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vorbitu totu de desbaterT asupra 
bugetului ministeriului culteloru și 
instrucțiunii publice. Der firulti 
desbateriloru, care s’a depănata 
numai și numai împrejurula „spi
ritului, geniului și naționalismului 
maghiaru “ ne arată, că necorectă 
e numirea de mai susu.

Corectu ar fi se ijiceinti: des- 
baterile asupra bugetului ministe
riului maghiarisării publice. Căci 
n’amu datu în lungulu șiru alu 
vorbitoriloru de nici unulu, care 
se fi accentuatu adevărata misiune 
a unui ministeru de culte și in
strucțiune publică, într’unu statu 
ca acesta care nu e nici maghiaru, 
nici românescu, nici serbescu, nici 
slovăcescu, nici săsescu, ci unu 
stătu comunii alu tuturoru națio- 
nalitățiloru.

Fiecare deputată a vorbitu totu 
numai pentru interesele naționali
tății maghiare, că trebue lățită 
„spiritulu maghiaru", că trebue 
imprimată și „geniulu maghiară", 
că elementulă maghiară trebue 
sporită, că elementulă nemaghiară, 
care, vec]I Domne, a fost maghiară 
odată, trebue remaghiarisatu, că 
trebue urcată cifra Maghiarilor^, 
la șeptespreijece miliăne! Parc’ar 
fi vorba de a se semăna bureți ca 
se umple loculu într’o nopte!

Așa între alții, ună deputată, 
anume Valentin Illyes, se plânse 
că comunele slovace din prejma 
Budapestei au fostă unguresc! o- 
dată, deci trebuescă acum rema- 
ghiarisate; de aceea numai spiri
tulu națională maghiaru în tote 
ramurile instrucțiunii pote asigura 
esistența Maghiariloru ca națiune.

Când voru fi fostă maghiare 
acele comune, nu spune șovinis- 
tulu deputată, precum nu spune 
nici când și cum au devenită ele 
slovace. Der lucrulu e ușoru de

pute pune stavilă uneltiriloră de 
maghiarisare.

Situațiunea în Serbia.
ScirI sosite din Belgrade în Bucu- 

rescl nu înfățișezi situațiunea din Ser
bia ca fiindii liniștitore. Se <fice, că în 
urma cererei exprese a Regelui Serbiei, 
Regina Natalia trebue să sosescă la Bel
grade. „Naționalulă" spune, că ex-regele 
Milană, în drumulă său dela Constanti- 
nopolă cătră Belgrade, va trece în dilele 
acestea prin Bucurescl. Mergerea lui 
la Belgrade și soirea despre plecarea 
reginei totă la Belgrade au produsă 
orecarl emoțiunl în cercurile politice.

Ilăsboiu între Germani și Arabi.
O telegramă din Zanzibar ne anunță, 

că Germanii au declaratu răsboiu Ara- 
biloră de pe căsta africană între Yunga 
și Sindi.

Planurile Principelui Mnntencirrului.
„Pester Lloyd" publică o scrisore 

a unui oficeră superiorii, în care acesta 
crede, că e bine să atragă atențiunea pu
blică asupra împrejurărilor!! favorabile ce 
se presintă pentru principele Neculae ală 
Muntenegrului, de a lucra la realisarea 
vechiului său proiectă ce constă în a 
ocupa elă tronulă Serbiei prin ajutorulii 
unei răscole în Bosnia și Erțegovina și 
a uni tote statele cuprinse între Sava și 
Dunăre deoparte și între laculă Scu
tari de altă parte. Acestă scrisore a 
produsă în Pesta mare sensațiă.

Amiciția geruiniiă-italiauă.
Piarulă italiană „Diritto" califică 

incidentulă privitorii la pretinsa călăto
ria a Regelui Umberto ală Italiei la 
Strassburg ca o manoperă machiavelică, 
urdită la diarele oficiose germane, cu 
scopă casăiritepeFrancia îu contra Ita
liei, spre a face pe aceste două țări ire
conciliabile, și a esploata în urmă Ger
manii situația. Cu astfelă de manopere 
de sigura că nu se voră întări legăturile 
de amiciția între Germani și Italieni, ci 
mai curând se va produce efectulă con
trara.

esplicatu. Elementulă maghiară I 
s’a stinsă din acele comune, pre
cum în tdte părțile e în des- 
crescere, și i-a luată loculu ele- 
mentulu slovacă. Și pentru a- 
cesta trebue remaghiarisată. Lo
gică ungurescă!

Unu altă deputată anume Si
gismund Csatar e aderentulu celu 
mai înfocată ală grădiniloră ori 
asiluriloră de copii, pentru că, du- 
cendu-se odată îu Saroksar, atâtă 
de multă i-a plăcută cum mer
geau acolo lucrurile, atâtă de 
multă l’a încânt spiritulă maghiară 
ce domnea acolo, încâtă și-a gân
dită : „Tu, bune Dumnedeule, de 
ce nu le-amu avută noi acestea 
cu-o sută de ani înainte ! A <]T amă 
ave 17 milione de Maghiari’"

Prin puține cuvinte, printr’o 
esclamațiă teatrală făcută în dietă, 
deputatulă ungură ne-a arătată, 
care e adevărata misiune a asilu
riloră ori grădiniloră de copii, cu 
care guvernulă și kulturegyletiștii 
voescă se împăneze ținuturile lo
cuite de Nemaghiari.

E vorba ca aceste asiluri se 
fabrice 17 milione de Maghiari! 
Și din ce altceva se ’i fabrice, decă 
nu din copii celoru douăsprezece 
milione de Nemaghiari, ca apoi 
cu timpulă, generațiunea cea bă
trână dispărendă, er cea teneră 
crescutăfiindă în „spirită maghiar", 
hrănită cu „geniu maghiară", se 
nu se mai aiujă în acestă stată 
altă graiu, să nu mai esiste alte 
obiceiuri, decâtă cele de pe pus
tele unguresc!, numerându atunci 
elementulă maghiară 17 miliâne!

In ce visuri nebune se legănă 
șoviniștii!

Pentru noi înse aceste mărtu
risiri suntu de mare preță. Ele 
suntă ună avertismentă dată na- 
ționalitățiloră nemaghiare, ca se 
înțelegă odată, că numai printr’o 
energică și comună apărare voru

Tractată între Germania și Italia.
„Journal des Debats" anunță sub 

reservă soirea, ce a primit’o din Viena, 
că guvernulă austriacă ar fi cerută dela 
Berlină esplicărl asupra tractatului sepa
rată, ce se dice că s’ar fi încheiată între 
Germania și Italia.

Mitropolitulu Miliuilu.
Se pare, că în adevără dilele Mitro

politului Teodosiu ca demnitară biseri- 
cescă suntă numărate. „Revue del’Ori- 
ent" spune, că la liturgia ce s’a oficiată 
la 2 Iunie n. în biserica Sveti-Marko 
din Belgradă preoții au pomenită în ru
găciune pe Mitropolitulă Mihailă, er nu 
pe Mitropolitulă Teodosiu.

In Belgradă circulă scirea, că Mi
tropolitulă Mihailă a constată la sosirea 
sa acolo, că i-a dispărută din bagtatle 
sale ună geamantană, care conținea bani, 
agie ună carnet de cecuri, decorațiunl, pre
cum și nisce hârtii de mare însemnătate. 
Lumea se perde în păreri asupra auto- 
riloru acestei hoții.

SCIRILE PILEI.
Biserici române in Turcia. „Naționa- 

lulă" spune, că d-lă Alexandru Laho- 
vary, ministrulă de esterne ală Româ
niei, a obținută dela înalta Portă drep- 
tulă pentru coreligionarii noștri români 
de a clădi biserici române în imperiulu 
otomană.

* *
Urmările desbaterei asupra legii mili

tare. Precum raporteză foile ungurescl, 
la esercițiile de arme venise din Pesta 
în dilele trecute pentru șepte dile și un 
funcționară de stătu, anume L. Kenyeres, 
fostă voluntară și suboficeră în reservă 
la regim. 51 c. r. de infanteriă în Clu- 
siu. După espirarea celoră șepte dile, 
Kenyeres apăru în haiue civile îu can
celaria regimentului și, fiindcă voia se 
plece grabnică, cerii sergentului majoră, 
care era de serviciu, pașaportulă său 
militară și, cum se dice, și ună biletă 
de întorcere cu calea ferată. De aci se 
născu ună schimbă de vorbe, în cursulă

FOILETONULU „GAZ. TRANS".

Literatura nevestei mele.
De dimineță, îndată ce m’am scu

lată, mă apropiai de părete, unde atârna 
calendarulă, și rupsei foița cu data de 
erl, precum eram obicinuită se facă în 
fiecare di.

JJiua de 13 Decern vre era o di deo
sebită în vieța mea. Cu litere negre 
era scrisă, și dedesuptă, tipărită ceva 
mai meruntă, era însemnată Lucia, nu
mele patronei acelei dile.

Era diua numelui nevestei mele.
Pentru a patra oră petrecă acestă 

di singură, părăsită....
Multă timpă stătui eu astfelă adân

cită în privirea calendarului, pănă ce mă 
deșteptă o batere la ușe... Mi-se aduceau 
florile, pe cari le poruncisemă erl la gră
dinară. Mă imbrăcaiu in grabă, apoi fui 
întrebată, decă mi-se pote aduce cafeua.

„Nu, buna mea Pavlova", răspunsei 
eu, „am grabă și afară de aceea nici nu 
sunt flămândă. Adl nici nu voiu veni 
la prândă."

Eră Pavlova nu murmură de astă- 
dată, precum făcea de obiceiu, când îi 
vesteamă lipsirea mea dela prândă.

Erau deja Zece ore. Imbrăcai pal- 

tonulă meu de tomnă, mă duseiu la 
scriitoru și deschisei o cutiă secretă, 
din care luai câteva cărticele de notată, 
legate în negru. Acestea erau „literatura 
nevestei mele."

Peste vre-o câteva minute mă aflamă 
pe trepte, cu cărticelele în buzunarele 
paltonului și două corone prospete în 
mână. Mă urcai într’o trăsură și disei 
birjarului să mă ducă la cimiteră. Unde 
începe linia cimitirului oprii birja și făcui 
restulă drumului pe josă.

Trecui pe lângă zidulă cimitirului, 
din dosulă căruia se ridicau arbori în
țepeniți de frigă și despoiațl de poddba 
foiloră, erau triști, ca morțl.

Der ce însemneză mortea loră, care 
este numai aparentă, și din care îi re
deșteptă primăvera pentru o nouă vieță, 
în asemănare cu mortea acelora, pe cari 
îi ascunde aci în adâncime pămentulă, 
cari nu se voră mai redeștepta nicl-odată, 
pentru cari nu mai e nimică pe acestă 
pământă ?!

Intrai prin porta cea dinteiu în ci- 
mitiră. Pămentulă, care aci i-se împarte 
flăcărui locuitoră numai cu mare eco
nomia, era acoperită ici și colo cu sloi 
de ghiață murdari, cari se topeau. Mici 
movile în patru colțuri și lunguiate, a- 

ședate în rendă una lângă alta, eșiau 
triste din zăpada, care le împresura. Ver
dele, care le acoperia, deși nu era încă 
de totă decolorată, era pălită, ca și 
când ar avea o suferință, Ară puteri.

Printre monumente de petră și de 
feră mă dusei de-a lungulă dru
mului, trecui apoi printr’ună lungă, în- 
tunecosă și neplăcută spațiu și intraiu 
apoi printr’a doua portă a cimitirului. 
Aici, pe o simplă bucată de pământă} 
împodobită cu cruci n=gre, se afla și 
mormentulă ei... Mă apropiai de îngră
ditura de lemuă, care era pe jumătate 
stricată. Mormentulă Luciei era celă din 
urmă în rendulă acela.

Pusei coronele aduse pe pămentulă, 
care fusese scormonită din adencime, 
pentru a face locă femeiei, pe care o-am 
iubită atâtă de multă, pe care o iu- 
bescă încă...

Acum mă mai liniștisemă.
Dincolo de gardă era vieță.
Pe câmpia, care se întindea în de

părtare, se aflau vre-o câteva colibe ; cară 
duruiau pe drumurile cotite, cari tăiau 
câmpulă, și omeni treceau pe dinainte. 
In apropiere se afla o moră de ventă, 
ale cărei patru aripi tăiau necontenită 
aerulă. Regulatulă răsunetă ală dărui

tului carăloră străbătea prin gardă, tur- 
burândă liniștea în imperiulu morțiloru.

Mă aședai pe banca cea de lemnă, 
care se afla la o depărtare de ună pasă 
de gropa Luciei, și scoseiu din buzu- 
nară una din micele cărticele legate în 
negru. Adâncă mișcată desfăcui foile 
scrise cu ceruza. Aceste erau cărticele 
obicinuite de notată, în cari găzdoele 
cele bune îșl însemnă micile cheltuell.

Aci erau însemnate o duzină de 
pahare, ună castronă și încă vre-o câteva 
obiecte, cu cari uitase să ne provedemă 
gospodăria înainte de nuntă. Mai josă 
sta : ceaiu, zaharu, pâne, apoi erășl pâne, 
erășl zahară, carne, untă și încă odată 
pâne... Totă aceeași se repeta pe pagi- 
nele următore. Primele luni ale căsă
toriei nostre nu au pre fostă îmbucu- 
rătore.

Pentru a ne întocmi cuibulă numai 
pe jumătate, făcusemă datorii, și acum 
trebuiau plătite acestea împreună cu in
teresele loră . . . Apoi cetii erășl pâne, 
ceaiu, zacliară, carne, pâne și erășl 
pâne.

Tote cheltuelile năstre erau scrise 
desă una sub alta și alăturea de ele se 
afla ângustulă șiră ală cifreloră.

Și erășl totă ală treilea cuvântă
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căruia Kenyeres se esprimâ nu tocmai 1 
măgulitorii ' jspre unii oficerl ai ar
matei comune. Sergentulă majorii făcu 
arătare la superiornlă său, care puse în
dată de duse pe Kenyeres la garda prin
cipală. După ce s’a făcută arătare la 
comanda de regiments despre cele în
tâmplate, Kenyeres, care șl-a mărturisit 
fapta, fu dusă la cetățue, unde șede de 
12 dile, așteptândă decisiunea autorită
ții militare. Scirile, că acesta i-s’a în
tâmplată unui oficeră în reservă, pe care 
Far fi pusă în fieră, le declară „Kolozs- 
var“ ca neadevărate.

** *
Heg. 3 de liniă la Sinaia. E vorba, 

ca întregulă regimentă 3 de liniă, în 
care moștenitorul ă tronului română o 
locotenentă, se țiă garnisona la Sinaia 
în timpulă verii. Pentru acestă scopă 
d-lă maioră Veropolă a fostă trimisă la 
Sinaia să vadă decă ar pute să încapă 
în casarma de acolo întregulă regimentă. 
Mai toți miniștri plenipotențiari din Bu- 
curescl îșl voră stabili reședința de vară 
la Sinaia.

* * *
Petrecere cu dare la semnu. A doua 

petrecere cu dare la semnă, arangiată 
de domnii oficerl și împiegațl militari 
ai garnisonei de aici în casa de dare 
la semnă de sub Tempa, se va ține Sâm
bătă în 8 1. c. Inceputulă la 5' , ore d. a.

* * *
încercare de sinucidere pe șini. Su

părată, că a fostă recrutată ca bună în 
armată, calfa de cismară Iosefă Medgya- 
szay se puse pe șini înaintea trenului, 
care venea pe la Șermășagă. Cu t<5te 
fluerăturile conducătorului locomotivei, 
Medgyaszay nu se mișca de pe șini. In 
fine îi succese conducătorului să oprescă 
trenulă. Calfa fu dată pe mâna auto
rității, căreia ’i spuse, că de supărată, 
fiindcă a fostă luată în armată, acum 
când e și logodită, a vrută să se si
nucidă.

* * *
Nou valsu de I. Ioanovici. „Iubita 

vieța României* e unu nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulu 1 fi. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu
sicals. 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 Dunării11, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României/ 
după judecata bărbațiloru 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.

Scene turbulente in dieta wară.
ErășI a fostă o ședință furtunosă 

Lunea trecută. în care oposiția a atacată 
fără cruțare pe ministrulă-președinte 
Tisza.

Continuându-se discusiunea asupra 
legei bugetare, raportorulă Hegediis dice, 
că guvernulă pune în privința acoperi- 
rei deficitului, ce în cursulă desbaterii a 
șcădută dela 7,322.000 la 6,141.000 fl. 
trei alternative. Guvernulă va întrebu
ința pentru acoperirea deficitului în prima 
liniă sumele ce voră incurge din obliga
țiile regaliiloră, în a doua liniă sumele 
împrumutului pentru regularea Tisei și 
decă acestea nu voră fi de ajunsă, va 
cere ună credită. Comisiuuea financiară 
aprobă propunerile guvernului și reco
mandă proiectulă spre primire. In fine 
dice, că comisiunea a primită proiectulă 
și din punctă de vedere ală încrederei.

Daniel Ir any i critică guvernarea lui 
Tisza. Cetesce programa sa de guver
nare dela 1875, în care promitea se res- 
tabilescă echilibrulă în finance până la 
1877 și pleda pentru teritoriu vamală 
separată și o bancă ungară independentă. 
Intre legile aduse dela 1875 suntă și 
unele, cari puteau să lecuiască defectele 
esistente, decă nu ar fi devenită ilusorie 
prin reaua lorii esecutare (Așa e, în stânga). 
Recunosce talentulă, diligința și energia 
lui Tisza, der aceste bune însușiri îi mă- 
rescă numai răspunderea. Tisza, care a 
moștenită pe Deak, n’a realisată nici li
bertatea credinței, nici căsătoria civilă; 
proiectulă autonomiei catolice zace în 
masa ministrului de culte, regularea fon- 
duriloră și a fundațiuniloră nu vine la 
desbatere. Iranyi trece apoi la politica 
esterioră și condamnă ocupațiunea. (Ne
liniște în drepta.)

Ministrulă-președinte Tisza, adauge 
Iranyi, trebuia să-și dea demisiunea, 
cândă a vădută că vine în contradicere 
cu dorințele și sentimentele națiunei. 
Der lui îi este să-și conserve puterea 
(Aprobări sgomotose în stânga). Iranyi 
cetesce apoi dintr’o vorbire mai vechiă 
a ministrului-președinte următorulă pa
sagiu : „Decă va năvăli dușmanulă în 
țeră, ne vomă noi tote puterile ca să-lă 
gonimă erășl, der nu vomă lăsa condu
cerea în mână aceluia, care portă vina, 
că dușmanulă a venită în țeră“. (Mare 
sgomotă în stânga estremă). Noi nu i 
lăsămă acestă conducere lui Tisza.

Conte Gabriel Karolyi: Unui trădă
torii miserabilu nu i-o lăsămA. (Mișcare 
în drepta. La ordine! la ordine) 1

Președintele: Pentru acestă espresiune 
chiămă la ordine pe d-lă deputată. — 
(Aplause îu drepta).

Daniel Iranyi presintă îu fine o 
moțiune, care cere ca legea bugetară să fiă 
respinsă. (Aplause în stânga).

Paulă Kirâlyi dice: Sistema de ad
ministrare actuală este isvorulu jmtncipalil 
ală tuturoru neniulțumiriloru, a scăderiloră 
nostre economice, a decadenței nostre morale, 
a acteloră de violență ale esccutoriloru, a 
abusului de putere in oficiu, a falsificării 
libertății electorale și a tuturoru releloră. 
(Aplause sgomotose în stânga și stânga 
estremă). Deorece sunt convinsă că 
aceste rele voră dura până atunci, pănă 
cândă Tisza va sta în fruntea cabinetului, 
și că nici ună felă de reconstruire nu 
va putea să delătureze răulă, eu și par
tida mea nu votămă guvernului legea 
de apropriațiune. (Aplause sgomotose în 
stânga),

Ministru-președinte Tisza (Strigări 
îndelungate și sgomotose de „Hoch“ în 
stânga estremă. Eljen în drepta) dice 
că în mijloculă lupteloră pasionate de 
partidă nimenea nu pote să-și dea o 
judecată dreptă despre activitatea lui de 
14 ani, nici Iranyi. Câtă pentru impu
tările ce ’i le face acesta, trebue să răs
pundă, că orl-cine în loculă lui ar fi 
făcută totă aceea. La imputarea lui 
Iranyi, că a consimțită la ocuparea 
Bosniei și Herțegovinei, dice: Consideră 
ca ună merită pentru mine, că monarcliia 
fără sacrificii, cari ceră ună răsboiu, a 
dobândită în Orientă prin ocuparea a- 
cestoră provincii o influință mai mare 
ca ori și cându. (Aprobări în drepta. 
Sgomotose proteste din partea oposiției. 
Strigări ironice : Belgradu! Belgradul)

Tisza mai dise apoi cu privire la 
căsătoria civilă, că suntă cestiunl impor
tante, cu cari ună guvernă nu pote păși 
înainte, decă față cu curentulă domni- 
toră trebue să se temă de ună desastru. 
(Mișcare în stânga.) Se ’ncercă apoi a 
combate afirmările lui Iranyi despre abu- 
surilo la alegeri. Despre cestiunea regu
larii verificațiunei' se va presenta în se
siunea viitore ună proiectă de lege. In 
acestă privință se va împlini dorința de
putatului.

Conte Gabriel Karolyi: Adevărată 1 
der cu tote astea-i batjocură și rușine... 
(Strigări în drepta: la ordine!)

Președintele: Trebue să chiămă acum a 
doua oră la ordine pe d-lă deputată. (A- 
plause îu drepta. Sgomotă).

Ministru-președinte Tisza, dice în fine 
Iranyi, n’a dovedită, că elă (Tisza) a a- 
dusă pe dușmani în țeră și că a ruinată 
în modă ușuratică ființele țării. Densulă

totdeuna a apărată parlainentarismulă față 
cu pasiunile partideloră.

Otto Hermann -. Prima mea observare 
este, că apărătorulă parlamentarismului 
să începă lucrulă așa, ca să se care din 
camără (Aprobări iu stânga estremă. Stri
gări : rușine !)

Teodoră Anyos : Lașitate !
Președintele-. Pentru cuventulă acesta 

chiămă pe d-lă deputată la ordine (Mare 
sgomotă)

Otto Hermann vorbesce mai departe 
în mijloculă unui mare sgomotă; se rogă 
de președinte să restabilescă ordinea. — 
Președintele sună clopoțelulă.

(Vomă continua mâne.)
*

La încheierea ședinței de Luni a 
răspunsă ministrulă de justiția la inter
pelarea în afacerea vewțării păduriloră 
năseudene.

Ministrulă de justiția Szilagyi răs
punde, că studiulu afacerii s’a terminată 
și că guvernulă va presenta camerei la 
începutulă sesiunei viitore două proiecte 
de lege; celă dintâiu va tracta despre 
contractele de vendare ale pământului, 
ală doilea despre regularea raporturiloră 
de proprietate năsăudene. Răspunsufă 
la aceea, că ore guvernulă e de vină, 
că acestă afacere se trăgăneză de 13 
ani, domnulă interpelantă o va afla în 
proiectulă de lege. Se rogă să i-se ia 
răspunsulă la cunosciuță. (Aprobări ge
nerale).

Camera ia la cunoscință răspunsulă 
ministrului. _________

Convocare.
Din încrederea și în urma unei con- 

țelegerl prealabile avute la 10/22 Apri
lie a. c. cu inteligința română din Ha- 
țegă, subscrisulă îmi iau voiă pentru 
constituirea comitetului cercuală ală 
despărțământului V ală „Associațiunei 
transilvane11 din ținutulă Hațegului, 
a convoca adunarea generală pe 24 
Iunie st. n. a. c. la 3 ore dup’amedă 
în sala școlei grănițerescl din Hațegă, la 
care onor, membri ai „Associațiunei 
transivane“ din acestă ținută și întrega 
inteligință și fruntașii poporului română 
suntă invitați a participa în numără câtă 
mai mare.

Hațegă, la 31 Maiu 1889 st. n. 
Ioană Rață.

Convocare.
Despărțământulă ală II-lea ală „As

sociațiunei transilvane pentru literatura 
și cultura poporului română“,în sensulă 
conclusului adusă în ședința comitetului 
dela 3 Iuniu a. c. îșl va ține adunarea 
sa generală din acestă ană în Făgărașă 
la 5 Iuliu st. n. a. c. în sala hotelului 
Lauritsch, la 11 ore a. m. Deci toți 
membrii din acestă despărțămentă, pre
cum și toți amicii literaturni poporului

era pâne. ’Ml aducă aminte încă des
tulă de bine de acele pânl rotunde îu 
greutate de trei funțl, pe care le aducea 
Lucia în coșuleță acasă. Cândă intra 
în odaiă, care se afla într’ală treilea 
cată, zîmbea voiosă, pentru ca să nu 
me facă să viu la idea, că acestă urcare 
de trepte i-ar fi obositore seu neplăcută. 
Coșulă, din care se zărea pânea, îlă a- 
ședa ea la o parte, însămnândă acestă 
nouă cheltuială în cărticica ei . . . Pâne, 
pâne și erășl pâne . . . Câtă de multă 
ne hrăniamă noi atunci cu pâne! In 
fie-care di figura acestă cheltuială în 
carte și alături prețulă de 20 copeici. 
Salarulă meu era atunci de 30 ruble 
lunară, din care se scădeau 4ece ruble 
pentru creditori.

Insă acesta nu ne întrista câtuși de 
puțină. Lucia era atâtă de economă 
și bună gospodară, încâtă nu suferiamă 
nici o lipsă.

Der aci în carte mai zărescă ună 
cuvântă: cartofi. Tomna înaintase, cum 
se vede, căci pănă când cartofii erau 
trufanda (mâncare nouă) și prin urmare 
scumpi, nu cumpăra Lucia. Sub cartofi 
era erășl pâne . . . Mai josă sare, ună 
cuvântă, care se repetă pe a treia seu 
pe a patra pagină. Der ce să ’nsem- 
neze acesta? Vină! Da, e vină, carafa 

1 rublă 20 copeici și pe lângă aceea, 
prăjituri. Ce felă de sărbătore era a- 
câsta? Ah, 17 Septemvre, — cjiiia nu
melui meu! Și apoi erășl pâne, zahară, 
pâne . . . Aha ! cărbuni. Sosise ierna. 
Pe pagina următore erășl cărbuni; pe a 
treia nu mai erau, de bună semă fusese 
desghețată. Preste vre-o câteva pagini 
îi găsimă erășl. Acum se repetă acestă 
cuvântă pe fie-care pagină și se gă- 
sesce chiar la urma acestei prime căr
ticele.

Luaiu a doua carte în mână.
începe cu cuventulă pâne, după care 

urmeză cărbuni. Și erășl mici cheltuell, 
cari nu treceau peste 60 copeici, între
rupte ici și colo de marea sumă de 7 
ruble, lângă care se află următorea în
semnare : „Plata chiriei pentru o lună.“ 

Etă erășl ceva neobiclnuită: urnă li
tru de smântână, o jumătate funtă ciu
perci... Ce însemneză asta? 24 Decem- 
vre, ajunulă Crăciunului! Chiară și felu
rile de mâncare, ce le-am mâncată, sunt 
indicate... Așa der ciorba de ciuperci, 
pește prăjită, vardă și compotă da prune.. 
Ah! câtă de viu 'ml stă acestă ânteiu 
ajună de Crăciună înaintea ochiloră; 
câtă de bine dispuși eram atunci și fe
riciți ! In diua întâia de Crăciună mân- 
carămă la prândă friptură de iepure cu 

compotă.
Paginile următore nu arată nimică 

nou. Vieța nostră îșl luase erășl cursul 
obicinuită. O sticlă de lampă. De si
gură crăpase din vina mea, pe când lu- 
cramă noptea și uitamă se micșoreză 
flacăra. Ah! încă o serbare: viuă, pră 
jiturl și încă alte dulcețuri în 6 Aprilie, 
<|iua căsătoriei nostre.

Câteva foi mai departe găsescă o 
importantă observare. Ea sună: „In 2 
Maiu fu plătită ultima rată a datoriei 
ndstre.

Totală am plătită 30 ruble.
Ce 4i veselă pentru noi!
Din momentulă acesta capătă cărti

cica ună caracteră veselă. De cărbuni 
nici nu mai e vorba; pânea se repetă 
cu multă mai rară, și în loculă pânei 
se ivescă franselele (jimblele). Totă pe 
a patra pagină se găsesce untă, câte 
odată și cafea. Der îndată după cafea 
întelnescă ună nou cuvântă: clinică, 
sub elă : medicină.

Eu suferiamă pe atunci de ochi, și 
causa acestui rău era locuința nostră 
cea scundă. La ocupațiunea mea, care 
dura adesea pănă noptea târ4iu, se um
plea adesea odaia aprope totală de fumă, 
care provenea dela multa consumare a 
petroleului și care e vătemătoră cu deo

sebire ochiloră. Mai departe este însem
nată arvuna din chiria unei noue locu
ințe. Atunci eramă deja sănătosă și, 
precum îmi dovedesce cartea, a durată 
boia mea două săptămâni întregi, căci 
între cuventulă clinică și arvuna din 
chiriă trecuse intervalulă acesta. Cu- 
rendă după aceea schimbarămă locu
ința ; aci aveamu o odaiă mai încăpătore 
și cu tavanulă mai îualtă, pentru care 
plăteamă pe lună nouă ruble.

Cărticica a treia și a patru nu diferă 
multă de cele precedente; aceeași pâne, 
zachară, aceleași fransele și cafea.

Câte-odată, deși în intervale forte 
mari, figureză și cheltuell pentru încăl
țăminte și îmbrăcăminte. Cărticica a 
cincea începe cu o noutate îmbucurătore: 
„A4l 'i-s’a mărită lefa bărbatului meu“. 
Da, fusesemă înaintată și mi-se sporise 
lefa cu 4ece ruble. Cu tote acestea 
cărticica nu suferi nici o schimbare; 
numai cu anevoință se pote da de urma 
a câte doue bilete de teatru seu de 
taxa pentru câte o birje, care cheltuială 
nl-o permiteamă câte-odată, pentru a 
pute respira afară din orașă puțină 
aeră curată. Altcum remâneau tote ne
schimbate ca și mai nainte.

Lucia nu voia să schimbe nimică în 
obiceiurile nostre. 
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românii, suntă invitați cu totă otiorea 
a participa la acestă adunare, spre a ne 
consulta între altele despre primirea cu 
demnitate a Associațiuuei transilvane în 
mijloculti nostru.

Programa se va distribui în diua 
adunărei.

Cu acestă ocasiune rugămă pe toți 
onor, domul, cari au primită apelulă 
nostru dela 26 Ianuariu a. c. ca să ne 
trimită contribuirile colectate pănă acum 
nesmintită, pănă în 5 Iuliu st. n., apoi 
continuându-se colectarea mai departe 
în bani, ori alte obiecte de valore, re- 
sultatulă finală se ni se facă cunoscută, 
pe lângă remiterea listeloră celă multă 
pănă în 15 Augustă st. n. a. c.

Comitetulă despărțământului ală II. 
Făgăra.șil, în 3 luniu 1889.

Bnsiliu Rață, Iuliu Danii,
preș. actuarti.

Nicolae Cosgaria, 
cassartt.

TELEGRAMELE„GAZ. TRANS*.
(Serviciuln biuroului de coresp. din Pesta)

Viena. G Iunie. — „Corespon
dența politică11 înregistrezi scirea 
din Pesta, că d-lu Tisza voiesce 
se primescă din nou ministeriulă 
de interne.

Berlină, G Iunie. — Consiliulu 
federală a datu aprobațiunea sa 
dicisiuniloru parlamentului ger
mană privitore la legea de asi
gurarea invalidității și a betrâ- 
neței.

Beldradu, 6 Iunie. — Curtea 
de casația a respinsă plângerea 
lui Garașanin în contra arestării 
sale preventive.

Literatură.
Foia bisericescă și scolastică, or- 

gană ală provinciei metropolitane gr. cat. 
de Alba-Iulia și Făgărașă, apare în Blașiu 
de 2 ori pe lună și costă pe ană 6 fi. 
Redactori: Dr. Ioană Rafii și Al. Uilă- 
canii. — Nr. 17 dela 1 Iunie conține în 
partea bisericescă: Acte istorice (Gregoriu 
G. Maicră, fostulă episcopă unită), de 
Dr. Ioană Ardeleană; Căsătoria preoți- 
loră (urmare); Din vieța pastorală (în
drumări practice), de Titu Budu ; îndrep
tară pentru predicatori; Varietăți; Lite
ratură.— In partea scolastică: îndrumări 
pentru docenți, cu deosebire pentru cei 
începători, de G. Munteanu; Cum trebue 
să crescemă copiii, ca ei să fiă ascultă
tori, și ce avemă să facemă decă-să ne
ascultători ?, de I. F. Negruță; Articululă : 
Lu (îlă) o (urmare), de C. Ordeanu ; Ce 
este de tăcută ca să avemă progresulă 
recerutu în scolele poporale ? (urmare), 
de S. Nicoră; Esploatabilitatea, de N. 
Mărculeță ; Couopiștirița (Gryllotalpa vul
garis); Esamene; Apelă cătră învățători; 
Varietăți.

Preotulu Românii, diară bisericescă, 
scolastică și literară. Anulă XV. Apare 

în Gherla odată pe lună sub redacția 
d-lui : Nicolae Fekete Negruțiu. — Nr. 6 
pentru Iunie conține : Studii din drep- 
tulă canonică, de I. Papiu; Preotulă în 
scaunulă mărturisire!, de Basiliu Rață ; 
Predică pentru S. Rosalii, de Vasiliu 
Criste; Despre penintență (predică) pre
lucrată de Valeriu Floriauă; Din isto
ria despărțirei bisericei orientale de cea 
apusană (urmare); Varietăți.

DIVERSE.
Contra emancipării femeiloru. O fașă 

remarcabilă în cestiunea emancipării fe- 
meiloră este fără ’udoielă apelulă sub
scrisă de peste o sută dame engleze, în 
care acestea provocându-se la mintea 
sănătosă și la judecata femeiloră engleze, 
se declară contra estinderii la femei a 
dreptului de alegere pentru parlamentă. 
Apeiulă între altele este subscrisă de 
Lady văd. Stanley de Alderley, Lady 
Cavendish, ducesa de St. Albans, d-na 
Goschen, d-na Himphrey Ward, d. R. 
Green, Lady Layard, d-na Huxley, Al
ma-Tadema, Mateu Arnold și d-na Max 
Muller. Apelulă, ordinată pe paragrafe, 
încheiă cu următorele: „N’inică nu ne 
gace mai tare la inimă ca ridicarea stă
rii și demnității femeescl. Tocmai pen
tru că recunoscemă enormele prestațiunl 
ale femeii pentru totă, ce este de inte
resă generală, suntemă contra unei dis- 
posiții, care pote periclita prestațiunile 
acestea. Convinse suntemu, că nisuința 
de a fi înafară egali cu bărbații, este 
pentru femei nu numai o vanitate, din 
contră este demoralisătoră pentru ele. 
Acesta ne-ar face sejudecămă falsă dem
nitatea adevărată și deosebita misiune 
a femeii. Din acesta s’ar nasce lupte 
personale și rivalități, pe când singura 
stăruință a bărbatului și femeii trebue 
să consiste în promovarea activității ca
racteristice și a însușiriloră bune ale 
flăcăruia spre o lucrare comună.

Efectulu fumatului. La fumată se 
iau în considerare nu numai nicotinulă, 
ci și materiele empyreumatice, cari facă 
părțile constitutive ale fumului de tăbacă, 
carele influințeză în modă iritatoră asu
pra membranei mucose a gâtului, larin- 
gelui, precum și a plumâniloru, și ast- 
feliu ușureză nascerea cataruriloru, res
pective împiedecă încetarea acestora. 
Mai departe, deorece omulă înghite păr
țile constitutive ale fumului de tăbacă, 
între cari suntăși base, acelea parte neu- 
traliseză accidulă sucului gastrică, parte 
promoveză neconsumarea prin iritarea 
membranei stomacului și a intestine- 
loru.

Procesu istoricii. Urmașii regelui 
Murată au intentată procesă statului 
italiană, care procesă seva judeca la 20 

Iunie stilulă nou, la Roma. Este vorba 
de suma de 51 milione, ce s’a confis
cată regelui Murată, deși era proprie
tatea sa personală. Reclamanții suntă 
Murații din Parisă, Pepoli din Bolonia 
și Ruspoli din Roma. Se crede, că se 
va încheia o transacțiune între acești 
urmași și statulă italiană.

Testamentu. Facultatea de dreptă 
a universității din Viena este declarată 
ca moștenitore a unei sume de 1 milionă 
cinci sute de mii franci, lăsată ei prin 
testamentă validată de autorități.

Testatorulă însă, contele Hartegg, 
a decisă ca universitatea vieneză să 
intre în posesiunea averii legate numai 
după trecerea de nouă-decl și nouă ani; 
pănă atunci dobândile se voră adăuga 
pe fie care ană la capitală.

Decă universitatea din Viena nu 
acceptă legatulă, suma trece cu aceleași 
condițiunl universității din Neue-York, 
și decă și acesta o face nazuri, trece 
asupra universității din Rio de Janeiro 
(Brazilia).

Cădutu din trenu. Ună industriașă, 
din Saxsonia, plecă dilele acestea din 
Viena spre Ardelă cu trenulă accelerată. 1 
Când ajunse între stațiunile Rev și Bratka, 
deschidendă ușa cupeului pe care se afla, 
din nebăgare do semă, alunecândă din 
trenă, cădu într’ună șanță. Consoții lui 
de călătoria uu-lă observară. Dimi- 
neța următore nefericitulă călătoră fu 
găsită leșinată în loculu unde a cădută. 
Fu dusă de aci la Rev, unde în starea 
de amorțire, în care se afla, muri în 
scurtă timpă. Mortea îi proveni din ve
hementa sguduire a creeriloră.

Bandiții vestită, țfiarele spaniole 
anunță mortea lui Bizco del Borge, unulă 
din brigandii cei mai temuți din țeră și 
asupra căruia circulă deja de mai mulțl 
ani istoriile și legendele cele mai ciu
date și cari au făcută din elă ună ală 
doilea Fra Diavolo. Nu e demultă de 
atunci, decând o trupă de vr’o 20 de 
gendarml l’au surprinsă într’o firmă. 
Somată a se preda, Bizco și cei doi to
varăși ai săi răspunseră la acestă în- 
vitațiă prin o salvă de focuri. Gendar- 
mii văcjândă, că n’au nici ună chipă 
spre a’lă prinde, au încetată cu focu
rile. In acestă timpă cei trei bandiți 
dispărură plin o ușă mică și se făcură 
nevăduțl. Numerulă crimeloră, comise 
de Bizco, e forte mare, cu tote că elă 
mai în totdeuua făcea prisonierl pe tote 
victimele sale. Țăranii din provincia 
Malaga protegiau pe celebrulă bandită 
din două motive : mai ântâiu pentru că 
se temeau de elă și ală doilea pentru 
că Bizco era cu dare de mână și plă
tea galantomesce ori și ce serviciu mică 

ce i-se făcea. In ultimulă timpă elă era 
forte tare urmărită ; multi din tovarășii 
săi au fostă chiar uciși în ciocnirile loră 
cu gendarmii. Din acestă causă Bizco 
fu nevoită să-și schimbe mereu localita
tea. De ună timpă încoce elă să retră
sese în munții Gordovei. Autoritățile 
aflară îndată, și mai mulțl gendarml fură 
trimiși în urma lui. îndată fu so
mată să se predea, der în locă s’o facă 
acesta, elă, după obiceiu, începu atrage 
mai multe focuri; gendarmii nu stătură 
nici ei cu mânile încrucișate, ci înce
pură a răspunde la acestă atacă. De 
astă-dată o ghiulea, venită din partea 
gendarmiloră, lovi pe vestitulă căpitană 
de bandiți și-lă culcă la pămentă. Era 
mortă. Mortea lui Bizco del Borgo a 
produsă o mare sensațiune în întregă 
Spania.

0 furtună violentă, care a isbucnită 
la 22 Maiu v. sera, a pricinuită mari 
stricăciuni în Parisă. Construcția făcută 
pentru cursele de tauri aprăpe de Champs- 
de-Mars s’a dărîmată, omorîndă pe ună 
lucrătoră și rănindă de morte pe alțl trei.

Ciarmtlfi pieței Brașovii
din 6 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Clump. 9.38 Vend. 9.42
Argintii românescâ - „ 9.35 11 9.40
Napoleon-d’orI- - - „ 9.42 n 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.58 R 10.62
Imperiali - - - - „ 9.58 D 9.62
GalbinI „ 5.50 n 5.58
Scris, fonc. M Albina“6tt/0 „ 102— n —.—

n r n 5°/fl „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 125. „ 126.
Discontulâ - - - - ’9 ,-8% pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 5 Iunie st. n. 1389.

Renta de aură 4% ------ 102.C5
Renta de hârtiă 5% ------ 96.95
împrumutul^ căilorii ferate ungare - 142.60 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungaro (1-ma emisiune) - - 100.15
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - ----------
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostil ungare (3-a emis’une) - - 113.25 
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.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

gliedinului - - 128.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.45
Renta de argintă austriacă - - - . 85.70
Renta de aură austriacă........................ 109.55
LosurI din 1860 ------- 143,50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 313.25 
Acțiunile băncei de crodită austr. - 306.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.62
Napoleon-d’orI -------- 9.44
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.07
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.80

Editoră și Redactară responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

Tote propunerile mele, de a lua o 
servitore în casă, seu de a închiria o 
locuință mai mare, mi-le-a respinsă. 
Adesea, când totuși voiamă se o îndu
plecă, scotea din scrină ună învechită 
portofoliu, arătându-’ml suridendă con- 
ținutulă, vre-o 10 ruble strălucitore. 
„Vec}l“, dicea ea apoi, „alt-felă nu ne- 
ară rămâne nimică pentru dilele negre. 
O servitore mi-e cu totulă de prisosă, 
deorece sunt pe deplină sănătosă și 
afară de aceea lucrulă îmi face plă
cere11.

In 7 Decemvre stă în carte: „Ună 
paltonă de ernă pentru bărbatulă meu 
40 ruble.“ Acestă sumă înghiți econo
miile de pănă acum ale nevestei mele.

Acum iau ultima cărticică în mână, 
care mai conține trei foi nescrise. Chiar 
pe pagina întâia era însemnată de trei 
ori visita medicului. Lucia era bolnavă 
și eu eramă desnădăjduită, pentru-că nu 
puteamă ședea în timpulă cjilei lângă 
patulă ei, spre a o îngriji; căci ca și 
mai nainte trebuia să petrecă cele optă 
ore de serviciu în birou. Afară de aceea 
mai aduceamă ună tencă întregă de hârtii 
cu mine, la care trebuia să lucreză a- 
casă. Eram pănă în gâtă grămădită de 
lucru. Pe timpulă acela domnea și în 
birou mare zăpăcelă: Se descoperiseră 

furtișaguri din care causă demisionase 
directorul acelui despărțămentă, er comp- 
tabilulă dimpreună cu ajutorulă său fură 
nevoițl să înceteze lucrulă pentru câtva 
timpă. Fără a’ml negligia datorințele 
mele, trebuia să îndepliuescă și lucrulă 
loră.

Atunci luai o servitore în casă, pe 
Pavlova cea de acum, pe care aveamă 
intențiunea să o țiu și după însănăto- 
șarea Luciei. îmi propusei să nu ce- 
deză de astădată Luciei și să resistă tu- 
turoră obiecțiuniloră ei; căci cine pdte 
sci, că nu munca cea grea a pusă te
melia bolei ei.

Cu totă boia nu înceta Lucia a se 
ocupa de menagiu, însemnându’șl tote 
cheltuelile în cărticică. Câtă de tristă 
apare aci vinulă, care trebuia cumpărată 
din ordinulă medicului! Și câtă de desă 
se repetă pe fiăcare foiă cuventulă : me
dicină! Boia Luoiei se preluDgi.... ea 
dura o lună f întregă. Eu simțiamă, că 
me părăsescă puterile. Nopțile le pe- 
treceamă îmbrăcată pe fotoliu, tresă- 
rindă speriată la fiăcare respirațiune mai 
grea a Luciei.

La acesta se mai adăuga lucrulă co- 
verșitoră de peste rji, la care ar fi pu
tută din destulă lucra patru persone, și 
acesta îmi răpi ultimele rămășițe de 

putere.
Der într’o di se sfîrși chinulă, și eu 

fui răsplătită cu prisosă pentru ostenela 
mea. Superiorulă meu mă învită în ca
mera sa, și-mi predete cu mâna sa or
dinulă de numire ca comptabilă ală ad- 
ministrațiunei. Două mii de ruble sa- 
lară! Acesta era ună norocă ce abia 
peste ună ană speramu să-lă ajuDgă. 
Plină de bucuriă alergai la patulă bol
navei mele soții. Oh, acum se curmă 
miseria nostră, și de aci înainte nu-i 
voiu mai permite nici măcară de ună 
lucru să se atingă. Vomă lua acum ună 
servitoră și o bucătăresă. Câtă de fe
ricită și fără de grije va fi vieța nostră. 
Grelele cjile de muncă și de lipsă îți 
voră fi răsplătite cu prisosință!

Lucia recunoscu de pe trăsurile feței 
mele, că starea nostră luase o schim
bare îmbucurătare...

Ii istorisii totulă plină de încredere 
în viitoră și-mi păru, că acesta influin
țeză asupra organismului, mai favorabilă 
ca tote sticlele de medicină, cari steteau 
jură împrejură pe masă.

Ună zimbetă veselă îi însenină fața, 
ca și când și-ar fi văcjută îndeplinite 
tote dorințele.... și încă în noptea aceea... 
încetă de a mai fi....

Vieța, care îi promitea fericire și 

liniște, nu i-a fostă dată să o împărtă- 
șescă cu mine.

Ca credinciosă tovarășe îmi stete a- 
lăturl, îndulcindu’ml dilele de grea muncă 
și de luptă pentru hrana de tote dilele, 
mă petrecu apoi pănă la pragulă unei 
esistențe mai bune, pentru a mă părăsi 
apoi, lăsându-mă singură. N’a trăită să 
guste și vieță mai bună!....

Se făcu seră, sorele apusese fără 
să se fi arătată în aceea di măcară o 
singură dată.

Țfilele lui Decemvre suntă scurte.
Luai cărticelele cu însemnările so

ției mele, le pusei în buzunarulă palto
nului și mă depărtaiu încetă de loculă 
păcii eterne.

Dincolo de liniă erau șoselele ani
mate ca totdeuna.... Duruită de cară, 
sgomotă de voci omenescl îmi isbeau 
urechea.

Fără de voiă mă amestecai și eu 
prin acestă mulțime de omeni grăbită 
și înfierbântată, ca împinsă de necesi
tatea, de a’ml tîrî mai departe, ca o po
vară, dilele, ce’ml mai suntă destinate 
aci. Căci lumea nu mai are pentru mine 
nici ună farmecă, decând ea se află colo 
în pămentă. W. Kosiăkeww.

(„N. fr. Presse.“)
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trei
șese 
unu

Pentru România si străinătate 
trei luni, 
șese luni 
unu anu

ALBiim"
ABONAMENTE

institută de credită si de economii 
Filiala Brașovu 

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire liipotecară seu contra hârtii de valoic 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6 0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6 ’ /.,% 

Informațiuni mai detailate se potu lua diinicu în 
biroulu institutului piață No. 90, dela 8 2 d. a.

Avistt d-lortL abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sfi 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe făsia sub care au primita diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu 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 potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Admmîstraț. „Gaz. Trans.“

THANSILVAHIEIGAZETA
Prețulii (ibonavientului este:

Pentru Austro-Ungariii:
luni.....................................................
luni.....................................................
anu.......................................................... 1

3
6

11. —
11. —
11. —

de Duminecă
Pentru Austro-Ungaiia:

1 11. —
50

anu.
șese luni.
trei luni .

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

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, se

franci, 
franci, 
franci, 
repede

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

Âdmmistrațima „Gazetei Transilvaniei.“

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

Budapesta-Predealft S’redeaBifa EBigdapcMa B.-PrMa-Aradu-Teiigș Tciggș-.%radig-BB.-!PeMa ț'oggșa-caicâ—Sibiitg

ITren del Trenu 
accele

rații
per
son©

—
Viena 11.1"

Budapesta 7.4o
Szolnok 11.06
P. Ladâny

|
*2 .•

Oradea-mare j

Vărad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghîrbeu
Nadă șei

Clușiu

4.18

11.15
Apahida 11.34
Gliiriș 12.45
Cucerilea 1.30
Uiora 1.37
Vințulu de susu 1.45
Aiud 2.07
Teiusii 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa micA 4.09
Mediaștl 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalău 6.12
Homoroda 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu
9.45
1.55

Timișu 2.53
Preilenlu 3.28

BucurescI 9.35

I Trenu 
omni
bus

a—
2. —
I ' C>
5.17
TUI
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

Trenîi 
mixt

[Trende Trenu 
per- ac.cele- 
sone ratu

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

BucurescI
3.10 “648 P«-«“aenlu

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

Tiniișd

Brașovu

F el did r a
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică I
I

Micăsasa
6/24 Blașiu 
g 38 CrăciunelO.
6.56 Teiușfl
7,15. Aiudu
7.41 Vințulu de
9.18 ui6ra

1Q_  Cucerilea
10.09 Gliiriși» 
10.19 Apahida 
10-48 C| iu
11.5o
12.34 NădășelU
12.52 Gîhrbău
1.34 Aghireșu
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Vărad-Velencze

I
I

susb

| Viena

șSzoInok

Aradu

l'Glogovațu
IGyorok
[Paulișă

' Radna-Lipova i
IConop
I Berzava
Soborșină 
Zamu
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
ISimeria (Piski) 
iOrăștia
IȘibotu 
jVințulă de josăi
(Alba-Iulia
liTciușă |

2.17
2.37
3 19
3.43
1.05

1.47
2.08

8.55
9.54

— Teiușiî
Alba-Iulia8.20 9.05

11.2* i 12.41 Vințulu de josd 
4.1(11 ’
I 3i’
4.43
5.07
5.19
5.41
•; <
6 28
7 25
801
8 34
8 55
9.19
9.51

10.33
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

0.45 Șibotâ. 
țj IlOrăștia 
g 13 Simeria (Piski)
6.38 Deva 
0 51 .Brauiclca
7 10!IUa
7 3Ț Gurasada
7.55 'Zamu
8 42
9 12
941 
Q 581

10.17
10.42
11 07
11 37
12.—I
12.29
12.46

1.26

I

3.44
4.1"
4 13

Tmixt topșa-mică
Șeica mare 

] 49 Mouwțft 
2.32 Ocna

. Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45 
Kt 7
6.40

5.13 11.- SiBti - mică

Sibiiu
Ocna
Lomneșâ
Șeica mare
Copșa-iuicil

8.50
9.17 

i 9.45
10.20
10.49

10. -
10.24
10.50
11.20
11.45

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

I*. Ladăny 
Szolnok 
ESudapest»

Viena

6.37 5.32 8.-
6.58 8.36
7.14 9.02
7.29 6.11 9.32
7.56 10.11
8.18 6.43 10.51
8.58 7.12 12.16
9.15 12.50
9.34 1.19
9.53 7.51 2.—

10.25 8.17 3.04
10.47 3.36
10.57 3.52
11.04 8.42 4.03
11.19 8 47 10.50 4.47

1.15 10.08 1.33 7l3O
3.29 11.51 3.29 ~3~5

10

VIigrfșîi-ILudOM't-BiMti’ița Bistrița-iVll tift-șii-I.tHSoșsa

Mureșil-Ludoșu 
Țagi-Budatelecb 
Bistrița

4.40] Bistrița
8~ Țagd-Budatelecu 
___ Mureșd-Ludoșu

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

Soborșind
Berzava '1 27 9.33
Conopă 6.47 9.53
Radna-Lipova 7.28 11'27
Paulișu 7.43 10.42
Gyorok 7.59 10.58
G logo va ț 8.28 11.35

Aradu ] 8.42
9.17

11.39
12.31

Szolnok 2.32 5.12

"6.1 i
6.38
7.19
7.3s
6.20

B!si«!n pcHta 
Viena

Ciicerdea -^Sșoi-Bseiso-
5.50 BEeg'EiigmSft wftsesciâ

6. - -_8^0|
3.— 6.05

9.41
1.11

5.38

SiDSBeo’âa (Piski)-@Dt-Er®școs8 E’ct r®.șeni-Si (Piski

Simeria 6.47 2.42'J’etroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 4.16 Crivadia 10.58 O.UD
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 5.58 Hațesti 112.23 ’7.2(i
Banița 11.50 6.40jStreiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 7.12jSiiueria 1.51 8.50

A5"8»«S 5! — Tî JBI îȘ<»B’SÎ Ti «ca iș®ra —Arnd s'b

■Iratlu 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 6.32
Vinga 7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
Orczifalva 7.55 7.47 Nemeth-Săgli 8.36 7.23
Merczifalva 8.14 8.08 Aradulil nou 9.11 8.01
Tiniișdra 9.12 9.02 Aradu | 9.27 8.17

(■hiriMU Turda Tcs rd a — C4 î» e r8 șfa

Ghirișd 9.26 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.47 4.40 Ghirișu 8.60 3.40

Sijsisișora—(hlorhehi 4Bdh»rheiui— St ji’lÎBișwra

6.05 Odorheiu
9.45.,Sighișorâ

Sighișora
Odorheiu

Cucerilea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
Iernutu 4.43 11.57 5.11
Sânpaulb 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu j 5.40 6.13
(5— 4.58

Reghinul-săs. 7.56

SSe^hinuIu saseseiâ- 
ftBșo!*Eieui-<?!K(*C!*dea

Oșorheiu

Mirasteu 
Sânpaulu 
[lernută 
M. Bogata 
ILudoșă 
jcheța 
ICiicerdoa

6.56
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.35
10.20
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simetria (Piski)-l_>Bîcd»

Siinerin (Piski)
Cerna
Unieddrn

2.18
2.39
3.08

9 tiivd.-SiBtgerîia (Pisk )

l niedora
_ erna

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


