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Scirea despre proclamarea stării 
de asediu în Bosnia în împrejură
rile de ac|I, când situațiunea poli
tică generală e atâtu de nesigură 
și încâlcită, a trebuită negreșitu 
se provoce din nou îngrijiri în ce 
privesce desfășurarea lucruriloru 
în celu mai apropiată viitoră.

Proclamarea stării de asediu 
nu pote fi decâtă urmarea mișcării, 
ce pare a se porni între popora- 
țiunea slavă a provinciiloră ocu
pate. Distrugerea unoră drumuri, 
căi ferate, telegrafe și altoră obiecte 
ale erariului,— ce se cjice că s’ar 
fi întâmplată în timpulu din urmă 
— unele acte de violență ce s’ar 
fi severșită de poporațiune fațăcu 
diferiți funcționari, au produsă cu 
atâtă mai mari îngrijiri în Viena, 
cu câtă fiarele serbesci, ca „Srpsca 
Nezavisnost11 a partidului regen
tului Ristici și „Velica Serbia11, 
'și-au esprimată bucuria pentru a- 
cestă „începută ală desvoltării miș- 
cărei naționale11 în Bosnia și Her- 
țegovina și au îndreptată violente 
atacuri în contra autoritățiloră aus- 
triace din acele provincii, cjicendă 
că jugulă austriacă de a<]I e mai 
greu decâtă jugulă turcescă din 
trecută.

O scrisore adresată din Viena 
cătră oficiOsa „Pester Correspon- 
denz“ ne lămuresce din destulă 
asupra amărâciunei, ce domnesce 
acolo din causa acestoră atacuri 
și din causa încuragiării popora- 
țiunei din provinciile ocupate din 
partea foii oră serbesci chiar ofi- 
ciose, de a continua cu mișcarea 
în contra stăpânirei austro-ungare.

,,N’ar fi multă cerută din par
tea d-lui Ristici — se c]ice îQ 
scrisore — ca se desaprobe pe 

față și hotărîtn aceste uneltiri, să 
declare pe față, că nu ia nici o 
parte la ele și că stă cu totul departe 
de partida liberală și de organulu 
ei. Altfelu se pote întâmpla, ca 
în delegațiunile, ce se voru întruni 
în curondu, se se facă aspre in
terpelări în astă direcțiune, ala că
rora respunsu, fiindu necesară, ar 
trebui se aibă ca urmare, ca d-lu 
Ristici să fiă învitatu oficială a’și 
precisa posițiunea sa față cu or- 
ganulă partidei sale de odinibră, 
din care a eșită numai în urma 
chemării sale la regență.11

Cumcă nu suntă tocmai liniș
tite stările de lucruri în peninsula 
balcanică, cu tote că distrugerile 
și actele de violență de mai susă 
se desmintă, ne-o dovedesce ofi- 
cibsa „Presse11 din Viena, care 
<țice, că mai curendă dinspre Novi- 
Bazaru, în vechia Serbiă ori în 
Macedonia potă isbucni eveni
mente grave, decâtă în Serbia 
ori în Bulgaria, și că prin urmare 
bine s’a făcută când s’a procla
mată starea de asediu în Bosnia, 
pentru că la Viena și la Seraievo 
trebue se stea omulă în fiecare c]i 
gata a primi soiri alarmante din 
părțile mai susă arătate,

E în adeveru astăcji o fier
bere cumplită pe întregulă conti- 
nentă. In Germania socialiștii și 
anarchiștii îngreuneză pe c]i ce 
merge situațiunea; în Anglia ca 
și în Belgia de asemenea s’a por
nită mișcarea socialistă; în Rusia 
nihilismulă dă din nou puternice 
semne de vieță, așa că, după cum 
spune și „Kreuzzeitung11, Rusia 
înarmeză mereu, și e mare temere, 
că nemulțumirile dinăuntru numai 
voră grăbi o acțiune a ei resboi- 
nică în afară.

însuși d-lu Bismark pare a-și 
fi perdutu speranța în susținerea 
păcii, căci etă ce a <]isu in 
parlamentulu germană cu ocasia 
desbaterii asupra legii de asigu
rare a muncitori lorii neputincioși: 
„Așu dori se vădii acesta lege 
votată încă înainte de alegeri, 
căci nimeni nu scie, decă pe vii
torii ne vomă pute bucura de 
pacea de astăcfî și deci cine scie 
decă în sesiunea viitbre vomu ave 
timpu a ne ocupa de asemeni lu
cruri. “

Bine cțicea. Jules Simon, că 
pacea va dura șese luni în virtu
tea esposiției, că acesta este pu
țină lucru, der că fără esposițiă 
nici de atâta nu eramă siguri.

Programa ministrului Csaky.

In ședința dela 20 Maiu a 
dietei unguresc!, ministrulă de 
culte și instrucțiune publică con
tele Albin Csakyîși espuse programa 
sade activitate, din care reprodu
ceam următbrele :

Ce privesce programa în genere, eu 
credă, on. dietă, că acesta trebue să ră
mână neschimbată una și aceeași, ori 
cine ar ave portofoliulă ministerială. 
(Viue aprobări. Așa este ! în drepta.) 
Și credă că acesta se pote cuprinde în 
câteva sentințe scurte. (S'audimă ! S’au- 
efimă!)

Pe terenulă afaceriloră de culte, 
pe lângă păzirea strictă a drepturiloră 
regale și de stată, așa precum suntă 
stabilite prin lege și practica legei, res
pectarea deplină a sferei de dreptă și de 
activitate bisericesc! și confesionale, (A- 
probărl în drepta) și a libertății de con- 
sciință individuală, (Viue aprobări în 
drepta) ; mai departe resolvirea pe câtă 
se pote în înțelegere cu respectivii fac- 

tori interesați și pe basa încrederei îm
prumutate a aceloră cestiunl, cari nu 
suntă regulate nici prin lege, nici prin 
practica legei, — firesce avendu-se tot- 
deuna înaintea ochiloră interesulă sta
tului. (Aprobări în drepta).

Ministrulă de culte ală Ungariei nu 
este ministrulă de culte ală unei bise
rici, ală unei confesiuni, (Aprobări) ci 
esțe representantulă intereseloră statu
lui în afacerile culteloră, der între mar- 
ginele dreptului statului și ale adevăra
tului liberalismă, (Aprobări) cari hotărîtă 
pretindă, ca interesulă bisericeloră și ală 
confesiuniloră, libertatea de consciință 
individuală să se respecteze pănă atunci 
pănă când nu vine în conflictă cu inte
resele vitale ale statului. (Viue apro
bări). Și precum trebue, ca guvernulă 
să vegheze cu scumpătate asupra invio
labilității intereseloră de vieță ale sta
tului în tote direcțiunile: astfeliu trebue 
să ia sub scutulă său interesele biseri- 
cescl și confesionale, cari nu stau în 
contradicere cu acelea, (Aprobări) măsu- 
rândă după putință cu măsură dreptă și 
egală fiă-care convingere religiosă, pen- 
tru-că acesta, ca unulă din cei mai pu
ternici factori ai civilisațiunei, niciodată 
nu se păte șterge din rândulă celoră mai 
de căpeteniă interese proprie ale statu
lui (Aprobări în drepta.)

Pe tăremulă instrucțiunei esecutarea 
și desvoltarea punctuală și energică în 
tote direcțiunile a legiloră esistente de- 
lăturarea în timpulă și modulă potri
vită a lacuneloră esistente încă, des
pre cari voiu vorbi mai târdiu, și sus
ținerea și asigurarea resultateloră forte 
însemnate câștigate pănă acuma, ba după 
putință îmulțirea și desvoltarea loră pănă 
la acea margine, ce nl-o pune situația 
financială. [Aprobări în drepta].

Bine o sciu și o simtă adâncă, că 
nisuințele culturale nu se potă judeca 
numai din punctă de vedere a de „două

FOILETONULUI „GAZ. TRANS. “

CnrieruluExposiției din Puriști.
[Corespondența nostră particulară.] 

Parisu, 18 Maiu 1889.
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Conformii promisiunii mele din ren- 
dulă trecutO, așă trebui să începă seria 
a doua a corespondențeloră Gazetei des- 
criindu-vâ fie-care grapă în parte. Der 
cam până la finitulă lunii curente nu 
prea e speranță ca să vedemă tote sec
țiunile aranjate pe deplină, constrînșl 
vomă fi deci să ne mărginimă încă câtva 
timpii pe lângă unele generalități mai 
multă seu mai puțină interesante.

E adevărată, că directorulă gene
rală, d-lă Berger, a dată dilele trecute 
o circulară prin care d-nii exposanțl 
erau invitați destulă de seriosă, ca pănă 
la 20 Maiu st. n. să fie gata cu secțiu
nile loră.

In fața imprejurăriloră de forță ma
joră însă, cu totă bună-voința unora și 
altora, lucrările restante nu se voru 
pute termina în două cjile. Suntă încă 
o mulțime de cestiunl de detaliu de 
resolvată. Der tote acestea nu potă 
pricinui nici o pagubă, nici nu de- 
tragă nimică din imensulă și încân
tătorul ă tablou ală totalității Expo- 
sițiunii. Astfelu numărulă visitatoriloră 
e în o continuă crescere, și dela deschi
dere înedee, biroulă statisticii ne arată, 

câ afluința publică e din ce în ce totă 
mai considerabilă. Dilnică trece peste 
50— 60,000 cifra personeloră, cari vină 
să admire minunile artei și industriei 
moderne, și să se recreeze sera în dife
ritele restaurante și teatre ale Exposi- 
țiunii. Deplasarea acesta a publicului 
parisiană precum și a străiniloră sosiți deja 
în mare numără din tote părțile lumii, 
au pusă pe gânduri pe directorii de 
teatre din Parisă, cari îșl vădă logiele 
și băncile deșerte. Cafenelele și restau
rantele suntă pe aceeași urmă.

Precum vedeți deci, Exposiția eser- 
cită deja o puternică atracțiune asupra 
tuturora, cu tote micile sale lacune. 
Și decă de acuma farmeculă său e atâtă 
de covîrșitoră, cine ne va pute spune, 
ce va fi ea mai târdiu, când va străluci 
în incomparabila sa mărire și va vede 
adunate în jurulă seu tote gințile dintre 
Equatoră și Poli ?

Der pănă ce ne va fi dată să pu- 
temă admira acelă fenomenă de conto
pire de atâtea neamuri într’o vastă massă 
de omenime, să ne grăbimă a schița câ- 
te-ceva chiar de adl.

Lectorii rGazetei“ au deja o ideă 
generală despre câmpulă Exposiției, pre
cum și despre modulă de grupare a di- 
feriteloră secțiuni în limitele acestui 
imensă câmpu. Toți ’șl voră fi aducendă 
aminte deci, că actuala Exposițiă se îm
parte în patru părți, și adecă, în secția 

colimială, aședată pe esplanada invalidilor, 
secția agricolă ce se întinde pe cheulă 
Senei, Secția horticulturii ce vine pe pla- 
toulă dela Trocadero, în fine secția pro- 
duseloru industriale de pe câmpulă lui 
Marte, și care e totodată și cea mai 
vastă. A face descrierea acestoră patru 
mari secțiuni, însemneză a face descrie
rea Esposiției întregi.

Ca obiectă ală corespondenții de 
acjl însă și ală celoră următore vomă a- 
lege d’ocamdată numai câmpul lui Marte, 
ce, cu dreptă cuvântă, se pote consi
dera ca centrală de splendore ală actu
alei exposiții. Mai avem însă și o altă 
considerațiune, când preferimă să înce- 
pemă dările nostre de semă cu câmpulă 
lui Marte. Astfelă, motivulă, ce ne-a 
decisă în alegerea făcută, a fostă, ca să 
putemă, deja dela primele rânduri, vorbi 
despre România și despre silințele ce 
și-le dau valoroșii uoștri frați de peste 
munți spre a-șl asigura ună locă de 
onora între națiunile ce și-au dată în
tâlnire pe câmpulă lui Marte.

Secțiunea românescă se află pe 
partea dreptă, intrândă sub tumulă de 
fieru ală lui Eiffel și avendă în față do- 
mulă principală. Ea se găsesce într’ună 
complexă de 12 state, care suntă: Italia 
Elveția, Șpania, Norvegia, Republica St. 
Marin, Grecia, Statele Nord-Americane, 
Portugalia, Serbia, Ducatulă Luxembur
gului și Japonia. Cele cinci state din 

urmă suntă în imediata vecinătate a 
României.

Spațiulă ocupată de Români în ga
leria produseloră industriale e de 416 
metri pătrațî. Mulțl vor afla că spațiulă 
acesta e cam restrînsă pentru produsele 
unei țări, care are o întindere de 130.000 
de chilometri pătrațî și a cărei vitalitate 
după secole de necontenite invasiunl în
cepe să se manifesteze destulă de vigu- 
rosă pe tote terenele industriei, agricul
tural, sciințeloră și arteloră. Der să finul 
drepți, și în acelașă timpă recunoscători 
direcțiunii exposițiunii, și în specială, 
d-lui Berger, care c’o rară afabilitate a 
mai pusă la disposiția României 200 de 
metri pătrațî pentru secția agricolă, 100 
pentru artele frumose, 50 de metri pă- 
trațl (suprafața murală) în compartimen- 
tulă architectural, și afară de acestea 
încă ună locă de 500 de metri pătrațî 
pentru locanda românescă și accesoriile 
ei. Recunoscința tuturoră Româniloră 
trebue să fiă încă cu atâtă mai sinceră 
cu câtă spațiile de mai susă, s’au acor
dată după ce expirase ultimultl termină 
de cereri pentru permisiuni de terene 
adecă după 15 Maiu 1888. Era pe Ia 10 
Iunie, prin urmare aprope c’o lună mai 
târdiu, când d. Al. Ciurcu, înțelegândă, 
cu spiritulă seu întreprindătoră, celă ca- 
racteriseză într’ună gradă atâtă de înalt, 
enorma perdere morală, ce ar resulta 
pentru numele poporului română, decă 
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ori doi e patru.“ Bine sciu, că nu este 
la locuia său a fi sgârcită acolo, undee 
vorbă de asigurarea unora scopuri mari, 
de altă parte însă neavendă în vedere în 
modă consecuentă cele dise de mine, 
s’ară păgubi de sigură nisuințele de cul
tură înse-șl, pentru-că o compromitare 
seu mai mare turburare a situației finan
ciare ar nimici în cea mai mare parte 
resultatele pănă acuma dobândite, ar ni
mici orl-ce inițiativă. [Viue aprobări în 
drepta].

Nu pote fi problema mea de a de
taila resultatele câștigate pănă acuma, 
mai alesă în cei 10 ani din urmă. Ele 
suntă fiă-căruia cunoscute din raporturile 
anuale. Credă însă, că-i datoria mea 
de a arăta scăderile, chiar de a-șl spune 
lucruri cunoscute deja.

Tăria fiă-cărei clădiri depinde mai 
alesă de acolo, decă are ună fundamentă 
destulă de adencă; de aceea începă de 
josă și amiutescă îu prima liniă institu- 
țiunca asii urilor îi de copii (Aprobări în 
drepta), cu cari dieta pănă acuma s’a 
ocupată numai fărte puțină, cari însă me
rită o îngrijire și atențiune deosebită, 
fiindă punetulă, care legă mulțime de 
interese de instrucțiune, de crescere, in
terese sanitare și forte însemnate națio
nale. (Viue aprobări în drepta.) Trebue 
să crescemă o sucrescen^ă mai mare, ca 
odată se devenimă mai numeroși și mai 
buni și de aceea trebue se ne îngrijimă 
deja de copiii mici*)  (Viue aplause). Acest 
scopă însă îlă putemă ajunge numai așa, 
decă de o parte vomă lăsa ună tăremă 
largă activității societății, a comuneloră 
și a indiviililoră, de altă parte dăcă sta
tuia va stabili într’o lege ce crede elă 
de lipsă pentru asigurarea scopuriloră 
indicate și decă va întregi cu puterile 
sale financiale ceea ce trece peste pute
rea societății seu a individiloru.

*) „Pester Lloyd“ traduce aceste rendurl 
așa: „Trebue se dobendimu o mai mare supre
mația a uațiuuei, ca să devenimu mai numeroși 
și mai buni11.... —Red.

In ce privesce instrucțiunea elemen
tară, e în genere cunoscută, că n’avemă 
încă destule școle poporale elementare, 
că o mare parte a celoră obligați la 
scdlă încă nu se împărtășesce de instruc
ție elementară, că calificațiuuea unei 
părți a învățătoriloru este încă totă de- 
fectuosă și că cestiunea salarieloru învă- 
țătorescl încă totă nu este în modă co- 
respundătoră resolvată. (Aprobări în 
drepta.) La ce mai adaugă din parte’ml, 
că reforma legei de pensiuni în inte- 
resulă învățătoriloră și a profesoriloră 

dela scolele civile o consideră ca forte ur
gentă. (Aprobări în drepta.) (Va urma)

Legea asigurărilor^ lucrătoriloru germani.
Camera deputațiloră din Berlină ur- 

meză discuțiunea legei asupra asigurări- 
loră lucrătoriloră. D-lă Bebel, depu
tată socialistă, răspundendă acusațiuni- 
loră principelui de Bismarck, care disese 
că partidulă socialistă caută să organi- 
seze nemulțumire, dice, că fără nemul
țumire nu e progresă. Revoluțiunea 
francesă, care e evenimentulă celă mai 
măreță ală secolului, e opera nemulțu- 
mirei (rîsete la drepta). Fără de acestă 
revoluțiă, adaogă oratorulă, d-vostră n’ațl 
fi aci. D-lă Bebel respinge acestă acu- 
sațiune, că partidulă socialistă voesce 
ca Fraucesii să profite de prima ocasiă 
pentru a ataca. Elă dice, că socialis- 
mulă va triumfa într’ună modă legală ; 
elă lasă actele revoluționare agențiloră 
provocatori ai guvernului.

Grevele agrare în Italia.
Grevele agrare continuă in Milanulă 

de susă. La Corbetto, greviștii năvă- 
lindă chiar în edificiile municipalității 
asupra forței publice, acesta a trebuită 
să facă usă de armele sale pentru apă
rarea ei. Trei agențl au primită contu- 
siunl. Unulă din năvălitori a fostă ucisă 
și mai mulțl alțl răniți. Poliția a făcută 
opta arestări. La Bereggio greviștii au 
jefuită și pustiită două case dintre care 
aceea a deputatului Lussi, și o fabrică 
de torsă. Ei au spartă și gemurile mu
nicipalității. Prefectulă din Milană s’a 
dusă la Corbetto și la Bareggia, pro- 
vădută cu instrucțiunile trebuinciose pen
tru o energică și repede represiune. Asu
pra anarchiștiloră arestați s’au găsită hâi- 
tii, care probeză că ei se coalisaseră 
în numără de 200 pentru a comite dis- 
ordine.

SCllliLE OlLEi.
Maghiarisarea. Ministrulă ungurescă 

de instrucțiă Albin Csaky a adresată cu 
data 17 Maiu 1889 inspectoriloră ungu- 
rescl de școle următorulă cerculară .- 
„Dela intrarea îu vieță a art. de lege 
18 din 1876 au trecută 10 ani. Deși 
în acestă afacere de 'repețite-orl ați ra
portată aci, dorescă totuși să-mi câștigă 
din nou convingere despre progresulă 
ce s’a făcută în timpulă din urmă în ins
truirea limbei maghiare în tote școlele 

poporale. De aceea vă provocă să-ini 
raportați după îndrumările date în acestă 
ordinațiune îu decursă de o lună la fiă- 
care punctă singuratică ală ordinațiunei 
cerculare Nr. 20,301 din 28 Maiu 1885 
emisă pentru esecutarea acurată a dis- 
posițiuniloru articulului de lege amin
tită11. — Mare mai e furia maghiarisării, 
care de altmintrelea se va îndeplini când 
va curge apa’n susă.

* * *
Esamenu do cualificațiune. Consis- 

torulă archidiecesană din Sibiiu a adre
sată unu cerculară cătră tote oficiile 
protopresbiterale din archidieoesa tran
silvană, prin care se face cunoscută că 
esamenulă de cualificațiune învățătorescă 
în anulă acesta va fi în diua de 30 Iu
nie a. c. st. v. și cele următore. La e- 
samenă se voră admite acei candidați, 
cari au absolvată studiele teologice seu 
pedagogice într’ună institută publică; 
asemenea toți învățătorii aplicați în modă 
provisoriu, cari n’au încă atestată de 
cualificațiune, au servită însă ca învăță
tori 2 ani de dile cu succesă bună; îu 
fine și individii, cari au studiată pe cale 
privată, și potă documenta după studiele 
făcute capabilitatea de a suporta cu suc
cesă acestă esamenă.

Cererile pentru admitere trebue să 
fie intrate la consistoriulă archidiecesană 
prin oficiile protopresbiterale seu și dea- 
dreptulă pănă la 31 Maiu v. a. c. și 
suntă a se instrui: 1) cu carte de bo
teză ; 2) cu testimoniu despre studiele 
percurse ; 3) cu testimoniu despre prac
tica învățătorescă și succesulu sub de- 
cursulu aceleia; 4) cu adeverință dela 
cornitetulă parochială despre purtarea 
morală; 5) eventuală cu alte documente 
recomândătore; 6) cu o scurtă descriere 
a vieței, din care să fiă evidente fasele 
mai însemnate din vieța candidatului.

** *
Salariulu invețătoriloru rurali in Ro

mânia. Ministrulă actuală de instrucțiune 
din România, d-lă Boerescu, a presen- 
tată ună proiectă, conformă căruia lefa 
lunară a învățătoriloru se statoresce cu 
90 franci.

* *
Cestiunea fortificațiiloru României pre- 

ocupândă multă de cât-va timpă publi- 
culă, „Naționalulă“ crede, că ar fi bine 
să se dea ore-carl sciințe în privința aces- 
toră lucrări. Actualmente lucrările suntă 
forte avansate la patru forturi, anume : 
Jilava, OtopenI, Mogoșoia și Kitila. Ală 
cincelea forță dela Cernica, ale cărui 
lucrări s’au începută vera trecută, are 

încă trebuință de multe lucrări strategice. 
După votarea creditului de 15 milione 
pentru aceste lucrări, direcția fortificațn- 
loră va pune în lucru încă două forturi 
nouă din comunele Cățelu și Bragadiru. 
Totă din creditulă de 15,000,000 [se va 
plăti și o parte a materialului coman
dată de acuma 2 ani la casa Grusson.* * *

Biografia Reginei României împreună 
cu portretulă, orecum reușită, dice „Ro- 
mânulă“, a apărută în „Sonntagșblatt 
der deutchen Zeitung".*

Punctuațiunea. Consistorulă diece- 
sană din Caransebeșă a adresată ună 
cerculară cătră tote oficiile și corpora- 
țiunile subordinate Consistorului diecesei 
gr. or. rom. a Caransebeșului, în care 
se dice, că ministeriulă ung. de culte și 
instrucțiune publică învită pe consis- 
toră a aduce la cunosciuța oficiiloru sub
alterne noua modalitate de interpunc- 
țiune a eifreloră și anume: în conspec
tele statistice și alte acte oficiose să se 
folosescă de noulă sistemă de interpunc- 
țiune. Acestă nou sistemă este urmă
torulă : cifrele scrise una lângă alta se 
împartă încependă dela stânga spre 
drepta în classe de câte trei cifre. In- 
terpuncțiunea se face dela drepta spre 
stânga, și adecă: clasa înteia de 3 cifre 
(seu și mai puține) capătă ună punctă, 
a doua clasă o virgulă, a treia erășl ună 
punctă, și așa mai departe se schimbă 
ună punctă, apoi o liniă etc. d. e. nu- 
merulă 24567834952 după sistemulă 
celă nou va fi astfelu interpunctată: 
24 567/834 '925=24.567,834.921. Decima
lele se însemnă astfelă: se pune ună 
punctă, care este ceva mai susă de- 
câtă linia de desuptă a numărului, și 
apoi decimalele se scriu cu cifre mai 
mici d. e. 4532678 cu întregimi și două 
decimale va fi 45.326--8.

* 
* *Caraghiosulu e numele unui cjiară 

umoristică ce a începută să apară în 
Iași. ** *■

Cultivatorii din Boemia s’au întru
nită în congresă în numără de 1500. 
Ei au constituită o asociațiă sub numele 
de „Unirea țăraniloră din regatulă Boe- 
miei“, avendă de scopă să apere inte
resele țăraniloră cehi, și să reclame în
tinderea drepturiloră politice pentru aceia 
dintrenșii, cari voteză în ală doilea gradă. 
Oratorii au pronunțată discursuri în 
contra marei proprietăți, și s’au decla
rată partisanl ai politicei energice ur
mată de junii cehi.

* * *

România nu va participa, sub ună titlu 
seu altulu la Expositiă, era, dică, pe la 
10 Iunie, când densulă se decide a salva 
din situațiunea critică ce se stabilea, 
ceea ce se va mai pute salva. A fostă 
opera a 2—3 dile de intervenirl stărui- 
tore, de angajamente solemne, de garan
ții, că nu înzadară se va acorda și Ro
mâniei ună petecă de pămentă, — și 
ciasulă celă rău trecu, er pericululă, d’a 
dispărea din ochii lumii întregi p'ună 
restimpă de 6 luni, fu conjurată.

D. Berger, director, gener., punăndă 
de îndată la disposițiunea României un 
teren de 375 m. p., incontestabilă că s’a 
condusă și de simpatiile ce’șl conservă 
reciprocă națiunile surori, francesă și 
română, și ală căroră cultă e întreținută 
de mulțl ani, pănă în cele mai înalte 
sfere d’ună bărbată de elită, cum e prin
cipele G. Bibescu, actualulă președinte 
alu secțiunei române.

La început nu se putu ciupi mai mult de 
375 m. p. de pe la vecini, mai în urmă 
însă, grațiă bunei loră voințl, și inițiati
vei române, terenulă acordată se mai 
lărgi încetișoră și pe nesimțite, ici de- 
lojându-se bieții SvedezI cu totulă și 
mutându-se în altă parte, colo aranjân- 
du-se treburile cu Serbia, atâtă de bine, 
încâtă pe locolă destinată ei odinioră 
se ridică arjl veselă și cochetă locanda 
în care visitatorulă română remâne fer
mecată de ilusia Țerii sale. Cum vedem 

cine dă din mâni nu se înecă nici 
în țera românescă nici în cea franțu- 
zescă !

TTnă succesă atâtă de mare și atâtă 
de neașteptată, nu putea să nu scociore 
firea invidioșiloru, mai alesă după ce d. 
Al. Ciurcu adresă tuturoru diareloră 
române apelulu său, ale cărei accente de 
îmbărbătare și speranțe în reușita mo
rală a Exposiții române ne mai vibrează 
și adl în memoria nostră. Apelulă a a- 
vută ună echou ce a sunată în tote dis
trictele țării, și care trebuia să trecă și 
peste CarpațI, ca să se arate lumii că 
mai ex stă și Români transilvăneni. Der 
nu e locuia aici să deplângemă imobi
litatea nostră, când porțile Occidentnlui 
ne steteau deschise. Și mai puțină ar fi 
loculă a ne opri asupra pedeciloră ce 
se urdiau de unii pitici fiii ai țării, mai 
ambițioși decâtă patrioțl, și consumați de 
invidiă, în contra personeloră ce luară 
inițiativa participării României la Expo- 
sițiune. Să considerămu svîrcolirile loră 
sterile, intrigile loră lipsite de imagina
ția ca nisce umbre binefăcătore în ta- 
bloulă luminosă ală Exposiției române, 
și să tragemă peste ei deci vălulă uitării.

Am insistată asupra acestoru dureri 
ale nascerei Exposiții nostre, spre a-o 
pute aprecia, iubi și încuraja cu atâtă 
mai bine. Cele ce se mai petrecură ne 
stau prospătă încă în memoria nostră.

Când ne aducemă aminte dc acti

vitatea desfășurată dela începutulă anu
lui încoce nu putemă decâtă să ne fă- 
limă de zelulu patriotică ală țării, ma
nifestată atâtă de spontaneu în formarea 
de comitete, strîngerea de ajutore și mai 
pe susă de tote în votarea subvențiunii 
de 200,000 de fr. ce au contribuită atât 
de largă la realisarea unei opere, măgu- 
litore pentru amorulă propriu națională 
ală nostru.

încă câte-va dile, și când secțiunea 
românescă va fi gata cu tote sub-divi- 
siunile ei mai susă enumărate, putemă fi 
siguri că nu ne va lipsi atențiunea se- 
riosă și bine-voitore a străiniloră. Lumea 
cu judecată va ține contă de împreju
rările în care s’a realisată participarea 
României precum și de situația ei eco
nomică și industrială.

Deja semnele de atențiune și de 
încurajare începă să se arete. Erl sec
țiunea industrială română a fostă visi- 
tată de d-nii Berger, directorulă gene
rală ală Exposiții și Lacretellc, directo
rulă secțiuniloră străine, însoțiți fiindă 
de comisarii generali ai Stateloră Nordă- 
americane, Belgiei, Portugaliei și Luxem
burgului. Visita acesta s’a terminată c’o 
mică masă, ale cărei principale podobe 
au fostă mămăliga, fleica și vinurile ro- 
mânescl ale d-lui Iordache Ionescu. Ca 
curiositate Vă alătură aici în limba fran
cesă întrega listă de bucate:

Mămăligua aux (Eufs Roumains

Truites Roumaines â V Orientale 
Tschulâma aux Pieds de Veau 

Asperges de Jassy

elicts
Fleica (Ventre dc Bveuf ă la Roumaine) 

Salade de Bucarest

Dessert 
Frontage, Fruits

Wins
Dragasăni — Tamaiosa — Champagne 

Cafe Roumain — Liqueurs

Sen-ice fait par les Jeunes Filles Roumaines 
Musique des Lautars

*
Intre invitați erau și representanții 

Serbiei, Egiptului și Marocului, — ca 
vecini ai locandei românescl. Secțiunea 
românescă se compunea din principele 
G. Bibescu, Al. Ciurcu, Grant, colone
lul ă Dally și d-lă Lecreur, architectă. 
E inutilă, credă, a mai adăuga, că d-lă 
Berger, directorulă generală, n’a avută 
decâtă cuvinte de elogiu pentru stăruin
țele comisiunii române, pentru România 
și pentru prosperarea culturală și indus
trială a poporului română.

** -a
Terminândă, să Vă mai comunică 

că Secțiunea nostră va învita la masă, 
totă în locanda romană, și pe Miniștrii 
actuali francesl precum și pe câțiva 
membri ai Consiliului municipală pari-
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Hipnotisatorulu Albin Krause va ține 
astădl la orele 8'/2 sera în sala hotelului 
Nr. 1 primul său cursa esperimentală des
pre hipnotismO, ori așa numitulă mag- 
netismii animalii. Succesele dobândite 
de d. Krause ca hipnotisatorti se potii 
vede din recensiunile ce i-s’au făcuta la 
Sibiiu și la Clușiu. D-la Krause espe- 
rimenteză nu numai cu siguritate, der 
chiar și cu succese mari în moda scien- 
tificu. Ocasiunea ar trebui fo'osită de 
publicula nostru.

Sinoânlu eparcliialn to Caranseljeșn. 
Convocata pe Dumineca Tomii, 16 Aprilie 1889. 

Ședința V, 19 Aprilie 1889.
Presidiulă presintă: petițiunea preo

tului din Birda, Ioanii Ionescu, pentru 
lăsarea sesiunei parochiale reduse în fo- 
losulii său pe 3 ani; petițiunea cancelis- 
tului consistorialii Const. Călțiuna pentru 
ameliorarea salariului său; petițiunea 
preotului suspinsă din Topleță, Ștefana 
Paulovich ca sâ fie repusă.

Se transpumă comisiuniloră pri- 
vităre.

Deputatulă Coriolană Brediceană 
prepune, caven. Sinodă să institue con
formă dicisului sinodală 110 din 1885 
comisiunea sinodală, care propunere pu- 
nendu-se imediată la ordinea dilei, sino- 
dulă o primesce și decide:

Pentru pregătirea proiecteloră de 
concluse la obiectele, ce vină sub deli
berare îu fie-care sesiune sinodală, pre
cum și pentru proiectarea decise’oră în 
cause râmase nepertractate din sesiunea 
trecută, se institue o comisiune sinodală 
generală constătătore din ună președinte, 
apoi 6 membri — 2 preoți, 4 mireni — 
și trei suplinitori — 1 preotă și 2 mi
reni — toți aleși prin sinodulu eparchială, 
și acestă comisiune va pregăti tote cău
șele și pentru sesiunea I-a dela următo- 
riulă periodă sinodală. Acestă comisiune 
se va întruni la Episcopie cu câteva dile 
înainte de deschiderea sinodului și-și va 
începe activitatea sa, avendă membrii ei 
pe o di diurnă 3 fi.

Presidiulă pune la ordinea dilei ra- 
portulu comisiunei speciale.

Raportorulă acestei comisiunl ra- 
porteză asupra rugării Româniloră gr. 
or. din Ciacova în causa despărțirii loră 
de Șerbi, cerendă terminarea procesului 
și esoperarea respectărei statului quo ante 
1872, în carele a fostă limba română 
asecurată în biserica din Ciacova, — la 
propunerea comisiunei sinodulu decide: 

Acestă causă se transpune prin ven. 
Consistoriu diecesană la delegațiunea 
congresuală pentru comunele mixte c-u 
acea recercare, ca să stărue cu tote 
mijlocele posibile la terminarea proce
sului de despărțire ală Româniloră de 
cătră Șerbi, der și pănă atunci sâ între
prindă on. delegațiune pașii de lipsă la 
înaltulă guvernă, ca în privința folosirei 
limbei române în biserică să se susțină 
statulă quo ante 1872.

Presidiulă pune la ordinea dilei ra- 
portulă comisunei financiale.

Raportorulă acestei comisiunl, depu
tatulă Vincentiu Babeșă, relativă la nor- 
mativulă votată pentru fondulă de pen
siune ală profesoriloră dela ambele insti
tute diecesane, espunendă nedumeririle 
și respective postulatele d-loră profesori 
în privința dotării acelui fondă prin die- 
cesă, respective garantării pensiuniloră, 
propune în numele comisiunei financiale 
și sinodală neprimindă adausulă făcută 
de deputatulă Simeonă Popeță, „ca pănă 
la înființarea acelui fondă cu garanții 
sigure pentru d-nii profesori sâ se sisteze 
detragerile pentru fondulă de pensiune 
și ce li-s’a detrasă sâ li-se restitue“ — 
decide:

Considerândă de o parte constatată 
prin comisiunea financială neputința ac
tuală a fonduriloră diecesane de a dota 
fondulă pensională de sub întrebare așa 
cum sa cere; considerândă de altă parte 
că ceruta garantare prin sinodă a pen
siuniloră involvă pe lângă dificultățile 
financiale și deslegarea prealabilă a uuoră 
cestiunl principale, anume încâtă se cere în 
contra usului comun la institutele de pensi
une, restituirea contribuiriloră în cașuri 
de retragere a unuia seu altuia profe- 
soră contribuente, — cestiunl pentru ale 
căroră deslegare se recere timpă și stu
diu mai îndelungată; considerândă în 
fine, că spre înlesnirea scopuriloră ațin
tite de corpulă profesorală ară pute de
servi eventualminte și fondulă pensioală 
învâțătorescă esistente, pe câtă adecă 
natura aceluia n’ar împedeca acesta, o 
cestiune spre a cărei clarificare decurge 
corespondință cu diecesa suroră a Ara
dului: obiectulă acesta se relegă la si- 
dulă ord. viitoră, cu aceea, ca pe atunci 
Consistorulă sâ facă raportă cu privință 
și la amintitele momente.

Moștenitorii tronului românii la Senatn.
Cetimu în „Românulu":
Intrarea în senată a Alteței Sale 

Principelui moștenitoră s’a făcută adl la 
orele două cu solemnitate deosebită. M. 
S. Regina însoțită de d. Voinescu 
și de d-rele Davila și Văcărescu, a luată 
parte la ședință.

A. S. a fostă întâmpinată la trep
tele întrărei în edificiulă Universității 
de corpulă diplomatică. Coudusă de co
misiunea însărcinată a’lă primi, A. Sa 
intra îu sala Senatului și ocupă 
loculu destinată A. S., în capulă băncei 
prelațiloră.

D .pă-ce principele s’a aședată în 
bancă, d. generală FI o re s c u, președin
tele Senatului, citi discursulă sâu de bine 
venire dicând între altele :

Bine ai venită între noi A. Regală. 
România primindu-vâ în senulă ei, și A. 
V. luândă locă în Senată conformă dis- 
posiției Constituției, ajutați ca sâserea- 

liseze unulă dintre cele mai mari dorințe 
ale sale. Românii setoșl dnpă linisce și 
pace, în urma atâtoră furtune ce au trecută 
peste noi, primescă cu încredere conso
lidarea unei ere de ordine și prosperare. 
Alteța Vostră din primirea ce Vi-s’a fă
cută, din intrarea în țeră șipănăîndiua 
de adl, ați putută vede cu câtă nerăb
dare poporală v’a așteptată. Lumea în- 
tregă scie câtă am luptată pentru con
solidarea tronului, cu câtă credință ne-amă 
alipită de dinastia M. S. Regelui. Alteța 
Vostrâ avendă de modelă pe scumpii 
noștri Suverani, și urmărindă calea ur
mată de dânșii, fiți siguri de iubirea 
nostră.

A. S. principele Ferdinand în
cepe prin a spune că a venită în Senată 
să’șl ia loculă conformă disposițiunei Con- 
stituțiunei țârei. Arată apoi principiile de 
cari au fostă conduși legiuitorii când au 
cuprinsă în constituțiă ca moștenitorulă 
coronei încă dela versta de 18 ani sâia 
parte la desbaterile maturului corpă.

Făgăduesce că vă căuta a profita 
de desbaterile ce se voră urma în Se
nată, și în cari va asista. Totulă ce va 
câștiga, va întorce îndărătă țârei. ț)ice 
că primirea căldurosă ce i s’a tăcută 
în țeră o ia ca o viuă mărturia că țera 
este mulțămită de progresele realisate 
sub regimulă constituțională de când M. 
S. regele domnesce aici. Promite că va 
urma pe calea începută de M. S. Re
gele. Va sprijini și face totulă ce este 
conformă aspirațieloră poporului română. 
Ișl legă sortea sea de a țârei. Termină 
rugândă cerulă sâ’lă ajute a domni 
întru binele țârii și strigândă: Trăiască 
România!

De mai multe ori A. S. Regală care 
a vorbită românesce, a fostă întreruptă 
de aplausele Adunărei.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.

sianti. Apoi va fi invitată la unii ban
chetă și pressa din Parisă; er diua de 
22 Maiu, aniversarea proclamării inde
pendenții României va fi sărbătorită in- 
tr’unfl moda strălucitu și demna, după 
cum se și cuvine importanții Româ
niei între Statele din Orientula Eu
ropei.

Intre cele cele ce mi-ar rămâne sâ 
Vă mai espunâ, de sigura că lăutarii 
români, de sub conducerea șefului loră 
Savu Pădureanu, merită câteva cuvinte. 
Fără nici 0 esagerare ei sunta la ordinea 
dilei și una obiecta de curiositate pentru 
Francesl. Costumele lora, instrumentele 
lord musicale, naiu (fluerulu lui Pana), 
mai alesa maniera lora d’a interpreta 
musica nostră dulce și armoniosă, i-au 
aridicata în opinia pressei și a publi
cului parisiana peste țiganii musicanțl 
ai Ungurilora. Nu e familiă aristocra
tică, nu e cafenea seu hotela de frunte 
care sâ nu se grăbescă a-i invita. Astfela 
alaltă-erl au fostu chiămațl la d-na ba- 
ronesă de St. Germain, dela 10—1 de 
dimineță pentru 250 fr. er sera au cântată 
la d-na Merino dela 9—12 pentru 400 fr. 
ErI seră au fosta invitați la restaurantul a 
Ltjon (Por, unde se dase banchetula ț)ia- 
rului Le Paris și la care au asistata d-nii 
Floquet, Lockroy, și mulțl alțl bărbați 
politici publicist! și artiști. D-la Al. 
Ciurcu a fosta onorata c’o invitația 
pecială la acesta bancheta. Mâne seră

(Serviciulii biuroului de coresp. din Pest)

Berlinii, 23 Maiu. La prân- 
(julu de gală împeratulu Wilhelm 
toastă cjicendu: Ridică paharulă 
în sănătatea regelui Umberto și a 
trupeloru Italiane și pentru nestră
mutata amiciția cu casa de Sa- 
voya. — Regele Umberto răspunse 
în limba italiană: Călătoria mea 
la Berlină a fostă dictată de înalta 
datoriă de mulțumire. Germania 
și Italia, după ce și-au restabilită 
unitatea, au devenită o garanțiă 
pentru pacea europenă. Amân
două armatele voră sci se-si îm- 

plinescă marea loră problema. Beu 
în sănătatea familiei împărătesei, 
a armatei germane și pentru pros- 
perarea Germaniei.

BerlinQ, 23 Maiu. „Kreuzzei- 
tung“ anunță, că Rusia continuă 
energică înarmările.

Dotmund, 23 Maiu. Tote țe- 
hurile au reluată pe deplină lu- 
crulă loră.

Francfurtu, 23 Maiu.Trenulă se
parată, cu care venea împărătesa 
Austriei dela Wiesbaden, a de
raiată în momentulă când trecea 
peste șinele liniei laterale. Va- 
gonulă din urmă eșindă din șine 
a trasă și pe cele două dinaintea 
lui după elă și tbte s’au răstur
nată. Majestatea sa nu suferi nici 
o vătămare. Asemenea scăpară 
și princesa Maria Valeria și ar- 
chiducele Franciscă Salvatoră. Din 
suita Majestății Sale a fostă ră
nită numai ună lacheu la mână. 
Călătoria s’a continuată cu o în
târziere de o oră.

(îursiilA pieței Krașovu
din 23 Maiu st. n.. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.32 Vend. 9.35
Argintii român eseti - n 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI- - - n 9.36 n 9.38
Lire tnrcescl - - - n 10.60 H 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 n 9.55
GalbinI H 5.52 n 5.58
Scris, fonc. „Albinau6°/0 n 102.— r>

n n 5% M 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 125.50 „ 126.50
Discontulu - - - . 6*/ a-■8% pe anu.

Cnrsulu la bursa de Viena
din 22 Maiu st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/o ------ 102.20
Renta de hârtii ă"/,, ------ 97.20
împrumutul!! căiloril ferate ungare - 141.75 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.50
Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișu - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane ... - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 105..—
LosurI din 1860 ------- 144.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 909.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 316.— 
Acțiunile băncei de credita austr. - 307.75 
Galbeni împerătescl- ------ 5.62
Napoleon-d’orI............................................ 9.37’/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.65
Londra 10 Livressterlinge - - - - 117.90

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

vora cânta artiștii noștrii la principesa 
Gorciacoff pentru suma de 200 fr.

La 3 Iunie sunta angajați pentru 
250 fr. la Grand Hotel-Continental 
dela 8—10 ore de dimineță cu ocasiunea 
banchetului data de L’Ecolc centrale 
Bourru. La 11 Iunie vora cânta înaintea 
Societățiloru de scrimă francese. La 15 
Iunie vora fi chiămațl la Grand Orient, 
rue Cadet, d’unde artiștii noștri vora 
încassa numai 120 fr., operă la care ’șl 
vora da concursula lora avendă una 
scopă de binefacere.

De va continua tota astfela, și pănă 
acuma nimica nu ne autorisă a crede 
contrariula, d-la Pădureanâ și cu ai 
săi se vora întorce chiaburi acasă. 
Vorba lui Cicerone din „Questiones tuscu- 
lanac: Honos alit artes. a,.

Progresulu
cLixpă Tules Simon-

(Urmare.)
A<jl mai că nu mai avema trebu

ință sâ ne derangiăma pentru a încheia 
o afacere.

Avema posta cu comunicațiunile sale 
rapide și cu uniformitatea plățiloră ; te- 
legrafula electrica, care merge pănă la 
capâtula lumii cu râpediciunea gândului; 
telegrafula care duce vocea la distanță 
de peste o miiă de milurl. O conversa- 

țiune secretă se stabilesce între bărbata 
și femeă dela Parisa la New-York. Una 
învățata pretindea mai dilele trecute, că 
cu aceeași ușurință se vora transportași 
chipurile. Voma vorbi unii cu alții și 
ne voma vede ; singura atingere ne va fi 
interdisă. Covorul pe care se punea Aladin 
și care într’o clipită îla transporta din 
Bagdad la Samarcand, nu pote sâ fi fosta 
mai miraculosa.

Ml-am pusa adese-orl întrebarea ce 
s’ar fi întâmplata, decă una savanta 
descoperinda tote aceste minuni în se- 
colula XIV, ar fi ajunsa a-le realisa, fiă 
chiar numai în laboratoriu seu în gră
dina sa. Aceste producte ale geniului 
ar fi fosta pentru ela cea mai mare și 
cea mai lamentabilă dintre calamități. 
Tote bisericile s’ar fi unita pentru a-lă 
anatemisa și tot*  parlamentele s’ar fi în
trunită pentru ala arde.

Acjl însă nu se mai arde una Pas
teur, una Berthelot una Wurtz, una Jans
sen, una Edison, una Flachat, una Al- 
phand, una Eiffel. Ei nu ne mai speriă 
adl și au chiar mare greutate pănă sâ 
ne storoă mirarea, atâta ne-amă dedata 
cu miraculele.

Voma pute constata cu ochii, că 
modificările aduse de sciință în industria 
omenescă în cei 11 ani dela 1878 pănă la 
1889, ar fi fosta de ajunsa pentru glo
ria unuia dintre secolii, cari ne-au pre
cedată.

Dintre aceste transformațiunl voma 
cita numai douâ: transportarea forței și 
substituirea gazului de luminata prin elec
tricitate într’una mare numâra de ser
vicii.

Se prescrie adl teatrelorfi să renunțe 
la gaza și acesta din cause de siguranță. 
Lumina electrică, pe lângă avantagiulă 
inocenții sale mai are și pe acela, că nu 
desvâltă căldură. Acești doi mari ser
vitori ai omenimii, electricitatea și gazula, 
sunta adl în luptă unuia în contra celui- 
lalta și din lupta, care se petrece sub 
ochii noștri, putemă trage nisce avantage 
forte marl. Tra .sportarea forții pote sâ 
fiă o crescere enormă a forții. Aci nu 
e vorba de o descoperire nouă, ci de 
aplicarea pe scară întinsă a unei desco
periri deja vechi. Visitânda D-la Simon 
în 1860 satele de ouvrierl (lucrători) dela 
Mulhonse cu amicula său Jean Dollfus, 
îla vedea pe acesta forte ocupata de-o 
revoluțiune industrială, care va deveni o 
revoluțiune socială și morală, decă va 
permite mamii de familie sâ aducă abu- 
rula în odaia sa, în loca să inergă la 
lucru însăși în usină. Nici să nu ne 
surprindă că Rothschild a purtata spesele 
încercărilora recente de felula acesta. 
Decă vora reuși, o mamă va câștiga de 
aci înainte pânea copiilora săi, fără a 
se depărta dela ei. (Va urma).
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ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Vineri în 12/24 Maiu 1889 
în sala Hotelului ZSTr. ±.

MARE SOAREA HYPUOTICA
a d-lui

ALBIN KRAUSE
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese 
unu

Pentru România si străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
unu anu.

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

ZE’rețtxlvi. staltiriloriă.: Cercle I fl. 50 cr„ 
numerotată I fl., galeria 60 cr. întrare 50 cr. bilete pentru 
dențr 30 cr. Inceimtulfl la 8’/2 ore sera.

Preparatele antiseptice
ale lui

D GUST
Pe
Pe
Pe

2 fi. -
1 fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe

anu.
șese luni . 
trei luni .

franci, 
franci, 
franci, 
repede

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

Pentru România si străinătate:
8
4
2

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitoră, conservătoru și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
folosite pană acuma spre acestu scopu, și noue mijloce CU unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințilorO, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

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

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

Depositulu principală la FRIEDRICH STENNER, farmacia la 
„LEULU DE AURU“ în Brasovu. 66

Mersulu trenurilor^
pe liniei© orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

■Budapesta—Predealft Predea lift —IB mia pesla ■B.-Pesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-BB.-Pesta t’opșa-niicft—Sibiiu
Trends 

per- 
sdne

Trenti 
accele

rate

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 1 Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

1
accele
rate

1 renu 
mixt

i 1 1 —— ii

A

Viena 11.10 1 8-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare j
4.18 7.01

7 1 1
Vărad-Velencze 
Fugyi-V ăsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu

Apahida
Giiiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulii de susu
Aiud
Teinșfi
Crăciunelil
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașil 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu
HomorodO
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu

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

“6J2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55

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
(ț l’redenlu

Ti misii9 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
11.65
12.34
12.52

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

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Varad-Velencze

I
I

BrașovQ

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfalfiu
Sigliisora 
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelu
Teiușu
Aiudti 
Vințulti de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișfl 
Apahida

Clușiu

Nădășelu 
Gîhrbău
Agliireșu

I 
I

sus!

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

Timișu
Preilenlu

BucurescI

P. Ladâny
Szolnok 
■liKlnpestn

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29

5.32

6.43
7.12

7.51
8.17

Murești-Ludoșu
Țagu-Budatelecu
Bistrița

7.30
1.14
1.45
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.-

Viena 
lIuilapeHta 
Szolnok

Aradu

Glogovațti 
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava 
fSoborșinti 
Zamu 
Gurasad..
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibottl
Vințulu de josh 
Alba-lulia 
Teiușu

ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

8.42
8.47

10.08|
11,51,

1.55

10,50
l 88
3.29
7.45
6.05

Teiușu
Alba-Iulia
Vințulu de
Sibottl
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada

joși
9.05

12.41
5.45
6.—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55 Zama . 
g Soborșiml

Berzava
Conopu
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.371
12.-1
12.29
12.46
1.26

Aradu

Szolnok
ItiKlagiesta

Viena

3.44
4.10
4.43
5.13

2.32

Copșa-inică 
llȘeica mare 
Lomneșîî 
Ocna
Sibiiu

2.29
1 3.02

3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-iu ■că

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

tiicmlea - IBsorlieiu
5.50 sftsescu

S8ineria(Piski)-a"etroșeui Pol a-oseui-Simeria (Piski)

8.- Simeria
8.3(MStreiu 
9.02|.Hațegtt 
9.32;pui

10.11 [Crivadia
10.51!
12.161
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47 i'inga
7.30 Orczifalva
3 | -( Merczifalva

Tiinișora

1î x ama

Banița
Petroșeni

li

6.47 2.42 Petroșeni 9.36 4.26
7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
8.51 4.16 Crivadia 10.58 5 55

10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
11J 12.23 7.26
11.50 6.4< ll.Strciu 1.12 8.14
12.30 • 12|simt‘ria 1.51 8.50

6.38 
7 19
7.38
6.20

I
Cucerdea 3.05 10.20 3.2o
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ltidoșfi 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Ternutii 4.43 11.57 5.11
■Sânpaulti 4.58 12.12 5.28
iMirașteu 5.21 12.36 5.53
I „ I 5.40 12.55 6 13Oșorheiu j

6.— 4.58
Reghinul-săs. 7.56 7-

Re^Iiinulu sftsescu 
Oșorlieiu-Cucerdea

IO.—

fiBistrița-Mureșu-Iaidoșu

Țagti-Budatelecu
Mureșil-Ludoșa

9.41
1.11

Aradu—Tiniisora Tiinișora- Aradu

Reghinul-săs.

I
I

Notă: Nu merii încuadrațl cu linii gr5.se însemnezi orele de nopte.

Arad iiAradul ti nou
Nemeth-Sâgh

| 6.05 5.48 Tiinișora 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19

[6.58 6.44 Orczifalva 7.46
I 7.29 7.16 Vinga 8.15
I 7.55 7.47 Nemeth-Săgh 8.36

8.14 8.08 Aradulu nou 9.11
9.12 9.02 Aradii 9.27

■■iiiriș*  —Turda Turda—4»I>irisu

Ghirrșil 
Turda

5.- 
”7)2
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Oșorheiu

Viirașteu 
Sânpaulti 
Iernutil 
M. Bogata 
Ludoșil 
Cheța 
Cucerdea

8.3o
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

Simeria ^Piskij-fnied.

9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
9.47 4.40 Ghirișu 8.501 3.40

Si^iiișora-Odorheiu Odorhciu-Sighișora

Siglii.șora
Odorheiu

6.05JOdorlieiu
9.45 Sigbișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedărn

2.ÎS
2.39
3.08

■ nied.-Simeria (Piski>

ll niedora
erna

| 9.16 Simeria
6.38 9.35

9.50
11. O


