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Brașovu, 12/25 Maiu
Intre mulții vorbitori din dieta 

ungurescă cu ocasiunea desbaterei 
asupra bugetului ministerului de 
«uite și instrucțiune publică, a 
debutată și unu anumită Firczak, 
care nu e deputata alu vre-unui 
cercă electorală din Boemia ori 
Galiția, după cum numele lui 
ne-ar face se credemu, ci se măr- 
turisesce ca deputatu „unguru“ 
și încă alesă de Ruteni din Țera 
ungurescă.

Nu-i vorbă, deputatul!! Firczak 
este o personalitate obscură pe 
arena parlamentară și pote că 
tocmai acesta împrejurare l’a fă
cută se dea și elu semnă de vi- 
eță în dietă și de aceea a spusă 
și elu ce are pe inimă, vrendu 
se esplice prin esemple programa 
ministrului Csaky.

înainte de tote trebue se mai 
observămu, că amintitulu deputat 
face parte din ceta mameluciloru 
tiszaiști și prin urmare este unulu 
dintre aceia, despre cari a c|isu 
nu de multu oposiția, că nu re- 
presintă adevărata opiniă publică 
ungurescă, deorece suntu aleși la 
poruncă de cătră alegătorii de 
alte naționalități.

Ministrulu Csaki a vorbitu de 
scăderi pe teremulu instrucțiunei 
poporale. Era lucru firescu der, 
ca și alesulu guvernului .se sufle 
în aceeași trîmbiță. Scădere e 
— cțice elă — că o jumătate mi- 
lionu de copii obligați nu cerce- 
teză nici o șcblă; der cea mai 
mare scădere o găsesce în aceea, 
că’n forte multe școle nu se’nvață 
unguresce ori se’nveță rău ungu- 
resce. Acesta, cfice elu, se întâm
plă mai alesă în comitatele dela 
graniță și în comitatele locuite 
de poporațiune nemaghiară; ună 
asemenea cercă represintă și den- 
sulă fiindă alesă de Ruteni, der 
cuteză a afirma, că poporulu ru
tenu semte cu totulă unguresce.

Rutenulă, (fise elă, n’are anti- 

patiă în contra limbei maghiare; 
părinții ruteni suntu mândri de 
acei copii ai loru, cari învață 
mai bine unguresce; decă cu tote 
astea progresele suntă așa de ne
însemnate, causa este lipsa de 
mijlbce materiale. Decă guver- 
nulă va nisui a îmbunătăți starea 
materială a poporului, promovându 
totodată instrucțiunea poporală 
prin înființarea de asilurî de copii, 
atunci nu voră lipsi nici succesele 
culturale.

Atâta e totă ce a scosă la 
lumină cuminția deputatului Fir
czak. Cum că este forte mărginit 
în vederile sale, dovedesce și fap- 
tulu, că densulă îșî închipuesce 
că toți Nemaghiarii din comita
tele Țării unguresc! și ale Arde
iului suntă ca Rutenii. Și apoi e 
mare întrebare, decă Rutenii din 
Ungaria suntă toți așa de „mari 
unguri11, încâtă să nu mai țină de 
locă la naționalitatea loră. Noi 
suntemu altfelă informați. Der 
este și rămâne o mare amăgire și 
dovedesce o crassă necunoscință 
a împrejurăriloră, decă Firczak și 
cu soții lui din partida tiszaistă 
credă, că voră pute dobândi față 
cu toți Nemaghiarii succesele ce 
li-se pare că le-au dobândită în 
câte ună cercă electorală rutenu 
ori slovacă.

Nisce figuri ca Firczak, cari 
au să’șî mulțămescă deputăția 
loru slăbiciuniloru câte unui cercă 
electorală nemaghiară, prin de
clarările loru, ca cea de mai susă, 
contribue numai a încuragia pe 
șoviniștl în pornirile loră fata
le de maghiarisare, mărindă ast
felă încordarea dintre naționalități.

Căci ce este ună cercă elec
torală rutenu pe lângă nenumă
ratele cercuri și ținuturi locuite de 
Nemagliiari? O picătură în mare. 
De ară umbla alegătorii ruteni 
ai numitului deputată chiar cu 
calpacă și cu pinteni, acesta n’ar 
ave nici o însemnătate pentru 

viața cea mare și puternică ne
maghiară în acestu statu.

Nu e vorba în acestu statu de 
câteva mii de Ruteni, cari potă fi 
seu nu mulțămițl cu starea lucru- 
rilorfij ci este vorba de a se res
pecta vieta individuală națională 
a milibne de cetățeni nemaghiari, 
care nu se va pute înăbuși nici 
cu școle unguresc!, nici cu asilurl 
unguresc! de copii.

Rutenii d-lui Firczak nu oferă 
deră nici o deslegare a cestiunei 
celei mari: cestiunea naționalită- 
țiloru, și este ridiculu, decă acestu 
domnii vrea se se organiseze sta- 
tulu pe basă „socială-creștină“ 
dupăspiritulu seu naționalii și după 
ideile ce le desfășură în cerculu 
seu electoralu renegată. Basa 
creștină-socială pote fi numai una, 
și aceea nu este maghiarisarea, 
ci egala îndreptățire națională.

Programa ministrului Csaky.
(Fine.)

Pe terenulă școleloru medii se pote 
observa o anumită abundanță. Celă pu
țină numărulă școleloru medii este în- 
destulitoră, deși situațiunea loră terito
rială nu s’ar pute dice că este potrivită. 
Frecuența claseloră inferidre este dispro- 
porțională multă mai mare decâtă a 
claseloră superiors ; pe lângă tote a- 
cestea însă din clasele superiore se în
tâmplă că esă și astfelă de elemente, 
care nu suntă capabile pentru o cualifi- 
cațiune mai înaltă, scientifică. fiViue 
aprobări în drepta;. Trebue să nisuimă 
deră, ca tinerii mai puțină capabili să 
se aplice încă la timpă la alte cariere, 
unde potă deveni cetățeni folositori ai 
statului, pe când decă în școlele medii 
se lasă să trecă cu ușurință dintr’o clasă 
într’alta, după absolvarea instituteloră 
mai înalte, ei de regulă îmulțescă nu
mai numărulă acelora, cari suntă o 
greutate atâtă pentru stată, câtă și 
pentru societate. (Aprobări în drepta). 
Se ’nțelege, că tendința acesta stă în 
legătură cu înființarea unui numără cores- 

pundătoră de școle de specialitate și de 
școle civile, precum și organisarea co- 
respundătore a acestoră școle. (Apro
bări în drepta). In privința școleloră 
medii mai trebue să fimă cu luare a- 
minte și la împrejurarea, ca plângerile 
ce se ivescă icl-colo contra împovărărei 
prea mari cu studiile să facemă ca să 
înceteze și încă în primulă locă prin 
aplicarea unui sistemă de învățămentă 
mai potrivită. (Viue aprobări în drepta).

Pentru aceea dică: prin aplicarea 
unui sistemă de învățămentă mai potri
vită, pentru-că nu încape îndoelă, că în 
străinătate, mai cu semă în Francia și 
în Germania, în școlele medii se pro
pune multă mai multă ca la noi, și 
astfelă împovărarea prea mare, întru 
câtă esistă acesta la noi, este resultatulă 
sistemului nepotrivită de învățămentă. 
(Aprobări).

In fine în întregu și peste totă, 
crearea în viitorii a școlei medie unitare 
trebue să ne fiă, după a mea părere, 
scopulă la care să țîntimă. (Aprobări 
în drepta). Eu nu potu să mă classified 
între aceia și nu potă să adoptă princi- 
piulă acelora, cari credă, că scopulă 
gimnasiului ar fi esclusivă înaltă, scien- 
tifieă și idealistică, în timpă ce scopulă 
școleloră reale din contră ar fi numai 
practică. Ori ce bărbată cultă, care 
tinde la o muncă folositore, trebue să 
aibă nu numai cunoscințe practice, ci 
trebue să aibă totodată și principii și 
aspirațiunl mai înalte. (Aprobări).

Situațiunea școleloră mai înalte de 
regulă depinde dela împrejurarea, că ce 
felă de elemente esă din școlele medii. 
Va să Țică îmbunătățirea situațiunei 
școleloră medii de sine face să resulte 
îmbunătățirea situațiunei școleloră mai 
înalte. Mai multă decâtă acestă împre
jurare, și mai multă decâtă alegerea 
potrivită' a puteriloră didactice, ne a- 
tragă atențiunea pe acestă teremă încă 
și alte împrejurări speciale. (S’audimă ! 
S’aucfimă!)

Regulamentulă universitară — și 
aici în prima liniă mă cugetă la univer
sitatea sciențifică din Budapesta — la 
totă casulă trebue să se revisuiescă. (A-
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Progresulu
după Tiales Simon.

(Fine).

Sciința schimbă nu numai pe servi
torii și pe amicii omului; ea schimbă și 
raporturile omeniloră între olaltă. Le- 
gislațiunea și economia politică suntă 
urmările progreseloru făcute de sciințele 
fisice. Omulă care converseză în aceeași 
di c’ună asociată din New-York și c’ună 
corespondentă din Sânt-Petersburg, care 
trimite dimineța la bursa de Parisă seu 
de Londra ordine, cari străbată jumă
tate din lume și cari se esecută după a- 
medl, fabricantulă, care aduce cărbunii 
și materiile brute în incinta făuriei sale 
într’ună timpu de 40 ori mai scurtă, 
decâtă îi trebuia acum 20 de ani, nu 
mai au nici aceeași sferă de activitate, 
nici aceleași trebuințe, nici aceleași am
bițiuni, nici aceleași gusturi, cari esistau 
în secolulă trecută. Toți omenii suntă 
adl așezați la aceeași masă. In lume 
esistă ună atelieră universală, ună ma- 
gazină universală, să observămu numai, 

că totulă tinde la „universală“ sub im- 
pulsiunea sciiuței. Prin acesta se ade- 
verescă și realiseză marile cuvinte pro
nunțate odată de Aristotele : „Sciința este 
sciința universalului.^ Diferința dispare 
totă mai tare. Deși universalulă e su- 
perioră, cu tote acestea trebue să aspi- 
rămă la elă. Pote că esistau diterințe, 
cari se păstrau ca folositore. Noi cădemă 
în escesulă binelui.

Se constatămă acestu progresă cons
tantă și rapidă ală universalului pănă în 
cele mai mici lucruri. In comerciu tote 
piețele depindă una dela alta; s’ar pute 
chiar dice, că esistă numai o singură 
pieță. In industria, în schimbulă de pro
ducte, diferințele cercă a se apăra sub 
forma de tarife vamale Se pare chiar 
în acestă momentă particulară, în acestă 
pătrară de oră, că liberulă schimbă su
fere o sguduitură. Der ce să facă ore 
legea în contra lui Pasteur și a lui Ber
thelot ? Dintre tote puterile cea mai re
voluționară este puterea sciinții. Ală 
doilea imperiu guverna cjisirele francese 
și eschidea cu severitate «fiarele streine. 
Zadarnice opintiri! Adl nu mai esistă se
crete politice. Guttenberg 11-a dată 

prima lovitură; vaporulă le-a făcută im
posibile. Niciodată nu se va construi 
ună mură chinezescă destulă de înaltă, 
care să împedece vaporulă, telegrafulă și 
telefonulă să trecă. China însăși, prote- 
giată seu împresurată atâtă de multă de 
zidurile sale, este adl la Parisă, la Lon
dra și Berlină.

Altă faptă, comerciulă mică dispare 
în orașele mari. Care este succesulă 
magazineloră „du Bon Marche*, ală ma- 
gazineloră „Louvreu-ului? Este universa
lulă, care trece și ucide împrejurulă său 
diferințele. Totă asemenea e și cu băn
cile mari; totă asemenea cu unificarea 
măsuriloră de lungime, cu unificarea mo- 
nedeloră.

Se <fice, că în America, seu celă 
puțină în orașele mari americane, vieța 
de familiă sufere puțină de răulă co
mună. Ea e înlocuită prin phalan- 
stere sub formă de hotele mobilate. 
Acesta e celă mai rău triumfă ală uni
versalului. Mă simtă fericită să cugetă 
că universalulă nu-șl va estinde progre
sele sale în acestă direcțiune. Natura 
însăși e atacată pănă în ultima ei fortă- 
reță; și ea va sci să se apere.

Revoluțiunea din 1789, alu cărei 
centenară se serbeză acum în Parisă, a 
fostă cea mai mare victoriă a universa
lului. Ea a răsturnată tote privilegiile, 
cari formau diterințe. Ea a făcută din 
națiunea francesă o singură familiă. Mai 
înteiu ea a introdusă egalitatea în fa
milii prin suprimarea dreptului de pri- 
mogenitură și a dreptului de sexă. Ega
litate este totă atâtă câtă universalitate. 
După aceea a stabilită egalitatea între 
familii, suprimândă feodalitatea domi
nantă, și răscumpărândă feodalitatea con
tractantă. Ea a promulgată suverani
tatea poporului, care este forma politică 
a egalității și universalității. Ceea ce făcea 
ea pentru Francia a făcută pentru lume, 
deorece ea a scosă principiile sale nu 
din tradițiune, care e o diferință, ci din 
rațiune, care este organulă propriu ală 
universalului. Bastilla, dărîmată în 14 
Iulie, care se vedea în capătulă uliții 
Saint-Antoine, era numai ună simbolă. 
Francia, dărîmând’o, a dărîmată tote 
Bastillele și a pusă capătă la tote dife
rințele.

De sigură aceeași ideeă filosofică, 
promulgată de Mirabeau, a făcută de 
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probări.) După a mea părere trebue să 
se ia disposițiuul,, ca prelegerile să fiă 
ascultate mai punctuosă (Viue aprobări), 
ca ascultătorii să desvolte mai multă sîr- 
guință, ceea ce după a mea părere se 
pote ajunge prin impunerea colloquie- 
loră în modă obligată. (Viue aprobări . 
De asemenea trebue să se schimbe și 
ordinea esameneloră și a învățământului 
atâtă îu interesulă cualificațiunei în sci- 
ință, câtă și în interesulă bine înțelesă 
ală ascultătoriloră. In fine trebue să se 
resolve odată și cestiunea didactrului 
taxeloră și a baniloră pentru prelegeri 
(Aprobări generale), după a mea părere 
chiar în interesulă vedei profesoriloră. 
(Aprobări generale).

Ideia înființărei unei a treia univer
sități dice ministrulă că nu trebue să 
cadă, der resolvarea acestei cestiunl 
trebue să se pregătescă nu numai din 
punctă de vedere financiară, ci și cu 
privire la problema cea mare, ce stă în 
legătură cu întregirea universității dela 
Clușiu și cu cestiunea academiiloră de 
dreptă."

Atrage apoi deosebita atențiune a- 
supra nisuințeloră culturale, pe cari nici 
unei națiuni nu-i este permisă a-le ne- 
gligea, și cu atâtă mai vertosă nu-i este 
ertată națiunei uugurescl și statului un- 
gurescă, „cari au o misiune culturală 
deosebită.“ La loculă acesta ministrulă 
Csaky laudă pe antecesorulă său Trefort 
și dice, că visitândă școlele de stată din 
Budapesta a rămasă mulțămită de aven- 
tulă ce l’a dată Trefort acestoră școle, 
dintre cari unele se potă numi esem- 
plare.

Cu privire la politica instruețiunei 
publice, ministrulă e de părere, că pe 
terenulă instruețiunei publice era întoc- 
miriloră esterne trebue să fiă suc
cedată acum de era întocmiriloră in
terne. In loculă activității mai multă 
extensive trebue să urmeze activi
tatea intensivă. Prin acesta vre să 
accentueze ministrulă, mai cu semă 
întregirea și desvoltarea deplină a mul- 
teloră institute și instituțium, ce s’a în
ființată în timpulă din urmă. Din acestă 
punctă de vedere ministrulă în privința 
fondului de pensiune ală profesoriloră 
dela școlele medii autonome, s'au hotărîtă 
să începă negoțiărl cu susțiitorii respee- 
tiveloru șc fie; totă din acestă punctă 
de vedere a schimbată deja sistemulă 
de pănă acuma ală esameneloră profe
soriloră și pregătesce și revisiunea ins
titutului de pensiune a învățătoriloră, 
care s'a disă că este urgentă. Apoi con
tinuă astfeliu:

„Recunoscă, on. dietă, că acestă felă 
de activitate nici pe departe nu este 
împreunată c’ună resoltată așa de vidi- 
bilă, așa de bătătoră la ochi, ca activi
tatea privitore la întocmirile esterne;

atunci tote modificările la popore. Vic
tor Emanuel credea, că face unitatea ita
liană; împăratulă Wilhelm credea, că a 
făcută unitatea Germaniei. Unitatea ita
liană și unitatea germană au fostă făcute 
de revoluțiunea francesă. Ele suntă unul 
dintre pașii cei mai mari făcuțl de uni
versală dela pasulă decisivă din 1789. 
Ele probeză, că noi reușimă pre multă. 
Nu trebue să reușimă peste măsură. Uni- 
versalulu trebue să fiă prepouderantă, 
der nu pote fi singură. Legea lumii po
litice, ca și aceea a lumii fisice, este 
unitatea în varietate. Hierarchia privile- 
giiloră era detestabilă, pe când hierar
chia drepturiloră este necesară.

Arta nu e atâtă de variabilă ca po
litica, industria și afacerile. Pentru ce? 
Pentru că ea este omulă însuși; restulă 
nu constitue decâtă accesoriile omului. 
Omulă Iui Corneille este, în fondă, omul 
lui Sophocle; omulă lui Molicre este o- 
mulu lui Terentiu. Sophocle și Terentiu, 
Moliere și Corneille iau dela timpulă lor, 
ceea ce ei posedă rău ; iau poesia dela 
isvorulă poesiei, care este natura eternă 
a umanității. Spuneamă mai adiueorl, 
că aucjimă vocea unui locuitoră din 

der pentru aceea de sigură este totă 
atâtă de însemnată ca și acesta (Apro
bări) și totă atâtă de multă merită, ca 
toți cei interesați: statulă, societatea, 
confesiunile, comunele și singuraticii să 
intre în asta direcțiune în cea mai nobilă 
emulațiune. (Aprobări.) Pentru-că sco- 
pulă acela mare, ridicarea culturei na
ționale la nivelă înaltă, numai pe calea 
emulațiunei întroduse în lege prin genia- 
lulă baronă Iosifă Ebvos se pote asigura. 
(Viue aprobări.) Scola nu este sfera de 
putere a câte unui interesata, școla nu 
este terenulă esclusivă nici ală statului, 
nici ală confesiuniloră, școla este o a- 
renfc comună, pe care nobila emula
țiune a tuturoră celoră interesați face 
să crescă mare, face să devină folositore 
fiitorea generațiune." (Aprobări gene
rale).

In fine ministrulă dice, că schimba
rea legei vechi cu o lege nouă numai în a- 
celă casă ar afla-o cu cale, când rapor
turile se voră desvolta astfelă, încâtă ară 
pretinde-o acesta în modă imperativă. 
De altă parte dice, că peste totă servi- 
ciulă administrativă, prin urmare și ser- 
viciulă administrativă ală afaceriloră 
școlare, trebue pe câtă numai e cu pu
tință să se simplifice. Declară, că în 
direcțiunea acesta a și făcută deja pri
mii pași și speră, că nu peste multă timp 
va da o ordinațiune, care prin împuți
narea muncei superflue de caucelariă, va 
fi în avantagiulă serviciului publică.

2DI2ST
Tiirburările <lin Germania.

Diu Berlină se comunică următorele: 
Contrastulu e isbitoră între purtarea mi- 
neriloră din Westfalia și a mineriloră din 
Silesia. Primii n’au comisă nici ună es- 
cesă și răspunderea împușcăturiloră cade 
numai asupra lipsei de sânge rece ală 
militariloră. In Silesia, din potrivă, 
domnescă ideile anarcliiste. Escese grave 
s’au întâmplată acolo. Doi inspectori 
au fostă aprope uciși de cătră o bandă 
de turbați. RefugiațI într’o cârciumă, ei 
ar fi fostă măcelăriți fără sosirea provi
dențială a trupeloră. Gropile au fostă 
călcate de resvrătițl și sistematică de
vastate. Aparatele de ventilațiă au fost 
distruse, galeriile suntă astupato; er pa
gubele se urcă la milione. Exploatația 
e întreruptă pentru mai multe luni.

Personalulă administrațiunei rnine- 
loră, printre cari femei și copii, a fostă 
încunjurată în zidirile de exploatațiă, și 
a suferită ună adevărată asaltă. Inspec- 
torulă Gruneberg a fostă sfâșiată de mii 
de mâni; mațele îi atârnau, elă nu mai 
răsufla, și cu tote astea miserabilii îlă 
puseră pe șine, încercândă să misce o 
mașină grea pentru a-lă strivi. Nevasta 
nenorocitului voi să se intrepue; ea fu

America în distanță de-o miiă de milurl. 
Der audimă și înțelegemă pe Demostene 
după 2000 de ani, dedrece elă este omul, 
care vorbesce omului. Convențiuuile în 
arte pier una după alta după ce pentru 
câtva timpă au violată seu micșorată 
frumsețea; și mai pe urmă impulsiunea 
atotputernică a naturii învinge și frum
sețea strălucesce, în ciuda școleloră, în 
grația și adevărulă ei. Sciința a dată 
artei acestă serviciu de a-i da ca privi- 
toră genulă omenescă și nu ca altădată 
cutare orașă seu cutare provinciă.

Și priviți ce resultatu ! Fiăcare omă 
are de aci încolo dreptulă și mijloculă 
de a vede pe Raphael, pe Michacl-An- 
gelo și pe Rubens. Și colo în fața cap 
d’operei mulțimea se împarte fără ca 
legea să intervină; hierarchia se formeză 
în modă divină între vădătorl și orbi, 
nu mai esistă diferință homicidă (omo- 
rîtore de omeni), ci diferință stabilită de 
natură, peste care strălucesce universa- 
lulă, precum strălucesce Dumnezeu în 
pace pe deasupra lumiloră. A. V. 

greu rănită. La Wandonburg registrele 
și planurile gropiloră au fostă arse. In- 
tervenirea întârdiată a trupeloră a per
misă cu mare greutate ca numeroși am- 
ploiațl greu răniți să fiă protegiațl.

Greva se întinde în basinulă întreg. 
O soluțiune a crisei e neprobabilă; pro
punerile administrațiiloră au fostă pri
mite cu răcnete din partea mineriloră. 
Momentulă era pregătită de multă și 
trebuia să isbucnescă la 2 Iunie; der 
grevele din Westfalia au grăbită eveni
mentele.

Minciunile răspândite de organele 
oficiose asupra situației din Dortmund 
n’au servită decâtă să încuragieze ele
mentele revoluționare din Silesia. Pri- 
mulă actă ală revoltațiloră a fostă dis
trugerea totală a zidiriloră și a gropiloră. 
Greviștii au împiedecată pe inspectori 
de a eși, și au dată focă zidiriloră prin 
mijloculă fașineloră.

Rusia și visitu regelui Italiei la Berlină.
„Novoie Vremja" cu ocasia călăto

riei regelui Humbert la Berlină, dice că, 
decă d-lă Crispi va cere Germaniei au- 
torisația de a se apropia de Francia, elă 
o va obține lesne, căci Germania doresce 
pacea. Acestă eventualitate nu va pute 
decâtă să bucure pe Rusia, care doresce 
ca Franța să regăsescă importanța sa 
politică de altădată, care este după sine, 
absolutamente necesară pentru menți
nerea adevăratului echilibru europeană 
și pe deplină conformă cu sentimentulă 
națională. Rusia e într’ună modă iresis- 
tibilă dispusă să considere Francia ca 
aliata sa cea mai de dorită. Diferența 
de regimuri politice nu împiedecă de 
locu pe Francia și pe Rusia de a merge 
de acordă și a se ajuta între ele, când 
unu motivă orecare va amenința exis
tența uneia seu alteia. Numai acestă co
munitate de interese constitue basa ali
anței celoră două țări. Este adevărată, 
că nu există tratate, der alianța înte
meiată pe încredere și pe necesitățile 
reciproce este cea mai solidă din tăte.

Iinperatulu germană și minerii.
O telegramă din Berlină comunică 

următorele : Tinemu dintr’o sorginte cu 
desăvârșire autentică particularitatea ur- 
mătăre, care permite de a ave o idee 
esactă de rolulă caracteristică jucată de 
împăratulă în cestiunea greveloră. S'a 
disă deja, că în ultimulă consiliu de 
miniștri, împăratulă apăru pe neașteptate 
și lua parte la deliberare. Elă blama 
într’ună modă energică purtarea patro- 
niloră mineloră și declara că suntă per
fectă legitime reclamațiuuile mineriloră. 
Sfârșindă, elă rosti cuvintele următ-ore 
ale căroră exactitudine o putemă ga
ranta: „Nu voescă ca trupele mele să 
servescă la garantarea unoră dividende 
mari acționariloră, streini în cea mai 
mare parte, ai cărbunăriiloră din West
falia".

Franci» și visitn regelui Italiei la Berlină.
„Republique Franșaise" de adl di- 

mineță, vorbindă cu ocasia călătoriei re
gelui Humbert la Berlină, de crisa eco
nomică ce străbate Italia în acestă mo
menta, constată că România, Grecia și 
Spania s’au substituită Italiei pe piața 
francesă. Același diară constată de ase
menea, că opiniunea publică în Italia res
pinge din ce în ce mai multă politica 
d-lui Crispi, care tinde a face pe Ita
lieni să vadă pe inimiculă loră ereditar 
nu în Germanulă, care represintă pe Gi- 
belinii, ci în Francesulă, care represintă 
latinitatea.

SCIIU LE BILEI.
In contra maghiarisărei. „Vaterland" 

din Viena publică o scrisore din Bănată, 
în care se protesteză în contra maghia- 
risării înverșunate a Serbiloră și a Ro- 
mâniloră.

*
* *

Societatea „Nix-dajcs“ din Pesta dete 
la 18 Maiu n. în birtulă Mikado, în 
onorea deputatului Otto Herman, ună 
prândă. Pe președintele meseniloră îlă sa
lută Ladislau Scheffer, după elă vorbi 

Otto Herman, care fu salutată de o de- 
putațiune a meseniloră. Intr’aceea apăru 
Gabriel Ugron, care ținu o vorbire în
flăcărată asupra temei „Nix-dajcs". Mai 
vorbiră Hentaller, Madary ș. a. Tămbă- 
lăulă a ținută pănă noptea târdiu. Audi 
colo: Scheffer, Herman, Hendalller etc. 
în societatea „Nix-dajcsu !

* * *
Tergulu de primăveră ala Devei a 

fostă slabă cercetată, atâtă celă de vite 
câtă și celă de mărfuri.

* * *
0 sentință la locii. Curia din Pesta 

a luată în cjilele acestea o decisiune, 
după care comite delictulă de vătămare 
de onăre acela, care se adreseză pe 
stradă cătră o damă fără încuviințarea 
ei, îi propune a o însoți și peste totă 
se portă necuviinciosă. Doi tineri Don» 
JuanI din Kecskemet au comisă adecă 
acestă necuviință. Fiindă amețiți de 
băutură atâta se totă legară de o damă 
pe stradă, pănă când acesta se vădii 
nevoită să strige după ajutoră. Tribu- 
nalulă din Kecskemet condamna pe cei 
doi tineri la 15 fi. pedepsă în bani pen
tru turburarea liniștei publice. Tribu
nalele superiore însă calificară faptulă 
ca vătămare de onore.

* * *
Pe calea ferată Sibiiu Copșa-mică s’a 

făcută o schimbare în mersulă trenuri- 
loră. Dela 1 Iunie n. trenulă dinainte 
de amedl plecă din Sibiiu cu 20 minute 
mai târdiu ca pănă acum, trenulă de 
sera plecă cu 10 minute mai curendă 
ca pănă acum, er trenulă de după umedl 
sosesce în Sibiiu cu 24 minute mai cu
rendă ca pănă acum; acestă trenă se 
opresce condiționată la cantonulă Nr. 19 
în Ocna Sibiiului.

* * *
In școla de cădeți din Sibiiu se voră 

primi în anulă școlară viitoră vr’o 50 
de elevi. La alegerea loră se voră lua 
cu deosebire în considerare cunoscințele 
și educațiunea. Petițiile de primire, in- 
struate deplină, se trimită pănă celă 
multă în 25 Iulie n. la comanda școlei 
de cădeți de infanteriă în Sibiiu. Pri
mirea în școlă s’a ușurată, primindu-se 
de aci înainte în anulă I și elevi, cari 
potă arăta ună testimoniu mulțămitoră 
de classa III a unei școle medii, pe când 
elevi cu testimoniu numai suficientă tre
bue să fi absolvată și de aci înainte 
patru classe.

** *
Totu pentru maghiarisare. Acei în

vățători dela școlele poporale săsescl, 
cari n’au cualificațiunea pentru instruirea 
limbei maghiare, der dorescă a o ave 
(art. de lege 18 din 1879, legea de ma
ghiarisare), voră pute depune în anulă 
acesta esamenă dela 28—30 Iunie la 
preparandia de stată din Cristurulă să- 
cuescă.

* * *
Focuri. In Fălfălău a arsă șura lui 

Ionă Tudoră Comană ; paguba e de 40 fl. 
și n’a fostă asigurată. In Hașagă i-au 
arsă notarului comunală N. Hulea șura 
și grajdulă; din paguba de 300 fi. au 
fostă asigurați numai jumătate. In Stîna 
au suferită alțl 8 economi o pagubă de 
1362 fi., din norocire asigurați în mare 
parte. Fabrica de vată din Pojună a 
arsă. Lucrătorii au fostă numai după 
mari opintiri mântuițl.

* * *
Nenorocire. Economulă I. Simonă 

din Măgherușă nu se putu împăca cu 
cugetulă, că trebue să trăiască fără soția 
sa, carea isbutise să se despartă de elă. 
Trimise de ’i aduse să vedă pe miculă 
său fiu, care ședea la mamă-sa, se juca 
cu elă și cu acestă ocasiune dete trei 
împușcături de revolveră asupra copilului, 
și apoi se sinucise și elă.

* * *
Comitatulu Hunedorei se va împărți, 

cum se dice, din. nou în cercuri admi
nistrative. Colonia Simeria, care se 
ținea de Deva, va forma de aci înainte 
o comună politică de sine-stătătore. Din
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atelierele deferăriă dela Simeria au fostă 
concediațl din serviciu mai mulțl lucră
tori, diu pricina trecerii peste bugetă.

** *
Camera advocațială din Clușiu face 

cunoscută, că Alesiu Bokros, advocată 
în Clușiu, a fostă ștersă la cererea sa 
din lista camerei.

Din dieta nnprescâ.
Continuându-se desbaterea specială 

asupra posturiloră bugetului, Andr. Ve
rset/ dise, că ministrulă ungurescă a la
tere e superfluu, că nici măcar atâta in- 
fluință n’a dovedită, ca pe castelulă din 
Buda să fâlfăe colorile ungurescl. Elă 
nu face decâtă esopereză diplome de 
nobleță și alte distincțiunl pentru servicii 
de corteșire.

Totă așa vorbi și Alex. Gyiiry, di- 
cendă, că nu corăspunde cu starea con
stituțională, când cu contra-semnătura 
ministrului ungurescă se conferă ordine, 
care nu cunoscă dreptulă de stată un
gurescă. Ordinele și distincțiunile se 
dau numai pentru servicii de corteșire. 
Asta o dovedesce scrisorea fișpanului din 
Timisora.

Geza Polonyi dice, că ministeriulă 
a latere ar ave problema a tine cum
pănă influinței camerilei din Viena.

Blasiu Orban atrase atențiunea gu
vernului asupra instituțiunei caseloră de 
copii găsiți, a căroră negligere e o per- 
dere națională.

La postulă operei ungurescl din 
Pesta s’a discutată destulă. Amă ară
tată în Nr. 102 ală „Gazetei11, că pen
tru acestea se cheltuesce o jumătate de 
milionă fl., er pentru institutele naționa- 
litățiloră nici ună bană frântă. Vai amin- 
timă ce a spusă dep. Komlossy, că la o- 
peră suntă în slujbă 150 de jidovi.

Br. Ivor Kaas dice, că administrația 
autonomă a degenerată numai în urma 
activității neresponsabile a fișpaniloră, 
cari în timpulă alegeriloră suntă repre- 
sentanții și comisarii guvernului, făcu 
politică de partidă. Fișpanii abusivl nu 
se amoveză. Ună fișpană recunoscută 
de toți ca falsifmatoră de documente po
litice . . . (Aci o mare larmă se nasce. 
Vorbitorulă îșl modifică cuvintele ast- 
felă: fișpanulă avea cunoscință despre 
falsificarea de documente.! Elă se de
clară pentru administrația de stată, der 
revisuindu-se radicală în acelașă timpă 
legea electorală.

Iuliu Lukats dice, că din veniturile 
foiei oficiale „Budapesti Kozlonyu se a- 
copere deficitulă de 90,000 fl. ală foiei 
partidei guvernului „Nemzet.“ Asta 
nu’i procedere corectă. Cere ca minis
trulă să dea în arendă foia oficială.

Emeric Vester uice, că fișpanii ca 
demnitari și ca agențl ai guvernului, cu 
lefuri mari nu mai potă pretinde și pen
siuni. Deci acestea se se ștergă. Ace
lașă lucru l’au cerută și alțl deputațl.

George Linder cjice, că în locă să 
se încaseze 30% adausă la darea .’de ve
nită, se incaseză în praxă câte 50—60°/0. 
Răulă acesta să se înlăture.

Vinistrulă de finanțe Wekerle pro
mite a înlătura răulă. pice, că guver- 
nulă are intențiunea a desființa loteria 
mică. Pasulă primă s’a făcută prin mic
șorarea câștiguriloră.

Din camera flepntațilom anstriacl.
Despre riFideicomisu a făcută cunos- 

cutulă democrată Dr. Kronwetter la 
15 Maiu în ședința camerei deputațiloră 
austriacl drastice observațiunl.

Elă dete espresiune mirărei sale, că 
pe cându obiectele mai importante aș
teptă să le vină răndulă a fi resolvate, 
pe atunci Alexandrina principesa de Die- 
trichstein are putința de a aduce înainte 
camerei interesele ei private, cari pentru 
noi și pentru poporele austriaca nu 
suntă de nici ună interesă. Are acestă 
pricipesă, 4'ce vorbitorulă, privilegiulă, 
de a se presenta chiar și în ultima oră 

la ordinea dilei acestei camere? (Ilari
tate.) Este ore acostă princesă din o altă 
materiă făcută, decâtă tote acele milione 
de cetățeni, ala căroră interese noi aci 
le lăsămă neresolvate ? Decă ea, când 
s’a născută ar fi zăcută golă între sute 
de copii proletari ore, și atunci ar fi tre
buită săfiă căutată ea, principesa Alexan
drina! (Viă ilaritate). Și decă ea va 
muri și va zăcea îngropată în mijloculă 
a sute de alțl omeni, atunci poți să ca
uți osele ce au aparținută principesei ! 
Nu este ore o obrăsniciă ca acolo, unde 
natura a creată egalitate, să întemeezl 
prin legislațiunea statului neegalitate?

LuațI planetulă nostru, pămentulă 
(Ilaritate), si prin lege să hotărîmă, că 
6584 de jugăre, 921 de stânjinl cuadrațl 
ce natura pentru toți câți se mișcă pe ăstă 
planetă, le-a creată în modă egală să fiă 
esclusivă numai pentru principesa Alexan
drina [Ilaritate] chiar și câud planetulă 
ar mai sta încă dece milione de ani. . . 
Acesta eu o declară chiar ca o nedrep
tate în contra întregei omeniri muncitore, 
că priu aceste fdei comisuri să crează 
trândavi privilegiațl. [Forte bine ! și a- 
plause în stânga.]

Decă documentulă Fideicomisului 
dice: „Acesta Fideicomis nu va pute fi 
niciodată îngustată seu transformată în- 
tr'ună capitală de Fideicomis, nu e 
ertată nici odată să se împarță între 
mai mulțl posesori, ci trebue, chiar în 
casulă unei nascerl gemene,■’ să cadă 
numai asupra celui dinteiu născută". 
(Ilaritate în stânga). Este de credută a- 
cesta la o sută de ani după frasa lui 
Mirabeau? Noi în ultima oră trebue să 
creămă ună deosebită dreptă pentru co
piii gemeni, și aci eu mi-așă permite a 
face domnului referentă întrebarea : Cum 
va pute elă recunăsce aci pe celă din
teiu născută? (Ilaritate). Versiunile (eși- 
rea copilului la nascere) în asemenea 
cașuri vină adeseori așa de repede, în
oată moșa păte schimba pe cei doi co
pii unulă cu altulă (Nouă ilaritate); ar 
tribui să fiă de față ună juriu de Fidei
comis, spre a îndeplini sigilarea oficială. 
(Ilaritate răsunătore). Oratorulă încheiă:

Acesta proiecta e ună rău sămnă 
ală timpului. D-văstră nu vreți să scițl 
nimică despre egala îndreptățire a tu
turora omeniloră. D-vostră vă cunoscețl 
numai pe d-vostră înși-vă și miserabilulă 
D-vostră egoismă. Și fiindcă acostă lege 
este ună efluxă ală acestei gândiri, atunci 
rogu pe înalta cameră să respingă cu 
unanimitate acestă [proiectă, care e o 
rușine pentru legislațiune.

Sinodulu archidiecesană din Sibiiu.
Ședința a VII-a, 22 Aprilie.
Se pune la ordinea dilei nota Esc. 

Sale I. P. S. archiepiscopă și metropo- 
lită, prin care se aduce la cunoscință, 
că de episcopă ala eparchiei Caranse
beșului, devenită în vacanță prin răpo- 
sarea episcopului Ioană Popasu, s’a ales 
Prncuv. Sa archim. și vicariu archiepis- 
copescă Nicolau Popea, și actulu alege- 
rei s’a așternută spre întărire la Tronu, 
der întărirea pănă acum n’a urmată. 
Dep. P. Cosma accentueză acestă dis- 
tincțiune bine meritată asupra unui ve
nerabilă membru și dignitară bisericescă 
ală archidiecesei nostre, și are cea mai 
bună speranță, că acestă netă va obține 
și pre înalta întărire, în care casă devine 
în vacanță postulă de vicariu, care e 
salarisată din ajutorulă de stătu, ce-lă 
primesce biserica nostră. Apoi propune:

Sinodulă cu plăcere ia spre scire, 
că distincțiunea de a fi alesă întru epis
copă ală diecesei Caransebeșului a că- 
4ută asupra unui demnitară bisericescă 
ala archidiecesei și anume asupra Precu- 
vioșiei Sale d-lui vicariu archiepiscopesc 
archimandrită Nicolau Popea. Totodată 
sinodulă în firma credință, că alegerea 
va obține Pre înalta întărire, și prin 
asta ar deveni în vacanță ună postă sis- 
temisata de asesoră ordinară în senatul 
strînsă bisericescă, încă în sesiunea a- 
cesta va alege ună asesoră consistorială 
în senatulă strînsă bisericescă; alesulă 
însă va pute obține întărirea din partea 
archiepiscopului numai după-ce vacanța 
prevădută va deveni faptă.

Presidiulă observă, că într’adinsă 
n’a grăbită cu notificarea acestui actă, 

pentru că ave speranță, că eventuală se 
pote notifica actulă trecută prin tote 
forurile, altfel ă are cea mai bună speranță, 
că acesta actă va obține și Pre înalta 
întărire. Cu tote acestea însă e de părere 
să nu se precipiteze lucrulă.

Dep. N. Cristea c]‘ce> că Pr*n Pr'" 
mirea propunerei d-lui deputată Cosma 
s’ar crea ună precedentă periculosă, căci 
s’ar alege ună asesoră așa 4ic<sndă in 
spe, și apoi nu e eschisă nici posibilita
tea, ca față cu cele mai bune speranțe, 
ce le avem, resultatulă finală ală actu
lui s6 fie contrarulă dela ceea ce dorim 
cu toții, deci face următorea propunere :

Debre-ce pre înalta aprobare a ale
gerii de episcopă în diecesa Caranse
beșului încă n’a urmată și așa vacanță 
în sînulă consistoriului archidiecesană 
nu esistă, și fiind-că în chipulă acesta 
alegerea unui membru consistorială in 
spe ar fi lucru anticipată, sinodulă 
decide :

Avendă a se pune în decursulă se- 
siunei presente sinodale alte alegeri la 
ordinea dilei, împreună cu aceste, să 
se pună condiționată și alegerea unui 
asesoră în senatulă bisericescă, care însă 
să se eteptuiască numai sosindă pre înalta 
aprobare pănă la 4>ua ficsată pentru ale
gerile celelalte.

Dep. E. Măcelariu crede, că mai co- 
răspun4ătoră s’ar pute deslega cestiunea 
prin primirea următorei propuneri:

Pentru casulă venirei în vacanță a 
unui postă de asesoră ordinară în sena
tulă strînsă bisericescă, se autoriseză 
consistorulă archidiecesană, ca pănă la 
sesiunea anului viitoră să facă provisiune 
pentru loculă vacantă, eu aplicarea unui 
individă cualificată, căruia prin acesta 
din partea sinodului i se recunosce în
dreptățirea la salarulă normală pe tim
pulă provisiunei.
■ § Dep. N. Străvoiu face propunerea: 
ca cestiunea pentru astă4l să se ia dela 
ordinea dilei, și să se pună sub discu- 
siune mâne, ca astfelă să fiă timpă a 
medita mai bine asupra acestui obiectă.

Pnnendu-se la votă propunerea de
putatului N. Străvoiu, ca propunere de 
amânare, — să primesce.

La ordinea clilsi se pune apoi con
tinuarea raportului comisiunei financiare, 
care prin referentulă Alecsiu Olariu ra- 
porteză asupra hârtiei înaltului presidiu 
ală consistorului archidiecesană din 21 
Aprilie a. c. Nr. 3214, prin care se sub- 
șternă rațiociniile tipografiei și librăriei 
archidiecesane pe anii 1884, 1885, 1886 
și 1887 și la propunerea comisiunei si
nodulă decide :

Nefiindă rațiociniile din cestiune re- 
vădute de consistorulă archidiecesană și 
presentate de cătră acesta pe lângă ra
portă, fără a intra în merită, să trans
pună consistorului archidiecesană spre 
revidare, avendă acesta a le subșterne 
pe lângă raportă amărunțită în sesiunea 
anului viitoră.

Referitoră la raportulă consistorului 
despre starea proceseloră fonduriloră ar
chidiecesane în decursulă anului 1888, 
comisiunea financiară propune: ca acestă 
raportă să se ia spro sciință, ce se pri
mesce.

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

Praga, 24 Maiu. Visitii train- 
vaiuriloru au încetată serviciulă.

Berlină. 24 Maiu. In parla
mentă a cetită președintele o seri- 
sdre a lui Bismark, în care co
munică telegrama camerei depu- 
tațiloră din Roma cătră Crispi 
despre primirea regelui Umberto. 
Președintele observă, că parla- 
mentulu e plăcută atinsă prin a- 
cestă manifestațiune și se ține îm
puternicită a da espresiune în 
modă potrivită simțeminteloră de 
bucuria pentru alianța Germaniei 
și a Italiei, care asigură pacea 
lumii. Frankenstein, din centru, 
declară, că partida consimte cu 
totulă la manifestațiune, dm’ cu 
reserva ca posițiunea centrului 
față cu cestiunea romană se nu 
se prejudece în nici ună modă. 
— Intre Bismark și Crispi s’au 
ținută mereu conferințe, care în- 
tărescu în modă esențială alianța, 
fără a o estinde.

Bruxela, 24 Maiu. Mișcarea gre
vistă în Belgia ia o estindere totă 
mai amenințătore.

BucurescI, 24 Maiu. Compu
nerea discursului tronului, prin 

care s’au redeschisă camerile, e 
judecată în modă desaprobătoră 
nu numai de oposițiune, ci și de 
junimiști.

DIVERSE.
Joculu de cărți. Poliția englezescă 

a călcată, săptămâna, trecută două clu
buri din Londra, două asilurl, pănă aci 
inviolabile, ale aristocrației și înalțiloră 
financiari engleseștl, în care se jucau jo
curi oprite, ca bacaraua și altele. S’au 
secvestrată în acea perchisițiune poli- 
țienescă mai multe părechl de cărți, 
suma de două4ecl mii lire și s’au ares
tată șei4ecl și două persone, printre care 
se află și trei membri ai camerii lor- 
4iloră, și anume: contele Dudley, ună 
june pair forte bogată, lordulă Lurgan 
și lordulă Enric Paulet, fratele marchi- 
sului de Winchester.

Răpirea prințului Sulkovski. La 8 
Maiu a fugită din institutulă privată de 
nebuni ală profesorului Dr. Leidesdorf 
în Dobling lângă Viena prințulă Iosif 
Maria Sulkovski. In sera de 14 Maiu 
însă prințulă a fostă arestată în hotelulă 
Bellevue din Zurich, tocmai pe când 
juca biliardă, de cătră căpitanulă de 
polițiă Fischer și dusă în celă mai cru- 
țătoră modă în institutulă de nebuni 
Burgholzli lângă Zurich, unde va fi în
treținută pănă la o altă disposițiă. Do
rinței lui d'a i-se da ună ajutoră juridică 
pentru apărarea intereseloră sale, i-s’a 
satisfăcută. Prințulă era însoțită de două 
dame bine cunoscute în Viena, amanta 
lui anume Luisa Vecseghi și amica aces
teia Cariota Friedlander. Amendouă 
damele au fostă puse sub pază poliție- 
nescă. der au și plecată din Zurich. 
Poliția criminală de aci primesce ună 
premiu de 500 fl. pentru prinderea prin
țului. Profesorală Leidesdorf a dată ună 
certificată, prin care declară pe Sulkovski 
încă alienată, necapabilă de a dispune și 
în lipsă de bună pază înclinată spre ac
țiuni periculose, violente.

Miseria în Italia. Se anunță din 
Roma 4ia.rului „Daily-Cronicle“, că ță
ranii din împrejmuirile Magentei, îm
pinși de o miseriă îngrozităre, au dată 
focă unei case, care aparține unui bo
gată proprietară, după ce au jăfuit-o.

Clnr.milii pielei EBrașovu
din 24 Maiu st. n. 1889,

Bancnote românescl Cump. 9.32 Vend. 9.35
Argintă românescă - „ 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI - - - „ 9.36 9.38
Lire turcescl - - . „ 10.60 I) 10.65
Imperiali - - - - M 9.60 yi 9.55
GalbinI n 5.52 n 5.58
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 102.— n —

n n 11 ^ °/0 « 98.59 M 99.—
Ruble rusescl - - - „ 125.50
Discontulă - - - - 6'/2—8% pe »» 

anii.
126.50

Cursulu la bnrsa de Viena
din 23 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.40
Renta de hârtia o°/0 ------ 97.35
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 141.75 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostil ungare (2-a emisiune) - - 117_
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.40 
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 - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 1Q5_
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ................................ 99.80
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 143.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . _ 128.25
Renta de hârtiă austriacă - - . . 86.10
Renta de argintă austriacă - - - - 86.30
Renta de aură austriacă..................... 109.35
LosurI din 1860 ................................ 143.70
Acțiunile băncei austro-ungare - - 910._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.39
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9371'
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.70
Londra 10 Livressterlinge - - - . 118.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Spre a satisface dorinței esprimate din 
partea multora, voiu servi în RESTAURAN
TELE FLEISCHER încependîî de Duminecă 
în _?6‘ Maia a. c. dilnicti numai♦

Bere de Schwechat, Mârzehbier.
Tottl-odată 

blictt. că curtea 
a restaurațiunei 
dspeți.

Asemenea

făcu cunoscută onor, pu- 
este arangiată ca grădină 
și că se pote folosi de

recomandă cuina mea re
cunoscută de bună pe lângă tarifă de mân 
cărl cu prețuri în modu însemnatu reduse 
și mă rogu de binevoitorului concursă.

Cu distinsă stimă,

Stefan Brezlmayer.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni 
s luni 

anu

3
6

12

trei
șese
unu

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

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ow
1

fi. - 
fl. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede

Pe anii.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu...................................................................8
șese luni........................................................1
trei luni......................................... .2

Abonamentele se facG mai ușorii și mai 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

>■♦► -

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

Budapesta—Predea Iu I’rcd ca lu — Ei! u (9a jicM a B.-Pesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-iuieă—Sibiiu
iTrendel Trenu 
i per- 
i sdne

laccele- 
ratu

Trenu 
tunai- 
bus

I Trenu 
mixt

Tren de. Trenu
I per- 

sdne

. Tronu | 
ancele- I Trenu 
ratu mixtmixt

Trenu 
[ omni

bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
I de 
1 pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheh 
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare 4.18

8.-,
2.—
4.05
5.47
VOÎ
7.11

3.10
7.38
5.39

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulu de susâ
Aiud
Teinșu
Crăciunelti
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfaleu
Homorodă
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișfi
Pretlealii

BucurescI

i

I

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
2.53
3.28
9.35

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

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
IțțyPredralu

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
>i g_‘J4 Blașiu
; 6.38i<-'râc'UIie1’1
I 6.56 Te‘"Șfl

7 Aiudu
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.521.
1.34 Aghirești
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32,|Bratca

Rev 
Mez8-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 

I 
I

Timișu

Brașovil

Feldiora
Apața
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu
Sighișorn
Elisabetopole
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa

Vințulu de susfi 
Uiora
Cucerdea
Ghirișn
Apahida

Clușiu

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.—

5.32
Nădășelu 
Gîhrbău

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

1’. Ladâny
Szolnok
BudapeHta

Viena

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

Mureșu-Eudoșu-Bistrița
;;

MureșO-Ludoșă
Țagu-Budatelectl
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradă

Glogovațti 
l|Gyorok 
IPaulișă 
IțRadna-Lipi 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamu 
Gurasad- 
'Ilia 
Branicica 
Deva 
Isinieria (Piski) 
lOrășt.ia 
IȘibotu
Vințulu de josă 
Alba-lulia 
Teinșd

,ova

1.47
2.08

Trenu
I de 

pers.

11.10 2.— Teiușu
Alba-lulia
Vințulu de

I.
8.20

11 20
■1 1<1 5.45 Șibotu 

"g ] Orăștia 
g !g țSimeria Piski)

Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada
Zamu 
Soborșinti 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lip< 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

9.05
12.41

4.30'
4.43
5.07
5.19 
5 41
O.i >'.*
6.28
7.25
8.01
S34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.2'.* 12.46

1.16

6.

josă

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

1 42 
2.32'

Copșa-niică
'Șeica mare 

, Lomnești 
i Ocna
Sibiin
—

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6.17
6.40

Sibiîu-Copșa-mică

8.55
9.54

6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.421
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42'
11.07
11.37
12.—
12.29

Aradu

iova

1.26

Szolnok
Budapesta

Viena

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.2S
8.42
9.17
2 32
7Ț-
3.—

Sibiin 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24

! Lomneșă 9.45 10.50
l.Șeica mare 10.20 11.20
'Copșa-niică 10.49 11.45

'Cucerdea -Oșorheiu
5.50 Reghiiiuliu săseseu
6.Î3!)
6.38
7.19
7.38
6.20

llSianeria(Piski)-Petroșeni PctroșeHi-Siiueria(Piski

10.50
1.33
3.29

1.55 7.45

Sinierift
Strein 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Pctroșeni

6.47
II

2.42-Pctroșeni 9.36 4.26
7.40 3.25 Banița 10.17 5.121
8.51 4.16 |Crivadia 10.58 5.551

10.02 S.llPui 11.42 6.41
11.02 £^i!Hațega 12.23 7.26
11.50 6.40|streiu 1.12 8.14
12.30 7.12|simeria 1.51 8.50

Ir iC u ce racii 3.05 10.20 3.25
Clieța 3.35 10.50 3.58
LudoșQ 3.56 11.11 4.20
M -Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutil 4.43 11.57 5.11
Sânpaulu 4.58 12.12 5.28
Mira.șteu 5.21 12.36 5.53

1 Oșorheiu j 5.40 12.55 6.13
6.— 4.58

Reghinul-săs. 7.56 7-

Reghinului sdsescu- 
Oșorlieiu-Cucci-dea

Aradft—Timișora Tiniișara—Aradii

Reghinul-săs.

I
IOșorheiu

8-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04 |
3.36 Aradfl
3.52 (AradulQ nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.47 Vinga
7.3O Orczifalva 
g pF, Merczifalva

Țq— Timișora

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 Aradulă nou 9.11 8.01
9.12 9.02 AradA 9.27 8.17■

Ghirișu Turda Turda-Ghirișd

Mirașt.eu 
'Sânpauld 
lernutd
M. Bogata 
Ludoșu 
Cheța 
Cucerdea

8.35
10.20

8.-
9.49

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

Simeria (Piski)-Unicd.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

I iiied.-Siiucria (Piski)

Bistrița-lEurcșii-Iaidoșd Ghirișd
- — | Turda

__________
94! Sigliișora—Odorheiu

Sighișora
Odorlieiu

I 4.40| Bistrița
! ~8.02 Tagu-Budatelecu
1____Mureșu-LudoșU 1.11

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

8.291 3.19
8.50,! 3.40

9.26 4.19 Turda
9 17 4.40 GhirisM

Odorheiu—Sighișora

Tipografia A. MUREȘIANU,

l niedora
- erna
Simerln

6.05 Odorheiu 5.38
9.45 Sighișoră 9.ie|

vu.


