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Brașovu, 30 Maiu
Precum m-a arătata corespon

dentului nostru din Parisu și pre
cum glăsuescii tote raportele sosite 
de acolo, esposiția din Parisu a 
dobândită unu succesu splendidă, 
pănă acuma ne mai pomenită.

Scimă, că puterile europene 
au decisă a nu lua parte în mod 
oficială la esposiția din Parisu, care 
s’a deșcliisu deodată cu aniver
sarea centenarului revoluțiunei fran- 
cese dela 1789. Dinastiile n’au 
putută uita, că lupta sângerosă 
pentru libertate cu tote crufiimile 
ei a fostă îndreptată acum o sută 
de am și în contra loru și a prin
cipiului monarchies.

Cu totă reserva, ce șl-au im- i 
pus’o înse guvernele, cele mai 
multe state suntă de faptă repre- 
sentate la esposiția din Parisu, deși 
numai în modă neoficială. Ba Ru
sia, Anglia și Italia suntu în modă 
strălucită representate, atâtu în ce 
privesce productele artei, câtă și 
ale industriei loru. Și cu tote că 
Germania a refusată în modă os
tentativă participarea ei la expo- 
siția francesă, artiștii germani de 
pildă n’au putută fi reținuți de 
a-șl presenta în numeru mare la 
acestă esposiția productele geniu
lui loru.

In fața acestei stări de lucruri 
este cu atâtă mai bătătore la ochi 
slaba participare a Austro-Ungariei 
și mai alesă a Ungariei, Ijfiarele 
unguresc, publică dări de semă, 
din cari resultă, că atâtă artiștii, 
câtă și industriașii din Ungaria 
suntă în modă de totă nesuficientă 
representaț! și că secția ungară 
dela esposițiă face o im presiune 
sărăcăciosă. Amorulu propriu alu 
Ungurilonl este atinsă, der, ce e 
și mai gravă, suntă atinse și in
teresele Ungariei.

„Fost’a lucru cu minte11, scrie 
„Budapestei- Tagbltt", „că Ungaria 
s’a retrasa dela esposiția din Parisu 
și astăfil este acolo mai unilaterală 
și mai sărăcăciosă representată, ca 
nu de multă în Bruxella și în 
Melbourne? Ne totă plângemu, că 
exportulu nostru lasă tote de do
rită și că n’avemu nici o legătură 
cu străinătatea, și acum, când ni 
se oferi o ocasiune de a deșcliide 
economiloru, artiștiloră și indus- 
tnașiloră noștri nouă debușeurî, 
acum guvernulă șî-a întrebuințată 
influinta sa spre a rușina țeră 
înaintea lumei întregi11.

„Decă guvernului i-ar fi suc
cesu a face prin presiunile sale, 
ca nici ună esposantu ungură se 
nu apară în Parisu, acesta ar fi 
avută celă puțină o valore politică 
— în Berlină. Der guvernului Tisza 
i-a succesu numai a păgubi espo
siția ungară și prin aceea a face 
cea mai marw pagubă Ungariei.11

In adevferu. atitudinea dușmă- 
nâsă a ministrului-președinte Tisza 
față cu esposiția din Parisu a 
făcută se se râcescă simpatiile 
Francesiloru față cu Ungurii, și 
Tisza este luată acji de ei numai 
în batjocură. Acesta nu pote fi 
spre folosulă prorlucteloru din țera 
ungurescă. i

Tisza a atacată poporală fran
cesă și a insultată Francia, cțicend 
că acolo nu este sigură persbna 
și averea omului.

Debutulu lui a fostă ridiculă, 
cțisese foia amintită, „căcă Unga
ria are multă mai mare lipsă de 
legătura cu Francia, decâtă Fran
cia de aceea cu Ungaria și nici 
cei mai mar! șoviniștî un
guri nu cuteză a afirma, că Un
gurii s’ar pute lipsi de cultura 
francesă11.

Față cu fiasculă secțiunei un
guresc! dela esposiția francesă e 
lucru firescă, că foile unguresc! 
înregistreză cu amărăciune succe
sele secției românesc! dela acea 
esposițiă și împrejurarea, că Ro
mânii primescu dovecj! estraordi- 
nare de simpatiă din parteaFran
cesiloru.

Trebue der că frații noștri din 
România și guvernulă loră au lu
crată mai cu minte decâtă Ungurii 
cu d-lă Tisza.

ZDZ2ST
I’ortiiiraliii si Anglia.

Camera pairiloră din Lisabona a 
votata în unanimitate o moțiune, care 
afirmă drepturile Portugaliei în Africa 
orientală și centrală, și invită pe guverna 
a le susține cu tăriă. Acestă vota e 
îndreptată în contra Engliterei, care se 
pregătesce a acorda ună hrisovă regală 
unei companii engleze, care caută să 
pună mâna pe totă ținutulă africană dela 
Lacuri pănă la Capă.

Tractntiilu ^ermiino-italiniiu.
Scirea, că între Germania și Italia 

s’a încheiată o convenția militară, se 
adeveresce. „Pester Lloyd11 dice, că nu 
pote fi vorba de o escludere a Austro- 
Ungariei din convenția militară, ce s’a 
încheiată între Germania și Italia, pentru 
că o convențiă militară între Austro- 
Ungaria și Germania esistă dela 1879. 
Convenția italo-germană privesce cașurile, 
cândă interesele Austro-Ungariei n’ară fi 
în jocă în primulă rendă, și constitue 
ună zăgază în contra periculului dela 
Nordvestă, adecă din partea Franciei, 
pe cândă convenția austro-germană e 
ună zăgază în contra periculului dela 
Nordostă, adecă din partea Rusiei.

Iii contra rnsillcării.
Violentele atacuri ale pressei pan- 

slaviste în contra independenței Finlandei, 
căreia îi atribue diarele rusescl tendințe 
separatiste nejustificate, au provocată 
mare emoțiune în totă Scandinavia. Ca 
și în Finlanda, suntă întrebuințate în 
provinciile baltice aceleași proceduri de 
rusificare. E de temută o nemulțămire 
generală, precum spune o telegramă din 
Copenhaga. Guvernatorulă generală ală 
Finlandei, contele de Heyden, a protes
tată în contra provocăriloră și atacuri- 
loră pornite din partea pressei rusescl.

Lunrea Kercnuliii ile cătră Italieni.
Din Massauah a venită scirea, că 

trupele italiene, ajutate de ună batalionă 
de indigeni, de o bateriă de munte, de 
ună plutonă de iscode și de patru bande 
de indigeni au luată la 12 Iunie locali
tatea Keren sub comanda maiorului Du- 
majo, fără se fi dată de vr’o resistență. 
La amedă fu ridicată stegulă italiană pe 
fortulă Keren, în sunetulă a 21 de îm

pușcături de tună. Intre poporațiunea 
din Keren evenimentulă acesta a pro
dusă mare bucuriă, deărece e convinsă, 
că de aci înainte va începe o eră nouă 
de libertate și de ordine. Hotărîrea de 
a se ocupa Keren a fostă luată în urma 
atitudinei suspecte a lui Baramba Ras 
Kafel. Baramba, care comanda vr’o 
2000 soldați cu vr’o 600 pusei, a fostă 
împresurată de trupele italiene și prinsă 
cu cinci căpetenii de-ale sale; soldații 
lui au fostă desarmatl. La espedițiă a 
luată parte și o cetă de indigeni, care 
venise, sub conducerea sublocotenentului 
italiană Garchidio, din Asmara.

8CIRLLE hlEEI.
Memoria lui Bărnuțâ. La 28 1. c. se 

voră împlini 25 de ani, spune „Familia,11 
de când marele fiiu ală Selagiului, Si- 
meonă Bărnuță, a murită. Bolnavă de 
morte, a plecată din Iași, însoțită de 
nepotulă său d-iă Dr. Ioană Maniu, adl 
jude la tribunalulă din Zelau, și singura 
lui dorință a fostă s’ajungă viu în satul 
său natală, Bocșa-română de lângă Șim- 
leu. Și ce minune ! Cerulă i-a lungită fi- 
rulă vieții. Densulă a sosită în hotarulă 
satului său, a vedută turnulă, a dărită 
casa părintescă și șl-a respirată sufletulă. 
Osămintele lui zacă în cimitirulă comu
nei natale, unde i-s’a ridicată ună mo
numents frumosă. Credemă, că frun
tașii români din Selagiu voră usa și de 
acestă prilegiu jubilară spre a-i aduce 
tributulă stimei și voră arangia ună pa- 
rastasă solemnă.

* * *
D-lu G. Dima și coriștii sei. D-la 

profesoră seminarială G. Dima a sosită 
în Brașovă aseră (Luni 29 Maiu v.) îm
preună cu cei 28 coriști ai săi. Coriștii 
au fostă împărțițl pe la deosebitele cuar- 
tire pregătite de mai nainte și adl au 
cântată cântările Liturgiei la biserica 
S-tului Nicolae din Scheiu. Cântările 
bisericescl alcătuite de d-lă G. Dima au 
succesă în modulă celă mai escelentă și 
au făcută o deosebită impresiune asupra 
numerosului publică asistentă. Pe după 
amedl este proiectată o escursiune în 
Stejerișă.

** *
Recompensă. Pentru a se pune ca

pătă stricăciuniloră ce se săverșescă de 
cătră unii ticăloși pe promenade și prin 
parcuri, prin ruperea bănciloră și a ar
borilor, representanța orășenescă din Bra
șov a decis să se dea câte 25 fi. recompensă 
acelora, cari arată autorității polițienescl 
pe asemenea răufăcători.

** *
Lăutarii români la Parish atragă 

multă lume. Tote diarele române și 
francese le facă elogiurl. Acuma vedem, 
că și ună diară ungurescă vine să cons- 
tateze efectulă loră mare; deci nu mai 
pote fi nici o bănuelă de șovinismă. ț>ia- 
rulă „Pești Hirlap“ din 3 Iunie publică 
o corespondență dela esposiția univer
sală din Parisă, în care cetimă și aces
tea șire: „înaintea „Cârciumei Române11 
(Cabaret Roumain) totdeuna stă lume 
multă. Românii aceștia și-au pre do
bândită simpatia Francesiloră, fetele fru- 
mdse și robuste pe a bărbațiloră, bărba
ții sdravenl și palicjl pe a femeiloră, ba 
lăutarii loră începă, în detrimentulă ți- 
ganiloră noștri, a fi forte căutațl. Sera 
ei cântă în localurile cele mai elegante 
și lumea ascultă cu plăcere musica loră 

monotdnă (?), care însă pentru timbrulă 
său dulce și tristă totuși e frapantă și 
pe care mai cu semă valsurile melodi- 
ose ale lui IvanovicI a făcut’o cunos
cută în streinătate.“

** *
Pentru școlele confesionale. Ministe- 

riulă ung. de culte și de învețămentă 
a dată ordinațiune cătră tote comitetele 
administrative și cătră toți inspectorii 
școlari ung. impunendu-le ca pentru de- 
lăturarea scăderiloră observate se se a- 
dreseze mai întâiu cătră autoritățile bi
sericescl respective, cărora se le și dea 
totă putinciosulă sprijină spre acestă 
scopă. Eră de cumva acestă procedură 
ar rămâne fără resultată, atunci să arate 
cu deamăruntulă la ministeriu t<5te, câte 
au încercată, precum și causa din care 
încercările n’au succesă — Numai de 
n’ar fi vorba totă numai de scăderi în 
învățarea limbei maghiare!

** *
Necorigibili suntă șoviniștii. Nici 

sărmanii bolnavi nu-șl potă căuta de să
nătate din pricina șovinismului, ba dela 
Ocna Sibiiului suntă în periculă a se 
întorce mai bolnavi decum s’au dusă. In 
sala de cură suntă numai diare ungu- 
rescl, raportele despre temperatura apei 
și a aerului se facă numai în unguresce 
și lăutarii cântă numai csardașă. Afară 
de asta, ospeții germani, sași și români 
mai au și neajunsulă de a nu se pute 
înțelege cu casierița, care ori nu scie, 
ori nu vre să ie răspundă în limba loră.

**
Sciințele militare la universitate. Din 

Pesta se vestesce, că ministulă instruc
țiunii publice Csaky a anunțată crearea 
unei catedre de sciințe militare la uni
versitatea din Pesta, care să înlesnescă 
studențiloră a depune esamenulă de ofi- 
cerl în reservă.

** *
Regele României a primită din par

tea principelui de Monaco o scrisore de 
felicitare dreptă răspunsă la notificarea 
ce i-a făcut’o, că principele Ferdinand 
a fostă desemnată ca moștenitoră pre
sumptive ală Coronei și a primită titlul 
de „Alteță Regală, Principe ală Româ
niei11.

** *
Viețâ lungă. Locuitorulă Balea Ceo- 

ronă, din comuna Grajdana, județulă 
Buzău, a încetată din vieță la 15 Maiu 
în verstă de 120 de ani. In totă tim- 
pulă vieții sale a fostă sănătosă și vi- 
gurosă; i-a rămasă soția, numită Nița, 
cu care a trăită în căsătoria timpă de 
90 ani și care se găsesce în deplină 
sănătate.

** *
Moștenitorul^ tronului românu. Ce- 

timu în „Naționalulă11 : A. S. R. Prin
cipele moștenitoră ’șl va face în curând 
serviciulă său și în cavaleriă și în arti
leria. In timpulă acestui serviciu, care 
va dura vr’o dece luni, A. S. R. va fi 
treptată înaintată la gradul de generală 
și numit comandantă ală corpului 4 de 
armată cu reședința la Iași.

** *
Conoertulâ corului seminarialu din Si- 

biiu. Escelentulă coră seminarială din 
Sibnu, condusă de d-lă Georye Dima, va 
da mâne (Miercuri, 31 Maiu v. 12 Iunie 
n.) în sala cea mare a gimnasiului ro
mână o producțiune musicală cu progra- 
mulă următoră: I. a) Zorirea, coră de 
Z. Attenhofer; l) Intre pictra detunată, 



GAZETA TRANSILVANIEIPagina 2

cord de G. Dima. II. Solia floriloru, 
cântecă p. tenorii cu acomp. de piano, 
de F. Schubert. III. Ca adevărată de
șertăciune, corn de G. Dima. IV. a) 
K>pt°a, corn de F. Schubert și b) In 
roșă rouă sta, cord de R. Schumann. V. 
Pe aripi de cântare, cântecil p. tenorii cu 
acomp. de piano de F. Mendelssohn- 
Bartholdy. VI. De tine se bucură, cord 
de G. Dima. VII. a) Ilemâi sănătosă, 
și b) Sermană fruntță, coruri de G. Dima. 
VIII. Credința’n primăveri, cântecil p. 
tenorii cu acomp. de piano de F. Schu
bert. IX. a) Despărțirea venâtorilorti, cord 
de F. Mendelssohn-Bartholdy, și b) Hai 
In bora, corti de G. Dima. — Inceputulii 
la o 6re p. m. Bilete de intrare se potă 
căpăta la cassă înainte de producțiune.

* * *
„Reuniunea Sodalilor români din Clușu" 

invită la petrecerea de veră ce se va ține 
Joi la 13 Iuniu st. n. a. c.. în favărea 
fondului său, în grădina Stadler. Ince
putulii sera la 7 ore. Clușiu, în 1 Iuniu 
1889. Pentru comitetulă reuniunei: Ba- 
siliu S. Podobă, președinte. Iacobă Mu- 
reșianu, secretarii. Tuliu Roșescu, cassar. 
Prețuit! intrărei: pentru junime 60 cr., 
pentru alțl domni 1 fl., pentru familia 
de 3 membri 2 fl., er de mai mulți 
membri cu 50 cr. mai multă. Bilete de 
intrare se schimbă la cassă pe lângă a- 
rătarea acestui invitatoriu. Invitatoriulă 
pe alta nume nu se schimbă. Cu acestă 
ocasiune elevii de meseriă susținuți de 
reuniune se voră produce cu declamări 
și li-se voi d împărți vestmintele de veră. 
Suprasolvirile și alte oferte marinimăse 
(pentru elevii sărmani) se voră primi cu 
mulțumită și se voră publica pe cale 
diaristică.

* * *
Premiu pentru costumu naționalii. La 

biuroulă comitetului Associațiunii tran
silvane s’au depusă doi napoleoni în 
aură destinați ca premiu de onore pen
tru ună costumă femeescă națională ro
mână, judecată ca celă mai frumosă la 
adunarea generală dela Făgărașă.

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

vieța României" e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulu 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulu 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 Dunării14, 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 âieta wracă.
Puțină trecere are Academia ungu- 

rescă chiar înaintea „patrioțiloră.44 Nu’i 
vorbă, s’a găsită ună șovinistă, anume 
Karolă Vadnay, care a cjish, că „Insti
tut de France44 e ună moftă pe lângă 
Academia ungurescă, fiind-că acela pu
blică ună mare dicționară, salută pe noii 
membrii, parenteză pe cei încetați din 
vieță și decide asupra premiului de Mon- 
thyon, atâta totă, pe când Academia 
ungurescă lățesce cultura !!!

Fenyvessy li-a arătată șoviniștiloră 
ce plătesce Academia, când a disă, că 
bine a făcută Iuliu Andrassy de n’a pri
mită presidenția Academiei, fiind-că elă 
are mai multă minte decâtă întrega Aca
demia la ună locă luată.

Polonyi făcu jîmputare, că nu s’a 
alesă Kossuth președinte, fiind-că e omă 
de înaltă posițiă socială și cu nimbă și 
vacjă personală.

Thaly spuse, că l’a propusă pe Kos
suth, der chiar elă a dorită să nu fiă 
alesă. Deputatulă Hoitsy a asemănată 
Academia cu reuniunea veteraniloră, care 
încă au protectori. Academia are pro-

tectoră pe regele Ungariei, pe care, — 
dise Thaly — nu-lă va asămăna doră 
dep. Hoitsy cu protectorii reuniuniloră ve
teraniloră. Ea stă sub protectoratulă 
regelui, der e o Academiă națională; a- 
cestă protectorată îi pote servi Acade
miei numai cu podobă, er nu cu rușine. 
(O voce ’n stânga : Și reuniunile ve
teraniloră au pe regele ca protectoră!) 
Nu, ele au pe Archiducele Albrecht și 
pe contele Eugen Zichy ca protectori! 
(Mare ilaritate.) Decă nu vremă să pe- 
rimă, trebue să ridicămă cultura numai 
în spirită națională.

Contele Emanuilă Andrassy gâdili 
corda șoviniștiloră dicendă: Celă ce in 
Ungaria vre să se distingă pe tăremulă 
culturii, privesce la Academiă ca plan
tele la sore (Aplause ’n drepta) ; căci 
Academia e în Ungaria sorele inteligen- 
tii. [Vii aplause ’n drepta). Decă n’ar 
fi fostă Academia, Ungaria și inteligența 
ei ar fi multă îndărâtă pe tăremulă sci- 
inții. Așa cântă imnuri de laudă vorbi- 
torulă, care trăesce în ilusia, că și inte
ligența nemaghiară se uită la Academia 
ungurescă ca plantele la sore. Der se 
ridică:

Otto Hermann, care-lă desmetici din 
visurile lui șoviniste, dicendă, că aseme
nea vorbiri au o văpselă odiosă. Elă, 
Hermann, nu le spune acestea doră de 
năcază, că nu e membru ală Academiei; 
densulă a declarată de multă, că nu vrea 
să facă parte din nici ună țehă. „Insti
tut de France44 primesce în elă numai 
bărbați cu bună nume pe tăremulă sci- 
inței și literaturei, pe când în Academia 
ungurescă membrii se alegă „pe pufă.“ 
Suntă membri, cari suntă în restanță de 
20 de ani cu vorbirea de introducere în 
Academiă. Suntă membri număroșl dem
nitari, cari numai prietini cu sciința nu 
suntă. (Aprobări în stânga.)

Franz Fenyvessy dice, că citesce de 
ani foia Academiei „Budapesti Szemle44, 
deci n’ar fi minune, decă n’ar ave simță 
pentru ună stilă bună. (Ilaritate în stân
ga.) Bine a făcută contele Iuliu An
drassy, că n’a primită presidiulă ; 
prin asta a dovedită că are mai multă 
minte decâtă totă Academia. (Ilari
tate.)

Koloman Thaly, vorbindă la buge- 
tulă honvedimei, dice că partida inde
pendentă dela 48 nu-lă voteză, fiindcă 
nu se dă honvedimei artileria și s’a pre- 
sentată ună proiectă de lege, care sus
trage unele afaceri dela factorii legisla- 
țiunii și le supune coronei spre resolvare. 
Ca Thaly au vorbită și alții.

După vorbirea ministrului Fejervary 
și a altoră deputațl, cari au spusă, că 
adl s’au schimbată lucrurile, fiindă-că în 
casă de mobilisare honvedimea ia în 
prima liniă parte la răsboiu chiar afară 
din țeră; și deci trebue să se facă po
sibilă a mări destoinicia de luptă a ei; 
acesta o voesce noulă proiectă de lege 
și sporulă din bugetă, — bugetulă afostă 
votată.

Gimnasticii cehi la Parisu.
O telegramă de Sâmbătă ne comu

nicase, că organulă cancelarului Bismarck, 
„Nordd. Allg. Ztg.“, s’a supărată pe 
gimnasticii cehi, fiindcă la plecarea loră 
din Praga cătră Parisă ar fi demonstrată 
contra Germaniloră. Pretinsa demon
strația a constată în simpla mărturi
sire a simpatiei Cehiloră pentru Francezi, 
căci etă ce se scrie din Praga:

Au plecată 137 de gimnastici (sokol) 
cehi la Parisă, ca’să ia parte la lupta 
de întrecere în gimnastică. O ordina- 
țiune ministerială interdisese participarea 
gimnasticiloră în modă oficială, și de 
aceea ei n’au apărută la gară în uniformă, 
der aveau cocarde cu panclicl în colori 
slave și purtau stegulețe albe-roșii. La 
plecare s’a strigată „să trăiască Francia" 
și „Francezii înfrățiți cu Cehii44. Dr. 
Podlipny, conducătorulă loră, stândă 
afară din cupeu, ținu o vorbire, în care 
asigură, că va fi interpretulă manifesta- 
țiuniloră de simpatiă a poporului cehă 
pentru Francezi și ală simțăminteloră ce

se nutrescă în Boemia pentru Francia. 
In strigăte de „Nazdar14 pentru Francia, 
și în sunetulă cânteceloră „Hej Slovane11 
și „Kde Domov muj", în strigăte de 
„trăiască Francia44 trenulă pleca, șco- 
țendă gimnasticii stegulețele albe-roșii 
pe ferestrile cupeuriloră.

Aplicarea convențiuniloru comerciale.
Cetimă în „Curierulă Finan

ciară11 din BucurescI sub titlulu 
de mai susu:

Amă arătată prin numerulă trecută, 
că cuventulă de provemnță, ce figureză 
în convențiunile de comerță încheiate cu 
Germania și Olanda, este acela, care a fa
cilitată intrarea mărfuriloră austro-ungare 
în România plătindă numai taxele con
venționale, și paralisândă asttelă acțiu
nea tarifului autonomă.

Prin același numără amă mai expli
cată, că în convențiunea cu Elveția cu 
tăte că nu există cuventulă de provenință, 
totuși se importă și prin acea țeră multe 
mărfuri austro-ungare în scopulă de a 
înlătura tarifulă autonomă.

AstădI aflămă, că d. Al. Lahovari, 
ministrulă nostru de externe, a adresată 
o notă guvernului Elvețiană în privința 
mărfuriloră provenindă din țări, care nu 
au convenții cu România, după cum e 
Austro-Ungaria, mărfuri ce se naționali- 
seză în Elveția pentru a nu plăti drep
turile vamale prescrise de tarifulă auto
nomă, la intrarea loră în România.

Măsura acăsta a d-lui ministru La
hovari este pe de o parte ună începută 
seriosă de a face să se aplice tarifulă 
autonomă cu stricteța ce se cuvine, er 
pe de alta, a aduce aminte guvernului 
Elvețiană că, decă amă acordată avan- 
tagii Elveției, nu le-amă acordată pentru 
a avantagia mărfurile stateloră străine 
în detrimentulu nostru, ci pentru a avan
tagia propriile sale industrii.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Betlenă, Comitatulă Solnocă-Dobeca, 

3 Iunie 1889.
Știm. D-le Redactoră! Cu acestă 

ocasiune vină a vă raporta pe scurtă 
despre decursulă conferinței reuniunei 
filiale a învățătoriloră din tractulă pro- 
topopescă ală Ciceu-Cristurului, ținută 
ăstă timpă în comuna Chiuza în diua de 
27 Maiu.

In acestă di pe la 7 ore dimineța 
învățătorii în numără de 10 inși, — a- 
decă toți afară de învățătorulă din Ca- 
ianulă mică și Agrieșă, dintre cari celă 
dinteiu pare-mi-se este scuzată — se 
aflau presențl la școla română în Chiuza. 
Asemenea erau de față și preoții trac- 
tuall, cari după finirea conferinței învă- 
țătorescl se întruniră în sinodulă trac- 
tuală preoțescă. Inceputulă s’a făcută 
cu servițiulu divină oficiată în frumosă 
biserică din Chiuza de cătră preoții 
tractuall în frunte cu d lă protopopă 
Gregoriu Pușcariu. In decursulă slujbei 
învățătorulă locală Samsonă Oprea a 
ținută coră cu școlarii, er la urmă d-lă 
protopopă prin o vorbire acomodată 
arăta publicului presentă scopulă și fo- 
losulă reuniunei învățătorescl și a sino
dului preoțescă, îndemnând ă pe poporă 
a lua parte și a se interesa câtă mai 
multă de acestea.

După o mică pausă ne-amă adunată 
în școlă, unde după invocarea Sp. Sântă 
s’a începută esamenulă cu pruncii șco
lari. La esamenă au luată parte, pe 
lângă d-lă președinte, poporă numărosă, 
învățătorii din tractă, notarulu cercuală 
din locă și 10 preoți din tractă. Esa
menulă a reeșită bine, s’au cântată 
și câteva poesii alese românescl; ob
servă însă, că prelegere practică cu 
pruncii nu s’a ținută și asupra acestei 
împrejurări on. presidiu și conferința 
șl-a esprimată părerea sa de rău. Pentru 
neținerea prelegerei practice s’a adusă 
însă din partea învățătorului o scusă 
fundată.

Președintele constitui apoi confe
rința învățătoriloră, alegendă notară pan- j 
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tru conducerea protocolului pe d-lă Alexiu 
Rusu înv. în Ciceu-Cristură. Urma di- 
sertațiuuea prelucrată de învățătorulă 
Auxentiu Oprea din Sita: „Educațiunea 
și Superbia14, oa temă dată in conferința 
trecută. Acestă disertațiune a fostă forte 
bine lucrată. Publiculă a aplaudată pe 
autorulă ei.

Se dă cetire unoră cerculare privi- 
tore la cărțile prescrise pentru școlele 
elementare, la cari se atrage atențiunea 
învățătoriloră pentru a le procura. Se 
ceti apoi raportulă comitetului centrală 
ală Reuniunei generale învățătorescl din 
jurulă Gherlei, în care se arată activi
tatea deosebiteloră reuniuni filiale îuvă- 
torescl din raionulă numitei Reun. gen. 
în anulă trecută 1888, raportâudu-se 
totodată și despre starea materială și 
despre biblioteca Reuniunei generale. Se 
citesce apoi ună rescriptă ală comite
tului centrală în care reuniunile filiale 
se facă atente la ținerea conferințeloră 
anuale, cerăndă ca la pertractarea teme- 
loră practice să fiă cu mare băgare de 
semă, er temele să fiă astfeliu prelucrate 
ca să aibă tote formele recerute.

Membrii Reuniunei suntă provocațl 
a solvi taxele anuale pentru fon- 
dulă reuniunei regulată. Plătescă nu
mai decâtă d-nii Simeonă Moldovană 
învățătoră in Betleană 1 fl. și Ioană 
Boca învățătoră în Caianulă mică 1 fl. 
ca taxe pe anulă curentă; Samsonă 
Oprea învăț. în Chiuza 1 fl. și Ambrosiu 
Deacă învăț. în Caianulă mare 1 fl. res
tanțe pe anulă trecută. Banii aceștia 
se voră trimite comitetului centrală. 
Conferința viitore se hotăresce a se ține 
în Sesarmă, o comună cu situațiă fru- 
mosă, unde se află și urmele unoră edi
ficii antice.

Disertante pentru conferința viitore 
s’a numită d-lă Alexandru Halașă, învăț, 
în Sperneseu, er ca temă pentru diser
tațiune ’i s’a dată: „Cum trebue să se 
porte îuvățătorulă în și afară de școlă?44 
Mai încolo ca temă de pertractată în 
modă practică cu pruncii învățătorului 
din Sesarmă în conferința viitore 'i s’a 
dată din măsurile metrice „Metrulă44. In 
fine s’a desemnată unulă dintre învăță
torii tractuall , anume d-lă Ambrosiu 
Deacă, ca representantă ală nostru la 
viitorea conferință din tractulă înveci
nată ală Betleanului, în sensulă statu- 
teloră.

Astfeliu terminându - se agendele, 
d-lă președinte îndemnândă pe învăță
tori la diligință continuă pe calea învă
țământului, încheia conferința, cerendă 
ca toți învățătorii tractuall să participe 
la conferința generală a învățătoriloră 
proiectată a se ține în Gherla cu oca- 
siunea Rosaliiloră, spre care scopă d-lă 
protopopă de timpuriu a câștigată pen
tru învățătorii tractuall bilete pe calea 
ferată cu prețulă de jumătate, pentru 
ceea ce i-se aduce mulțămită din partea 
învățătoriloră. S. M.

Literatură.
Distinsulă nostru publicistă și lite

rată d-lă George Barițiu ne trimete ur- 
mătorulă prospectă, pe care-lă recoman- 
dămă cu căldură tuturoră Româniloră, 
cari se intereseză de trecutulă nostru:

In propria edițiune a auctorului și în 
comissiune la W. Krafft în Sibiiu au a- 
părută :

Părți alese din istoria Transilvaniei 
pe done sute de ani din urmă. Volumulă 
I după întroducțiune și câteva schițe 
biografice cuprinde o lungă serie de e- 
venimente dintre anulă 1683 pănă în 
precjilele catastrofeloră din 1848 și ună 
suplementă cu 44 documente, de Georgie 
Barițiu.

In 50 de cdle tipărite formată 8° 
mare; testulă cu litere cicero nerărite, 
notele și documentele cu litere garmond 
și petit.

Prețulu unui exemplară legată ușoră 
(broșiată) este 4 fl. 50 cr. v. a., legată 
frumosă în penză 5 fl. v. a.

Cu scopă de a scote celă puțină 
o parte din spesele considerabili avute 
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pănă acum, a și da câta mai curendă la 
tiparO alil II-lea voluma din acesta opă, 
auctorulă șl-a reservatii a ficsa unii preții 
numai de 4 îl. 20 cr. inclusive trimiterea 
franco pentru toți lectorii câți vortt bi
nevoi a prenumăra la ela deadreptula 
pună la l-a August ii c. n.

Dela 5 seu mai multe exemplare 
plătite dintr’odată se dă 10nl4l rabat.

Comandele și plata se potti face 
mai ușorii și mai sigură prin asemnațiunl 
(mandate) poștali, după care expedițiunea 
exemplarelor^ urmeză cu totă precisiunea, 
numai adressele se fiă scrise limpede, eră 
locuința după împrejurări, chiar și în 
câte două limbi ale patriei.

In comande se fiă anumită curată : 
legătură ușoră, seu tare și elegantă.

După 1 Augustă a. c. cartea va 
trece în comissiune și se va putea co
manda numai la librari cu preță de 
4 fl. 50 cr. broșată și 5 fi. legată, însă 
nefrancată.

*

Pentru mai de aprope informare a 
cetitoriloră lăsămă să urmeze aici pre
fața volumului acestuia I adresată de 
autorulu cătră cetitorii cărții:

De câțiva ani încoce se așteptă dela 
mine, ca înainte de a mă muta și eu la 
părinții mei, pe urma contimpuraniloră 
mei, cari mă lăsară aici aprope singură 
ca într’o lume străină de noi, să adună 
la ună locă, în o formă ărecare istorică, 
încai evenimentele principali, prin care 
ne trecuse patria cu noporele sale con- 
locuităre, prin urmare și cu poporala 
nostru română, mai vîrtosu în anii catas- 
trofeloră universali 1848, 1849, cum și 
de atunci încoce.

Dorința generațiuniloră actuali re
lativă la scrierea istoriei nostre moderne 
este legitimă, justificată și cu exemplulă 
compatrioțiloră noștri de alte naționali
tăți, în ale căroră limbi mai alesă dela 
1861 încăce apară forte desu „istorii" 
din acei ani, în totă respectulă epocali.

Alțl amici și binevoitori ai mei îmi 
ceruseră, anume cu ocasiunea solemni
tății din 8 Maiu 1887, ca să-mi adună la 
ună locă scrierile originali, câte voiu fi 
publicată în cincl-decl de ani ai activi
tății mele. Eu însă rogă frățesce pe 
binevoitorii mei, ca să fiu dispensată de 
o lucrare ca aceea, care pretinde o ale
gere critică și minuțiosă, cu punerea în 
cumpănă amultoră împregiurărl, precum, 
etatea mai jună ori mai înaintată, cen- 
sura preventivă pănă la 1848; după 
aceea revoluțiune, răsboiu civilă, legea 
statariă publicată din partea Ungariei, 
lege marțială austriacă, existența între 
două focuri; după pacificare absolutis- 
mulă discreționară; lege de pressă forte 
severă, escepțională; dela 1860 înainte 
o eră nouă cu forme constituționali; din 
1867 încoce Transilvania pusă la dis- 
crețiunea guvernului centrală din Ungaria. 
De ar fi cursă însă în cincl-decl de ani 
rîulă evenimenteloră încă pe atâta de 
lină și decă noi ne-amă fi bucurată de 
nu sciu ce libertate ideală, eu în nici 
ună casă nu mă simtă competenta a fi 
judecătoră ala scrieriloră mele, care 
peste acesta se află risipite în „Gazetă" 
și în „Foiă", în „Transilvania11 și în 
„Observatoriu", unele din 1849 în „Bu
covina11, altele din 1868 în „Românulă", 
din anii anteriori în „Erdelyi-Hirado" 
din Clușiu, în „Siebenburger Wochen- 
blatt" din Brașovă pănă în 1848; după 
aceea în „Wanderer11, în „Ostund West" 
din Viena etc. De s’ară afla din tote 
numai */10 de vre-o valore, totă ară da 
peste două sute cole tipărite, care ară 
costa numai în câte 1000 de exemplare 
pesta 6000 fl. v. a. Deci se mi-se per
mită a pune postulatulă din urmă la o 
parte și să rămânemă numai pe lângă 
prima problemă, ce mi s’a pusă, adecă 
descrierea evenimenteloră peste care 
trecuse patria nostră împreună cu mo- 
narchia în anii 1848—1849 și după 
aceea.

Chiar și acestă problemă este îm
preunată cu mari dificultăți. Decâtă să 
avemă noi istoria scrisă în limba nostră 
cu superficialitate și cu lipsa totală de 
critică, mai bine să nu o vedemă, pănă 
nu va mai dispăre, conformă legiloră 
naturei, încă o generațiune după cea din 
1848.

Afară de întâmpinarea patimiloră și 
a ureloră învechite, heredite din străbuni, 
omulă seriosă mai dă și peste altă greu
tate la scrierea istoriei contimporane, 
decă voesce nu numai să înșire fapte 
săcl, deră să-și dea și părerea asupra loră. 
In acestă casă istoriculă are să presu
pună, cade sigură, cunoscințe istorice în

tinse din trecufulă mai depărtată ală 
Ungariei, cu tote țările aparținente, pre
cum și ală monarchiei întregi și chiar 
ală țăriloră învecinate. Nouă însă ne 
este cunoscută, că din nefericire în ță
rile locuite de Români pănă în 1848 
chiar și istoria patriei seu era scosă din 
cele mai multe școle, ori că în spiritulă 
sistemei de învățămentă era tractată 
așa de vitregă și cu atâta reservă, în- 
câtă junimea studiosă necum să potă 
trage din studiulă istoriei vre-ună folosă 
practică pentru vieță, nu-i potea fi nici 
măcar de o scurtă distracțiune. precum 
i-ar fi o săcătură de romană. Chronice, 
manuscrise rămase din bătrâni au fostă 
oprite a se tipări, eră unele s’au putută 
publica numai castrate.

S’a crecjută adecă vecurl întregi, că 
mai alesă la poporele subjugate cunos- 
cințele istorice ară fi periculose, căci a- 
celea ară deschide ochii loră sufletescl și 
le-ar îmboldi, ca să învețe a cugeta și a 
judeca.

După multă meditațiune și cumpă
nire a împregiurăriloră, în fine am cu
noscută, că decă noi Românii voimă să 
ne citimă istoria contimporană cu fo
losă practică, ne caută să mergemă dela 
1848 celă puțină pe 160 de ani în- 
napoi.

Evenimentele îșl au logica loră cu
rată, ele curgă unele din altele și se țin ca 
verigele lanțului. In viețade tote dilelese 
crede și se dice cam de regulă, că d.e. eveni
mentele politice și bellice ară fi totă 
ațâți feți ai unora persone predestinate 
a-le produce, încă și a trage din acele 
consecințele. Ochiulu istoricului este da
toră a cerceta, nu cumva chiar și băr
bații de stată seu generalii cei mai ge
niali în ochii lumei, în realitate au fostă 
numai îndeplinitorii unei voințe multă 
mai potente decâtă era voința loră. 
Lectorulă înțeleptă va urmări pasă de pasă 
legătura dintre evenimente, spre a pute 
alege aceea ce este într’însele consecință 
logică din ceea ce pote să fiă dbră nu
mai ună jocă ală destinului, mână supra- 
omenescă.

Patrioții luminați ai ori cărei țări se 
întrebă pe sine: cum va fi ajunsă patria 
loră în starea de acum, fericită seu ne
fericită, plăcută seu neplăcută. Intocma 
așa se întrebă și fiii patriei nostre mai 
înguste, eră doritulă răspunsă îlă aș
teptă dela istoriă. Ferice de noi decă 
acelă răspunsă, plăcută seu neplăcută, va 
fi celă puțină sinceră și exactă.

In cei vre-o treidecî de ani din urmă 
unii istorici compatrioțl de ai noștri ma
ghiari și germani scriindă istoria Tran
silvaniei făcură câte-o escepțiune dela 
alțl scriitori anteriori, demnă de recu- 
noscința nostră în mai multe cașuri, în 
care înălțându-se mai pre susă de înve
chita ură națională au schiță se fiă im
parțiali față și cu poporulă română ; și 

i decă pe acei compatrioțl scutiți de pa
tima urei naționale seu și religiose nu-i 
numimă la loculă acesta, nu vomă lipsi 
însă a cita opurile loră în decursulă a- 
cestui studiu ală nostru.

Intr’aceea nici unulă dintre compa- 
trioții neromâni nu s’a simțită obligată 
a studia istoria patriei totodată și din 
punctă de vedere românescă. „Națiunea 
română nu a fostă numărată între așa 
numitele „staturi", adecă nu era consi
derată ca națiune indigenă politică, seu 
cum se mai dice dela 1848 „individua
litate politică;" acesta este scusa isto- 
riciloră neromâni.

Decă națiunea română nu era recu
noscută ca individualitate politică, ea se 
află totuși în acestă țeră de atâtea ve
curl în numără preponderantă, locuesce 
și în Ungaria pe ună teritoriu forte în
tinsă. Se pote ore, ca poporulă acesta, 
vrendă nevrendă, să nu fi avută nici o 
influință asupra destineli ră patriei co
mune? Amă avut'o fără nici o îndoială 
în cașuri nenumărate și în mânia tutu- 
roră goneloră la care a fostă expusă 
atâtă pentru naționalitatea sa genetică, 
câtă și pentru religiunea sa. Există în 
Europa atâtea monarchii mari și mai 
mici, au existată totdeuna, în care „De
mos" — propriulă poporă, — imensa 
maioritate de milione — nu a fostă 
considerată nicidecum ca factoră politică 
de cătră aristocrația seu oligarchia gru
pată împrejurulă tronuriloră. De națio
nalitate homogenă seu heterogenă, totă 
una, poporulă adecă mai toți locuitorii 
statului erau considerați numai ca ma
terială brută, în multe țări curată ca 
sclavă, cărui era pe aci să ’i se denege 
chiar și sufletulă omenescă. Cu totă a- 
celă dispreță însă, cu care era tractată 
poporulă, acelea aristocrații seu oligarchii 
nici douădecl și patru de ore nu ară fi 
fostă în stare de a susține ele singure 
statulă. La întrebări însă de acestea 
suntă datori să dea lumii răspunsă im

parțială și bine studiată cărturarii de na
ționalitate română.

Binecuvântată să fiă țărîna scriito- 
riloră noștri din prima jumătate a ve- 
cului nostru și pănă la cei ce se mutară 
dela noi în anii din urmă, cari toți au 
spartă ună drumă largă, abia călcată 
mai nainte de cătră cineva din proto- 
părinții loră, pe care acum generațiunile 
potă înainta cu atâtă mai bine, cu câtă 
isvoră istorice se deschidă pe fiecare d> 
mai multe și documentele se descopere 
și adună cu miile.

Vomă apuca pe calea bătrâniloră și 
ne vom adopera, ca celă puțină pe a- 
cestă periodă de ani două sute să ur- 
mărimă firulă evenimenteloră din acestă 
țeră, însă așa, ca pe câtă ne ajută isvo- 
rele de care dispunemă și pe câtă sufere 
împrejurările actuali în care ne aflămă, 
să damă loculă cuvenită peripețiiloră și 
catastrofeloră, prin care a trecută, rapor- 
turiloru în care a stată poporulă român, 
întregă sen în parte, cătră celelalte po
poră conlocuitore și cătră societățile re
ligiose ale acestora.

Se totă dice că e timpulă supremă 
ca să ne dămă de aci înainte noi de noi 
educațiune nu numai socială, ci și poli
tică. Deră o problemă atâtă de grea 
precum este acesta se pote deslega cu 
ajutorulă istoriei numai așa, decă pe 
lângă calitățile bune ale poporului și 
ale inteliginței sale nu vomă ascunde, 
nici vomă netedi pe cele rele, ca să nu 
tragemă păcatulă.

încă numai ună cuvântă și apoi se 
apucămă înainte cu D-deu.

Aceia, cari voră fi așteptândă dela 
mine vre-o istoriă sistematică, se înșelă. 
Mi-ațI c}isă se scriu așa ca să înțelegă 
lectorii români. Ca să fiu înțelesă, am 
aflată că metodulă celă mai bună pen
tru scopulă ce se urmăresce este acela, 
pe care ’10 recomandă în dilele nostre 
câțl-va istorici europeni de renume mare, 
adecă a oferi lectoriloră adevărurile is
torice mai multă în formă de biografii și 
monografii, a-le ajuta icl-colo ca să se 
dedea a le aduce ei inșișl în legătură, 
eră mai departe a-i lăsa în voia loră ca 
să tragă consecințele pe viitoră.

Aceia, cari se sciu folosi de fapte 
complinite, voră descoperi și în istoria 
acestei țări multe subiecte de adevărată 
valore dramatică și nu odată scene 
demne de pena unui tragedă genială, 
scene pănă acum seu necunoscute de 
locu. seu cunoscute numai la puținii a- 
depțl, descendențl mai alesă din familii 
patriciane.

Sub acestă condițiune se va pute 
adeveri și în casulă de față sentința ve- 
chiă: Historia est vitae magistra.

Starea semBnătnrilora în Ungaria și Ardealu.
Raportele dela 28 Maiu pănă la 3 

Iunie constată următorele :
Grâul u d’a stânga Dunării îndestu- 

litoră, d’a drepta frumosă. Intre Dunăre 
și Tisa bună. D’a drepta Tisei slăbuță, 
d’a stânga ceva mai bună. In Transil
vania rămasă îndărătă, galbină.

O< • pe lângă Dunăre bunișoră, 
pe lângă Tisa de mijlocă, în Transilva
nia mai multă slabă.

Secara în genere slăbuță, pe unele 
locuri forte bună, între Dunăre și Tisa 
e slăbuță unde n’a ajuns’o ploia. Pe 
lângă Tisa se desvoltă frumosă. In 
Transilvania de mijlocă.

Ovcsulii d’a stânga Dunării de mij
locă, d’a drepta începe a fi roșu, der 
se înspică forte frumosă. Intre Dunăre 
și Tisa prospereză bine. D’a drepta 
Tisei slabă, d’a stânga, pe unde a că- 
dută ploiă, în desvoltare frumosă. In
tre Tisa și Mureșă de mijlocă. In Tran
silvania îndestulitoră.

Răpită pe lângă Dunăre slăbuță. 
Intre Dunăre și Tisa promite recoltă 
slabă, între Tisa și Mureșă îndestulitdre. 
In Transilvania cultivată puțină, der e 
îndestulitore.

Cucuruziilti în genere se desvdltă 
bine.

Napii de zaharu și nutrețu în genere 
îndestulitorl, de ploiă totuși ară ave 
lipsă. Insectele causeză pagube însem
nate.

Romele în genere nu promită recoltă 
bogată, din causă că omidele causeză 
pagube îusemnate.

Calamități elementare. Ghiață, der 
fără a causa pagube mai mari, a cădută 
în unele comitate din țâra ungurescă. 
Secetă a fostă pe lângă Tisa. Intre 
Tisa și Mureșă, parte și în Transilvania, 
de asemenea în comitatele Ung și Be- 
kes s’au arătată muscele columbace.

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

Parisu, II Iunie. Se confirmă 
soirea, că căpitanul de stata major 
ajdneralu Fleuchat a fostu arestatu. 
Este în ajunu de-a fi arestatu și 
șefulu de cabinetu de odinioră alu 
generalului Boulanger, actualulu 
guvernoru dela Dunkirchen, gene- 
ralulu Yung. In Angouleme o 
adunare de boulangiștl a fostu o- 
prită de poliția, 24 de renitenți 
au fostu arestați, asemenea au 
fostu arestați deputății Deroulede, 
Laisant și Laguerre pentru că au 
turburată liniștea.

Roma, 11 Iunie, piarele cons
tată, că festivitatea desvelirei mo
numentului lui Giordano Bruno 
a decursă în cea mai bună ordine 
și liniște. Se vorbesce, că Papa 
va face ună protestă propriu ală 
curiei în contra acestei desvelirî.

Belgradu, 11 Iunie. Foia ofi
cială publică reinstalarea lui Mi
halții în scaunulu metropolitanii.

Potsdam, 11 Iunie. Șahulă Per- 
siei a sosită aici. A fostă pri
mită strălucită. Șahulă a depusă 
o cunună pe cosciugulă împăra
tului Friderică.

Cracovia, 11 Iunie. Studenții 
arestați la Ojcov (granița rusescă) 
au fostă condamnați la arestu de 
trei tjile și la 500 fl. amendă în 
bani.

DIVERSE.
Resbunarea unui ginere. In urma 

unei certe, una bărbații îșl părăsise do- 
miciliulO conjugala, ca să nu mai dea 
ochi cu socră-sa. A doua di publica o 
notiță prin diare, anunțânda că d-na X.., 
socră-sa, avea de veudare o scorpie do
mestică. Timpa de o săptămână nenoro
cita socră fu asediată de sute de ama
tori, cari cereau să vecjă minunnatulO 
animala.

(Losurile de 2 fl. ale statului ung.) 
Aceste losurl de binefacere, din ală 
căroră câștiga curata se va întrebuința 
partea cea mai mare în favorula insti
tutului de pensiune ala jurnaliștilor^ 
ung., au una câștiga principala de 
60,000 fl. și câștiguri în totala de 
160,000 fl. parte în bani gata și parte 
în restanță ung. hartiă de 5°/0. Tragerea 
se face la 27 Iunie a. c.

Cursul» pieței SSrașovu
din 11 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.44
Argintă românescă - „ 9.36 9.39
Napoleon-d’orI- - - „ 9.45 H 9.48
Lire turcescl - - - 10.60 10.65
Imperiali - - - - fi 9.60 H 9.65
GalbinI 5.50 5.56
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 „ 102.— —

n , „ b’/o „ 98.59 99.-
Ruble rusescl - - - }1 123.50 „ 124.50
Discontulti - - - - (P/j—-87o pe ană.

Cursuin la bursa de Viena
din 8 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 -.........................102.10
Renta de hârtii 5u/0 ------ 96.55
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

osta ungare (1-ma emisiune) - - 100.10 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostil ungare (3-a emis’une) - - 113.50
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10 
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 105.10 
Bonuri cu cl. de sortare - - . . 105.10 
Bonuri rurale transilvane - - - . 105.10 
Bonuri croato-slavone ----- jqj__
Despăgubirea pentru dijma de vina 

ungurescă - -- -- -- 99 80
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 142._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 127.75
Renta de hârtii austriacă - - - _ 85.35 
Renta de argintă austriacă - - - - 85.75 
Renta de aură austriacă ----- 109 gg 
Losurl din 1860 ............................... 143 25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.10 
Galbeni împărătesei- - -- -- - 5 63
Napoleon-d’orI....................................9 4gr
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.25
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119 20

Editora și Redactora responsabila:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Publicațiune. „ALBINA-,
Se deschide prin acesta a XIV

o
9

LOTERI A DE STAT reg. ung.
CU SCOPU FILANTROPICU

alii cărei venitii ciiratu se va întrebuința eonforiiiu înaltei hotărîri a 
Maiestâței Sale apost. c. r.

dela 4 Noemvrie 1888 și dela 25 Ianuarie 1889
în favorulil institutului de pensiune alQ jurnaliștilorfi ungari, aid fondu
lui ce are a se înființa pentru văduvele și orfanii funcționariloriî reg. 
ung. lipsiți de niijloce, aid spitalului generalfl din Ungvăr, aid reuuiunei 
industriale a femeilord diu țeră, aid institutului peutru crescerea fetelord 
vElisabitau‘ din comitatuld Trei-Scaune, aid spitalului getierald din Ciucd- 
Sereda, elfi reuniunei femeile rd protestante din Komorn, aid reuniunei 
centrale „froebelianeu a femeilord din ț&rîle ungare și aid reuniunei de 

binefacere a femeilord din Esseg.
Câștigurile stabilite in totalii cu 8967

amăsuratu planului de jocii ce urnieză constitue suma de SOO.OOO 
fierin: și adecă:

1 câștig principahT de 60,000 fl, 
apoil

3
10
.»o J1

4 5.001) II. = 5,000 
„1.000 - = 5,000 
„ 500 _ = 5,000 
„ 100 _ = 5.000

Institutu de creditu și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 
vista“ CU 31/.,0 ,,, și recomandă pentru plasarea de capitale

(lC> Scrisuri fonciare „Albina44 de 5
, cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potfl căpăta 

la institutu după cursulu de <]i.
Q Informațiuni mai de aprope se potu lua dilnicu în 
fS biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 2 ore d. a.
<5< y

O

VUU’1 ' A A AZ- A'V y '1 V y V

5,000 fl.
„ 20 - = 24,000 „ 
„10 „ = 2(1,000 -
„ 5 - = 25,000-

27 Iunie 1889.

100 câștigurliSO fl. = 
1200 ser.
2«00

-1 5000

«

••3

Tragerea se tace irevocabilii
Unu Hosts costă 2 ffî.

Losurile suntO de cftpătata : la Direcțiunea loteriei în Budapesta (Pesta, 
oficiulu vamala principalii), — la tdte oficiile de loteria, saline și dedare, la 
cele mai multe oficii poștale, la „Mercur'1 in Viena, și la debitanții dclosuri 
însărcinați cu vendarea lorii în tdte orașele, și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. i Maiu i8s<j. Alecsandru (le Mariâssy,

consilieră de secțiune in ministerialii reg. ung. 
de finanțe și directorii alii loteriei.

n
n

la
val. austr

Ciorapi si mănuși ie vară
pentru

Bărbați, Dame și (!opii
cea rxxai bună faToricațimxxe germană 

la

SOF3E OBERK
SS. Terg-vHij. Cailoriă. B8.

pe liniele orientale ale căii ferate de statii r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

lliulapestn —PreilealA Baredea!ti —OBiuiapestfa B.-eeMa-.&raiiu-TeiusTeius-Aradu-AB.-eesta• • Copșa-mică —Sibiiu
,Tren de Trenu Trenu T 

per- accele- i omni- 
sone I rată bus mixt

Trendei Trenul — I Trenu
i per- .accele-i lf^nu omni- 

s6ne ’ ratu mixt | bus ;j

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
do 

pers.
Trenu 
mixt

Viena 11.10 8.-
3.10Budapesta 7.40 2.-

Szolnok 11.06 4.05 7.38
P. Ladâny 2.02 5.47 5.39

Oradea-mare . 4.18 7.01
7.11

8.46
9.18

Vitrad-Veleucze 9.27
Fugn-V âsârheli 9.44
Mezo-Telegd 7.41 10.21
Rev 8.10 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.04 1.57
Huiedin 9.34 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
Ghirbeu 4.36
Nădfișel 4.58

Clusiu | 10.34 5.26
11.151

Apahida 11 34
Gliiriș 12 45
Cucerdea 1.30
Uidra 1.37
Vințuhi de susti 1 45
Aiud 2 07
Teinșii 2.26
CrăciunelU 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54

1 Copșa mică 4op
Mediașu 1 21
Elisabetopole 5.11
Sighișorâ 5 45
Ha-șfaleu 6 12
Homo rodii 7.32
Agostonfalva 8 17
Apatia 8.37
Feldiora 9.(16

Brașovu 9.45
1.55

Timiș ti 2.53
fl* redea Ru 3.28

București 9.35

BucurescI
(ț pg PrrclenlA
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

TiniișQ

Brașovu

Feldiora
Apața
Agostonfalva
Homoroda
Haștaleu
Sighișorâ
Elisabetopole
Mediaș ti

Copșa mică

Micăsasa
"24

6 38 Crăciunelti
6.56.
7.15
7.41
9.18,

10.—
10.09
10.19 Apahida

Clușiu
11.00
12.34 Nădășelu
12.52 Gîhrbău

1.34 [Aglurești
2.19 Stana
2.46„B. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 Bucia
4.32, Bratca 

Bev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
Văraxl-Velencze

I
I

Teiușu
Aiudu
Vințulfl de 
Uiora
Cucerdea
Ghirișu

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

sus Ci |

Oradea-mare

1’. Ladâiiy 
Szolnok 
ItiMlnpesta

Viena

4.10
4.56
5.37

ITor
6.55i
8.36
9.13
9.561

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
l.ol
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

6.33
2.50

7.30
1.14
1.45
2.32

Viena
fit ai <9« pestf a
Szolnok

Aradu

Glogovațu
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinil 
'Zami'i
Gu rasad-
Ilia
Branicica 
Deva
Simerin ^Piski)
Oritștia
Șibotfi
Vințulu de josu
Alba-lulia
Teiușu

Trenu i 
de 1

pers. 1

Trenu 
do 

pers.

111.10 2.—
8.20 9.05

11.20 12.41
4.10 5.45

2.17
2.37
3.19
3.43
•1.05

1.47
2.08

8.55
9.54

4.43
5.07
5.19
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

. Teiușu
Alba-lulia
Vințulu de jostl
Șibotfl

6^ Orăștia 
q pg Simeria (Piski) 
6^38 Deva
6 g) Branicica
7 lO.Ilia
Ț gȚ Gurasada 
7.55iZama .
8 42 Soborșintt 
g py1,Berzava

ConopO 
Radna-Lipova
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Copșa-inică
Șeica mare

1 ^.-jLomneșu 
2.32 Ocna

Sibiiu—

9.41
9.58

10.17,
10.42'
11.07.
11.37;
12.—
12.29
12.46

1.26

Aradu

Szolnok
■I u«li« ]»<■»« n

Viena

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.15
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.461
9.33
9.53

111.271

l°.o8 6.38.
1135 - ■ , < «eenlen
1139 7 -,sCheta
12.31, 690^\ 
r, Al.-Bogata

------- i Iernutii ji I
—.—r Sânpaulti
Jl-22_____  Mirașteu

11.-
11.21

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
6i 17
6.40

f5) Ulii sa-Copșa-estică

Sibiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
Loinneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-niicâ 10.49 11.45

t'ucrrdra -Oșorliciii-
._____
I 5.50 ERs'sg-Eas b» bbHie săsesciî

iSiaîien°5a(Piski')-33’eS E’wseitn Peii'ONCnl-SiuicriaCPiski) Oșorheill

2 42 Petroșani 
3.25 Banița 
4.16.|Crivadia 
5.1 1 Pui 
22? Mațegd

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02i___________
11.501 6.4O|Streiu
12.301 7.12[siinerin

A radei —Tiini*6ra

8. — Simeria
8.36ijstreiu 
9.02Hațegu 
9.32ijpui

10.11 Crivadia
10.51 Banița 
12.16i|j>e(roseilj 
12.5u------ :—

1.19
2-
3.04
3.36. Aradu
3.52 Aradulft nou 
4.03 Ncmeth-Siigh 

Vinga
1.33| 7.30 Orczifalva 
3-29 _3~L5 Merczifalva 

].55| 7.45,10:- Til"M™

8.42
8.47

10.08
11.51

10.50 4.47

7.15j 6.05

lliireță-Baiiloțu-EBiMcița Sfiisti-ița-lS iii*cșu-Basd<»Mi Ghirișu
Turda

Murișu-Ludoșu 
Țagii-Budat elect! 
Bistrița

| 4.4! I| Bistrița
g (jy Țagti-Budatelecu
___ Murășd-Ludoștl

Notă: Numerii încuadrațt cu linii grese însemn#zâ drele de lupte.

6.41
7.2?
8.14
8.5( »

3 05
3 35
3.56
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40 
s

10.20
1050
11.11
11.20
11 57
12.12
12.36

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53

12.55
4 58

6 13

L23

SCe^hiniilu ștâsescu- 
<!>șorheiu>C'ucci*«Ica.

Reghinul-săs.
I 

Oșorheiu j

6.05 5.48 Timișdra 6.25 5.—
6.33 6.19 Merczifalva 7.19 ’ 67)2
6.58 6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.29 7.16 Vinga 8.15 7.02
7.55 7.47 Neineth-SAgh 8.36 7.23
8.14 8.08 Aradulu nou 9.11 8.01
9.12 9.02 Aradu 9.27 8.17

'ITiarda — (Uhirișu

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

9.41 Sighișorâ—Odorllieiu
LII

loigliițdia
Odorheiu

Mirașt.eu 
Sâupaulti 
lernutu
M. Bogata 
Ludoșil
Cheța 
Cncerdea

8 29 3 19
8.50 3.4<

Oilorlieiu—Sigliițora

6.05 Odorheiu
9.45 Sighișorâ

ipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

6.56
7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

I
I S.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
12.92
12.50

Simeria Piski)
Cerna
Uuicdura

2.18
2.39
3.08

8. uEed.-Sinieria (Piski)

l niedbra5»38| erna
| 9.16|PImeria

9.36
9.50

11.50


