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Brașovii, 24 Maiu
Apropiându-se aforșitulu sesiu- 

nei parlamentare , partidele din 
dieta ungurescă îșl făcu bilanțulu 
activității și ’șî serbătorescu pe co
rifeii lorii.

începutului l’a făcutu partida 
guvernului c’unti banchetă splen
didă și costisitorii, care avea se 
fia o ovațiune pentru ministrulu- 
președinte Tisza.

Se înțelege, că cțiarele buge
tare ’șî-au dată fotă silința în a- 
junulu acestei manifestațiunî, a 
ridica pe stăpânulu loră cu lau
dele până la ală șeptelea ceru, a- 
rătându ce isprăvi mari a făcută 
elu în interesulu maghiarismului.

Intre aceste foi s’a distinsă ca 
totdeuna reptila din Clușiu, care 
într’ună articulă, ce’lă reproducemă 
mai josă, se silesce a dovedi, că 
tăte atacurile îndreptate din par
tea oposiției maghiare în contra 
d-lui Tisza trebue seamuțescă în
aintea faptului, că lui Tisza i-ar fi 
succesă a sugruma mișcarea na- 
ționalitațiloră.

Se cjice în amintitulă articulă, 
că miniștrii ungurescl, înainte de 
venirea lui Tisza la cârmă, adop
taseră dela guvernulă din Viena 
apucătura, de a voi se împace na
ționalitățile, și că în 1875 minis- 
trulă-președinte de atunci Melchior 
Lonyay, ceruse ca Românii se ’i 
arate într’ună memoranda postu
latele lorii. Der îndată ce a venită 
Tisza la putere, elu a părăsită a- 
cestă politică cu desăvârșire și a 
lucrată numai și numai pentru în
tărirea și crearea unui stătu na
țională maghiară, luptândiî In con
tra pretențiuniloru naționălităților, 
cari pretențiuni pe la 1875 erau 
încă forte mari.

Astăc]I, cjice roia bugetară din 
Clușiu, vocea naționalitățiloru nu 
se mai ridică în dietă în contra 
legiloră cardinale ale constituției 

maghiare, propaganda pornită de 
naționalități s’a slăbită și străină
tatea începe a privi statulă ca 
„stată maghiară" acesta e „marea 
ispravă11 a lui Colomanu Tisza, 
pentru care numele lui va străluci 
în istoria ungurescă.

Biata reptilă! Se gândea la 
banclietulă de pe insula Margareta, 
îi lasă gura apă și ’nghițea în 
secă, cândă scria acestă pane- 
girică !

Cu ce vreau creauturile lui 
Tisză se-’lă scape de grelele a- 
cusări, ce le îndreptă oposiția 
maghiară în contra sistemului lui 
de guvernare!

picu, că lui Tisza i-a succesă 
se sugrume vocea naționalitățiloru 
în dietă și în vieța publică a sta
tului. Apoi nu vedu ei, că toc
mai acestu faptă cuprinde sentința 
cea mai sdrobitore în contra gu
vernării lui Tisza ?

S’a mai aucjită o absurditate 
ca acesta, că ună ministru, care 
a stată patrusprecjece ani la cârmă, 
se fiă. preinăritu ca mare bărbată 
de stată, pentru că în acestă in- 
tervalu a lucrată, ca maioritatea 
locuitoriloru țerii se fiă scosă din 
esercițiulă drepturiloră ei consti
tuționale și se nu’șl mai potă va- 
lidita dreptele ei pretențiuni în 
vieța publică a statului?

In adeveră, că acesta e o is
pravă a d-lui Tisza. Der cu ce 
inijloce și cu ce preță a sever- 
șit’o ?

Ni-o spună oposiționalii un
guri din dietă, cari deodată cu 
manifestația pentru Tisza, ținendu 
și ei unu banchetă, au constatată 
prin graiulă lui Horanszky și de 
astă dată, că „maioritatea dinparla- 
mentii, este fructulu ilegalităților ti, alu 
violentării or ii și alu corupțiuniiu.

Etă der mijldcele, cărora se 
datorescă isprăvile d-lui Tisza 
Kalman. Er prețulă este adâncă 

amărîciune și nemulțămire, ce 
domnesce ac]î în sînulă tuturoră 
naționalitățiloru nemaghiare din 
causa brutalei și vitregei tractări.

Acesta nici însăși reptila din 
Clușiu nu o p6te nega; nici ea 
însăși nu cuteză a afirma, că na
ționalitățile ară fi renunțată la 
vre-una din dreptele loră preten- 
țiunî și că ară fi mulțămite, mă- 
cară în parte, cu starea de acțl a 
lucruriloră.

Er străinătatea? Credeți că nu 
vede tote miseriile de aici ? Sun- 
temu convinși, că ea le cunosce 
multă mai bine decâtă cei ce se 
află aeji la cârma statului și fără 
îndoială le judecă mai nepreocu
pată și mai dreptă. Este cea mai 
mare amăgire a crede, că străi
nătatea nu rîde de fantasmagoriile 
șoviniste maghiare și că ea ar 
privi în acestă stată altceva de
câtă este elă în realitate.

Decă meritulă d-lui Tisza este, 
că a înăsprită raporturile dintre po- 
porele acestoră țerl și a produsă 
nemulțămirea generală ce dom
nesce acțl, atunci în adeveră că 
elu șî-a sigurată ună locă în isto- 
riă, der nu pe paginele ei de aură, 
ci pe paginele ei negri.

ZDI3ST
Gerniania și Elveția.

Guvernulă germană n’a avută alt
ceva mai bună de făcută, decâtă să a- 
dreseze Elveției note amenințătore în 
afacerea Wohlgemuth. Las’ că Elveția 
nu se turbură de locă de astfelă de note 
nechibzuite, der chiar pressa germană 
independentă, precum spune o telegramă 
din Berlină, blameză acele note. Ger
manii se temă, că Elveția ar pute lua 
măsuri de represalii în contra Germani- 
loră cari locuescă pe teritoriulă elve
țiană. Nu cumva Germania vre să imi- 
teze pe Rusia față cu statele mici ?

Rusia și Muntenegru.
După cum spune o telegramă din 

Petersburgă, efectulă ce a produsă asupra 
spiritului publică toastulă împăratului, 
ridicată în onorea principelui Muntene- 
grului, este imensă.

„Novosti* laudă forte multă sincera 
amicițiă a Rușiloră pentru principele 
Nicolae, care din partea sa e credin- 
ciosă atâtă Rusiei, câtă și aspirațiuniloră 
naționale ale propriiloră săi supuși.

„SivieC aclamă cuventulă impe
rială, care răspunde așa de maiestosă 
miserabileloră intrigi urzite de nisce 
amici falși în ținuturile stropite de sânge 
rusescă.

„ Grajdenine* declară, că toastulă Ța
rului douendesce o valăre și mai mare, 
prin coincidența sforțăriloră ce facă Serbii 
pentru a îndeplini deplina loră indepen
dență națională.

„Petersburskia Viedomostiu vede pre- 
țiose avantagii în faptulă, că Rusia s’a 
desfăcută de alianțele înșelătore, cari 
tindă a hotărî în nisce împrejurări de
favorabile.

Tisza și naționalitățile.
Sub acestu titlu scrie guver- 

namentalulu „Kolozsvaru din Clu
șiu în numfirulu seu dela 3 Iunie 
următbrele :

Tristă sorte ar ave bărbații dela 
guvernă, acei bărbați, cari au influință 
hotărîtore asupra afaceriloră statului, 
decă istoricii posterității i-ară judeca 
după vorbirile oposițiunei în parlamentă, 
seu după articulii pressei oposiționale.

Domnii miniștri, celă puțină mare 
parte din ei, — aceia adecă, cari s’au 
sciută lupta mai cu inimă și pătrunși de 
sentimentulă patriotismului loră au des- 
voltată mai mare curaj ă în lupta pentru 
principii, și cari cu puterea voinței loră 
au învinsă pedecile puse de oposițiă — 
ar trebui să figureze în istoriă ca nisce 
blăstămațl trădători de patriă.

Istoria însă este adevărată. Timpulă 
tote le învechesce, una însă nu, și a- 
nume: faptele brave ale bărbațiloră de

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS“.

Curierul» Exposiției din Pariau.
[Corespondența nostră particulară.)

VIII.
Parish, 31 Maiu 1889.

E cu neputință să percurgă cineva 
(fiarele apărute ac|I dimineță fără ca să 
nu dea cu ochii de titluri de rubrici ca: 
Au Cabaret Roumain, seu : Banquet et la 
Section Roumainc.

Banchetulă, ce s’a dată aseră la lo
canda română, era celă pe care vi-lă 
semnalasemă in una din corespondențele 
mele precedente. Sciamă cu toții deci 
ce se pregătea, și cu tote, că împli
nirea unui punctă din o programă cu
noscută deja nu putea să ne surprindă, 
totuși a<jl trebue să mărturisimă, căamă 
rămasă uimiți de reușita ce a avută ban
chetulă de erl.

De temă ca se nu ni-se obiecteze, 
că în amorulă nostru propriu națională 
amă esagera proporțiile lucruriloră, ce- 
deză loculu diarului Le Matin (Nr. 1925 
dela 31 Maiu). Ecă ce dice acestă răs- 
pândilă organă de publicitate:

„Poporală română a dată o deosebită 
dovadă de amiciția sa intimă, ce’lă unește 
cu Franța, luerându din resputerl la orga- 

nisația Erposițiunei sale. In adevără, cei 
mai mulțl dintre bărbații de stată ac
tuali ai României și-au făcută studiile 
în Franța ; ei suntă fiii universitățiloră 
nostre. Franța le e ca a doua loră pa
triă ; ei simtă acesta, și nici o combina- 
țiune diplomatică nu pote resista în contra 
sentimentului națională ală României, pre
cum nici în contra instinctului de rassă, 
pentru că Românii suntă ca și noi, de sânge 
latină, și mai puțină amestecați decâtă 
noi.11

„Prințulă Bibescu, președintele co
mitetului națională și comisară generală 
ală Exposițiunei române, e ca și ună a- 
devărată Francesă, dedrece densulă po
sede actele de marea naturilasare, câș
tigate de sute de ori prin operele sale 
atâtă de remarcabile și, mai pre susă de 
tote, prin strălucita sa conduită pe câm- 
pulă de bătaiă, pe timpulă răsboiului 
din 1870.“

„Astfelă, cei mai mulțl dintre mi
niștrii noștri și dintre eminenții noștri 
bărbați nu putură deci decâtă să accepte 
c’o deosebită plăcere invitația ce princi
pele le-o adresă. Dineulă s’a servită in 
acea originală locandă română, în ju- 
rulă căreia, fiecare seră, o orchestră de 
musicanțl îndrăciți atrage o mulțime 

considerabilă. Orchestra acesta de ar
tiști iscusiți și originali, a cântată în 
totă timpulă banchetului, și fluerulă lui 
Pană (naiu), ce jocă ună rolă principală, 
s’a remarcată prin notele lui superbe.“

Intre convivi, cei mai de frunte os- 
pețl au fostă: Măline, președintele ca
merei deputațiloră, Tirard, președintele 
consiliului de miniștri, Rouvier, minis- 
trulă de finanțe, TMvenet, ministrulă de 
justiția, Faye, ministrulă agriculturii, Fai
lures , ministrulă instrucțiunii publice, 
Yves Guyot, ministrulă lucrăriloră pu
blice, contele d’Ormesson, directoră de 
protocolă (întroducătoru de ambasadori), 
generalulă Billot, inspectorulă generală 
ală armatei, Anatole de La Forge, vice
președintele Camerii, Jules Simon, Pou- 
belle, prefectulă de Seine, Lose, prefec- 
tulă poliției, Lockroy, Meissonier, Francis 
Charmcs, Dr. Chautemps (președintele 
consiliului municipală), Berger, de Lacre- 
telle, Mezieres și Camille Doucet, ambii 
membrii institutului de Franța.

Inutilă d’a adăuga, c’au fostă pre- 
sențl și membrii comitetului română, a- 
decă d-nii: colonelă Dally, Grant, și în
tre denșii d-lă Al. Ciurcu.

Principele G. Bibescu presida ban
chetulă. ** *

Când ne apropiămă în mintea nds- 
tră aceste două nume din urmă, invo
luntară ne vine să-i asămănămă pe 
cei doi bărbați cu două colone ce 
susțină și pe care se radimă ună 
măreță edificiu.... E adevărată, că
adl una din colone se perde în 
temeliile edificiului și că alta face 
forța și ornamentală fațadei acestui edi
ficiu, pentru noi însă, în bilanțulă Expo- 
siției, ambii factori ni suntă deopotrivă 
de scumpi. Ambii au contribuită și con- 
tribuescă la răspândirea numelui de Ro
mână, șigrațiă denșiloră, renumele intre- 
gului poporă română, și ca poporă mun- 
citoră și străduitoră, e în ajună d’a de
veni universală. Afirmarea din nou a 
originii nostre latine, recunoscerea din 
nou a consângenității nostre, a Ro- 
mâniloră, cu Franța și cu celelalte 
țări surori e ună resultată fericită 
ală silințeloră desfășurate pe Câm- 
pulă lui Marte. In specială noi Ro
mânii din Transilvania și Ungaria 
trebue să ne bucurămă de aceste suc
cese morale, ce ună ministru-președinte 
francesă le anunță în fața principelui 
Bibescu și ală căroră ecou se face pressa 
întregă a Parisului. In vitregitatea îm- 
prejurăriloră prin cari străbatemă adl, 
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statil în inter’ ulă statului, cari atunci 
când se săvârșescă apart! învălite în dre- 
care întunerecă, deorece oposițiunea ni- 
suesce a-lo înfățișa înaintea opiniunei 
publice în negura unoră considerațiunl 
de partida, der cari cu câta se depăr
tezi mai multa de epoca în care s’au 
săvîrșită, cu atâta apara mai strălucite 
și mai mari și cu atâta mai mulțămi- 
tore și recunoscătore este posteritatea 
față cu cei ce au săvârșită acele fapte...

Istoria va arăta ce fela de orna a 
fosta Colomana Tisza. Noi nu ne te- 
memă de sentința posterității asupra lui. 
Resultatele guvernului său sunta așa de 
mari, încâta nu se pota răsturna cu 
vorbe gole.

Când Colomana Tisza a luata în 
mână frânele guvernului, naționalitățile 
se înfățișiau ca nisce puteri mari. Acea 
politică, care țintea la aceea, ca guver- 
nula cum să bage trei bani în două 
pungi, cum să ședă deodată pe mai 
multe scaune, nu s’a dovedita de corăs- 
pun4ătdre și nici n’a fosta vrednică de 
tradițiunile ooârmuirei maghiare.

Luânda noi aceste apucături dela 
guvernula din Viena, ele au dusa lucru
rile așa departe, încâta ministrula pre
ședinte Melchior Lonyai în 1875 înce
puse deja să între în tocmelă cu metro- 
politula dela Blașiu provocându-lh ca 
să așternă într’una memoranda dorințele 
poporului româna.

Când Coloman Tisza a luata con
ducerea afacerilora, pretențiunile națio- 
naliiățilora erau forte mari și credeau, că 
câta p’aci le va succede, ca printr’o ra
dicală schimbare a constituției maghiara 
să slăbescă cele mai tari temelii de 
drepta istorice ale statului maghiara și 
să’ntroducă una sistema de cantone. In 
legislațiune s’au ridicata voci aspre con
tra legilora cardinale ale constituției 
maghiare și streinătatea a sprijinita ele
mentele gravitatore înafară în acestă 
luptă contra legilora pe tote terenele.

Nu le era lora de aceea, că în Un
garia nu se află libertate, ci le era de 
aceea, că din Ungaria nu vreu să rupă 
partea de teritoriu ce li-se vine lora. 
Nu le era loră de aceea, că în statuia 
maghiară nu suntă drepte legile, ci nă- 
casulă loră venia de acolo, că dreptulă 
nu le concedea loră ca să aducă nisce 
legi după cum ar voi și după cum ar 
dori ele, cari însă ar turbura din fun
damenta egalitatea. Nu de aceea se 
purta lupta, pentru că doră legile ara 
împedeca desvoltarea individuală a na- 
ționalitățiloră, ci se purta de aceea, 
pentru că legile nu le dedeau loră drep
turi esclusiviste. Abia voiau să bage 
în semă constituțiunea maghiară și a 

noi la audulă acestoră vești de fală să 
ne bucurămă, că se întreține cu atâta 
corectitudine și demnitate cultula sim
patiei între Români și Francesl.

** *
La dessertă principele Bibescu a pro

nunțată discursulă următoră :
Domnule președinte ala Consiliului! 

Domnilora!
In numele României, în numele Co

mitetului națională, pe care ’lă repre- 
sintă la întâlnirea dată de Franța po- 
poreloră din lume, vă esprimă adânca 
nostră recunoscință pentru onorea ce 
ne faceți aședendu-vă la masa nostră.

Poporulă româna a acceptata invi
tația Franței. Elă a înțelesă, că trebuia 
să ia parte la acestă luptă pacifică a in
teligenței, la acestă serbare plină de strălu
cire, de mărire,în care eleganța se întrece cu 
forța, în care omulă nu scie ce să ad
mire mai multa: locuința minunată, pre
gătită de Franța ospețiloră săi, seu pro
ductele muncii și geniului națiuniloră. 
Ela a înțelesă, că datora Franței, soro- 
rei sale mai mari, precum o numesce, să 
răspundă la apelulă ce i-s’a adresata, si 
cu toții veseli amu și alergată.

Eu, domnilora, mă fălescă de a fi 
aci stegarulă țării mele, mă fălescă că 
am învinsă cu dânsa tote pedecile, mă 
fălescu de a fi, și de astădată, modesta 
trăsură de unire între patria mea română 
și patria mea francesă, ce conferindu’ml, 
de ună pătrară de seculă, drepturile de 

vătăma tricolorul nu țineau că ar fi ună 
lucru nepatriotică.

Nici acum nu putemă dice, că dâră 
naționalitățile s’ar însufleți pentru con
stituțiunea ungurescă. Nu nici decum. 
Una însă este sigură, și anume este si
gură, că elementulă, ce avea o putere 
distrugătore, e forte împuținată și acti
vitatea lui este restrînsă într’ună cercă 
forte îngustă, în timpă ce de altă parte 
elementulă patriotică este din di în cji 
mai mare, de asemenea de când Colo- 
mană Tisza se află în fruntea guvernu
lui s’a întărită în măsură însemnată și 
respectulă față de constituția.

Acesta este sucoesă! AstădI strei
nătatea respectă în stată statulă ungu
rescă, și propaganda pornită de națio
nalități s’a slăbită , s’a netedită , s’a 
ruptă lovindu-se de virtutea și patrio- 
tismulă lui Colomană Tisza.

Abia decă s’a mai aflată vre-odată 
cineva, care să fi lucrată mai multă 
pentru întărirea și crearea unui stată 
națională maghiară, decum a lucrată 
Colomană Tisza, cu atâta succesă, ca 
acesta insă, nici unulă n’a lucrată.

Ună bărbată mare de stată merită, 
ca ori de câte-orl avemă ocasiune să e 
manifestămă față cu elă cea mai mare 
stimă și recunoscință a ndstră, dicândă : 
„Josă pălăriile!11

SCHULE DUEL•
Banchetu de mamelucl. Fiindcă tote 

mergu bine în țeră, nu e sărăci ă, nu 
emigreză nimenea, toți cetățenii suntă 
mulțămițl, cum nu le-ar da tiszaiștiloră 
inima brâuciu, să mance mâncări scumpe 
și să bea șampaniă pe insula Margareta 
dela Pesta, în onorea șefului loră Colo
mană Tisza, serbătorindu-lu pentru „suc
cesele" ce le-a avută în sesiunea acesta 
parlamentară? „Budp. Tgbllt" numesce 
acestă banchetă, ce s’a dată adl, „orgiă 
de însuflețire", costândă cuverta 10 fl. 
și dice: In totă lucrulă rămâne o enigmă, 
pentru ce d-lă Tisza, care primesce din 
partea țării 12,000 fl. sub titlulă „chel- 
tuell de representare", nu întocmesce 
acestă banchetă cu cheltuiala sa propriă, 
ca amicii săi politici să aibă ceva din 
acestă sumă, căci puritanulă ministru- 
președinte totă nu’i folosesce pentru ce 
suntă destinați. — Sătulă arde și ma- 
melucii banclietuescă!

* * *
In contra emigrării. Precum se ra- 

porteză din Ungaria de susă, în comi- 
tatulă Zemplină a intrată în putere o 
ordinațiune pentru a se împedeca emi
grarea la America. Iu ordinațiune se 
dice, că celă care n’a satisfăcută dato- 

cetățenă francesă, m’a adoptată dreptă 
fiulă ei.

D-vostre însă din parte-vă a'țl pusă 
atâta grijă, domniloră, ca să învingemă 
greutățile unei sarcini așa de frumose, 
încâtă adl nu ne rămâne în inimă, pen
tru Domniile Vostre, decâtă ună senti- 
mentă de neșovăităre recunoscință.

Recunoscință acesta o esprimă cu 
tăriă, în numele țării mele, și vă mulță- 
mescă tuturora, domniloră, miniștri de 
ieri, miniștri de acjl, directori, lucrători 
valoroși ai unei opere incomparabile.

Domniloră,
Ridică paharulă meu în onorea dom

nului Președinte ală Republicei francese 
și a domnei Carnot, beau în sănătatea 
Președintelui Consiliului, a comisarului 
generală ală Exposițiunii universale din 
1889; beu în sănătatea d-vostră, a tuturora, 
domniloră, beau în sănătatea Franței, care 
de când cu nenorocirile sale nemeritate, 
lucreză mereu și se desvoltă în sânulă 
păcii, pace, pe care a vrut’o, pe care o 
asigură de trei ani lumei civilisate prin 
opera acesta de titani, la care poporele 
au pusă mâna înscriindă astfelă, prin o 
silință generală a tuturora, unăsuveniră 
neperitoră în cartea imortalității...

Trăiască Franța mare și gloriosă!
*

După d. principe G. Bibescu, lua 
cuvântulă d. președinte ală Consiliului 
de Miniștri. Discursulă d-lui Tirard vi’lă 
voiu trimite mâne. a. 

rințeloră sale cetățenescl (se va fi înțe- 
legândă de sigură plata dării și servi- 
ciulă militară) și emigreză fără pașaportă 
la America și e oprită pe drumă, se 
pedepsesce cu 2—50 fl. ori cu pedepsă 
în bani și închisore. Celă care îndemnă 
pe alții a emigra ori mijlocesce emi
grarea fără a ave concesiune ministerială, 
de asemenea va fi pedepsită. Autoritățile 
să fiă cu cea mai mare luare aminte a- 
supra mișcării de emigrare. Banii încasați 
din pedepse intră în cassa săraciloră din 
localitatea respectivă.

♦ * *
Esamenele in Blașă. La gimnasiulă 

superioră gr. cat. din Blașiu esamenele 
publice în anulă scolastică curentă se 
voră ține în 17—25 Iuniu din studiele 
ordinarie, er din studiele estraordinare 
în 16, 26, 27 și 28 Iuniu. In 30 Iuniu 
va urma celebrarea s. Liturgie împreu
nată cu „Te Deum", er după aceea 
cetirea clasificăriloră, împărțirea premie- 
loră și testimonieloră, Studenții din 
clasa a VIII au ținută esamenele de 
clase în 11 și 13 Maiu a. c., er esamenele 
scripturistice de maturitate în 15—21 
Maiu. Esamenele verbali de maturitate 
se voră ține în 13, 14 și 15 Iuniu. La 
institutulă preparandială esamenele pu
blice se voră ține din 17 pănă în 20 
Iunie inclusive, la școlele normali în 21 
și 22 Iunie, er în 23 se va celebra s. 
liturgiă eu „Te Deum". La școla de 
fetițe esamenulă se va ține în 24 Iunie 
a. c. ; după terminarea esamenului va fi 
împărțirea premieloră.

* * *
Cursu pentru industria de casă. La 

școla confesională greco-catolică din 
Murășă-Ludoșă din l-a Augustă a. c. 
st. n. pănă în 31 a aceleia-șl luni se va 
ține și în acestă ană cursă pentru in
dustria de casă prin zelosulă învățătoră 
Teodoră F. Negruțiu, care va propune 
următorele: 1. Curățirea nuieleloră și
giluirea loră; 2. Impletitulă unoră specii 
de coșercuțe din nuiele giluite de răchita 
și cuptușite cu cașmiră în diferite colori 
și mărimi. 3. Impletitulă coșerciloră de 
mână din ierbă marină și ornate în 
trestiă sclipiciosă și copcii de aramă, 
forte elegante. 4. Impletitulă sticleloră 
în răchită giluită. 5. Impletitulă coșu- 
riloră de căruțe în nuiele albe. 6. Im- 
pletitulă unoră coșercl, pentru struguri 
ori vestminte. Cei ce voră participa 
la acestă cursă voră ave a solvi 5 fl. 
taxă, 2 fl. 50 cr. pentru procurarea ma
terialului necesară, și 50 cr. în cassa 
școlei pentru elevii săraci, la olaltă 8 fl., 
er obiectele gătite voră fi ale loră.

* * *
Trenu separatu din Ardelti la Parish. 

„Reuniunea de comerță și industria" din 
Brașovă întocmesce în luna Augustă o 
escursiuue specială ardelenă la Parish și 
încă în condițiunile cele mai convena
bile, ce se voră face în curândă cunos
cute. Deorece trebue să se țină semă 
de comoditatea oălătoriloră, numărulă 
participatoriloru va fi restrînsă. Preno- 
tărl se facă în cancelaria numitei reuniuni 
în Brașovă. La escursiune potă lua 
parte și dame.

* * *
Regele României a primită din partea 

M. S. împăratului Alexandru III ală 
Rusiei o scrisore de felicitare, dreptă 
răspunsă la notificarea ce i-s’a făcută, 
că Principele Ferdinandă a fostă de
semnată ca Moștenitoră presumptivă 
ală Coronei. 0 asemenea felicitare a 
primită din partea Reginei Victoria a 
Angliei.

* * *
Serbarea dela Atheneu. „Românulă" 

aduce următorele amănunte despre ser
barea soc. „Tinerimea Română": înaintea 
unui publică care umplea sala Ateneului 
vechiu, Societatea „Tinerimea Românău 
șl-a serbată erl a XII aniversare a sa, 
cu care ocasiă s’au distribuită și premiile 
eleviloră dela diferite școle primare din 
capitală, cari s’au distinsă la concursurile 
ținute. Serbarea s’a începută prin in
tonarea, de cătră o musică militară, a 

imnului națională „Deșteptă-te Române". 
Ună coră de copii a cântată apoi în
tr’ună modă plăcută mai multe imnuri, 
vice-președintele d-lă P. S. PopovicI a 
făcută darea de semă anuală, au vorbită 
representanții societății „Unirea" și a 
studențiloră în medicină ș’apoi d-lă St. 
Nanu ținu o instructivă conferință despre 
„Limba maternă". S’au mai citită, de 
cătră secretarulă Căpitănescu, mai multe 
adrese de felicitări. CâțI-va elevi au 
recitată apoi poesii. A fostă multă a- 
plaudată cu deosebire eleva Florica Pa- 
truliusă, care a recitată anecdota popu
lară „Cuculă țiganului". D-lă profesoră 
de universitate Gogu, membru onorifică 
ală societății, a ținută apoi o interesantă 
conferință în care șl-a espusă vederile 
asupra educațiunei ce trebue a se da cu 
deosebire în casa părintescă copiiloră. 
S’a procedată apoi la împărțirea premii- 
loră. S’au dată, afară de mențiuni, 55 
de premii. Elevii cari au concurată au 
fostă cu fete și băețl 300.

** £
Cai pentru armata română. „Națio- 

nalulă" scrie: S’a contractată cu ună 
antreprenoră din Rusia o furnitură de 
patru mii de cai pentru călărași. Re
monta acâsta trebue să fiă predată în 
câteva serii și primită de o comisiune 
de ofițeri orânduițl de ministrulă de 
resbelă. O parte din acestă remontă 
trebue sâ sosescă le finele acestei luni 
la UghenI, de unde, după ordinulă mi
nistrului de resbelă, caii voră fi repar- 
tisațl la diferite regimente de călărași 
din țâră. Putemă adăuga, că contractulă 
în acestă privință e încheiată de acum 
ună ană.

* * *
Din capitala Kultur-egylet-ului. „Ko- 

lozsvar" scrie, că la porta cârciumei cu 
chelnerițe „Nebânts-virâg" de acolo s’au 
certată architectulă Pap Jozsef cu doi 
învățători. Cârciumarulă VildDer Jânos 
din a căruia cârclmă eșiră acești ăspețl — 
fiindcă trecuse deja mecjulă nopții și 
cârciuma avea să se închidă — păși la 
mijlocă ca să-i împace. In acelă mo
menta însă elă primi nisce lovituri de 
cuțită în peptă așa de grele, încâtă în
dată îlă năpădi sângele și căcju josă. 
Bătaia cu cuțitulă o continuară după 
acesta cei ce mai rămasără încă pe pi- 
ciore. Cei doi „apostoli ai sciintei" 
rămasără greu răniți, poliția îi duse în 
spitală, avândă amândoi câte-o gravă 
împusătură de cuțită în partea stângă a 
trupului. Cârciumarulă, căruia cuțitulă 
îi străbătu pănă la plămâni, e în peri- 
culu de morte. Alțl părtași la „luptă" 
primiră răni mai ușore. Ună| simplu a- 
tacă de vorbe a pricinuită vărsarea a- 
tâtui sânge kulturegyletistă.

* *
Nou valsu de I. Ioanoviol. „Iubita 

vieța României11 e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulu 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu- 
sicală. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestrată învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării", din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României," 
după judecata bărbațiloră speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Polatsek din Timișăra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Din dieta wnrescă.
Ferdinand Szederlienyi învinuesce pe 

ministrulă Csaky, că prin ordinațiunea 
sa în privința limbei germane lucreză 
ca „agentă provocatoră," între confesiuni.

Koloman Thaly atrage atențiunea 
ministrului, că în școlele medii austriaco 
se folosesce o carte „osterreichische Va- 
terlandskunde" de Gindely, care nu res
pectă dreptulă de stată ungară. In a- 
cestă carte nu se numescă de locă co-
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mandanții unguri. Autorulă nu amin- 
tesce pe Iuliu Andrassy între cei cari 
au luata parte la congresulă din Berlin, 
fiindcă e UngurO. Austria și Ungaria 
suntă tractate ca monarchiă deplină uni
tară, așa că nici măcară sistemele ei de 
rîurl ori de munți nu suntă despărțite. 
Ungaria stă între țările coronei într’unu 
rîndă cu Silesia ori Moravia. Rogă pe 
ministrulă să facă a se validita în Aus
tria dreptulă de stată ungară.

Ministrul ă Csaky dice, că va esa- 
mina cartea și, decă va afla în ea 
lucruri ce lovescă în posițiunea de 
dreptă de stată și în independința na
țională a Ungariei, va găsi mijloce și 
căi ce să înlăture aceste întortocherl. 
Ce privesce espresia de „agentă provo- 
catoră**, acesta o merită acela, care prin 
espectorările sale caută a crea contraste 
între diferitele classe și confesiuni.

Gabriel Ugron vorbesce despre pro- 
iectatulă internată „Rudolfin** după mo- 
delulă „Teresianului** din Viena. „Der 
unde vedemă pe Teresianii absolvațl în 
fruntea progresului națională? întrebă 
Ugron. Mamele să fiă așa de cu minte 
să nu’șl dea copii în institutulă din Kalks- 
burg, unde ei suntă crescuți în o anumită 
tendință. Din copii crescuți în Tere- 
siană devină cei mai mari demagogi și 
cei mai periculoși proletari, fiindcă’șl în- 
sușescă tote obiceiurile și dorințele co
loră bogațl, pe cari însă nu și-le potă 
satisface. Destulă cresce esclusivismulă 
în societate, care însă nu trebue pro
movată, cî combătută. Pressa și socie
tatea trebue să lucreze în contra aces
tora tendințe. Propune să nu se ia la 
cunoscință propunerea de a se înființa 
ună astfelă de institută.

Ministrulă Csaky susținu înființarea, 
dicendă, că din lipsa unui astfelă de inter
nată emigreză tinerii la institute în strei- 
nătate. In Ungaria, dice elă, nu e con
trastă între aristocratismă și democra- 
tismă. înființarea institutului e necesară.

lob. Asboth rjice, că îQ Ungaria tote 
suntă aristocratice, pănă și celă din 
urmă păzitoru de nopte, așa că pă- 
zitorulă dinainte de medulă nopții se 
socotesce mai bună ca celă de după 
medulă nopții, și întorsă. Internatulă 
e necesară. Ună mare numără dintre 
cei mai mari bărbați ai Angliei e edu
cată în internatulă din Eton și cu tote 
astea educațiunea loră astfelă a isbutită, 
în câtă celă puțină n’au introdusă în par
lamentă tropotulă de cai. (Ilaritate’n 
drepta. Mișcare’n stânga. O voce din 
stânga: Vorbiri măgărescl!) Când în a- 
cestă parlamentă i-se strigă unui vor- 
bitoră: Vorbire măgărescă! asta-i cea 
mai bună dovadă, că avemă nevoiă de 
ună institută bună de crescere. Suntă 
familii, care locuescă la țeră și nu pofă 
ține educatori cu câte 2—3000 fi.; suntă 
oficerl, cari servescă afară din țeră; 
suntă Unguri, cari suntă în servicii în 
străinătate. Decă aceștia vreu sâ-șl crescă 
copii unguresce, atunci trebue sâ-i tri- 
metă acasă în patriă. In astfelă de in
ternate nu învață tinerii nici bătăi, nici 
ferbelă, nici betyarismă, cum învață gim- 
nasiștii, nefiindă în internate.

Franz Fenyvessy c}ice, că să se scotă 
limba grecă din gimnasii, și în loculă 
ei să se învețe gimnastica, cunoscințe 
militare, să se pregătescă tinerii pentru 
artele plastice și altele. Face deci urmă- 
torea propunere : Camera învită pe mi
nistrulă de istrucțiune ca. audindă co- 
misiunea pentru instrucțiune și pe alțl 
bărbați speciali, să studieze cestiunea 
scoterii limbei grecescl dintre obiectele 
de învățămentă obligate ale gimnasieloră. 
(Aplause ’n stânga).

Emeric Visi e pentru internată. 
Sunt classe sociale, care se separă de 
celelalte, îșl caută ună terenă închisă, 
unde se întelnescă, îșl au lumea loră de 
idei deosebite, poftele loră deosebite, 
și aspirațiunile loră deosebite. Prin in
ternată se educă aristocratulă, ca și ne- 
aristocratulă, deopotrivă.

Ministrulă Csaky dice, cu privire la 
propunerea lui Fenyvessy, că ținta lui

GAZETA TRANSILVANIEI.

e înființarea de scole medii unitare. A- 
cestei nisuințe îi va căde jertfă mai în- 
tâiu limba grecă. (Vii aprobări). E vorba 
numai, că trebue bine chibzuită lucru, 
ca nu cumva acestă măsură să influin- 
țeze în modă neplăcută asupra raportu
lui, ce esistă între școlele medii din pa
triă și între universitățile din streinătate. 
Trebue chibzuită, că ăre nu va trebui 
să se ia disposițiunl escepționale pentru 
ușurarea trecerei dela școla mediă la 
universitate. Și mai trebue chibzuită, 
că ore nu e necesară a se susține stu- 
diulă limbei grecescl în unele scole me
dii. Hotărîtă deci nu pdte spune minis
trulă nimică, der primesce propunerea 
și se va ocupa cu cestiunea acesta.

Geza Polonyi nu vede în nici o dis- 
posițiune a guvernului urmă de iubire 
de patriă. Presintă urmatorea moțiune:

„Camera învită pe d-lu ministru ală 
instrucțiunii, să procedă urgentă și cu 
totă asprimea legii față cu cei obligați 
pentru asigurarea plății punctuale a le- 
furiloră minimale asigurate învățătoriloră 
scoleloră poporale și a naturalieloră. In 
legătură cu acesta, se învită ministrulă 
a raporta camerei asupra aceloră cașuri, 
în' care a fostă cu neputință a se plăti 
punctuală minimulă de leafă asigurată 
legală învățătoriloră, și să presinte ună 
proiectă de lege corăspundătoră. Minis
trulă e invitată să modifice unele para
grafe ale art. de lege XXXII din 1875 
și să presinte ună proiectă de lege lu- 
ândă în considerare următorele princi
pii : a) dreptulă de pensiune împreunată 

i cu salarulă întregă să între în generală, 
așa der și la învățătorii școleloră confe 
sionale, după 30, er nu după 40 de ani 
de serviciu, b) suma cea mai mică a 
pensiunei să fiă stabilită, fără considerare 
la salaru, cu 300 fl.; c) suma de ajuto
rare a văduveloră să se stabilescă cu 
ună minimum de 120 fl., a orfaniloră 
cu ună minimum de 50 fl. de capă.

„Camera învită pe ministrulă de fi
nanțe, să presinte neîntârdiată ună pro
iectă de lege în afacerea scutirei de 
timbru a petițiuniloră și acluseloră loră 
îmânate de învățători, de văduvele și 
orfanii loră în privința pensiunei loră, 
a escontentațiunei (darea unei sume de 
bani odată pentru totdeuna) ori ajutoru
lui loră, precum și a chitanțeloră date 
de ei."

Ministrulă Csaky răspunse, că a spus 
deja în comisiunea financiară și a ins
trucțiunii, precum și în vorbirea sa pro
gramă, că ce privesce asigurarea mini
mului salarului învățătoriloră și revisui- 
rea legii pensiuniloră, va dispune negre
șită. Deci e superfluă acestă parte a 
moțiunei. Ce privesce partea, cum să se 
revisuescă legea pensiuniloră, nu pote 
lua nici ună obligamentă asupră’șl și 
deci nu primesce moțiunea, pentru că 
nu scie, decă pote ori nu corăspunde 
lui. (Polonyi îșl retrage moțiunea).

Ministrulă de finanțe Wekerle se 
pronunță în contra propunerei privitore 
la scutirea de timbru a petițiuniloră 
învățătoriloră, văduveloră și orfani
loră loră.

Scrisorea Senatului românu cătră 
Principele Ferdinand de Hohenzollern.

„Monitorulu oficială'1 din Bu- 
curesci publică adresa, pe care se- 
natulu a înmânat’o prin președin
tele seu la 1 Aprilie A. S. R. 
Principelui Ferdinandu , adresă 
prin care’i face cunoscută înscrie 
rea sa ca membru ală maturului 
corpU :

Alteță Regală! Senatulă română 
în ședința sa de astăcjl, 14 (26) Martie, 
ca urmare a interpelărei adresate preșe
dintelui consiliului de miniștri, a adop
tată cu unanimitate de voturi următorea 
moțiune:

„Senatulă, în virtutea art. 76 din 
Constituțiune, învită pe președintele său 
să înscrie pe Principele Ferdinandă de 
Hohenzollern în apelulă său nominală 
sub numele de Alteța Sa Regală Ferdinand, 

Principe de România, Moștenitoră pre- 
sumtivă ală Coronei.1*

Subsemnatulă are onore de a supune 
Alteței Vostre Regale votulă unanimă 
ală Senatului și de a’i aduce la cunos
cință, că’șl face o datoriă de a înscrie în 
capulă apelului nominală numele Alteței 
Vostre Regale.

Sunt eu celă mai profundă respectă, 
Ală Alteței Vostre Regale,

Prea supusă servitoră. 
Președintele Sonatului.

Generală de divisie Ioană Eninnuelu Florescu.

Statistica căiloru ferate din Europa.
La 31 Decemvre 1887, lungimea to

tală a căiloră ferate esploatate au atinsă 
cifra de 207.939 kilometri. In anulă 
1886, lungimea era numai de 201,468 
kilometri.

Eeă ună tablou, care va arăta în 
kilometri lungimea căiloră ferate din di
feritele țări, la finele celoră două e- 
serciții:

Lungimea

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“
(Serviciului biuroului de coresp. din Pesta)

Fin. 886—Fin. 1887. Difsrența
Germania 38,349 39,570 1221
Austro-Ungaria 23,400 24,708 1308
Belgia 4,534 4,702 168
Danimarca 1,965 1,969 4
Ispania 9,309 9,482 182
Francia 33,343 24,234 891
Britania 31,375 31,968 323
Grecia 515 605 90
Italia 11,178 11,616 438
Țările de josă 2,858 2,952 94
Portugalia 1,529 1.828 300
România 1,939 2,351 412
Rusia 27,698 28,518 820
Serbia 444 517 73
Svedia și Norvegia 8,839 8,950 111
Elveția 2.788 2.823 35
Turcia din Europa 1,394 1.394 —
Malta 11 11 —

Totală 201,468 207,939 6471

Pesta, 5 Iunie. Camera depu- 
tațiloră a primită legea bugete- 
loră cu maioritate imposantă.

BucurescT, 5 Iunie. In ședința 
camerei, ministru-președinte Ca- 
targiu a apelată la patriotismulă 
tuturoră grupuriloră partideloră, 
ca se primescă bugetulă. Cârpă 
răspunse, că partida constituțională 
va vota pentru bugetă.

Belgradu, 5 Iunie. E probabilă, 
că mitropolitulă Teodosiu va cere 
încă în cele mai apropiate s*'* 
fiă pensionată, apoi Ex-mitropoli- 
tulă Mihailă va fi reintegrată în 
demnitatea sa de mitropolită.

Newyork, 5 Iunie. Paguba pri
cinuită prin inundări e prețuită la 
40 milione dolari. Pănă acum au 
fostă scose 3000 de cadavre.

DIVERSE.
Ciudățeniile limbii. Ună omă cin

stită are numai ună cuvântă ; când 
și’lă dă, îlă ține și nu și’lă mai ia îna
poi.

Apoi decă îlă ține, nu pote să-lă 
dea.

Deoă ’lă dă, nu pote să-lă ție.
Și decă nu’lă ține, nu mai e omă 

cinstită.
Șahulii la Petersburgfl. Suveranulă 

Persiei a fostă primită în Capitala Ru
siei cu ună alaiu extraordinară. S’a ilu
minată orașulă în ondrea sa, și musicele 
au cântată pe strade. A doua di după 
sosire, după relațiunea ce o publică „Fi
garo1*, șahulă a făcută visită tuturoră 
membriloră familiei imperiale într’o tră
sură aurită, trasă de patru cai negri. 
Sera i-s’a dată ună prândă de gală la 
palatulă imperială. Serviciulă mesii 
era făcută de pagi, er bucatele erau puse 
în farfurii de aură. Țarulă și șahulă au 
ridicată toaste, în timpulă cărora s’au 
trasă tunuri. După masă șahulă a fostă 
dusă la teatrulă Maria, împodobită cu 
flori și cu mobile aduse la Curte. A 
plăcută cu deosebire șahului, din repre- 
sentațiunea dată, baletulă întitulată Ves
tala, jucată de patru sute optă-decl ba- 
letiste. — S’a observată în Petersbugă, 
că șahulă Persiei este însoțită pretutin-

denea de ună copilă în late de 5 6
ani, c’ună esterioră forte inteligentă. Co- 
pilulă a fostă de față chiar la primirea 
oficială a corpului diplomatică. Se vor
besce, că ună renumită astrologă în Te
heran i-a disă Șahului, că n’are a se 
teme de nimică pe câtă timpă miculă 
copilă va fi lângă elă. Monarchulă de 
atunci nu’lă mai lasă din ochi. Copi- 
lulă a devenită ună „ângeră păzitoră** 
ală șahului Persiei.

Unii nou genii de publicitate. Se a- 
nunță din Londra, că o casă de comerță 
a oferită poștameșterului generală o sumă 
de 25 mii lire (675,000 franci) pe ană ca 
sâ’i acorde privilegiulă d’a face publi
citate pe spatele timbreloră poștale, din 
care se vindă pe fiă-care ană câte două 
miliarde patru sute de milidnejpublicului, 
și pe formele telegrafice, care se tragă 
pe ană în 100 de milione esemplare. 
Guvernulă din Queensland se cfice c& 
trage ună venită anuală de 12,000 lire 
(300,000 franci) din sistemulă acesta de 
publicitate. Ideia de sigură este inge- 
niosă.

Romanțulu unui grădinarii. Teofilă 
Siegfried era unu ajutoră de grădinară. 
Nu se bucura însâ de acelă esterioră 
plăcută pe care îlă au toți grădinarii 
elvețianl: elă era cocoșată^paralisată la 
ună picioră, vorbea gângăvindă, cu 
ună cuvântă nu era cum trebue să fiă 
ună erou de romană. Cu tote aceste 
elă a fostă eroulă unui romană 
forte sensațională. Și ceea ce l’a făcută 
să fiă vestită, erau banii. Avendă bani, 
cine scie cu câtă trudă adunați, elu veni 
înainte de asta cu câțiva ani la Viena. 
Aici făcu cunoscință cu familia Bailer, 
care afară de capulă familiei, mai era 
compusă din domna — forte șiretă, — 
și fica ei, forte frumosă. Ce făcură, ce 
nu făcură mama și fata, destulă că bie- 
tulă grădinar nu mai avea dile liniștite : 
se amorezase focă de fată și o și ceru 
de nevastă. Mama si fata se purtau gro
zavă de dulce cu elă, și’lă totă amăgiră 
cu vorba pănă ce’i luară tote paralele, 
încâtă în cele din urmă tribunalulă îlă 
și puse sub tutelă sâ nu cheltuiască și 
puținulă câtă îi mai râmase. Grădi- 
narulă vâdendu-se înșelată intenta pro
cesă domuei Bailer și ficei sale sub cu
vântă că acesta l’a înșelată. Ș’aicI fu 
nenorocosă însâ, căci tribunalulă achita 
pe acusate, er pe densulă îlă puse sâ 
plătescă cheltuelile de judecată.

Cursul ii pieței Brașovtî
din 5 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vend. 9.42
Argintă românescă - „ 9.35 n 9.40
Napoleon-d’orl- - - „ 9.42 n 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.58 n 10.62
Imperiali - - - - „ 9.58 n 9.62
Galbinl „ 5.50 5.58
Scris, fonc. „Albina" 6% n 102.- M —,—

H , „ 5»/„ „ 98.59 99.—
Ruble rusescl - - - „ 125. .. 126.
Dis contul îl - _ - - 67,-8% pe ană.

Cursulti la bursa de Viena 
din 4 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n ------ 106.60
Renta de hârtii 5°/0 ------ 96.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.20 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emi.'une) - - 113.— 
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 ----- 105.  
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................... 99.80
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 141.59 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 128._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 85.20 
Renta de argintă austriacă - - - - 85.55 
Renta de aură austriacă........................ 109.45
LosurI din 1860 .............................. 143.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 305.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 313.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.62
Napoleon-d’orl - -- -- -- - 9.44
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.10
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.80

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Avisu i-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
,.Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

*

i

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI-

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Pe trei luni .
Pe șese luni.
Pe unfl anu.

Pentru
Pe trei luni.
Pe șese luni
Pe unu ană.

3
6

12
România și străinătate:

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

Pentru România și străinătate:
ană........................'....................................... 8
șese luni.......................................................4
trei luni......................................... .2

Pe
Pe
Pe

2 11. -
1 11. —

50 cr.

binevoiescă

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

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

Bmiapesia—S’rcBlcaliB E’i-edealii — EBasdapeoi^a

Trenu 
de 

pers.

Trenu Tren de Trenu Trenu Trenu
omni- Trenu per- accelc- Trenu omni- omni-
bus mixt sine ratu mixt bus bus

15.-K>t‘Ma-AB*adu-rreiM^rS'ehiș-Ai>a<lîi-IS.-K>e!<ita Cogeșa-inicA—Sibiiu
Trenu 

de 
pers.

1
I Trenu 
j mixt

Trenu 
do 

pers.
Trena 
mixt

Tren de Trenu 
per- accele- 
sone rată

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

Oradea-mare !
4.18 7.01

7.11
Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
NidSșel

Clușiu j 10.34
11.15

Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințulii de susu 1.45
Aiud 2.07
Tei ușii 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa miră 4.09
Mediaș ti 4.21
Elisabetopole 5.11
Sigliișora 6.45
Hașfaleu 6.12
Homorodfr 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

1 9.45Brașovu
1 1.55

Timișd 2.53
Predealu 3.28

BucurescI 9.35

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.

Bucur escl
6.ÎS Predmlll
9.38 Tinli^ 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.3s
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Brașovii j

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică

Micăsasa
“e^îi'Blașiu

1 6.38
i. 6.56

7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48

111.55
112.34
12.52
1.34
2.19
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsărheli
Vârad-Velencze

I
I

Crăciunelil 
Tei ușii
Aiudu
Vințuld de
Uiora
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

Nădășelii
Gîlnbău
Aghireșu 
Stana

6. ;*3
7.21
8.23
9.02
9.52

a-ita• 1

V urJștl-Ludoștl
ȚagU-Budatelecii
Bistrița

susă

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladâny
Szolnok
Kud uppNta

Viena

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7ă5

7.301
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.-

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30'
3 15

To.~

BBi*(E*itft-j?E(3reNti-K.<u<iosu7 • •

I 4.4l >| Bistrița
6 02' Țagti-Budatelecu
___ Mureșil-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele <le nopte.

Viena
IBudapesia
Szolnok

Aradu

GrlogovațH
Gyorok
Paulișil
Radna-Lipi
Conop
Berzava
Soborșinîl
Zamu
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulu de josh
Alba-Inlia
Te inșii

>ova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
“&20
11.20
4.10
4.30,'
4.43j
5.07
5.191
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-!
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41,
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

Teiiișfl 
Alba-Iulia
Vințulu de 
Șibotil 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Sobor.șinti 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

Aradd

joșii

ova

Szolnok
BiKingieMn

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44

_5.3U
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.271
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.121
8.20

11.-
11.21

6.— _ _ ,
3. —' 6.05

Copșa-mieâ
Șeica mare 

p Lomneșu 
2.32 t>cna

Sibiiu

2.29 4.35
3.02 5.06
3.46 5.45
4.18 6.17
4.42 6.40

Sibiiti-Copșa-mică

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

Cneei-dea - Oșorheiu •
5.50 ISeșțSmiuiu săsescii

â.O^Odoriieiu
9.45jSighișorfl.

SisB»eria(Piski)-BBeO-«șejiă'B>etfroșejiI-SsEn«Tâa(Piski)

Simeria 6.47
ii

2.42‘II>etroșeni 9.36 4.26
Strein 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegu 8.51 4.16 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 ♦■* 11
Crivadia 11.02 5.58 Hațegti 12.23 7.26Banița 11.50 6.40|streiu 1.12 8.14
Petroșenl 12.30 7.12] Simeria 1.51 8.50

A ra <1 u—T â bbb b șdi*n Ti bei ișora—A b*m «5bb

Aradu 6.05 5.48 Timișora 6.25 5.-
AradulU nou 6.33 6.19 Merczifalva 7.19 ~6Ă)2
Nemeth-Sâgh 6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Sâgli 8.36 7.23Merczifalva 8.14 8.08 Aradulti nou 9.11 8.01Timișdra 9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

(4liii*ișu- 'B’tsrjSa Tinnhi-

Ghirișd 9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghir iști 8.50 3.40

8ighișora--<Moi’liem
1 <(<9ob*Ibcbib — SeghiHOB'a

•
9.41
1.11

Sigliișora
Odorhciu

6.131-
ți 'o Cuccrdea

°-20fc-Bogata 
Cernuta 
Sânpaula 
Mirașteu

Oșorheiu

3.05
3.35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.-11

rteghinul-săs. 7.56

Btegțlmiulni sslsescÎB'
4(șorhei<i-Ciicei*<lea

Reghinul-săs. 8.35 8.-
Oșorheiu j 10.20 9.49

6.56 12.15 10.20
Mirașteu 7.16 12.35 10.39
.Sân paulii 7.40 12.58 11.02
lernutâ 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșii 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cuccrdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l’nied.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

tt aaivd.-SimcE-ia (Piski)

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

l niedora
_ erna

9.1C Simeria
5.8JJ 936

9.50
11.50


