înarmâ și 
ataca închisdrea, ca sS’i libereze. Pre- 
fectulă, care căuta să potolescă poporulă, 
fu omorîtă printr’o împușcătură. Atunci 
garda temniței împușcă asupra poporului, 
omorîndă două sute persone și rănindă 
pe mulțl.

0 bună lecțiune. Miculă orașă Alleyan 
în Michigan a fostă deunădile în mare 
ferbere, Vr’o douespredece femei, înar
mate cu bice și sub conducerea unui 
bărbată mascată, pătrunseră noptea în 
casa unui ore-care Haribert, care se afla 
în serviciu la o fabrică de hârtiă. Con- 
ducătorulă femeiloră ridică din pată pe 
Haribert, care durmea, și-lă tîrî în sim- 
plulă costumă de nopte pe stradă. Aci 
fu legată și femeile îucepură a’lă biciui. 
Cu tote strigătele grozave de durere ale 
lui Haribert, femeile îlă bătură pănă ce 
obosiră cu totulă. Causa acestei pedepse 
fu următorea : Haribert îșl bătuse de re- 
pețite-orl nevasta și pe lângă aceea se 
înamora într’o femeiă mai tînără. Acesta 
încă a fostă amenințată cu aceeași pe- 
depsă, decă nu va părăsi imediată ora- 
șula. Așa îșl răsbună femeile din Alleyan.

Documente matrimoniale. Se scie, 
că Germania se ocupă a-șl preface co- 
dulu civilă. Voindă să fixeze versta la 
care Germanii și Germanele să se potă 
căsători, verstă, care variază după dife
ritele provincii, a pusă să se caute re- 
gulele în ființă în diferitele țări ale Eu
ropei. Reese din aceste căutări, că în 
Rusia bărbații se potă căsători la versta 
de opt-spre-4ece ani și femeile la șese- 
spre-dece ani; în Francia, Belgia și în 
România, bărbații la opt-spre-cjece ani 
și femeile la cincl-spre-ijece ani. Totă 
așa e și în Ungaria pentru protestanți, 
der catolicii se potă căsători: bărbații 
la patru-spre-dece ani și femeile la doi
sprezece, ca și în Spania, în Grecia, în 
Portugalia și în Elveția; în Austria se 
potă căsători bărbații și femeile, dela 
patru-spre-dece ani. In Englitera și în 
Turcia nu esistă verstă minimă.

Unii (jiaru falsificată- Riarulă „Ba- 
taille“ din Parisă a publicată în numă- 
rulă său de Marția trecută nota urmă- 
tore pe pagina înteiu : „Aflâmă în ulti- 
„mulă momenta, că d. Rochefort a rein
trata în Parisă. O indiscreția ne permite 
„să reproducema prima pagină pe care 
„„l’Intransigeantu o va consacra acestui 
„evenimentă estraordinară. O dămă sub 
„tote reservele“. A patra pagină era 
într’adevără o reproducere fdrte esactă 
a Ziarului „l’Intransigeant“, atâtă în pri
vința caractereloră tipografice, câtă și 
a punerei în pagine. Una prim articolă 
semnată Henri Rochefort conținea o stră
lucită renunțare a acestuia la boulan- 
gismă, și tote celelalte articole și entre- 
fileurl semnate cu numele redactoriloră 
„Intra6igeantului“ erau concepute și scrise 
în spiritulă și stilulă obicinuita la re
dacția Ziarului „l’Intransigeant“. CâțI-va 
venZătorl de Ziare au voita să împingă, 
din nenorocire pentru ei, cam prea de

parte acestă „șarjă glumeță“. Indoindă 
Ziarula în așa chipă, că numai titlulă 
„Intransigeantu să fie vidibilă, ei îlă 
strigau și îlă vindeau ca foia lui Roche
fort. OrI-cine îșl pote închipui decep- 
țiunea și furia bulangiștiloră, cari plăti
seră cu banii lord o foie ce’i împovăra 
cu înjurături. Numerose reclamațiunl 
fiinda adresate redacțiunei „l’Intrasigeant“ 
casierula acestui Ziară a stăruita ca ven- 
detorii Ziarului „Bataille“, cari săvîrși- 
seră acesta faptă, să fiă conduși la co
misariatele de polițiă și arestați; elă a 
și depusă o plângere de escrocheriă în 
contra lord. După ce s’a constatată do- 
miciliulă loră și s’au dresată cuvenitele 
procese verbale, au fostă puși în liber
tate. Riarulă „Bataille“ nu a fostă con
fiscată, după cum se răspândise sgomo- 
tulă în primele momente.

NECROLOGU. Subscrișii cu inima 
frântă de durere aducă la cunoscința 
tuturoră rudeniiloră și amiciloru,că multă 
iubitulă loră moșă și socru Partenie Trom- 
bitaști de Bethlen, parochă și protopres- 
biteră gr. or. ală tractului M.-Oșorheiu- 
lui, după ună morbă greu și îndelungată 
a răposată astăZl la orele 8’/2 dimineța, 
în ală 77-lea ană ală vieții, ală 55-le ală 
preoției și al 53-lea al protopopiei sale. Osă- 
mintele multă regretatului defunctă se 
voră așeZa spre odihna veclnică, Marți 
la 25 Aprilie (7 Maiu) a. c. la 2 ore d. 
a. în cimiterulă bisericei gr. orientale 
din loca.

Fiă-i țărina ușără și memoria neui
tată !

M.-Oșorheiu, la 23 Aprilie (5 Maiu) 
1889. (Casa parochială Nr. 6, strada bis. 
române.)

Irina Trombitașă n. Moga ca noră. 
Veronica, Silviu și Irina Trombitașă, ca 
nepoți.

Ctirsiilîî pieței Brașovu
din 9 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.38
Arginta românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperial! - - - -
GalbinI
Scris, fonc. „Albinau6’/0 

n r. „ b’/o
Ruble rusescl - - -
Discontulă - - - -

n 9.30 n 9.34
n 9.42 ti 9.45
ti 10.60 10.65
n 9.60 ti 9.65
H 5.55 n 5.60
r> 101.— H —.—
ti 98.50 n 99.—
ji

6’/:'
126.—

-8’/o pe
» 

anii.
127.—

Cursulu la bnrsa de Viena
din 8 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.35
Renta de hârtiă 5“/0 ------ 97.45
împrumutul^ căiloră ferate ungare - 142.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emis une) - - 113.50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.50 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.50
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.50
Bonuri cu ol. de sortare - - - - 105.50
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.50
Bonuri croato-slavone ----- 105.  
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99.75
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 142.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.50
Renta de hârtiă austriacă ... - 85.55
Renta de argintă austriacă - - - - 85.75
Renta de aură austriacă.........................110.10
LosurI din 1860 ....... 744,_
Acțiunile băncei austro-ungare - - 903.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 309.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d'orl - -- -- -- - 9.44
Mărci 100 împ. germane .... 58.07
Londra 10 Livres sterlings - - - - 118.90

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra in tutungeria I. Gross, in li
brăria Niculae C’lurcu și Adolf 
Albrecht.

n

AutoritA, Nccoziantj, — qutdunquc riceve subite • 
grat uitam cute: Prospctti ecc. delle macchi»t da 
«crivcrc e da copiare, le pin nuove, piu aolidi od 
* miglior mercato.
(lttfl QtPnPV Fabbrlca dl macefcine da Bcrivere e da 
Uliu uluitul] copiare.BerllnoSW.FrledrichitraaaaMK

Editoră și Redaotoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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J>rețuh( abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

3
6

12

trei
șese
unii

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

fi. —
ii. —
11. —

ANUNȚ

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

5 10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu......................................................................2
șese luni............................  . . . . 1
trei luni .

Pentru
anu.
șese luni .
trei luni .

fi. -
fi. —

50 cr.
România si străinătate:

5

..........................................8
............................................ 4

2 
se facti mai ușoru și mai

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Pe
Pe
Pe
Abonamentele

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. fi

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“ g

Cei ce au lipsă de trestiă de 
structură alesă și bine curățită 
— cu preț A moderată —au ase 
adresa la subscrisulu.

Teușu, 26 Aprilie 1889.
Ooanii Teușianu,

proprietara.64,4-4

Sz. 4878-1889.
Brasso vârmegye aiispânjatol

HffiDETMENY
Brasso vărmegyenek szâmvevâileg felulvizsgâlt 1888 evi zăr- 

szâmadâsai az âllando vâlasztmânynak mai napon tartott gyiileseben 
târgyaltatvân az 1886 evi XXI t. cz. 17 §-a ertelmeben mai naptbl 
kezdve 15 napon ât kozszemlere kitetettek; mi es oly megjegyzes- 
sel hozatik koztudomăsra, bogy az egyes szămadăsok az âllandb 
vâlasztmâny velemenyevel egyiitt a fenntemlitett ido alatt az alis- 
pâni kiadb liivatalban a liivatalos orâkban betekinthetok.

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

kir. tan. alispân.70,2-2

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

Budapest a—Predea IA
Tren de 

per- 
sdne

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt I

Trondel Trcnu 
per- 
sdne

Predealu—Budapesta B.-Pesfa-Aradu-Teiuș'S'eiuș-AradA-B.-Pesta Copșa-inieă—Sibiiu

îaccele- I Trenu 
ratu mixC

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare ;
1

Oradea-mare j

Vârad-Velencze
Fugyi-V ăsarheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Năd6șel

|11.10 I 8.—
2.— 
4.05/
5.47
ToT'
7.11

7.40
11.06
2.02
4.18

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințula de susu 
Aiud
Teinșd 
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașfl 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodh 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovd

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55

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

BucurescI
g 18 Predeal*

Timișu

Brașovu

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa

J 
)

Aiudu
Vințulă de sush 
Uiora
Cncerdea
Ghirisn

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
6.24 Blașiu
g.38 CrăciunelH
6.56 Teiușu
7.15
7.41
9.18

10 —
10.09
10.19,Apahida
nS, c,u5iu
12.34 Nădășelil
12.52 Gîhrbău

1.34, Aghireșii
2.19. Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia

Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

5.32

6.43
7.12

7.51
8.17

Timișil
Predealft

BucurescI

2.53
3.28
9.35

P. Ladâny
■ Szolnok
lliKlapeHta

Viena
6.33
2.50

7.301
1.141
1.45i
2.32

“7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.—

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Viena 11.10 2 —
■liida|>emta S.2' > 9.05
Szolnok 11.20 12.41

| 4.10 5.45
Aradu 2.17 4.30 ti. 11

Glogovață 2.37 4.43 6.131
|Gyorok 3.19 5.07 6.3b
IPaulișd 3.43 5.19 6.51,
lladna-Lipova 4.05 5.41 7.10
iConop li.l l'.l 7.37

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulu de josh 
Șibotd
Orăștia
Sinieria (Piski)
Deva
Braniclca
Uia
Gurasada

Berzava
ISoborșinu 
Zamfr 
Gurasada 
pia
Branicica
Deva

’Sinieria (Piski)
jOrăștia
IȘibotu
Vințulă de josă 
Alb a-Iul ia
Teiușn

1.47
2.08

8 55
9.51

Trenu 
mixt

Tr^nă 
(Ia

pers.
Trenă 
mixt

10.50
1.33
3.29

1.55 7.45 
' 7.15 6.05

8 .|2 Soborșind
<j ] . Berzava
<) .1 j IConopil 
g 58 Radna-Lipova

10 17'Paulișu
10.42 Oyorok
11.07 Glogovaf 
11.37
12.-
12.29

Aradu

Szolnok
12.46 ut'KlnpeHtw

1.2b Viena
6.—
3.—

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.36
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
y.53

10.27
10.42 i~ȚȘ.'-----------
10.58 fi 39l
11.35 7 19: Cncerdea
11.39 7 a8rheța
12.31 6.20(:u<1o?i1Tj JM.-Hngata
——j Cernuta
—r-r- Sanpaulu6.05 ,- Mirașteu

2.29 4.35
3.02 5.06
3.46 5.45
4.18 6.17
4.42 6.40

Copșa-mică
Șeica mare 

1 j.jLdinnești 
2.32 Ocna

Sibiiu

11.-
11.21

Siltiiu-Copșa-inicii

Sibiiu
Ocna
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-inică

8.50
9.17
9.45

10.20 
,10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

Cncerdea -Oșorheiu
5.501 BejshinuiA săseseA

, Reghinul-săs.

Sinieria (Piski)-Peiroșemij Petroșeni-Simeria (Piski)

Sinieria 1
6.47 2.42 Petroșeni 9.36 4.26

Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 4.1 6'Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 1102’ 5.58^țegil 12.23 7.26
Banița 11.501 6.40|Streiu 1.12 8.14l’ctroșcni 12.301 <.12 Sinieria 1.51 8.50

Timișora—AraduA ra d s • — T r idb S să ra

8.- i
8.36 li
9.02 i
9.321:

lO.ll.i
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47|vinga
7.30' Orczifalva

“îj Merczifalva
Tiniișora

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— 4.58
7.56 7-

Oșorheiu

Rejgliinulu s&sescA- 
ttșorlieiu-Cucerdea

10.—

^ffureșii-I.udoșii-Bistrița Bistrita-iBuresu-Ijudosii
1 - 9 • ț

Mureșu-Ludoșu 
Ț agU-Budatelecâ 
Bistrița

4.4* >| Bistrița
8 02 Țagd-Budatelecu 
_ __ Mureșu-Ludoșh

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnâză drele de n<5pte.

Aradfl
Aradul d nou
Nemeth-Sagh

6.05 5.48
6.33
6.58
7.29
7.55

I 8.14
9.12

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-SAgh 
Aradulii nou
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

S.
'S.02 
6.32 
7.02
7.23
8.01
8.17 Sinieria (Piski)-l nied

Reghinul-săs. 8.35 8.-, „ „ , I 10.20 9.49> Oșorheiu 1 6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
iSânpaulil 7.40 12.58 11.02
Iernuttl 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșh 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cncerdea 9.40 2.46 12.50

fâlairisu TTisrda

Ghirișd 
Turda

L _o
9.26. 4.191 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

I

Sinieria (Piski) 
Cerna 
Uniedâra

2.18
2.39
3.08

9.41 SigH’îsoi’»—Odorheiu
1,11----- =====

Sighișora
Odorheiu

6$di»rlieiu—Sigkișora
l'iiied.-Sinieria (Pisk.)

6.05 Odorheiu
9.45: Sighișora

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov

=----- l niedera
| erna
1^ 16. Simcria

11.


