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Brașovu, 1 Maiu v.
Foile unguresci s’au ocupatu 

în cjilele trecute cu tinerimea un
gurescă de pe la universități. Se 
nu crecță cineva, că s’a ocupatu 
doră cu deosebitele „calități spiri- 
tuale“ ce le-ar ave, „cu vieța mo
rală11 ce ar duce-o, cu „simțulu de 
libertate11 ce l’ar nutri, cu „activi
tatea literară11 ce ar desfășura-o, 
cu „vieța socială11 vrednică de la
udă în care ar trăi etc. Nu, ni
micu din tote acestea nu releveză 
pressa ungurescă, ci numai scă
deri, defecte, corupțiune, trândăviă 
și alte „însușiri11 de felulu acesta.

„Neues Pester Journal11 Nr. 
115, de pildă, spune că în Buda
pesta vieța caracteristică de odi- 
nidră a studențiloru a dispărută, 
luându-i loculă o adevărată cari
catură de studentismă. Fie-care 
țeră, <]ice foia ungurescă, are stu
denții ce-i merită, cari lasă se a- 
pară caracterulu ei în formă tipică, 
ideală. Așa e vieța studențiloră 
în Germania, Francia și Anglia, 
e o lume ideală și abstractă, o 
vieță de libertate a spiritului, de 
nobilă sociabilitate, de cea mai 
mare plăcere omenescă.

„Noi suntema tândale pe lângă ei 
— continuă foia ungurescă — cari fa- 
cema venătore după bani și după bu
nuri, pe când Germanii trăescă înlimpe- 
riula libertății spirituale și stau departe 
de ori ce parte trivială a vieții. Vieța 
lorO e liberă de muerismO și de jocula 
de cărți, e curată plăcere a tinereții, a- 
deseorl unO culta însuflețită alâ științei 
și ala puterii spiritului. Negreșitu, că 
acolo și profesorii sunta astfela, ca 
nutrescă aceste flăcări! Și acum să se 
uite cineva la studenții noștri! Ei nu se 
educă nici pentru a deveni învățațl, nici 
nu gustă bunula vieții, nici nu se for- 
meză pentru lume. Ei nu cunoscă bine-

să

cuvântarea libertății, nu gustă fericirea 
nobilei asociărl. Marele loră reuniuni 
suntă numai forme... Sărăcia imprimă 
timbrală său Universităței nostre. Sărăcia 
și risipa locuescă lipită una lângă alta, 
tocmai ca și în țeră... Cușma stă rău în 
cafenelele, unde studenții jocă cărți....“

Numita foia încheiă dându sfatu 
guvernului, ca mai bine se fiă mai 
scrupulosu la alegerea profesorilor, 
se (lea mai multe stipendii, decâtu 
să dea mereu ordonanțe, care n’a- 
jută nimicu.

Kossuthistulu „Ellenzek11 Nr. 
98, de altă parte, după-ce arată 
cum în Germania se face totulu 
pentru crescerea fisică și spirituală 
a tinerimei, cjice <ă studenții ger
mani iau parte la tote petrecerile, 
se jocă cu mincia (pila), împușcă 
la țintă, întocmescu lupte de în
trecere, visiteză și birturile, der 
isbucnirile tinereței nu le ’nveni- 
neză simțulu loru morală și nu le 
ruineză sănătatea corpului.

„Ce se face însă la noi ? întrebă 
foia Kossuthistă. „In adevără, aprope ru
șinați aducemă, pote că deja pentru a 
cincldecea ără, acestă bubă pe tapetă, de 
care se scârbesce simțămentulă morală 
ală fiecăruia. Der trebue să sgândărimă 
putreziciunea, în speranță, că 
va face ceva pentru tinerime, 
putere spirituală și sănătate 
devasteză Clușiulă, orașulă 
tară, cu iuțăla unei epidemii. Fiecare 
scie, că e vorba de birturi, de cârciume 
și de prostituțiunea ce se lățesce în mă
sură înspăimântătore. Fiecare cuuosce 
libertatea, de care se bucură în acestă 
orașă chelnărițele din birturi și din bor
deiele ascunse și care aduce pagube 
necalculabile, esploatând’o chelnerițele 
în celă mai nerușinosă modă. Cen
trală orașului e plină cu aceste 
persone. La ele se ducă banii tinerimei, 
dela ele se lățesce în măsură mare de- 

totu se 
a cărei 
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moralisarea și vițiulă. Resultatele suută 
îngrozitore. Dărăpănarea corporală bate 
la ochi. Spitalele și praxa mediciloră 
privați dau cea mai înfiorătore do
vadă despre diferitele bdle infectătore. 
Acum doi ani, când s’a propusă comu
nității să isgonescă din Clușiu chelnă
rițele, a trecută peste propunere la or
dinea dilei. De atunci corupțiunea în- 
floresce neturburată, corpulă degenereză, 
sănătatea se ruineză și epidemia se lă- 
țesce. Ea nimicesce tinerimea și în cu- 
rendă va fi infectată și generațiunea 
viitore...“

In septemâna trecută cliiar, foile 
din Clușiu ne aduseră scirea des
pre sinucideri săvârșite de tineri 
din pricina chelnerițeloru, așa că 
în cele din urmă a trebuită se se 
aducă în discuțiune în represen- 
tanța comunală acestă stare de 
corupțiune, ce domnesce în Clușiu.

Și pe când bântue acestă înfi- 
orătoru rău, corupțiunea și vițiulă, 
în rândurile tinerimei ungurescl, 
pe atunci nici în dieta ungurescă, 
nici în sînulă kulturegyleturiloră 
mai alesă, care pretindă a răspândi 
cultura, nu se lucreză altceva, de
câtă totă numai șovinismă se face, 
totă numai maghiarisarea e pe 
buzele șoviniștiloră unguri !

Când le va veni odată acestoru 
ămenl mintea la capă, ca să ’nțe- 
legă, că e ridiculă a’și mai fră
mânta capulă cu esecutarea unoră 
idei smintite, ca maghiarisarea, în 
timpă ce în sînulă loră propriu au 
de vindecată nenumărate rele, bube 
înspăimântătbre ?

în

TDTZST
Miseria iu Italia.

Cine e causa miseriei ce domnesce 
Italia ?

La întrebarea acesta a răspunsă de- 

putatulti orașului Bari cu ocasiunea unei 
interpelări privitore la miseria econo
mică ce domnesce în Apulia. Deputa
tului Imbriani dise, că singura causă a 
miseriei este politica esterioră a guvernu
lui, „atitudinea lui servilă față cu Austria 
și Germania." Toți țăranii și domnii 
din acea provinciă sunta convinși, că 
alianța triplă este singura causă, din 
care Francia a închișii piața ei pentru 
productele din Italia. Nu pote vinarsul ti 
italianti concura cu rachiulii austriacă. 
Tarifurile de frahturl cu țările aliate 
suntă pentru Italia chiar mai nefavora
bile și păgubitore, decâtu condițiunile 
comerciale, ce le-a pusă Germania Fran
ciei dușmane. Elă nu vre prin acestă 
plângere să ațîțe poporală, ci este condus 
numai de iubirea pentru Italia.

S’au ridicată în urma acesta alțl de- 
putațl, cari au susținuta, că guvernulâ 
italianu face totă posibilula și că mise
ria în Apulia nu e așa mare cum sus
ține deputatul ii Imbriani și nici că are 
vre-o legătură cu politica din afară. Mi- 
nistru-președinte Crispi mai adause, că 
densula va rămâne credincioșii alianței cu 
puterile centrale,pen tru-căacesta folosesce 
țării, fără ca acestă alianță să ignoreze 
drepturile poporelorii, cum s’a dovedită 
în peninsula balcanică. Imbriani răspunse, 
că alegerea lui nu pote fi privită decâtă 
ca ună protestă în contra politicei este- 
riore a cabinetului. Elă nu vre să 
ațîțe poporală, decă va cere binele 
Italiei, va fi gata a sprijini și monarcfiia, 
der nu e iertată ca monarchia și intere
sele 
sele patriei, 
ceva pentru Apulia, densula îi va mul- 
țămi. Deocamdată se scie numai,că gu- 
vernulă a dată pe sema celoră ce suferă 
de miseriă 20,000 lire, pe când în acelașă 
timpă s’a comandată — nu în Italia, ci 
în străinătate — ună trenă regală pen
tru 400,000 lire, care va ave să ducă pe 
Regele la Berlină. Imbriani încheiă di-
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ei să fiă puse peste intere-

Decă guvernula va face

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS"

Ciirierulu Exposiției (lin Parisu.
[Corespondența nostră particulară.]

Parisu, 7 Maiu 1889.
IV

Serbările centenarului și ale inau
gurării Exposițiunei trecură, der suveni- 
rală loră va fi neperitoră. Câtă timpă 
se va perpetua între omeni cultulă Li
bertății și ală Muncii, dilele de 5 și 6 
Maiu voră rămâne în veci memorabile. 
Solemnitatea cu care au fostă celebrate 
aceste două dile mari, de națiunea fran- 
cesă și de amicii ei din totă lumea, va 
fi titlulă loră de gloriă în fața posteri
tății celei mai îndepărtate.

A mai insista, adl, asupra 
tuturora festivitățiloră, ce le-a 
Parisulă, erl și alaltăerl, credă 
tilă. Ar fi obositoru pentru lectoră a 
mai ceti atâtea descripțiunl minuțiose 
despre nisce lucruri, ce, decă nu le-a vă- 
dută în realitatea loră, nu va pute să 
și-le închipuiescă nicl-odată în adevărata 
loră splendore. De aceea nu vă voiu 
relata nimică nici despre afluența publi
cului pe loculfi și în jurulă Exposițiunii, 
afluență, ce te făcea să te gândescl la 
emigrația poporeloră, și nici despre ilu- 
minațiunea Parisului cu feeriile ei elec
trice și pirotehnice, cu tote că a fostă 
în adevără splendidă.

detaliilor 
traversat 
că e inu-

Cu totulă altmintrelea suntă a se 
considera cele două discursuri ale Pre
ședintelui Republicei, unulă rostită la 
Versailles și altulă la inaugurarea Expo
sițiunei. Ele suntă caracteristice din tdte 
punctele de vedere pentru însemnătatea 
acestoră două dile și pentru persona 
care le-a pronunțată. Spiritulă de con- 
ciliațiune, în care suntă redigiate, sobrie
tatea și esactitatea loru în diferi
tele apreciărl relative la trecută și la 
viitoră le dau ună caracteră instructivă 
și le asigură o valore durabilă și incon
testabilă.

Etă primulă discursă, în întregi
mea sa:

Domnilora!
Cuprinsa d’o adencă emoțiune, cu 

inima plină de recunoscință față cu stră
moșii noștri, însuflețită d’o viuă speranță 
pentru viitoră, salută, ca primă magis
trată ală Republicei, în acestă paiață ri
dicată de vechia monarchiă, pe repre- 
sentanții națiunii francese cum e ea 
adl: în plină posesiune de sine însăși, 
stăpână pe destinele ei și în totă strălu
cirea și forța libertății sale.

Prima nostră gândire, în acestă so
lemnă reuniune, trebue s’o îndreptăm 
cătră părinții noștri, cătră acea nemuri- 
tore generațiune din 1789, eșită din se- 
colulă XVIII-lea, care cu perseveranță 
și curagiu, cu prețuia atâtora sforțări 
și sacrificii, ne-a făcută părtași de binele 
de care ne bucurăm și a cărei prețiosă 
moștenire o vomă transmite fiiloră 
noștri.

Nici odată, nici recunoscința nos- 
tră, nici cea a urmașilor!! noștri nu va 
egala mărimea serviciilor^ aduse de pă
rinții noștri Franciei și geniului umanii. 
Scriitori iluștri proclamară principiile de 
dreptate, de egalitate și de neatârnare, 
ce conțineau în ele semenția Revoluției 
francese. Părinții noștri îșl luară asu
pra lorii misiunea eroică de-a tace din 
aceste principii basa însăși a societății 
și d’a întemeia unii regimă nou, de 
dreptate.

Gloriă lorii! Gloriă acestora gi- 
ganțl luptători! ei sciură să înfrunte tote 
greutățile, tote periculele, spre a pute 
lăsa urmașilorO unii prețiosii patrimoniu, 
ce nu e patrimoniu nici a unei partide, 
din care fiecare Francestt pote să-și re- 
vindice partea sa, și care adl a devenită 
unii bună comunii ala lumii civilisate“.

piua de 5 Maiu 1789 a fostă diua, 
în care Statele generale, convocate fiindă 
la Versailles pentru întăia-oră după ună 
intervală de 175 de ani, erau invitate să 
arangieze finanțele monarcliiei francese. 
Der alta era misiunea ce li-o încredin
țase (era.

6rba împotrivire a privilegiațiloră 
paralisândă însă intențiunile cele mai 
bune ale regalității și silințele prevădă- 
tore ale unui mare Ministru, zădărniciră 
tote încercările de reforme. Ora Revo- 
luțiunii suna deci.

Ea se vădii arătându-se din mo- 
mentulă în care aleșii națiunii, lăsândă 
la o parte vechile epitete, se declarară 
Membrii Adunării naționale și jurară d’a 
nu se separa decâtă după ce voră fi 
lăsată Franciei o Constituția a drepturi- 
loră și libertățiloră ei.

Era țera însăși, care le trăsese pro
grama lucrăriloru de urmată!

Acea programă o găsimă inscrisă, 
tdtă, în memoriile aprobate de 6 milioue 
de alegători, în memorii, a căroră mo- 
derațiune face să reiasă înălțimea idei- 
loră între cari găsimă acesta frumosă 
devisă: „Libertate, Egalitate, Fraternitate'1, 
ce e adl a Republicei, — în acele me
morii, a căroră unanimitate surprindătore 
ne invedereză în acelașă timpă și preve
derea și unitatea morală a poporului fran- 
cesii cu tote divisiunile provinciale.

Deja d’atuncl se dicea: josă cu 
provinciile, patria în loculă loră!

Opinia publică reclama închiegarea 
unei națiuni forte, unite, respectate și 
libere, prin desființarea bariereloră ce 
întretăiau teritoriulă vechei Francie, prin 
suprimarea privilegiiloră incomode și 
jignitore ; opinia generală mai reclama, 
ca să se asigure acestei națiuni ună 
dreptă uniformă, ună guvernă represen- 
tativă în numele tuturora și controlată 
de aleșii poporului; mai reclama în fine 
egalitatea naintea legii, garantarea li
bertății individuale și independența opi- 
niuniloră religiose și politice, și șter
gerea orl-cărei urme de feudalitate și 
servagiu.

Aceste suntă principiile dela 89 
espuse pe ici și pe colo în diferitele 
memorii (cahiers) și coordonate în De- 
clarațiunea drepțuriloru omului. Grandiosă 
chiămare, dinaintea căreia părinții noștri 
nu s’au retrasă și pe care o sciură aduce 
la îndeplinire c’o admirabilă perseveranță, 
fără să se lase a fi intimidați de cele 
mai îngrozitore pedecl/

Condamnată a susține în contra 
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cândă, că trebue să se țină contă de pe
ricolele, ce le semnaleză, căci la din 
contră impațiența poporului se va schimba 
în orbă furiă.

Șrediauii despre Germani.
Precum se scrie din Stocholm, ne

mulțumirea cresce din 4i îu 41 iu Șv®_ 
dia, de când guvernulă a depusă pe bi- 
roulă Ricksdagului ună proiectă de lege 
în contra socialismului, care proiectă nu e 
decâtă reproducerea proiectului germană. 
Opiniunea publică e desgustată de acestă 
imitația a totă ce se face în Germania. 
Deja legea asupra rechisițiiloru a cădut. 
Actualminte legea asupra socialiștiloră 
țintesce atâtă pe oposiția liberală-consti- 
tuțională, câtă și socialismulă. Guvernulă 
e împiedecată de presă, care blameză 
schimbările făcute în vecliiulă regimă li
berală ală Suediei. Oposiția numesce 
într’ună modă ironică acestă proiectă 
„o lege botniță" și amintesce resulta- 
tele vrednice de nulă obținute în Ger
mania.

Prima Cameră a începută discuțiu- 
nea proiectului. Ministrulă justiției, in
terpelată într’ună modă violentă, dice, 
că legea e trebuinciosă pentru a com
bate ideile subversive. Deputății între- 
bândă, decă dinadinsă s’a alesă data 
centenarului revoluției dela 1789 pentru 
acestă discuțiune, ministrulă justiției re
plica, că tocmai acestă lege e indispen
sabilă, pentru a evita ca Suedia să ce- 
lebrdze la rendulă ei o asemenea revo
luția. Cuvintele miniștriloră provocă ună 
sgomotă înspăimentătoru.

Deputatulă Hedlund, liberală, orga- 
nisatorulă serbăriloră centenarului la 
Stockholm, răspunde ministrului. Elă 
dice, că revoluția a creată libertatea și 
egalitatea civilă, și că aceste cuceriri 
gloriose suntă patrimoniulă tuturora po- 
păreloră. Legea proiectată tinde să ne 
dea înapoi. Nu va fi ună lecă, ci din 
potrivă consfințirea prin persecuția a 
unui partidă ce nu există încă.

Ministrulă replica, că socialismulă 
este o epidemiă universală, capulă par
tidului liberală însă declară în aplausele 
adunării: Da, domniloră, există în ade- 
vără o epidemiă, a cărei contagiune se 
lățesce în Europa întregă, și ale cărei 
simptome le simțimă deja: e infiltrația 
progresivă a germanismului, acestă bolă, 
care nu atinge clasele lucrătore, ci cla
sele cârmuitore. Noi voimă s’o comba- 
temă.er Ricksdagulă ne va ajuta la acesta 
încependă prin a respinge proiectulă, care 
ni-s’a presintată.

Centenarulă revoluției a fostă cele
brată la Stockholm și la Christiania în 
universitățile celoră două regate.

SCIRILE DTLEI.«
Procesulii de pressă in contra gene

ralului Traianii Doda. Cetimă în „Pester 
Lloyd" dela 10 Maiu n.: „Senatulă de 
pressă ală cur. reg. a pertractată astădl 
afacerea de pressă a generalului Tra- 
iană Doda. Acesta, după cum se scie, 
a cerută amânarea pertractării ce s’a 
fixată din nou în contra lui la judecă
toria de pressă din Aradă, cu motivarea, 
că imediată înainte de aceea a avută 
ună atacă de apoplexiă și astfelă irita- 
țiunea unei pertractări pote să fiă pen
tru elă fatală. Mai departe a obiectată, 
Că judecătoria de pressă trebuia să ceră 
dela dietă suspendarea dreptului seu, — 
ală lui Doda, — de imunitate înainte de 
a porni procedura. Judecătoria de pressă 
a respinsă aceste obiecțiunl, in contra 
cărora generalulă Traiană Doda a insi
nuată nulitate. Curia reg., ce e dreptă, 
a respinsă acestă parte a nulității, a sa
tisfăcută însă cererii generalului, ca sen
tința de contumațare, ce s’a enunțată în 
contra lui, să iasă din valore. Nulitatea 
ce procuratura reg. a presentat’o în a- 
ceeașl afacere a fostă respinsă din causă 
că s’a întârdiată."

* 
* ♦

Studenții români din Parisfi și guver
nului francesu. „Agenția Română" află 
din isvoră autentică, că ministrulă de 
răsboiu francesu 11-a încuviințată în modă 
escepțională studențiloru români dela școla 
politechnică, ca să fiă primiți în școla de 
artileria și ingineriă dela Fontainebleau. 
Ministrulă s’a abătută prin acesta dela 
disposițiunile ce le luase în vera trecută, 
după cari toți studenții din străinătate 
erau eschișl dela visitarea școleloră mi
litare în Francia. Decisiunea memorată 
a ministrului de răsboiu francesă a pro
dusă în BucurescI o impresiune forte 
bună, deorece este considerată ca o do
vadă a sincerei și vechei simpatii, ce-o 
nutresce Francia pentru România.

* * *
Regularea graniței. „Agenția Ro

mână" anunță cu data de 10 Maiu, că 
colonelulă în statulă majoră generală, 
Groza, a plecată la Pesta spre a face 
corectura protocoleloru din anulă 1888, 
prin care se stabilesce granița romano- 
ungară.

* * *
Medici militari. Deăreee în urma 

nouei legi militare medicii militari tre
bue să facă o jumătate de ană serviciu 
curată militară, mai nainte de ce’șl în- 
cepă serviciulă medicală militară, de a- 
ceea, precum spune „Deutsche Ztg.", în 

viitoră ei se consideră, în înțelesulă 
unei hotărîrl a ministerului de răsboiu 
imperială, ca combatanți și de aceea 
voră gusta tote drepturile și onorurile 
statului ofițerescă, împlinindu - se prin 
acesta o vechiă dorință a mediciloră 
militari. *

* ★

Donațiune. Ilustritatea Sa d-lă Epis- 
copă Michailă Pavelă a dăruită pentru 
canalisarea orașului Oradea-mare dilele 
acestea suma de 10,000 fi. v. a. Repre- 
sentanța orașului a decisă acuma, ca una 
din stradele Oradiei-marI să porte în vii- 
toră numele de „strada Pavelă."

** *
Sarcofagu vechiu. „Românulă" spune, 

că în cerculă Silistrei nouă s’a găsită 
între Almalau și Silistra, la granița ro- 
mână-bulgară, ună sarcofagă monumen
tală, care constă din două bucăți de 
marmoră și pe coperișă are săpate figuri 
ce represintă ființe mitologice. Sarco- 
fagulă e lungă de 2 m. 40 cm., lată și 
înaltă de 4 m. 80 cm. In elă s’au gă
sită, pe lângă ose, câteva lampe mici, 
două urciorașe de argilă și mai multe 
ghiare de uliu. Sarcofagulă s’a desfă
cută la 28 Aprilie în presența prefec
tului Constanței și a altoră persone. 
D-lă archeologă Gr. Tocilescu se va duce 
în Dobrogea să studieze acestă monu
ments, care se crede a fi de origine 
romană.

**
Din capitala Kulturegyletului. In a- 

dunarea generală a representanței oră- 
șenescl a Clușiului s’a vorbită despre 
mania sinucideriloră în capitala „Kultur- 
egylet"-ului. Profesorulă de universi
tate Dr. Gustav Groisza descrise în co
lori grozave pericolulă ce amenință pe 
tinerii din Clușiu, din causa corupțiunei 
ce domnesce în urma imoralității prici
nuite prin îmulțirea neînfrenată a ehel- 
nărițeloră în cârciumele Clușiului. Dr. 
Groisza amintesce, că în dilele trecute 
doi studențl, seduși de machinațiunile 
unoră femei destrăbălate, s’au sinucisă. 
Vorbitorulă întrebă pe căpitanulă ora
șului, ce are de gândă să facă? Căpita
nulă orașului, Deâk, răspunde, că are să 
facă în curendă o controlă strictă, pen
tru ca să alunge din orașă, cum a mai 
alungată deja, pe mai multe chelnărițe. 
Der îi trebue timpă și informațiunl, de
orece multe chelnărițe trăesctî în case pri
vate. Primarulă Clușiului, Albay, declară, 
că autoritățile politice voră lua sarcina de 
a supraveghia moralitatea tinerimei. Se 
va face ună stătută, care să reguleze po- 
siția chelnărițeloră în localele publice.

*
* «

0 cunună pentru regina Natalia. Din 
Belgradă se anunță, că ună comitetă de 
dame, în fruntea căruia se află soția ge
neralului Ljeșanin, a comandată la ună 
giuvaergiu în Viena o cunună de foi de 
de aură cu marca țărei serbescl, în mij- 
loculă căreia se află portretulă regelui 
Alexandru încadrată în diamante. La 
ună capă ală cununei suntă gravate cu
vintele: „In memoria cailei de 6 Martie 
1889." O deputațiune de dame va duce 
acestă dară prețiosă, care costă 20,000 
franci, reginei Natalia la Yalta, dim
preună c’o adresă compusă de poetulă 
serbescă Matia Bană și tote acestea ca 
omagiu ală femeiloră serbescl pentru 
regina.

* »
Paulina Lucca, vestita cântăreță, va 

serba în anulă acesta, precum se anunță, 
jubileulă ei de 30 de ani ca artistă.

** *
Jude omorită. Judele comunală Ka

rol Zakal din Nemesnep, comit. Zala, a 
fostă găsită omorîtă pe hotarulă loca
lității Baglod. Ucigașii suntă ună fostă 
servitoră ală judelui și servitorulă lui 
celă nou. Amândoi suntă prinși. Omo- 
rulă l’au comisă, ca să-lă jefuiască de 
bani.

Principele moștenitorii atu României și foile 
germane.

piarulă cancelariului germană nNord- 
deutsche Allgemeine Zietung* în numârulă 
de Vineri, 3 Maiu 1889, publică urmă- 
torele:

Primirea atâtă de cordială, a cărui 
obiectă, după informațiunile unanime, a 
fostă acum de curendă succesorală la 
tronulă României, Principele Ferdinand 
de Hohenzollern, trebue, fără nici o 
îndoială, considerată ca ună evenimentă 
politică de forte mare importanță. Acla- 
mațiunile simpatice cu care o mulțime 
de poporă a salutată pe tînărulă Hohen
zollern probeză, câtă de multă era înte
meiată speranța, că chiămarea principelui 
ca moștenitoră ală tronului va stabili în 
România o întemeiare învederată a sen- 
timenteloră monarchice și a atașamen
tului cătră dinastie. O dinastiă consoli
dată acesta este acum , prima și cea 
mai importantă condițiune, care pote 
gara ta României asigurarea existenței 
sale, a individualităței sale ca Stată, 
și o desvoltare prosperă. O repede pri
vire asupra istoriei poporului română 
va fi suficientă pentru ca acestă adeveră 
să înlăture orl-ce îndoială și orl-ce con- 
testațiune.

Istoria interioră a țărei moldo-vala-

vechei lumi o luptă gigantică, Francia 
a avută se traverseze prin durerose îm
prejurări, în care tote partidele au ce
dată unoră porniri în veci regretabile.

Țera n’a deviată din drumulă ce ’i 
l’au arătată omenii încă dela 89: Con
stituantă, Legislativă, Convențiune, suntă 
totă atâtea etape, totă atâtea stațiuni 
pe calea progresului; constituționalii, gi
rondinii, jacobinii, suntă cu toții archi- 
tecții aceleiași clădiri, care s’a ridicată 
în decursulă guverneloră, ce s’au succe
dată și în care edificiu se găsescă adl 
toți Francesii, fără distincțiune de opi- 
niunl.

„Cu aceeași inimă, cu aceeași recu- 
noscință, trebue se ne reîntorcemă spre 
aceia, cari acum o sută de ani au înti
părită în instituțiunile țării nostre ega
litatea cetățeniloră înaintea legii și a 
copiiloru în cașurile de moștenire, au 
desființată privilegiile, și au deschisă o 
cale largă tuturoră Francesiloră la func
țiunile publice și la gradele militare, au 
înscrisă libertatea muncii, au proiectată 
o echitabilă repartițiune de imposită con
simțită anualmente, au asigurată inde
pendența gândirii, libertatea opiniuniloră 
religiose și suveranitatea națiunii, de 
unde emană orice autoritate legitimă.

Acești măreți străbuni au creată 
Francia de adl, pe care o susțină labo- 
rioșii noștri agricultori, deveni I stăpâni 
inviolabili pe pământurile loru; pe care 
o înavuțescă industriașii noștri, comer- 
cianții noștri, uvrierii noștri scăpațl din 
cătușele corporațiuniloru din vechime; 
pe care o ilustreză scriitorii și artiștii 
noștri; pe care o apără bravii noștri sol- 

dațl și care e pentru toți fiii sei, d'a- 
prope ca și de departe, obiectulu unui 
amoru fără margini și ală unei speranțe 
neșovăitore.

Revoluțiunea, a căreia auroră o 
celebrămă, a făcută să răsară într’o sin
gură di germenii roditori îngrămădiți d’o 
muncă de dece ori seculară și înrourați 
de suflulă mariloră cugetători din seco- 
lulă XVII și ală XVIII.

Revoluția a deschisă o eră nouă 
în istoriă. Ea a întemeiată o societate 
nouă pe base imutabile; ea a creată 
Francia democratică, strînsă alipită de 
principiile din 89 și credinciosă loru, cu 
tote regimele politice ce le a avută a le 
traversa d’ună seculu încoce.

A fostă reservatu însă genera- 
țiunei nostre d’a da acestei democrații 
guvernamentală ei necesară, d’a-i asi
gura o organisațiă politică, care să-i per
mită națiunii esercițiulă suveranității, ce 
residă în ea, oferindu libertății, ordinii 
și progresului garanțiile ce suntă prima 
condițiune a păcii și a muncii.

Fundațiunea acestei republice e în
coronarea operii neperitore începute a- 
cum e ună seculă. Acesta este țînta, ce 
trebuia s’o ajungă, după destule sguduirl, 
după crunte încercări, ce lăsară în urma 
loră dureri inconsolabile, generdsa na
țiune francesă, atâtă de pasionată pentru 
egalitate și atâtă de mândră de liber
tatea ei.

Națiunea francesă a rupt’o adl de
finitivă cu puterea personală a unui omă, 
orl-care i-ar fi titlulu acestuia, și nu mai 
recunosce de suverană decâtă legea des- 
bătută de aleșii săi în plina loru inde

pendență.
Astfelă ni-se presentă, Domuiloră, 

opera unui secolă; acesta e resultatulă 
dobândită din o sută de ani de muncă 
politică, de reflexiunl și de esperiințe.

Fiă-ne deci permisă, ca din aceste 
locuri chiar, în care glorioșii noștri părinți 
cei dintâi esecutară primele revindicărl 
ale Franciei, să înălțămă inimele nostre 
recunoscătore spre ei, să cuprindemă cu 
mintea nostră drumulă făcută, să com- 
parămu la o distanță d’o sută de ani 
patria nostră și să ne aducemă aminte 
de ce au putută realisa silințele unui 
mare poporă, îmbărbătată de principiile 
vivificante ale lui 89, ce au luminată 
lumea.

Mă referă la voi toți, FrancesI ai 
anului 1889, la voi representanțl ai na- 
țiunei, cărora sufragiulu universală v’a 
încredințată înalta misiune d’a da legi 
țării.

Mă adreseză Vouă, mari Corpuri 
constituite ale Statului francesă, voi cari 
aveți sarcina de-a aplica aceste legi, d’a 
asigura respectulă instituțiuniloră nos
tre, de-a garanta drepturile și libertățile 
fiă-căruia.

Mă îndrepteză la voi, oficerl și 
soldați ai armatei naționale, la voi cari 
țineți atâtă de susă sentimentală da- 
torieloră vostre și puneți mai pe susă de 
orl-ce acelă respectă ală disciplinei, ce face 
forța patriei.

Facă apelă și la voi, scumpi elevi 
ai înalteloru nostre școle, ce suntă fii
cele Revoluțiunii,la voi, elita junimii nos
tre ; la voi, fericiți inițiatori a tuturoră 
opereloru de prevedere și de binefacere 

ce au avută punctulă loră de pornire 
din libertatea gâudirii și a confesiuniloră; 
la voi, scriitori și artiști; la voi, munci
tori de tote breslele, cari ne veți arăta 
mâne minunile născocite de spiritulă 
fructiferă ală lui 1789 ; — în fine facă 
ună apelă Vouă tuturora, ce’lă veți înțe
lege cu patriotismulă vostru !

Aceea ce suntemă, datorimă acelora, 
pe cari amă venită să’i glorificămă. Ei 
ni-au lăsată exemple admirabile, de care 
trebue să scimu a ne inspira. Să fimă 
gata deci a continua opera loră. Să 
arătămă, că scimă regăsi avânturile ge
nerase ale acestei mari epoce, că ne pu- 
temă ridica peste pasiunile meschine, peste 
divisiunile de școli.

Sub egida Republicei, ce ne e 
dreptulă constituțională, să căutămă în
tr’ună spirită de moderațiune, de îngă- 
duire reciprocă, d« armoniă, forța 
aceea invincibilă, care face poporele pu
ternice.

Secolulă gloriosă, ce’lă sărbători mă 
cu ceremonia de acjl piosă și grandiosă, 
să fiă încoronată prin reconciliarea tu
turoră Francesiloră uniți în o pasiune 
generală pentru binele comună, în nu
mele libertății, în numele patriei.

Numai astfelă Francia se va mănține 
în avangarda națiuniloră.

Onore părințiloră noștri dela 1789!
Trăiască Francia !
Trăiască Republica!

*
Mâne va urma discursulă de inau

gurare. a. 
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che nu presintă, în orl-ce memorie ome- 
neseă, decâtă tabloulă certeloră, lupte- 
loră sterile pentru posedarea puterei 
domuesel: de acolo deci agitațiuni ne
curmata renăscende, neîncetate revolu- 
țiunl; — tote acestea, obstacole grele de 
învinsa pentru progresii și cultură, care 
au dreptă base fundamentale ordinea 
și soliditatea. Personalități strălucite, 
Domni de talentă, împodobiți de dife
rite daruri, au apărută dela secolul ti aii 
XlII-lea pe scena română, Nici unuia 
nu a fosta în stare de a funda una re- 
gima paclnica, durabila, de succesiune 
la trona.

La epoca dominațiunei otomane, 
atunci cândă Voivocfli, HospodarI, Fana- 
rioțl, numiți de alții, domneau în Mol
dova și în Valahia, fie o bătăliă, fie o 
intrigă, erau destula de suficiente pentru 
a-i răsturna, fie-care la rendulă său. 
Afară de acesta, când Polonezii, câuda 
Ungurii, Tătarii seu Rușii, Grecii seu 
Turcii, încingeau între denșii lupte crân
cene și sângerânde pentru a se sui pe 
trona, carele făcea obiectula a veclnice 
discordii.

Când, după pacea dela Adrianopole, 
acum 60 de ani aprnpe, împăratulă Rusiei 
deveni suveranulă Moldovei și Valacliiei, 
se descinse o periodă forte frământată, 
în care familii de Domni pământeni se 
siliră de degeaba de a scăpa din jurulă 
rusesca și de a înființa unirea celoră 
două principate dunărene. Acestă unire 
se indeplini în fine la 1859 prin alegerea 
lui Alexandru Cuza ca Hospodară, mai 
întâiu în Moldova, apoi în Valachia. 
Este pretutindeni cuncscuta, că regele 
actuala se urca, ca Domna, pe tronulă 
României în anula 1866, și că la 26 
Martie 1881, România a fosta proclamată 
de Regata.

Unirea contractată cu Regina Eli- 
sabeta fiinda din nefericire sterilă, s’a 
simțită necesitatea ca cu consimțemân- 
tula Cameriloră să se reguleze succesiu
nea la Trona. Fratele Regelui, Princi
pele Leopolda, apoi fiula acestui din 
urmă, Principe ereditara Wilhelm, ne 
primindu succesiunea la Tronulă Româ
niei, s’a alesa Principele Ferdinandă, 
căruia poporala românii 'i ură acum de 
curânda o bună venire atâta de căldu- 
rosă. Principele este născuta la 24 Au
gustă 1865; peste câteva luni va împlini 
deci 24 ani. Omagiile date la BucurescI 
cu atâta entusiasmu nepotului Regelui 
Carola, se adreseză mai puțină locote
nentului din garda prusiană, încă mai 
necunoscută pe malurile Dâmboviței, 
decâta Principelui căruia va reveni mai 
târdiu Corona română.

Speranțele politice care se fundeză 
pe viitoră și pe lealitate cătră dinastia 
Regelui Carola, se manifestară acum cu 
elocință cu ocasiunea primirei totodată 
atâtă de simpatică și de solemnă ce s’a 
făcută moștenitorului Tronului. înte
meierea sentimentului monarchică și di
nastică în România, căruia i se dete, 
cailele trecute, o așa de strălucită probă, 
este datorită, fără îndoială, educațiunei 
politice pe care niște omeni de stată 
perspicacl o au putut’o câștiga în expe- 
rința acestui ultimă sfertă de secolă.

Principalulă merită înse revine mai 
înainte de tote Regelui Carolă însuși, 
care, prin răbdarea și priceputa dibăcie 
a sa, a ajunsă în ună spațiu de timpă 
relativă scurtă, a înălța țera, a cărei 
destine i-au fostă încredințate, la nivelulă 
unui Stată ce se va considera de acum 
înainte ca avândă o importanță mijlocie 
în familia individualitățiloră politice cu 
cultură orientală. O politică concretă 
(Realpolitik), înțeleptă și răbdătore, a 
fondată pe Dunărea de josă o ordine 
de lucruri ale căreia fructe se vâdă mai 
cu deosebire în creațiunea acelei armate, 
care, în ultimulă resbelă din Turcia, a 
putută, cu atâta onore, să aducă ajutoră 
armatei ruse la Plevna. Astădl, în mo- 
mentulă chiar ală sosirei Principelui 
Moștenitoră, „Monitorulă“ publică o 
scrisore a Regelui cătră ministrulă-pre 
ședințe, prin care Regele Carolă sem- 

naleză importanța punerei în execuțiune 
a legei cu privire la vinderea moșiiloră 
Statului la țărani, și declară, că acestă 
vindere va ave efectele cele mai utile 
pentru prosperitatea populațiunei agri
cole, căreia Regele are plăcerea a-i re- 
cunosce, cu cea mai mare satisfacțiune, 
o adâncă iubire de muncă, Lăsândă de 
o parte forma-i, care prin forța lucruri- 
loră, a timpuriloră și a circumstanțeloră, 
se deosibesce, acestă actă ală membrului 
familiei de Hohenzollern, carele domnesce 
la gurile Dunărei, reamintesce destulă 
de bine modulă de a urma ală lui Frede- 
rică-Wilhelm I ală Prusiei „Marele-Rege 
în afacerile interne11, carele aducea ună 
zelă atâtă de necurmată în îndeplinirea 
datoriei, și carele, pentru a defini sar
cina orl-cărui Principe, a cărui misiune 
este de a stabili și de a consolida ba- 
sele culturei Statului, îlă povățuia, ca 
regulă primordială, de a fi ună Rege 
ală soldațiloră și ună Rege ală țâra- 
niloră.

Din dieta unprescă.
La sfârșitulă ședinții dela 4 Maiu, 

Csatar interpela în dietă pe ministrulă 
Tisza, decă e adevărată, că comitetulă 
de supraveghiare a zidirei parlamen
tului primesce 83.000 fi. pe ană lefuri și 
diurne.

Tisza,ministrulă, declara, că acea co- 
misiune nu primesce nici ună felă de 
onorară, numai deputatului Orszagh i-a 
votată comisiunea ună onorară de 1200 
fi., fiindcă e secretarulă ei.'

Csatar dise, că deputatulă Orszag, 
afară de acelă onorară, numai diurna de 
deputată o mai primesce, și cu tote as
tea în 20 de ani șl-a făcută o avere de 
ună milionă. De unde? (Furtu.iose stri
găte în drepta : La ordine! La ordine! 
Asta nu se pote suferi!) Orszag are 
22 de sinecure. (Enormă larmă’n drepta 
și strigăte : Asta’i ticăloșia ! La ordine ! 
Afară cu elu!) Sciu că asta multora 
nu le place, der unui deputată nu’i e 
ertat a aduna o avere atâtă de mare, scie 
Dumnedeu pe ce căi. ("Larmă tumultuosă 
și strigăte : La ordine !)

Președintele chiaină pe Csatar la or
dine. Drepta cere se-i detragă cuvân- 
tulă.

Csatar: Doră potă întreba, cum a ajuns 
în câțiva ani la ună milionă ? (Larmă 
colosală și strigăte : La ordine ! Sâ i-se 
detragă cuvântulă!) Iau la cunoscință 
râspunsulă ministrului-președinte în pri
vința celoră 1200 fi. ca ună casă de in
compatibilitate. (Mare larmă.)

In ședința dela 6 Maiu se conti
nua desbaterea generală asupra buge
tului.

Karol EiitvOs vede în reconstruirea 
cabinetului o schimbare forte esențială, 
că și în posturile de fișpană, er nu cum 
dice ministrulă Tisza, că schimbarea s’a 
făcută numai din causă de bolă a res- 
pectiviloră, căci nu s’a audită nimică 
despre vre-o epidemia, care sâ fi răpită 
cu ea pe cei patru miniștrii și optă fiș- 
panl. Er decă esistă o astfelă de epi
demia, ministru-președinte să tragă la 
răspundere pe consiliulă sanitara ală țârii 
fiind-că a tăinuit’o. Ună ministru a fostă 
bolnavă, e adevărată ; der ce bolă să fi 
avută ceilalți miniștri și cei optă fiș- 
panl, nu scie vorbitorulă. Ministrulă de 
justiția și de finanțe s’au exprimată 
pentru administrația de stată ; celă de 
interne n’a vorbită, der ceea ce a făcută 
cântăresce totă câtă vorbele celor
lalți doi. Prin urmare etă că e o schim
bare esențială. Ministru-președinte însâ 
nu s’a esprimată înaintea parlamentului 
asupra acestei schimbări, și acesta con
sună cu praxa lui politică: sâ nu spună 
nicl-odată adevârulă întregă. Der a disă 
că e pentru desvoltarea administrației 
pe vechea basă istorică, pe câtă se pote, 
numai câtă administrația trebue sâ fiă 
bună. Asta’nsemneză că vre sâ susțină 
vechiulă sistemă comitatensă, și numai 
decă nu va merge cu acesta, atunci o 
va preface în administrația de stată.

Ministrulă Tisza a disă, că se va 
retrage dela putere, când nu va mai 
ave pentru sine corona și maioritatea. 
Apoi Corona face cu d-lă Tisza ce vre, 
și d-lă Tisza face cu maioritatea e- 
rășl ce vre. Maioritatea nu’ndrăsnesce 
sâ’i spună d-lui Tisza părerile ei con- 
tradioâtore, ci când elă o amenință 
cu retragerea, ea îi <j'oe mrâână și 
i-se supune. Der mai e ună factoră, de 
care d-lă Tisza trebue sâ țină semă, e 
națiunea ungurescă. „Națiunea11 a ținută, 
că e în interesulă ei să se creeze o ad
ministrația cinstită, alegerile să fiă cu
rate, corupțiunea sâ fiă stîrpită, dreptu
rile individuale cetățenescl sâ fiă asigu
rate, sâ se creeze o baucă de sine stă- 
tătore, să se introducă căsătoria civilă 
ș. a. Decă d-lă Tisza nu pote realisa 
acestea, sâ se retragă.

Ferdinandă Szederlcenyi așemână pre- 
menirea de adl a fișpaniloră și schim
barea de miniștri cu timpulă lui Schmer- 
ling. Și acesta a făcută așa, fiindcă 
credea, că prin acesta va pute guverna 
mai multă timpă. Der precum atunci 
cu epurațiuuea a fostă spulberată și 
Schmerling, totă așa va trebui sâ mergă 
și Tisza, fiindcă nu mai e cu putință sâ 
mai guverneze. Bugetulă nu e solidă, 
administrația e rea, la alegeri se facă 
abusurl.

Franz Petrich plânge decadența țâ
rii și a clasei de mijlocă. Râulă numai 
așa se pote înlătura, decă i-se redă „na- 
țiunei“ dreptulu de a dispune de sine. 
Fii Unguriloră suntă trecuțl cu vederea 
în armată și considerați numai ca mate
rialo. Economicesce țera e sleită. Esă 
cu 40—50 milione mai multă din țâră, 
decâtă luămă noi pentru tote productele 
nostre. Curtea e austriacă și Ungurulă 
— decă nu e tocmai vre-unulă alesă — 
pote gusta dela curte numai fâlfâirea 
stegului negru-galbenă la paiață, care 
semnaleză presența Maiestății Sale în 
capitală. Vorbitorulă nu crede, că „na
țiunea", care a apârată (?) odinioră Eu
ropa întregă, s’ar pute uita pe sine în 
modă lașă. Ea se va deștepta și va 
spulbera întregulă sistemă.

Albert Szenthiralyi dice, că oposiția 
va lucra din tote puterile sâ râstorne 
pe ministru-președinte, care nu cores
punde nici de cum aspirațiuniloră națiu- 
nei unguresc!.

Corespondența „Gaz. Trans“.
De lângă Betleană, 4 Maiu 1889.

Iu 26 Aprilie s’a ținută în Rusu 
de susă conferința de primăveră a preo- 
țiloră din tractulu Betlenului sub con
ducerea M. On. D-nă Mihailă Făgără- 
șianu, v.-protopopulă tractului.

După ce s’au desbătută mai multe 
obiecte folositore bisericei și șcălei, s’au 
ținută și trei disertațiunl din partea d-lor 
preoți Gregoriu Rusu, Ioană H. Boteanu 
și Samsonă Onighi. Tote au fostă bune, 
framose și bine alese, deră mie cu deo
sebire mi-a atrasă atențiunea disertațiu- 
nea d-lui Boteanu despre: „Modulă de 
tractare cu ateiștii, pantciștii etc. dinpunc- 
tulii de vedere pastorală-praclică și ală e- 
sistinței lui Dumncileu, arătată cu dove<ll'i.

Prin modulă cum a desvoltată a- 
cestă temă, d-lă Boteanu a dată dovedi 
că are fundamentă solidă și pregătiri 
framose din sciințele teologice și filoso
fice, cunosce bine literatura națională, 
se distinge în arta oratorică și e tare 
în arguminte. S’au făcută încercări de a 
se combate tema d-sale dicendu-se, că 
preoții toți suntă credincioși și prin ur
inare tema n’a fostă la locă, er cuvin
tele suută prea înalte și poporulă as
cultătorii nu le pricepe. Acestă obser- 
vațiune însâ, după a mea modestă pă
rere, nu a fostă la locă, pentru că eu 
consideră conferințele preoțescl ca o 
școlă a preoțiloră, ele suntă menite pen
tru întărirea preoțiloră pe tote terenele 
sciințifice, pentru ca așa mai ușoră sâ 
potă apoi învâța pe alții. Va sâ dică 
tema n’a fostă lucrată pentru poporă, 
ci pentru preoți și alțl omeni culțl, cari 

pentru apărarea credinței loră față cu 
adversarii au mare lipsă de a li-se reîn- 
prospâta în memoriă asemenea cunos- 
cințe.

Nici aceea n’așă pute s’o concedă, 
că cuvintele ar fi fostă „prea înalte11, 
căci preotulă e datoră a instrua popo
rulă și în vorbirea pură românâscă, ni- 
suindu-se a sîrpi din poporă cuvintele 
streine; în astă privință cu părere de 
bine putemă constata, că multe cuvinte 
streine suntă înlocuite deja în limba- 
giulă poporului cu cuvinte bune.

In fine speră, că nu’ml voră lua în 
nume de râu frații preoți, decă îmi voiu 
esprima dorința, ca pe viitoră sâ se ia 
disposiții pentru a se observa o mai 
strictă regulă în ceea ce privesce mo
dulă de a discuta, căci rendulă bună 
este inima tuturora lucruriloră.

Altmintrelea mărturisescă sinceră, că 
fiindă și eu acolo de față, m’am depăr
tată forte îndestulată cu sporulă pe tere- 
nulă literară, ce-lă facă preoții din trac- 
tulă Bethleanului. Dumnezeu le ajute, 
ca sâ potă înainta și mai departe pe 
calea sciinței, sâ se potă înțelege unii 
cu alții și sâ se ajute împrumutată, căci 
așa vre Dumnedeu, așa vreu omenii în 
adevâră nobili și culțl, și așa vrâ și po
porală, carele-i susține. G. M.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pest)

Bochum, 13 Maiu. Numârulu 
greviștiloru s’a urcată acum la 
90,000.

Gelsenkirchen, 13 Maiu. Aduna
rea lucrătoriloru de mine (băieși- 
loră) dela Essen a liotărîtu astăcțl 
de a înceta cu lucrulu în tote cele 
42 țesurl ale revirului din Essen.

Miinchen, 13 Maiu. Regina-mamă 
se află într’o stare forte nelinișta- 
tore. Puterile îi slăbescu din ce 
în ce.

Graz, 13 Maiu. Vaporulă, care 
circulă pe rîulu Mur, s’a cufundată. 
Patru persone s’au înecată.

DIVERSE.
Mânatulu iute alu birjarilorii este o 

pasiune, ce se desvoltă mai alesă în ora
șele mari. Rilele trecute a fostă con
damnată în Viena la arestă de mai multe 
iflle ună birjară, care este atâtă de pas
s'onată în a mâna iute, încâtă în timpă 
de 17 ani, de când eserciteză acestă me- 
seriă, a fostă condamnată nu mai pu
țină decâtă de 150 de ori pentru mâna- 
tulă iute; de 35 de ori din partea jude
cătoriei, er în celelalte cașuri din par
tea poliției. Nicl-odată însâ de când e 
birjară nu s’a întâmplată vre-o nenoro
cire din causă că a mânată prea iute.

Curs» DA pieței Brașov A
din 12 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.39 Vend. 9.40
Arginta românescă - „ 9.35 r> 9.38
Napoleon-d’orI- - - „ 9.42 n 9.44
Lire turcescl - - - 10.70 M 10.78
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.78
GalbinI . „ 5.55 n 5.60
Scris, fonc. „Albina“6"'o „ 102.— H _ t_

•' * n &*7n n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 
Discontula - - - - 6*/3—

125.— 
■S’/o Pe

»» 
ana.

126.

Cursulu la bursa de Viena
din 11 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/n ------ iqij.__
Renta de hârtia 5°/0 ------ 97.50
Imprumutula căiloră ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

osta ungare (1-ma emisiune) - - 99.80
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

osta ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

osta ungare (3-a emis-’une) - - 113.75 
Bonuri rurale ungare ----- 105.30 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 105.30
Bonuri rurale Banată-Timișă - - . 105.30
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.30
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.30
Bonuri croato-slavone ----- |05._
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - 9.43')
Mărci 100 împ. germane - - - _ 58.10
Londra 10 Livres sterlinge - - - . 118.95

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria de ferii și fabrica de mașini a lui SCHLICK.
SOCIETATE PE ACȚ1I ÎN BUDAPESTA

FABRICA SI DIRECȚIUNEA • BIROULf ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULÎJ:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Waitznerriiig 57.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORU ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare.
Mașini de semenatu în brazdă „HALADAS

ale lui Scliliclr.

W* Mașini fle seinenaiii care împrăștie grăunțele. ~W

-\
VH:’ ;

Pliiguri-Boyal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu fteru, unelte agricole, grape, fiirînut-
> 

mori pentru stYirîinatu, mori pentru curățitu, mori pentru măcinatu.

I ■ .... _..............I... .... ._ ,___
Q tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecie, mașini pentru a scote mustii sfeclelorn, sferîmători de porumbu (cucuruzu), 
[ V mori pentru st'ărîmatu, mori pentru curățitu, mori pentru măcinatu.
f<> Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținemu totdeuna în depuși tu.—Prețurile cele mai eftine.—Condițiuni de plată favorabile. 

Prețurî-curente la cerere gratis și franco, -țșs;
Observare. Ne onorămă a aduce la cunoscința p. t. D-loră mușterii, că deși amă mutată partea cea mai mare a birouriloră ndstre ce se aflau 

în Budapesta VI , IVaitzner-Boiilevanl No. 57, în etablisementulă fabricei nostre aflătoră: Budapesta, VI., Aeusserc Waitznerstrasse Nr. 1096—99, to- 
cLz tuși susțin emil în interesulă și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde vomă ținea ună deposits din 

tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

p 8,18_7 Direcția turnătoriei fle fern și a fabricei de mașini a lui SCHLICK—societate pe acții.
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I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulft de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amerjl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu :
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
b) ,
c) „
d) r,
e) r>

Brașovă la Repiovu-Zernesei-Brantt,-. 12 ore 30 m. după amedl 
,, „ Zizină: 4 ore după amedl.

în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea.
„ la Fâgăraști'. 4 ore dimineța.
„ la Săccle: 4 ore dimineța.

MersulU trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888.

■Budapesta— ■“redea I îi ■“redealu — GSiidațpetda aB.-3Bcsta-Aradd-reieiuș;Teiuș-Aradu-B.-39esta Copșa-mică—Sibiiu
Tren de
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rata

Trenu 
omni
bus

Trenu
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
i

I
Vâra d-Vel eneze
Fugyi-Văsârheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare

[11.10 I 8.-
2.-
4.05
5.47
7.01
7 11

7.40
11.06
2.02
4.18

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu I 
I

Apaliida 
Gliiriș 
Cueerdea 
Uiora 
Vințulă de s 
Aiud 
Teiușu 
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă. 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu

Timișu
Predeal»

Bucuresci

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucuresci
g jw Vredcnlu

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

Timișă

Brașovu

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homoroda 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașa

Copșa mică

Aiudu
Vințula de 
Uiora
Cueerdea 
Ghirișu

SUSU

Micăsasa 
gyȚ Blașiu 
6 3^'Crăciunelă 
6.56 Tei'ișu 
7.15 
7.41
9.18 

10.- 
10.09
10 19 Apaliida

12.34 Nădășelu
12.52 Gîhrbău

1.34 Aghireșă
2.19 Stana
2.46 B Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 i Bucia
4.32 Bratca 

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsârheli 
Varad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny 
Szolnok
Un dnpesla

Viena

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Tren de 
per
sons

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

7.30
1.14
1.45
2.32

4.1D 7.10
4.56 7.31
5 37 8 14
6.( >7 8.36
6.55 9.12
8.36 10.24
9.13 10.46
9.56 11.19

10.37 11.17
10.59 12.02
11.16 12.09
11.37 12.25
12.16 12.53
12.33 1.05

1.51 1.47
2.18 2 ('8
2.48 2.30
2.56 2.37
3.1 1 2.53
4.01 3.26
5.28 4.4(J
5.56 5.-
6.37 5.32
6.5S
7.14
7.2!' 6.11
7.56
8.18 6.43
8.58 7.12
9.15
9.34
9.53 7.51

10.25 8.17
1(1.47
IG.57
11.04 8.42
11.19 8.47 10.50
1.15 10.08 1.33
3.29 11.51 3.29
6.33
2.50

1.55 7.45
7.15 6.05

Trenu
omni- |
bus |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu
mixt

Trenu 
de 

pers.
Tr.n0
mrv

Huresfi-Baidosu-IBistrita
1

Mureșu-Ludoșu
Țagu-Budatelecu
Bistrița

Viena
Kiatltipeslii
Szolnok

Aradu

11.10
8.20

11.20
4.10

2.— Teiușu
Alba-Iulia9.05

12.41 Vințulu de
5.45 Șibota

josu

1.4S
2.32

Glogovaț u 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipi 
iConop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
(lia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
[Șibotă
Vințula de joși 
Alba-Iulia 
Teiușă

>ova

1.47
2.08

8.55
9.54

4.30 g_ 'lOrăștia
g Simeria Piski) 
6'38 “
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
g gȘj Radna-Lipova

10.17
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29
12.46

1.26

4.43
5.07
5.191
5.41 [
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

11.—
11.21

Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Soborșină 
Berzava 
Conopă

Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț.

Aradu

Szolnok
Bud upeșla

Viena

I

5.50
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Simeria (Piski)-■•etroseni E®etroșeui-Simeria (Piski

8.—1
8.36
9.021
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50r

1.19
2.-
3.04
3.36 Aradu
3.52 Aradulă nou
4.03 Nometh-SAgh 

l_4.4t Vinga 
I 7.30 Orczifalva

Merczifalva
Timișora

Simeria
Streiu 
iHațega 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petrosenl
——

I
6.47
7.40
8.51

11.50
12.30

2.42Petroșeni
3.25 Banița 
4.16ICrivadia

■Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

6.40
7.12

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23 

, 1.12
1.51

4.26
5.12

7.26
8.14
8.50

A ra d ii—Ti aai i sora

_3 15
l<

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55
8.14
9.12

Timișora—A radii

5.48 Timișora 6.25 5.—
■&Î9 Merczifalva 7.19 “6XÎ2

6.44 Orczifalva 7.46 6.32
7.16 Vinga 8.15 7.02
7.47 Nemeth-Sâgh 8.36 7.23
8.08 Araduld nou 9.11 8.01
9.02 Aradu 9.27 8.17

Turda ^Jiirisu

SBistrița-VBiaresia-laidosii Ghirișu 
Turda

I 4.44 'j Bistrița
r Țagu-Budatelecu

Mureșu-Ludoșu

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

8.29 3. 
| 8.50 3..

Notă: Numerii încuadrațl cu linii gi-ose însemneză orele de nopte.

9.41
1.11

Sighișora—Odorlieiu Odorheiu-Sighișora

Copșa-mieâ 2.29 4.35
.Șfiica mare 3.02 5.06
Lomneșîî 3.46 5.45
Ocna 4.18 6.17
Sibiiu 4.42 6.40

Sibiiu-Co|>șa-niică

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

Cueerdea -Osorlieiai-•
| âsi aSâ sîiseseft

Cueerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșu 3.56 11.11 4.20
M.-Bogata 4.06 11.20 4.30
lernuta 4.43 11.57 5.11
ISânpaulil 4.58 12.12 5.28
Miniștcu 5.21 12.36 5.53

Oșorheiu | 5.40 12.to, 6.13
6.— 4.00

Reghinul-săs. 7.56 7-

ECegliiimlu siiseseA- 
Oșoriieiu-Ciicerdea

Reghinul-săs. 8.35 8.—
I

Oșorheiu j 10.20 9.49
6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Șan paulii 7.40 12.58 11.02
Iernutu 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Clieța 9.08 2.18 12.22
Cueerdea 9.40 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l'n ied..

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

■ iiied.-Simeria (Pisk)

Sighișora 
Odorhciu

6.05 Odorheiu
9.45 jSighișdră 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașoviil

i ii ie dor a
__ orna
9.16 Simeria
5.38

10.1


