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Ministrulă ungurescu de justi
ția Szilagyi nu s’a mulțămitu nu
mai cu scrisorea, ce le-a adresat’o 
alegetoriloru sei din Pojunu, după 
numirea sa ca ministru, ci s’a în
fățișată și în personă în'mijloculu 
loră.

In vorbirea ce le-a rostit’o, a 
desfășurată vederile sale, arătate 
în scrisore, de care e condusă ca 
ministru, cjicendă că principiile și 
direcțiunea sa politică, reformele 
ce le-a amintită pe teremulu jus
tiției și ală administrației le con
sideră ca părți constitutive ale u- 
nei politice liberale-naționale.

Când revenimă asupra vederi- 
loră și principiiloră lui Szilagyi, o 
facem ă, ca din nou se arătăm ă, că 
ele împreună cu reformele ce le 
plănuesce Iacă, ce-i dreptă, parte 
constitutivă din politica națională 
maghiară, Hindu îndreptate în con
tra liberei desvoltărî a naționali- 
tățiloră, și Hindu în adeveră nu 
liberale, ci reacționare.

E vorba de reorganisarea ad- 
ministrațiunei. Pretinsulu liberală 
Szilagyi e pentru Introducerea ad- 
ministrațiunei de statu, Hindu or
ganele administrative numite de 
stată.

Etă o reformă, prin care se 
nimicescă și ultimele resturi de 
autonomiă municipală și se com- 
pleteză opera de centralisare, care 
are de scopă a nimici orl-ce 
desvoltare de sine stătătore în 
stată, nivelândă t6te și puindu pe 
cetățeni la disposițiunea unui gu
vernă, cale urmăresce interese de 
rassă esclusiviste maghiare.

Nu-i vorbă, și pănă acuma re- 
gimulă tiszaistă a fostă tare și 
mare în comitate, făcendă prin 
disposițiile și ingerințele sale din 
autonomia municipală o adevărată 
caricatură. Fișpanî ca Banffy dela 
Bisztrița-Năseudu și ca Bethlenă 
del Ternava mare de multă își 
bată jocă de acestă autonomiă și 
de controla representanțeloru co- 
mitatense; ce va fi însă în viitoră, 
când funcționarii administrativi 
voră fi numiți de guvernă?

Totă ministrulă Szilagyi ne lă- 
muresce și în privința stăruinței 
sale de a se introduce adminis- 
trațiunea de stată. Misiunea ora- 
șeloră pentru întărirea maghiaris
mului e, asupra căreia ministrulă 
de justițiă își îndreptă totă grija 
sa, căci etă ce cfice:

„Interesulu „Maghiariei" cere, 
ca orașele să fiă centre culturale, 
politice și economice ale vieții 
provinciale și puterea întreprin- 
derei economice, cultura națională, 
ce mereu progreseză, și înainte de 
tăte cultivarea spiritului națională și 
ală lirnbei naționale să se respân- 
descă dela ele asupra provinciei. 
Acesta face ca orașele să devină 
factori mari în vieța nostră națio
nală, adevărate centre și conducă- 
tore ale cercuriloră sociale în vieța 
provincială."

Etă de ce d-lă Szilagyi voesce 
cu ori ce preță adininistrațiă de 
stată. E vorba se ajungă guver- 

nulă de a dispune de centrele co- 
mitatense, să le prefacă în focare 
de maghiarisare, și se’nțelege că 
aci se gândesce ministrulă de si
gură la acele comitate, unde e 
și vieță națională nemaghiară, la 
comitatele cu poporațiune prepon- 
derantă română, săsescă, serbescă, 
slovacă ș. a.

E vorba deră de a se intro
duce o administrațiune, care să 
respândescă în provinciă limba 
ungurescă, cultura ungurescă și 
spiritulu ungurescă, o administra
țiune care se maghiariseze.

Acestea suntă „liberalele" re
forme ce le plănuesce „liberalulă" 
Szilagyi. Se pregătesce deci o nouă 
lovitură în contra vieței autonome 
și individuale în stată, ale cărei 
urmări voră fi nouă prigoniri și 
persecuțiuni naționale în contra 
Nemaghiariloră, în contra lirnbei, 
culturei și naționalității acestora !

Nu atâtu îmbunătățirea admi- 
nistrațiunei celei rele asiatice pre
ocupă der pe Szilagyi, câtă mai 
multă ridicarea și întărirea ideii 
de stată maghiară și a naționali
tății unguresc!, precum a vorbită 
între pahare și ună alegătoră de 
ai lui.

Totă mai multă se depărteză 
politicii unguri de linia, ce le-au 
fostă tras’o la începutiilă erei 
nouă constituționale bărbații loru 
de stată cu vederi mai marl și 
prevăcțetdre. Totă mai multă 
mergă lucrurile pe povernișulu fa
tală, pe care Tisza cu ai sei, deși 
au tostă admoniațl, au apucată și 
nu s’a putută opri.

Problema, de care vrea se se 
apuce a o deslega Szilagyi, ca 
să facă stătu națională pe cale 
administrativă, e nerealisabilă, pen
tru că haina ce o croesce elă nu 
se potrivesce pe trupulă acestuia. 
Ceea ce s’a putută face în Fran- 
cia, în Germania și în alte state 
naționale, nu se va pute face nici 
odată în statulă ungară poliglotă.

Decă s’a putută susține o miiă 
de ani elementulă ungurescă în 
aceste țări, acesta are a o mul- 
țămi numai instituțiuniloră loră 
autonăine. Centralism ulu în rea
litate slăbesce puterea rassei ma
ghiare și numai în aparență, pen
tru nisce omeni vanitoși și cu ve-1 
derl scurte, a câștigată maghiaris- 
mulă, de faptă însă au câștigată 
alțl factori, cari esploateză aijl 
înăuntru și în afară nebuniile șo
vini știloră unguri.

Lucrătorii în Austria.
In adunarea generală a partidului 

lucrătoriloră, la care asistau 4000 de 
persons, oratorii Pokorny și Adler, șefi 
ai partidului, au cjisO, că proletariatul»! 
austriacă n’are nimică de așteptată dela 
partidulu conservatoră-clericală seu anti
semită. Lucrătorii austriacl trebue sâ 
continue a forma ună partidă, care să 
n’aiba nimică comună cu liberalii 
nici cu celelalte grupuri și să urmărescă 
înainte de tote cucerirea libertățiloră po
litice ca basa programei socialiste. In
tre celelalte revendicări, lucrătorii aus

triacl reclamă sufragiulă universală, li
bertatea presei, libertatea întruniriloră; 
ei voră rămâne credincuoșl principiiloră 
de libertate, egalitate și fraternitate. Gi
ratorii au vorbită de revoluția francesă. 
Adunarea s’a separată cântândă și stri- 
gândă : „Trăiescă munca!"

Italia și alianța triplă.
„Wiener Tagblatt", comentândă că

lătoria regelui Humbert la Berlină, dice 
că acestă suverană se grăbesce a merge 
la Berlină, pe când Țarulă amână me
reu călătoria sa. Câtă timpă nu va fi 
sigură de amiciția Rusiei, Germania va 
ave trebuință de Italia, și acesta din 
urmă pote profita de acestă momentă 
pentru a-șl îmbunătăți situațiunea sa.

Acelașă diară constată, că oposiția 
în contra triplei alianțe cresce în Italia 
și conchide dicândă că, în apropiata în
trevedere dela Berlină, va fi pote vorba 
de a se sci, decă Italia va rămâne ori 
nu în alianță, și că ar fi de regretată 
decă Italia, care a intrată cea din urmă 
în tripla alianță, ar părăsi-o cea dinteiu. 
„Noua Presă Liberă" vorbesce de nemul- 
țămirea Camerei italiene în privința ma
nifestației congresului catolică din Viena 
relativă la puterea timporală. Ea dice 
că partidulă ultramontană pune în mare 
primejdia tripla alianță.

Conflicts austro-ungară.
„Noua Presă Liberă" explică demisia 

d-lui Cassiană, președintele Companiei 
dunărene, prin dificultățile ce întâmpină 
acestă companiă din partea guvernului 
ungară. Acesta din urmă cerea, ca se- 
diulă direcțiunii să fiă la Pesta, și că 
acestă direcțiune să fiă independentă de 
cea din Viena. Direcțiunea din Pesta 
ar ave atunci o putere absolută asupra 
agențiiloră din Orșova pănă la Sulina. 
Ea ar fixa tarifele, der representantulă 
guvernului ar ave dreptulă de veto.

„Noua Presa Liberă" dice, că o ase
menea soluțiune ar fi forte primejdiosă 
pentru monarhia, căci România și Ser
bia, cari urăscă pe Ungaria, ar căuta să 
se facă independente în privința navi- 
gațiunii și ar încheia învoell cu com
pania rusescă „Gagarin" și nu s’ar mai 
vede pavilionulă monarchiei austro-un- 
gare pe Dunărea de josă. Același (fiară 
întrebă, ce crede d. Kalnoky de primej
diile în cari pune pretențiunile guver
nului ungară, interesele politice ale Sta
tului.

Nona cale ferată bulgară.
La Burgas în Bulgaria se începu 

construirea unei nouă căi ferate cu mare 
solemnitate. Au fostă de față și mi
niștrii. Sosirea principelui fu salutată 
de urale prelungite. Episcopulă îi a- 
dresâ ună discursă principelui și bine
cuvânta diua când destinele țării fură 
puse în manile principelui Ferdinand.

Principele răspunse: „Dela urcarea 
mea pe tronă, nu numai pacea, liniștea 
și mulțumirea au fostă stabilite în țâră, 
der și însemnate întreprinderi pline de 
consecințe materiale pentru desvoltarea 
țării s’au esecutată. Linia Țaribrod-Vacka- 
relă ne-a apropiată pe uscată de lumea 
din afară. In curendă linia dela Bur
gas ne va permite a ne folosi de căile 
maritime pentru a desface într’ună modă 
avantagiosă produsele nostre. La înce- 
putulă lucrăriloră datoria mea e de a 
exprima mulțumirile mele locuitoriloră 
din departamentele Slivno și Burgas pen
tru ostenela și privațiunile ce voră su

feri momentană pentru stabilirea liniei. 
Mulțumescă voinicului meu regimentă 
de pionerl pentru concursulă ce-lă va 
da operei întreprinse, glorificându-ne de 
a vede, că linia dela Burgas, ca cea dela 
Burgas la Vackarel, va fi construită nu
mai de noi Bulgarii și cu propriele nos- 
tre puteri. Nu mă iudoiescă, că lumea 
civilisată va sci să aprecieze după va- 
lorea loră necredutele și nobilele sfor
țări ale națiunii pentru desvoltare și pro
gresă. Dea Dumnedeu, ca în cursulă 
acestui ană, capitala nostră să fiă unită 
cu Marea Negră. Ca primulă cetățenă 
bulgară, pună celă dinteiu mâna pe 
sapă, simbolă vorbitoră ală poporului 
bulgară. Imploră binecuvântarea divină 
asupra acestei nouă victorii paclnice și 
rogă pentru fericita răușită a întreprin- 
derei."

După acestă discursă s’a ținută pa
rada, apoi regimentulă pontenieriloră 
începu lucrările pe o lungime de ună 
chilometru. A fostă apoi banchetă și 
s’au ținută toaste, între care și pentru 
Sultanulă.

Mulțimea făcu o manifestația sub 
ferestrele principelui și ale miniștriloră.

Primăria a improvisată ună ban
chetă pentru seră pe piața publică.

SCIRILE DILEL
Convenire colegială. Reuniunea ro

mână de gimnastică și de cântări din 
locă își va ține convenirea sa mâne, 
Sâmbătă, în 6/18 Maiu în sala hotelului 
Nr. I. Inceputulă la 8‘/2 ore sera.

** *
Româncele dela esposițiă in Parisu.

Suntă patru la numără, brune, blonde, 
smede, după tote gusturile. „Românulă" 
află, că suntă la Parisă dinainte de Lunia 
trecută și 'mbrăcate în splendide costume 
naționale stau de pobobă la restaurantulă 
română, adecă facă ca ună felă de ser
viciu, arătându-se, suricjândă și ferme- 
cândă. La serata dată la diarulă „Figaro" 
de lăutarii români, au mersă și frumsețile. 
Firesce că ohipulă și costumulă au fă
cută sensațiă. In palatulă diarului „Fi
garo", frumseța femeiloră române a fostă 
aprețuită dreptă „singuliere*. Traducemă 
acestă calificativă cu „fără părechiău și 
ne declarămă mulțămițl. „De va fi fostă 
ochii uneia, din cele patru, care a adusă 
în pena cfiaristului calificativulă singuliere, 
apoi jură — lo giuro! — că ochi negri 
ca ai aceleia mai rară. Cu adevărată, 
ochi feră părechiă, ochl-mărgea și nimică 
mai multă", încheia „Românulă".

** *
Numire in armată. Suboficerulă comp- 

tabilă cl. I George Spătariu e numită 
cadetă pe diua de 1 Iunie 1889.

* * *
Opera din Budapesta. Maiestatea Sa 

Monarchulă dă în totă anulă regulată 
ca subvențiune operei din Budapesta 
160.000 fl., er statulă subvenționeză 
opera în totă anulă cu 200.000 fl. pănă 
la 300.000 fl. In anulă 1887 opera a 
primită pe lângă subvențiunea dela Mo
narchulă și dela stată o sumă de 151,000 
fl. împrumută dela stată; în anulă 1888 
statulă a dată operei pe lângă subven
țiunea ordinară de 210.000 fl., o altă 
subvențiune extraordinară de 90.000 fl., 
er în anulă trecută erășl i-a dată o sub
vențiune transitore extra-ordinară de
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35.300 fl. — Er pentru școlele naționa- 
litățiloră nimica !

** A
Scăldile episcopesci din Oradea-mare 

Oficiula poștala la scăldile episcopesci. 
din Oradea-mare s’a deschisa cu diua 
de 16 Maiu și va funcționa pănă la 15 
Septemvre.

** *
Dinamitard! in Eperies. „Pester Lloyd“ 

comunică, că în 13 Maiu dimineța s’a 
găsită într’o gaură in zidă lângă insti- 
tutula de pensiune „Stefania" o bombă 
cu dinamită, care a fosta transportată 
la polițiă. Locuia, unde s'a găsită, se 
află lipita de acea parte a institutului, 
în care e adăpostită asilulă de copii. 
In casa de esplosiune, ar fi suferita și 
gimnasiula, care se afla la 15—20 pași 
depărtare. Fișpanulă a pornita cerce
tare. Acesta nu e casula cela dintâiu. 
înainte de câteva săptămâni a mai es- 
plodata o petardă tocmai într’o cji de 
terga în locuia cela mai frecuentata.

* ¥ *
Concertă in gradina „La pomulu verde". 

Duminecă în 19 Maiu n. începa concer
tele regulate ale capelei orășenescl în 
grădina „La pomula verde" și se vora 
continua în fie-care Joi și Duminecă.

** *
Tergulu din Beghinu, ce s’a ținuta 

în săptămâna trecută, a fosta buna. Vi
tele s’au vendutU cu prețuri bune: pă- 
rechea de boi mari 400 fi., mijlocii 
300 fl., bouleni de 1 ana 70—100 fl. 
părechea, vacile 120—180 fl. părechea. 
Cu totula s’au venduta 4900 vite cornute, 
Cai s’au venduta 494 cu prețuri satisfă- 
cătore.

* ¥ *
Focă mare. In localitatea Parno din 

comitatula Zemplina au arsa 77 case și 
50 edificii economice. Paguba e de vr’o 
50,000 fl., mare parte asigurați. Sunta 
mulțl răniți. Focula s’a întinsa, cu 
totă lipsa de vântă, din causă că de 
trei săptămâni e mare secetă în acela 
ținuta.

* * *
Cav. de Schmerling, fostula ministru 

de stată ală Austriei în anii 1860, erăși 
a serbată ună jubileu. S’au împlinita 
șesedecl de ani de când se află în ser- 
viciulu statului. Dr. Plener l’a salutată 
în numele deputațiloră germani din stânga, 
accentuândă, că de numele iubilarului 
suntă legate tote nisuințele pentru uni
tatea imperiului și pentru desvoltarea 
lui în sensă liberală. Schmerling mul- 
țămi și dise, că ’i se atribue prea mari 
merite, deși este adevărată că elă a apă
rată întotdeuna unitatea imperiului și 
ideile liberale.

Din dieta wurescă.
La desbaterea specială asupra bu

getului, deputatulă Danielă Iranyi pro
pune, ca lefa și cheltuelile de represen- 
tațiune ale ministrului președinte să se 
reducă la 24,000 fl. Cum se pote ajunge 
ministru-președinte austriacă cu 20,000, 
de ce să nu se mulțumescă d-lă Tisza 
cu 24,000? Vorbindă de administrația, 
dice că răulă principală zace în nepo- 
tismu și în spiritulă de partidă. E pen
tru alegerea funcționariloră adminis
trativi.

Paulă Hoitsy dice, că deși cheltuelile 
statului s’au urcată dela 1876 cu 125 
milione, totuși pentru cultură, justițiă și 
administrația abia se cheltuescă cu 15 
milione mai multă ca acum 14 ani. încă 
totă suntă 500,000 copii, cari nu cerce- 
teză școla. Justiția în Ardeală e altfelă 
decum e în Țera ungurescă; lipsescă 
garanțiile pentru libertatea personală. 
N’avemă să însemnămă nici măcară ast- 
felă de progrese, ca micile state balca
nice. Când dela fișpană pănă la celă din 
urmă copistă corteșescă toți pentru gu
vernă, când celă din urmă copistă e la 
alegerea de deputată ună factoră și’șl 
cugetă că guvernulu, și proptelele lui 
aternă de densulă tocmai așa cum aternă 
elă de ei, ușoră comite ilegalități, fiindcă

crede, că i-le voră trece cu vederea. 
Moralulă politică e așa de stricată la 
noi, încâtă generațiunl voră ave de lu
cru, să dregă ce a stricată Tisza.

Ministrulă Tisza îșl arată dorința, 
indirectă nu-i vorbă, ca să nu se reducă 
cheltuelile de representare. In privința 
administrațiuuei, va veni înaintea came
rei în sesiunea viitore cu ună proiectă 
de lege, der sigură nu promite. Decă 
s’au făcută datorii mari, s’au făcută, dice 
elă, în interesulă desvoltării Ungariei. 
Se laudă apoi, că nicăerl nu esistă o 
mai mare libertate individuală ca în Un
garia; nu era rău decă aducea d-lă Tisza 
ca dovadă numai alegerile, când solgă- 
birăii și fișpauii închidă pe cine le place, 
și era destulă ca să se scie câtă de 
mare e libertatea individuală. Ună altă 
neadevără a mai spusă d-lă Tisza dicend, 
că „la noi defraudările n’au luată di
mensiuni mai mari ca în alte state. Ore 
în diarele cărui stată se mai citesce mai 
în fiăcare di despre defraudărl ca în 
diarele de aci, în care rubrica defraudă- 
riloră e permanentă?

Contele Apponyi, răspundendă d-lui 
Tisza, care se laudă cu progresele să
vârșite în țeră sub elă, dice că chiar și 
sub cele mai rele și mai antinaționale 
regimuri se săvârșesce ună progresă ore 
care; am vădut’o acesta și în patria 
nostră, dice vorbitorulă, când constituția 
era suspendată; altfelă n’ar mai trăi 
o națiune, n’ar mai funcționa organis- 
mulă ei, decă n’ar face nici ună pro
gresă. Der sarcinile statului întrecă adl 
desvoltarea „națiunei", instituțiunile sta
tului, administrația și justiția nu stau în 
raportă cu jertfele cetățeniloră.

Karl Szalay dice, că justiția și ad
ministrația suntă forte corupte. Ună fiș- 
panu a făcută observare unui aspirantă 
la postulă de ajutoră de notară, că ca- 
lificațiunea e în ordine, der nu e cuprinsă 
în petițiă și credeulă politică ală aspi
rantului. Vorbitorulă dovedesce cu date, 
că afirmarea ministrului președinte, cumcă 
nicăirea libertatea personei nu e așa 
respectată ca la noi, e curată neadevăr.

Urma apoi o certă cumplită cu larmă 
și strigate între guvernamentali și opo- 
siționall. Ministrulă Tisza și deputatulă 
Polonyi se apostrofară mereu. Polonyi 
împutâ lui Tisza, că a încercată să facă 
lovitură de stată.

Gabrielă Ugron împută guvernului, 
că primesce ordine dela Viena cum să 
facă politica. Guvernulă nu constă din 
bărbați de stată, ci din verml, cari s’au 
încuibată în corpulă națiunei. Influința 
Ungariei în politica din afară a cădută 
la ună minimum și Kalnoky a spusă a- 
devărulă, când i-a observată ambasado
rului francesă, că ministrulă președinte 
ungurescă n’are să s’amestece la resol- 
varea acestei afaceri. Națiunea ungu
rescă, prin aroganța lui Tisza în privința 
esposițiunei din Parisă, șl-a perdută sim
patia Franciei. Francesii n’au nici o 
pagubă de aci, der noi avemă, căci 
Francesii nu mai vin la Villany și Szeg- 
zard, ca să cumpere vină ungurescă, ei 
nu voescă să-și vârej capitalulă loră în 
întreprinderi ungurescl. In politica in
ternă încă nu e mai bună d-lă Tisza; 
câți fișpanl suntă, toți facă politică. Mi- 
nisterulă de interne nu face altceva, de- 
câtă esecută fidelă informațiunile fișpa- 
niloră. In Ardelă suntă patru municipii, 
în care Sașii suntă în maioritate. In co- 
mitatulă Brașovului și ală Sibiiului suntă 
giugiuliți Sașii, er în comifatulă Terna- 
vei mari și ală Bistriței-NăsSudă suntă 
tratați în modulă celă mai brutală. Este 
asta politică înțeleptă ?

Mai vorbirră miniștrii Tisza și Sza- 
pary apărându’șl politica, și posturile se 
votară așa cum s’au înfățișată.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
(Urmare din raportulă consistorialei 

archidiecesanil, ca senată școlară, pe anulă 
1888.)

III Salte poporale. Din raportele intrate 
pănă acum cu privire la scolele nostre

confesionale în anulă scolariu 1887/8 
se constată că:

1. Scble cu caracteră confesională 
amă avută în 691 comune. 2. Scole nouă 
s’au înființată în 9 comune bisericescl. 
3. Scole susținute în comuniune cu greco- 
catolicii suntă 51. 4. Scole comunale și 
de stată suntă în 119 comune.

a) Invețători. învățători la scolele 
nostre confesionale în decursulă anului 
1887 '8 au fostă 876, dintre cari defini
tivi 371, provisorl 457. ImpărțițI după 
pregătire specială pentru acestă carieră 
aflămă, că 209 au absolvată cursulă te
ologică, 286 cursulă pedagogică, er 381 
au numai pregătiri pe cale privată. 
Dintre toți aceștia 509 apară ca provă- 
duțl cu testimoniu de cualificațiune în- 
vățătorescă, er restulă de 367 este nu
mai tolerată spre a nu suferi totalminte 
instrucțiunea.

Salariile solvite la învățători în în- 
trega archidiecesă dau suma de 164,058 
fl. 93 cr. In termină mediu computată 
vine pe ună învățătoriu suma de 190 fl.

In comparațiune cu anulă trecută, 
cu o sumă totală de 149,554 fl. 12 cr. 
resultă o crescere de 14,504 fl. 81 cr.

V) Copii de școlă. Dela 6—12 ani. 
Obligați 64,790, din cari au frecventată 
sem. I. 42,861 seu 65%.

Dela 12—15 ani. Obligați 24,906 
din cari au frecventată sem. I. 21,710 
seu 47%.

Suma tuturoră copiiloră obligați a 
frecventa școla este 89,696. Suma tu
turoră copiiloră, cari au frecventată 
școla în semestrulă I este 54,571 seu 60%.

In comparare cu anulă școlară pre- 
mergătoru se arată la copii obligați a 
frecventa scola o crescere de 4605 și la 
cei cari au cercetată școla o crescere 
de 2726.

c) Adjustarea școleloră. Edificii șco
lare proprii suntă 644, închiriate 141. 
Intre tote apară ca corespundătăre 565 
și necorăspundetore 220. Grădină de po- 
mărită au 437 comune bisericescl, din
tre cari 258 apară ca cultivate și 179 
necultivate. întocmiri pentru gimnas
tică au 248 de comune.

d) Averea școleloru. Nemișcătore: e- 
dificii și pământuri fl. 774,314.12. Mișcă- 
tore: bani, hârtii de preță, mobile etc. 
fl. 197,531.48. Suma totală fl. 971,845.60.

Venitulu totală anuală ală școleloră 
este 72,123 fl. 01 cr.

In comparare cu anulă trecută șco
lară se arată la suma totală a averei o 
crescere de 30,690 fl. 31 cr. și la veni- 
tulă auuală ală școleloră o crescere de 
4471 fl. 72 cr. (Va urma.)

Sinodulu eparcliialu aradanU.
Ședința IV, 19 Aprilie 1889.

Se pune la ordinea dilei raportulă 
comissiunei școlare.

Trecându-se la desbaterea specială, 
sinodulă ia la cunoscință punctele din 
raportă referitore la introducerea quin- 
quenarleloră profesoriloră dela semina- 
rulă diecesană, la publicarea unui nou 
plană de învățămentă pentru școlele 
elementare, precum și la ținerea cate- 
chisațiunei în școlele elementare.

Cu privire la înființarea unei școle de 
fete împreunate cu o preparandiă de fete, 
sinodulă aviseză consistorulă a resolvi 
acestă cestiune pănă la proxima sesiune 
sinodală.

Raportulă senatului școlară despre 
cercetarea școleloră, despre cursurile de 
musică vocală, luarea la răspundere a 
invățătoriloră negligenți, despre stațiu
nile nouă învățătorescl, înființate în a- 
nulă trecută, și despre trecerea alumneu- 
lui din Timișora în administrațiunea 
consistorului, sinodulă îlă ia la cunos
cință.

Se ia la cunoscință, că consistorulă 
a luată disposițiunl pentru a se ridica 
pomicultura în școlele nostre confesio
nale, și că esamenulă de cualificațiune 
învățătorescă l’au depusă în anulă tre
cută 23 de învățători și o învățătoreră.

In alumneulă diecesană suntă 62 de 

elevi întreținuți cu provedere din partea 
diecesei. In institutulă pedagogică cer- 
ceteză prelegerile 76 de elevi, er în 
cursulă pregătitoră 24, de toți 100 de 
elevi.

La jurisdicțiunea c onsistorului ara- 
dană aparțină 389 de școle. Prunci 
obligați la frecuentațiunea cuotidiană 
suntă 20.458 de genulă bărbătescă si 
16.912 de celă femeescă, de toți 37.370. 
Dintre pruncii obligați la șcbla cuotidi
ană au fostă de față la esamene 9432 de 
băieți și 4813 fete, de toți 14.245. Nu- 
mărulă tineriloră obligați la școla de re- 
petițiune este de 6162 de bărbați și 
5851 de femei, de toți : 12.013. Dintre 
aceștia au fostă de față la esamene 287 
de genulă bărbătescă și 159 de genulă 
femeescă, de toți : 446; er acesta pro
vine din împrejurarea, că esamenele se 
țină în timpulă de veră, când pruncii 
din anulă școlară 5 și 6, precum și cei 
din șc<51a de repetițiune suntă reținuți 
de părinți și aplicați la lucrulă câm
pului.

In decursulă anului cifra frecuenta- 
țiunei școlare atâta în ceea ce privesce 
școla cuotidiană, câtă și școla de repe
tițiune este mai mare și anume dintre 
prancii obligați a cerceta școla o cerce- 
teză faptice 45—75 procente. Cifra frec- 
ventațiunei școlare este mai favorabilă în 
inspectoratulu Vingei, în ală Chișineului 
și ală Birchișului.

Intre învățători suntă 335 de pre
parând! absoluțl, dintre cari 276 suntă 
provăduțl și cu testimoniu de cualifica
țiune, 32 suntă preoți în comunele, unde 
oficiulă preoțescă este îmbinată cu celă 
învățătorescă, er restulă este cu pregă
tiri mai puține.

Coruri vocale, și respective de plu
gari, suntu pe teritorulu aparținătoră la 
jurisdicțiunea consistorului aradană 57, 
școle de pomărită și de legume 187, în 
15 școle se propune și albinăritulu, er 
în 6 se propune și mătăsăritulă. Edifi
cii școlare corăspundătore suntă 324, 
dintre cari 301 suntă adjustate cu tote 
rechisitele necesare.

La gimnasiulă din Aradă cerceteză 
prelegerile 52 români gr. or., la școla 
reală 4, în preparandia de stată 5, de toți 
61 de individl.

La Timișora avemă în gimnasiu elevi 
de confesiunea nostră 49, în scola reală 
18, în școlele industriale și comerciale 8, 
de toți 75. In gimnasiulă din Sarvașă 
suntă 35, er în celă din Seghedină 22.

Sinodulă luândă aceste date la cu
noscință, aviseză consistorulă :

a) pănă la proxima sesiune sinodală 
să îndeplinescă în modă definitivă cate
drele dela institutulă preparandială, cari 
suntă ocupate numai în modă interi- 
mală. b) cifra frecuentațiunei să se 
constate nu numai din resultatele esa- 
meneloră, ci și din umblarea prunciloră 
la șcălă în decursulă anului pe basa ra- 
porteloră lunarie inspectorescl, și din 
acestea să se arate adevărata stare a 
frecuentațiunei, și totă de-odată să se 
arate, decă acestă cifră s’a ameliorată, 
seu a scădută față de anii anteriori, o) 
pe viitoră să se raporteze sinodului și 
despre catechisațiunea tineriloră de con
fesiunea nostră, cari cerceteză școlele 
medie din H.-M.-Vasârhely, Kecskemet 
și Nagy-Koros. d) cu privire la amelio
rarea salarieloră profesoriloră dela se- 
minarulă diecesană sinodulă addptă pro
punerea consistorului cu amendamentul  ̂
deputatului Paulă Rotariu, ca pentru 
profesorii ordinari ai institutului să se 
introducă quinquenalie de câte 100 fl. v. 
a. și apoi pe acestă basă să se procedă 
și la regularea pensiunei membriloră cor
pului didactică.

Sinodulu eparcbialu din Caransebeșu.
Convocata pe Dumineca Tomii, 16 Aprilie 1889.

Ședința a Ill-a, 18/30 1889.
Petițiunea comitetului parochială din 

Varadia pentru ertarea împrumutului de 
200 fl., dată de consistoriu întru ajuto 
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rarea școlei confesionale, se predă comi- 
siunei finanțiale.

Luându-se la desbaterea specială 
preliminariulu diecesană pe anulă 1890 
la care au participată mai multi depu- 
tațl, pe basa principiului de economisare 
propusă de comisiunea finanțială, se re
ducă și se ștergă în parte unele posițiunl 
ale bugetului și anume:

La posiția 2-a diurnele și viaticile 
asesoriloră onorari în spesele senatului 
bisericescă se reducă dela 150 fl. la 
100 fl. Posiția 3-a pentru ajutorarea 
bisericeloră sărace se reduce dela 300 
la 200 fl. Posiția 4 și 5 se reduce vo- 
tându-se la olaltă: pentru esmisiunl și 
cașuri neprevâdute 150 fl. La posiția 
2-a, ajutore învățătorilor^ dotați rău, se 
reduce suma de 300 fl. la 200 fl. Posiția 
3 și 4-a din spesele administrative ale 
senatului școlariu se împreună și se vo
teză pentru esmisiunl și cașuri neprevă- 
dute la olaltă 150 fl.

La spesele cu conferințele învăță- 
torescl și remunerațiuul catechețiloră 
dela școlele medii din diecesă posiția 
l-a se modifică astfelă: că să voteză în 
loculă catechetului din Lugoșiu — „ca
techețiloră dela școlele medii și dela 
claustrulă din Lugoșiu" 50 fl. — Posiția 
5-a remunerația catechetului din Oravița 
se reduce dela 100 fl. la suma de 50 fl. 
Posiția a 6-a, remunerația catechetului 
din Reșița, se șterge cu totulă. La po
siția a 7-a spesele conferințeloră învă- 
țătorescl se reducă dela 450 fl. la 400 fl.

Mai departe în spesele senatului e- 
pitropescă posiția 2-a se stiliseză în locă 
de „convenția episcopescă" „anticipațiune 
în convenția episcopescă" și se reduce 
suma dela 6396 fl. 23 cr. la 4000 fl. 
La posiția a 3-a spesele sinodului epar- 
chială se reduce suma de 2600 fl. la 
2000 fl. Posiția a 5-a salariulă secreta- 
riului consistorială în care se cuprinde 
și remunerațiunea se reduce dela 1200 fl. 
la 1000 fl. Posiția 12-a remunerațiunea 
inspectorului realităților^ diecesane se 
șterge. Posiția a 14-a se contrage cu 
posiția a 34-a și se voteză pentru es
misiunl și cașuri neprevădute suma de 
150 fl.

Celelalte sume propuse de consistoriu 
rămână nealterate, deci:

Sinodulă voteză bugetulă pe anulă 
1890 cu spesele de 32,209 fl. 18 cr., prin 
urmare: preliminariulă în spese propusă 
de consistoriulu diecesană s’a redusă cu 
3896 fl. 23 cr. (Va urma.)

Literatură.
Amiculu Familiei, diară beletristică 

și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cole, 
și costă pe ană 4 fl., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Fegrațiu. — N-rulă 9 dela 1 Maiu 
conține : Influința mândriei [novelă], de 
Paulina C. Rovinară ; Și tu lacreml tot 
mai ceri ? (novelă), de Georgiu Simu ; 
Minunea minuniloră (novelă) ; Prin morte 
la victoriă (comediă într'ună actă), loca- 
lisată de Irina Sonea n. Bogdană ; O di- 
mineță pe Mediașă [poesiă], de Victoră 
Russu ; Diverse ; Amica bolnavă jilustra- 
țiune] :|Glume (cu o ilustrațiune.)

Publicațiunile istorice Hurmuzaki.
[Urmare).

1. Sume primite pentru publicațiune.
... La 1884 Comisiunea a luată 

decisiunl de a se da o mai mare întin
dere publicațiunei completându-se prin 
documente cari să se culegă din diferite 
archive și publicațiunl din străinătate, 
ca astfelă să ajungemă și noi a ave ună 
corp ă completă de documente ale isto
riei naționale, ună monumentă sciințifică 
demnă de Statulă Română și de nemu- 
ritorulă Eudoxiu Hurmuzaki. Pentru rea- 
lisarea acestei hotărîrl s’a decisă să se 
cheltuiască economiile rămase din anulă 
1881/82, er Guvernulă a înscrisă în bu- 
getulă Statului din anii 1886/87,1887/88, 
1888/89 câte 33,000 lei în locă de 18,000 
lei. Acestă crescere a mijloceloră bă- 
nescl a făcut cu putință a se da publica- 

țiunii o desvoltare mare, a ’i se adau
ge multe completări de documente de 
cea mai mare însemnătate.

Totalulă mijloceloră bănescl de cari 
s’a dispusă pentru publicațiunile Hurmu
zaki dela 1880/81 pănă la 1888/89 de 
când se află în administrația Academiei, 
se pote resuma în următorele: dela stată 
222,350 lei ; din cuponele dela suma ca- 
pitalisată 5,112 lei 50 b.; Beneficiu din 
vendarea sumei în efecte 5,592 lei 75 
bani; din vendarea publicațiunei 8,366 
lei 35 bani. Totală 241,421 lei 60 
bani.

Din acestă tablou se vede că statulă 
a dată pentru publicațiunile istorice Hur
muzaki, în cei 9 ani de când ele au 
trecută sub îngrijirea Academiei, suma 
de L. n. 222,350 lei. La acestă sumă 
s’au adausă : a) din vendarea volume- 
loră tipărite 8.366 lei 35 bani, b) din 
economii capitalisate în efecte și apoi pre
făcute er în numerară 10,705 lei 25 bani. 
Totală 241,421 lei 60 bani.

II. Lucrările făcute și cheltuelile.
îndată ce publicațiunea a trecută 

sub îngrijirea Academiei, acesta șl-a dată 
silința pe de-o parte a activa mersulă 
tipăririi, pe de altă parte a îmbogăți co- 
lecțiunea documenteloră prin nouă cer
cetări și descoperiri printr’unele archive 
bogate în documente privitore la istoria 
Româniloră.

1. Secretarulă comisiunei, d. Ioană 
Slavici, a continuată a funcționa fără în
trerupere cu remunerariulă acordată dela 
începută de 350 lei pe lună. A rămasă 
în sarcina sa coordonarea manuscriseloră 
din colecțiunea Hurmuzaki și a celoră 
provenite din archivele străine, precum 
și facerea corecturiloră tipografice.

2. In anulă 1883/84 s’a mijlocită 
mai întâiu prin d. Nicolae Kretzulescu, 
atunci ministru ală țârei la Roma, a se 
cerceta și decopia în archivele de stată 
din Veneția tote documentele privitore 
la Români. Acestă lucrare s’a făcută 
sub direcțiunea d-lui Cechetti, directo- 
rulă aceloră archive, celebre prin bogă
țiile loră. Cercetările și decopierile au 
urmată fără întrerupere în toți anii dela 
1883/84 încăce. In anulă curentă acestă 
lucrare se va termina, fiindă explorate 
pentru istoria Româniloră tote secțiunile 
archiveloră venețiane.

Documentele culese în acestă modă 
se suie la 3600 numere, din cari s’au 
publicată pănă acum jumătate în trei 
volume. Cealaltă jumătate va forma de 
asemenea trei volume, cari adastă pu
blicarea loru.

3. Prin d. Nicolae Kretzulescu, fos- 
tulă ministru ală țărei la Petersburg, 
s’au adunată copii fotografice a unei bo
gate serii de documente slavonesci și la- 
tinescl din arhivele imperiale din Mos
cova.

4. Prin îngrijirea regretatului Dr. 
Obedenaru, Academia șl-a procurată mai 
multe copii de documente din unele ar
chive și biblioteci din Roma.

5. In anulă 1884, comisiunea publi- 
cațiuniloră Hurmuzaki a luată decisiunea 
ca colecțiunea de documente să se com
pleteze pentru secolii XIII, XIV, XV 
și XVI, cu documentele cari suntă ti
părite prin diferite publicațiunl străine, 
mai alesă ungurescl și polone.

Prin acesta se urmărea scopulă de 
a face ună corpă pe câtă se pote mai 
completă ală sorgințiloră documentare a 
istoriei naționale, și a pune astfelă la 
ună locă la disposițiunea bărbațiloră de 
sciință totă materialulă privitoră la is
toria Româniloră.

Cu adunarea, coordonarea și tipă
rirea acestora documente a fostă însăr
cinată d. Nic. Densușianu, care a lucrată 
fără încetare din anulă 1884/85 pănă 
acum. D-sa a culesă, coordonată și ti
părită peste 1100 documente dintre anii 
1199—1450, din cari s’au formată două 
volume.

Lucrarea va continua în același 
modă pănă la anulă 1575, mai fiindă 
materială de alte două volume de do
cumente.

6. Ministerulă Instrucțiunei publice 
procurase, prin îngrijirea d-lui A Odo- 
bescu, o serie de documente cari s’au 
copiată din Archivele Ministerului afa- 
ceriloră streine dela Parisă. Guvernulă 
a trămisă Academiei aceste documente. 
Academia a continuată acestă seriă de 
cercetări prin îngrijirea d-lui Odobescu, 
dândă sumele necesare parte din pro- 
priele sale fonduri, parte din fondulă 
publicațiuniloră Hurmuzaki.

In 1884 Comisiunea a decisă ca 
tote aceste documente dimpreună cu 
altele copiate de d-lă Gr. G. Tocilescu 
în biblioteca națională din Parisă, să se 
publice ca suplementă la colecțiunea 
Hurmuzaki. Ele s’au tipărită în anii 
1884 . 5—1887/88, și au formată trei 

volume, cari cuprindă 2,458 documente 
îti 286 cole tipărite.

7. In anulă 1885 s’au începută cer
cetări |și descoperiri de documente în 
archivele polone din Lembergă și Cra
covia, er în anulă următoră 1886 și în 
archivulă familiei Radziwill la Niewiez.

Aceste cercetări și decopierl s’au 
urmată în anii 1885/86—1888/89, și prin 
ele s’au procurată cam la 1,500 docu
mente, cari voră forma materială pentru 
2 volume.

8. Cercetări de o mai mică însem
nătate s’au făcută în anii 1885/86 și ur
mătorii în archive și biblioteci din Tran
silvania și Ungaria, și se urmeză acum 
în archivele municipale din Ragusa.

9. Presentându-se ocasiunl favora
bile, în anii 1885/86, 1886 87 și 1888/89, 
s’au cumpărată colecțiunl prețiose de 
documente istorice din țeră ; adecă chri- 
sove și alte acte emanate dela Domni, 
precum și acte particulare.

10. Tote cheltuelele făcute în anii 
1880/81 pănă la 1888/89 se resumeză în 
următorele : coordonarea și corectura do
cumenteloră 65.840; tipărirea 157,428 
lei 75 bani; cercetări, copiărl (Italia, Po
lonia, Parisă, Transilvania) 12,983 lei 5 b.; 
cumpărare de documente din țeră 5.006 
lei 70 bani. Totală 241,258 lei 50 bani.

(Va urma.)

TELEGRAM ELE..GAZ. TRANS*.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Berlinu, 17 Maiu. Astăcți se va 
ține o adunare de lucrători, care 
probabilii că va decide definitivă, 
ca toți lucrătorii cțidari se înceteze 
a mai lucra dela 21 Maiu.

Essen, 17 Maiu. Situația în re- 
virele de cărbuni s’a mai îmbună
tățită. In unele țehurl greviștii au 
începută erăși a lucra.

Londra, 17 Maiu. piarulă „Ti
mes" anunță: înalta Portă primi 
scirea, că fugarii bulgari împreună 
cu agenții panslaviști au formată 
în Serbia o organisațiă politică cu 
scopă de a provoca schimbarea 
ordinei esistente în Bulgaria. Ei 
dispună de mijloce bănescl de a- 
junsă. Autoritățile serbescl nu pună 
nici o piedecă agitatoriloru.

DIVERSE.
Unu procesfl între logodnici Curtea 

reginei Eugliterei a acordată erl d-șorei 
Wiedemann dreptulă de a intenta din 
nou procesulă contra d-lui Robert Horace 
Walpole pentru călcarea promisiunei de 
măritișă. Primulă procesă totă în acestă 
afacere ajunsese la ună nolle prosequi 
(la o respingere a reclamației) și acesta 
din causă că reclamanta, printr’o falsă 
delicateță, refusase să răspundă la unele 
cestiunl ale judecătorului de prima ins
tanță, relativă la copilulă ce se dicea că 
ar fi fructulă relațiiloră ei cu d-lă Robert 
Walpole.

0 milionară călugăriță. Nu de multă 
a murită în America ună bancheră bo
gată lăsândă pentru fie-care din trei fete 
ale sale câte 4 milioue. Una din aceste 
tinere milionare a intrată dilele acestea 
într’o mănăstire. Faptulă e multă co
mentată în (fiarele americane.

Reposatulu conte Tolstoi, fostă mi
nistru ală Rusiei, era ună bărbată de o 
înaltă valore, atâta numai, că era dintr’o 
altă vreme. In verstă de 66 ani, a ră
masă cu desperare atașată la ideile ce 
treceau dreptă liberale în vremea tine- 
reței sale. Căci nu trebue uitată, că 
fostulă ministru Tolstoi trecea ca libe
rală, deși în întrega sa vieță și mai cu 
semă în anii din urmă se încercase să 
reducă pe câtă era cu putință libertă
țile comunale ale Rusiei. Elă a fostă, 
care, pe când trăia Alexandru II, făcu 
cea mai viă oposițiă proiecteloră de 
constituția schițate de Loris Melicoff 
Și când Țarulă actuală se urcă pe tronă 
sub lovitura oribilului atentată, care pu
sese sfîrșită dileloră tatălui său, elă 
chiemâ pe contele Tolstoi și-la însăr
cina cu ministerulă de interne. In a- 
ceea di constituțiunea a fostă înmor
mântată. Tolstoi era ună teologă dis
tinsă: elă a fostă președintele sfântului 

Sinodă și scrise „Catolicismulă romană." 
Decă mai spunemă încă, că elă a fostă 
amiculă întimă ală lui Katcoff, că nu 
iubea tocmai pe Germani, nici mai multă 
pe FrancesI, se va înțelege, că deceda- 
tulă conte a fostă ună Rusă și prea 
Rusă încă, că a fostă ună credinciosă 
servitor ală împăratului și ală țârei sale.

VezuviulQ. Vulcanulă neapolitană este 
dela 1875 într’o fază eruptivă, care spo- 
resce încetă, der continuu. Aceste pe- 
riode de activitate se sfîrșescă mai tot- 
deuna printr’o erupțiune mare, care’i 
pune capătă, ca în 1822 seu și mai de 
curendă, ca în 1872. După acesta din. 
urmă erupțiune, Vezuviulă stete trei ani 
fără sâ dea semnă de vieță. Ca și ce
lelalte periode, și acesta se așteptă a se 
sfîrși printr’o erupțiune mare, care însă 
nu se pote precisa când anume se va 
întempla. Deocamdată, conulă celă mare 
s’a surpată și lava se varsă pe una din 
laturile sale pe o lățime de douâ-decl și 
cinci metri; curge încetă și a străbă
tută deja o distanță de clece kilometri. 
Spectacolulă e grandiosă noptea. Mulțl 
străini au venită în Neapole ca să con
temple vulcanulă în activitate.

Unii principe oculistu. Principele 
Carolă Teodoră, oculistulă renumită, vin
decă cu celă mai mare succesă la Me- 
rană pe bolnavii de ochi. Deorece nu 
primesce nici ună onorară pentru oste- 
nela sa, lesne ne putemă închipui, că are 
o clientală dintre cele mai numârose. 
Elă de presentă stă acum la Villa Mare, 
unde dilele acestea a vindecată pe ună 
bătrână de 80 ani, care nu mai vede de 
câțiva ani. Pe fiecare di elă are dela 
50 pănă la 80 de bolnavi pe care’i le- 
cnesce. Mai interesantă e că, la opera
țiile cele mai grele, ce le face, ajutorulă 
lui celă mai bună este nevastă-sa, care 
a abdisă și ea de petrecere în lumea 
mare și stă lângă bărbatulă său pentru 
a-lă ajuta pe elă în lucrarea lui filan
tropică.

Tombola monstră. Guvernulă fran- 
cesă studieză proiectulă d’a se întocmi 
o tombolă cu o cheltuială de 15 milione 
franci, ală cărei venită sâ fiă destinată 
a face posibilă învâțătoriloră, lucrători- 
loră și agricultoriloră din provincii sâ 
visiteze esposițiunea. Obiectele ce au sâ 
se sorțescă voră fi luate din esposițiune.

Cursulu la barsa de Viena

CiirsiilA pieței
din 17 Maiu st. n

BCeașovâ
. 1889."

Bancnote românesc! Cump. 9.34 Vend. 9.36
Argintă românescă - r 9.28 >1 9.35
Napoleon-d’orI- - - n 9.37 9.39
Lire turcescl - - - n 10.60 10.65
Imperiali - - - - ri 9.60 H 9.65
GalbinI H 5.55 M 5.60
Scris, fonc. „Albina116°/0 M 102.— n —. —

n n n ^°/o <1 98.50 n 99.—
Ruble rusesc! - - - 126.— .. 127.
Discontulă - - - - 6"A--8% pe ană.

din 16 Maiu st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0 ------ iqij._
Renta de hârtii 5°/0 ------ 97.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis-'une) - - 113,50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10 
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10 
Bonuri cu cl. de sortare .... 105.10 
Bonuri rurale transilvane - - - - 1Q5 jq
Bonuri croato-slavone ----- 105_
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99.90
Imprumutulă cu premtulu ungurescă 144._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 119 _
Renta de hârtii austriacă - - - . 86._
Renta de argintă austriacă .... 86.20
Renta de aură austriacă ----- 109 75 
Losurl din 1860 ............................... 144 50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 903._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316._
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.30 
Galbeni împărătesei............................... 5 61'/
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 939 1
Mărci 100 împ. germane - - - _ 58.75
Londra 10 Livres sterlings - - - . 118.20

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE
In„GAZETA TRAITSILVAlTIEr1

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

l’e
Pe
Pe

3
6

12

S

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

fi. —
11. —
fi. —

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

l’cntru Austro-Ungaria:
oanu...................................................................4

șese luni.......................................................... 1
trei luni...................................................

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

Pe
Pe
Pe

8
4

11. -
11. -

50 ci1.

franci, 
franci, 
franci, 
repede

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

prin

► •4
$

► •1
binevoiescă

• C ^OOOOOCCOOOOOO
Hesohidere de băi.

Am onore a încunosciința pe P. T. publică că la 19 Maiu 
a. c. voiu deschide băile calde din

GEOAGIU-FEREDEU,
: care conținu ferii, iodu și puciosă și suntu de o excelentă 
1 eficacitate vindecătdre.

Avendu în vedere plăcutulu aeră de munte alu acestora
1 băi, frumosa și încântătorea-le regiune, promenăc}ile loru r6- 
' corităre de o extindere de mituri întregi, parculu celu fru- 
1 mosu, noua arangiare practică și mai alesă vechiulu loru re- 
1 nume de cură, suntu întru adeveru unele din cele mai avan- 

tagiOse și mai ieftine băi.
Odăi gole, precum și din nou cu multă comfortu aran-

' giate, bucătărie excelentă cu prețuri moderate și serviciu prompt. 
In totă cjiua comunicațiune comoadă cu gara și pentru

1 ospeții din provincie.
Voiu face totii ceea-ce îmi stă în putere pentru de a 

■ face dspețiloru plăcută sesonulu de băi.
Comande de locuințe precum și informațiuni mai înde-

1 taliate dă cu promptitudineI Gabpăel Csosz,
etrezid-sitorNm de hai.75,2—1

Avisu cL-lorU abonați!
Rugăm pe cl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

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

Administraț. „Gaz. Trans.“

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

IBiitla pest a—Predea I ti BBre<iealu—BButlaprsfa BS.-3Bes4a-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu~flB.-BBesta Copșa-mieă—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Fugyi-V ăsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbeu 
Nădâșel

Tren del Trenu
.accele- 

ratu

Trenu , 
omni- Trenu I

mixt

Trenu _ 
aceele- Tren,u 
rații | mlxtmixt

Trenu 
omni
bus

CI ușiu

11.06
('2

4.18

4,n.’>
5.47
ToT'
7.11

7.41
8.10

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

Bucuresci
O pg I*re«lei»lu

Timisu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulu de susu 
Aiud
Teinșd 
Crăciunelii 
Blașiu 
Mic&sasa 
Copșa mică 
MediașU 
Elisabetopole 
Sigliișora 
HașfalSu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovd

Tirnișu
Predealu

BucurescI

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
2.53
3.28
9.35

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
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32

“953
7.21
8.23
9.02
9.52

' . |
Brașovu j 2.32

4.10 7.10
Feldidra 4.56 7.31
Ap ața 5.37 8.14
Agostonfalva 6.07 8.36
HomorodU 6.55 9.12
Hașfaleu 8.36 10.24
Sigliișora 9.13 10.46
Elisabetopole 9.56 11.19
Mediașu 10.37 11.47
Copșa mică j 10.59 12.02

11.16 12.09
Micăsasa 11.37 12.25
Blașiu 12.16 12.53
Crăciunelă 12.33 1.05
Teiușu 1.51 1.47
Aiudfl 2.18 2.08
Vințulă de susu 2.48 2.30
Uiora 2.56 2.37
Cucerdea 3.14 2.53
Gliirișâ 4.01 3.26
Apahida 5.28 4.40

Clușiu j 5.56 5.-
6.37 5.32

Nădășeld 6.58
Gîhrbău 7.14
Aghireșă 7.29 6.11
Stana 7.56
B. Huiedin 8.18 6.43
Ciucia 8.58 7.12
Bucia 9.15
Bratca 9.34

7.51Rev 9.63
Mezo-Telegd 10.25 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
I*. Ladâny 1.15 10.08 1.33
Szolnok
Budapesta

3.29 11.51 3.29
6.33
2.50

1.55 7.45N iena
7.15 6.05

Viena
BlutinpeMln
Szolnok

Aradu I
Crlogovațu
Gyorok
Pauliști 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
liSoborșind
Zamil 

llGurasad-
llia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
.Șibotâ

| Vințulu de josti 
Alba-Iulia 
Teiușu

S.21J

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

11.10 2.— Teiușu 11.24
8.20 9.05 Alba-Iulia 12 09

11.20 12.41 Vințulu de josu 12 30
4.10 5.45 Șibotti 1.01

2.17 4.30 6.- Orăștia 1.32
2.37 4.43 6.13 Simeria (Piski) 2.32*

3.19 5.07 6.38 Deva 2.52
3.43 5.19 6.51 Branicica 3.23
4.05 5.41 7.10 Ilia 3.55

6.09 7.37 Gura sada 4.08
6.28 7.55 Zamu 4.44
7.25 8.42 Soborșină 6.30
8.01 9.12 Berzava 6.27
8.34 9.41 Conopă 6.47
8.5o 9.58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paulișu 7.43

1.47 9.51 10.42 Gyorok 7.69
2.08 10.35 11.07 Glogovaț 8.28

11.09 11.37 Aradu 8.42
11.39 12.— 9.1 <
12.12 12.29 Szolnok 2.32

8.55 12.29 12.46 Budapesta 6.—
9.54 1.16 1.26 Viena 3.- 15.05

Trenu 
do 

pers.

3.-14
4.10
4 13
5.13

Copșa-micâ 
iȘeica mare 

I ..^Bomneșil 
2.32 ' ':n»

Sibiiu

Trenu 
mixt 2.29

3.02
3.46
4.18

I 4.42

4.35
5.06
5.45
~T7
6.40

VIureșii-Buiidoșu-Blistrița

MurâșU-Ludoșil
ȚagU-BudatelecU
Bistrița

11.—

6.36
7.02

Sihiitt-Copșa-mieă

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșă 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică ;10.49 11.45

5.50

Cucerdea - Oșorlteiti ■ 
IBegltiiiuIft sîtsesciî

6.38.
7.19.
7.391
6.20"

JCucerdea 
jijCheța
BudoșU 
M.-Bogata 
[ernutQ 
SânpaulH 
Mirașteu

Simeria (Piski)-aBetroșeiiî aBetroșeni-Siitieria(Piskiz
8. — țsimeria

8.361
9.021
9.32]

10.1 L
10.51
12.16
12.50'

1.19
2.—
3.04
3.36
3.52

Streiu
i I lațegu
Pui 
Crivadia 
Banița 
iPetroșenl

i

6.47 2.42'|Petroșeni 9.36
7.40 3.25 [Banița 10.17
8.51 4.16||Crivadia 10.58

10.02 5.11 Pui 11.42
11.02 J-^'Hațegâ 12.23
11.50 6.40jStreiu 1.12
12.30 7.12|simeria 1.51

Aradii—Timișora

Aradu
AradulH nou 

4.03 Nemeth-Sâgh 
4.47 Vinga 
"7.30'Orczifalva 
"3"Î5 Merczifalva

Timișora10

BBistrița-V2tiresii-Eleidosi'l’ • 8

4.40| Bistrița
"g 02 Țagu-Budatelecu 
____Murășu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Tipografia

4.261
5.12
5.55!
6.41

"7.26
8.141
8.50

! Oșorheiu j 

Reghlnul-săs.

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.-

Regliiituîu siiseseii-
Oșorheiii-Cueerdea

Timișora—Aradu

Reghinul-săs.
I
IOșorhelu

6.05 5.48 'Timișdra 6.25 5.-
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 6.02
6.58 6.44 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 Aradulu nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

Mirașteu 
Sânpaulu 
Iernutti
M. Bogata 
Ludoșil
Cheța 
Cucerdea

8.35
10.20

6.56 12.15
7.16 12.35
7.40 12.58
8.03 1.19
8.37 1.49
8.51 2.02
9.08 2.18
9.40 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

9.41
1.11

zi

Gltirișu—Tttrdfl Turda-Gli ir isti

Ghirișd i 9.26
Turda 947 A

 i-
 1

O
 sc Turda

Ghirișă
8.29
8.60

3.19
3.40

Sighișora—Odorlteiu Odorlieiu—Sighișora
Sighișora
Odorhoiu
\ HiTiinor a xttt r ?

6.05
9.45

Odorheiu
Sighișoră

5.38
T.Î6,

vu1

i nieddra
_ erna
Simeria

Siuicria țPiski) 
Cerna 
Uuicddra

Simeria (Piski)-l nied

« nietl.-Simeria (Piski)

y.3t>
9.50

11. O1


