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Brașovu, 15 Iunie
Precum se vede, vouiu ave se 

în regi st ră mu în rendulu acesta și 
în delegațiuni ședințe turtundse, 
căci animositățile dintre partidele 
maghiare s’au străplântatu din dietă 
în delegațiunea ungară.

Inceputulu s’a făcutu în prima 
ședință a comisiunei pentru armată 
însărcinată de delegațiunea ungară 
cu studiarea și desbaterea buge
tului ministeriului comunu de res- 
boiu. Erau de față ministrulfl de 
resboiu baronu Bauer și miniștrii 
unguresc!: Tisza, Fejervary, Orczy 
și Teleki.

Membrii guvernamentali, cari 
se ’nțelege formeză pretutindeni 
roaioritatea, voiau ca comisiunea 
se între fără amânare în discusiu- 
nea bugetului și să ’lfl voteze, cu 
tote că proiectele ministrului de 
resboiu fuseseră împărtășite numai 
cu 48 de ore mai înainte membri- 
loru delegațiunei, în care timpu 
scurtă era imposibilă de a fi stu
diate. Numai spre a ceti aceste 
proiecte se ceră aprope 12 bre, 
cum le-ar mai fi putută der studia 
membri comisiunei pentru armată 
în alte 12 bre ?

Din causa acesta oposiționalulă 
Akos Beothy a făcută o propu
nere de amânare a desbaterii pen
tru câteva c|ile, ca se se pbtă stu
dia cum se cade bugetulă, der 
membrii guvernamentali n’au voită 
nicidecum să cedeze și au respinsă 
propunerea oposițiunei.

Atunci s’a redicată Beothy și 
a declarată, că elă și soții sei de 
principiu, cu toții trei la numeru, 
nu voră mai lua parte la des- 
baterile comisiunei. A criticată 
apoi aspru metoda superficială de 
desbatere, care compromite dele
gațiunea și pote ave numai ur
mări rele. „Noi părăsimu comisi- 
unea", ițise Beothy, „și vomă a- 
duce la cunoscința delegațiunei 
acesta procedere anbstră. Judece 
opiniunea publică a țerii asupra 
nbstră!"

După acesta declarațiă mem
brii oposiționall ai comisiunei pă
răsiră sala și cu ei eși și contele 
Apponyi, care era de față ca as- 
cultătoră.

Acum se asigură că oposițiu- 
nea va desfășura în ședința ple
nară a delegațiuniloră o „acțiune 
energică", cerendă acolo dela mi- 
nistrulă de resboiu deslușirile de 
lipsă.

Astfeliu se pună în perspec
tivă ședințe furtunbse ale dele
gațiunei ungare, unde pote voră 
răsuna din nou strigătele de „Josă 
cu Tisza!" Priveliscea va fi in
teresantă, deorece pănă acum au 
mersă în delegațiuni tote netedă, 
fără desfășurarea pasiuniloră de 
partidă, împlinindu-și aceste cor
puri în liniște chiămarea loru de 
a vota bugetele, ce li-se pre- 
sentau.

Se rapoteză, că maioritatea co
misiunei amintite a, fostă conster
nată vecjendă purtarea oposiționa- 
liloră, der iute se reculese și luă 
în desbatere bugetulă.

Procederea acesta o califică 

foile oposiționale maghiare, nu- 
inindu-o „frivolitate politică." In- 
cidentulă le-a fostă binevenită ca 
se pbtă îndrepta nouă acusațiunl 
în contra partidei guvernamentale 
și a șefului ei.

„Buna cuviință parlamentară", 
scrie fbia lui Apponyi, „cerea ca 
partida guvernului se împlinescă 
dorința de amânare a oposiției, der 
se vede că acestă partidă nu s’a 
desbăratu încă de apucăturile, ce 
și le-a însușită în cursulă des- 
baterei asupra legii militare. Ea 
nu cunbsce echitatea și dreptulă, 
ci numai violența și forța".

Se mai plânge numita fbiă a- 
supra „spiritului mefistofelică, care 
a aousă atâta năpaste peste Un
garia și care află cea mai mare 
plăcere în a ațîța partidele una în 
contra alteia".

A uitată fbia ungurescă se a- 
dauge, că acestu „spirită rău ală 
Ungariei", mai află o deosebită 
plăcere și în a ațîța ura contra 
naționalitățiloru nu numai contra 
partidei oposiționale maghiare.

Furtuna, ce se ridică contra 
ministrului-președinte Tisza în sî- 
nulă delegațiunei ungurescl are 
mai multă decâtă o importanță 
simptomatică. Se vede că noroculă 
l’a părăsită de totă pe Tisza, căci 
tocmai când se credea mai scutită, 
fiind departe de centrulă agitați- 
uniloru contra lui și avendă mi- 
nisteriulă reconstituită, atunci se 
vede din nou amenințată de furia 
oposițiunei.

Inregistrândă întrebarea, ce mo- 
narchulă a adresat’o unui delegată 
„decă viitorea sesiune a dietei, 
va decurge liniștită" ? fbia lui Ap
ponyi 4i°e : „RSspunsulă l’a dată 
maioritatea delegațiunei. Ea vrea 
furtună și furtună va ave".

Roniunia și Anslro-Ungarin.
„Politische Correspondenz" din Vi- 

ena a publicata unii articole, în care 
face să reesă purtarea corectă pe care 
cabinetula, presidată de d-lil Lascarii Ca- 
targiu, a avut’o față de monarchia austro- 
ungară, și se miră de atacurile la cari se 
dedau ore-carl organe din presa vieneză 
în contra acestui cabinetă, atacuri ale 
cărortî motiva și țintă nu le pricepe de 
locă. Autorula articolului sfătuesce presa 
vieneză să nu se amestece în certurile 
interiore ale partideloră din România și 
să nu jignescă în orgoliul său naționala o 
țeră, a cărei amicițiă pote fi prețiosă și 
ala cărei concursă n’a fosta nicl-odată de 
desprețuită.

„Corespondența politică" amintesce 
depeșa adresată de Marele Duce Nicolae 
Principelui Carola ala României în 1877 
pentru a’la ruga să alerge cu armata sa 
în ajutorula lui. 0 țeră, care pote sepue 
inliniă 150.000 omeni de, trupe esercitate și 
care ridică fortificațiunl capabile de a ocupa 
și de a neutraliza 200,000 inimici, nu e o 
cantitate negligiabilă, omenii de stata și 
militarii ruși și austriacl o sciu prea bine. 
Trebue să fimă recunoscători Românilor, 
decă facă pază bună la granițele lord 
și decă vora urma totdeuna politica pru
dentă ce au adoptat’o, cjice foia vie
neză.

Serbarea <lela Kossovo.
Din Belgrade se telegrafiază, că gu- 

vernula serbescă a decisa să evite la 
serbările din Kossovo orl-ce ar putea fi 
rău interpretată în străinătate. Nu va fi 
decâtă o serbare de familiă menită a 
întări simțămentulă națională și a pre- 
sinta într’ună modă oficială mulțimei pe 
tănărulă rege Alexandru I, ca unică de- 
ținătoră ală puterei regale. Scaunulă 
metropolitană din Belgrade nu va fi 
înălțată la rangulă de patriarhată. Mi- 
tropolitulă Mibailă va trimite în dilele 
astea celorlalte biserici ortodoxe o co
municare oficială a reinstalării sale. Scri- 
sorea pastorală, dată Duminecă de cătră 
noulă mitropolită, recomandă tuturora 
preoțilora a nu se ocupa întru nimică 
de politică și deslegă de păcate pentru 
totă ceea ce s’a făcută în timpulă lipsei 
sale, ceea ce înlătură scirile relative la 
o apropiată anulare a divorțului, de care 
nu e vorbă pentru momentă.

Înarmările rusesci.
O telegramă din Petersburgă îm- 

părtășesce, că ministrulă rusă de răsboiu 
a ordonata să se începă imediată con
struirea unoră forturi detașate împreju- 
rulă Rigei. Lucrările voră începe în luna 
lui Augustă și voră costa 12,000,000 
ruble.

Unii respunsU Germaniei.
In 22 Iunie n. s’a celebrata în Elveția 

serbarea comemorativă a bătăliei dela 
Morat (Murten), în care Elvețianii au 
bătută la 22 Iunie 1476 pe Carol cuteză- 
torulă de Burguudă. Cu acestă ocasiune 
preotulă Wissman din Zurich a rostită o 
vorbire în care a dis: „Vomă apăra vetrele 
nostre în contra ingerinței străine și mai 
curendă vomă muri cu toții, decâtă să 
suferimă o desonore." Discursulă a fostă 
forte aplaudata ; elîl e ună răspunsă ca
tegorică la amenințările Germaniei în 
afacerea Vohlgemuth.

Rusia și conflictul*! germano-elvcțiană.
Foile rusesci începă a lua conflic- 

tulă dintre Germania și Serbia ca forte 
seriosă. Ele iau deja în considerare o 
vătămare a neutralității Elveției din 
partea Germaniei, în care casă Rusia e 
de partea Elveției. „Grașdanin" dice, că 
Germania a începută certă cu Elveția 
ca să’i înlăture neutralitatea, ceea ce ar 
fi de mare folosă pentru operațiunile 
militare ale armateloră aliate germană 
și italiană în contra Francesiloră, de- 
orece Elveția pre le stă în cale ambiloră 
aliațl. „Novosti" scrie, că vătămarea neu
tralității elvețiano din partea Germaniei 
ar constrînge pe Francia să dea ime
diată ajutoră Elveției și să încheiă cu 
ea o alianță ofensivă și defensivă. Pro
babilă că s’ară afla și alte puteri, care 
s’ară opune vătămării neutralității Elve
ției. Deși interesele Rusiei și ale Ger
maniei în privința anarchiștiloră, cari 
abuseză de ospitalitatea Elveției, se în- 
telnescă, totuși o astfelă de solidaritate 
nu esistă nicl-decum în cestiunea asupra 
puterii armate a Franciei. Vătămarea 
neutralității Elveției ar duce deci nee
vitabilă la ună răsboiu europenă gene
rală, dice foia rusescă.

Mergc-ya Țarul*! la Berlina?
De câteve cjile se vorbesce erășl 

multă de contra-visita ce-o va face Ța- 
rulă în Berlină. Se tfiee că Țarulă va 
merge în luna lui Augustă la Kiel spre 
a se întâlni cu împăratulă Wilhelm. Nu 
se scie însă nimică sigură. Cei din Berlin 

au așteptată, că prințulă moștenitoră ru
sescă, care a trecută prin Berlină spre 
a merge la Stuttgart la iubileulă rege
lui de Wurtemberg, se va opri în Ber
lină și va aduce o împărtășire despre 
contra-visita Țarului. Der prințulă nici 
n’a părăsită gara din Berlină și a ple
cată mai departe fără de a visita pe 
împăratulă germană. Acesta a bătută 
la ochi cu atâtă mai multă, cu câtă se 
scie, că moștenitorulă rusescă e cam slabă 
de constituția și prin urmare nu i-ar fi 
stricată de a se mai recrea oprindu-se 
în Berlină. Decă der a primită ordi- 
nulă să eălătorescă directă mai departe, 
acesta nu prea vorbesce în favorea vii- 
torei visite a Țarului. Asemenea a sur
prinsă, că la gară în Berlină nu i-s’a fă
cută prințului moștenitoră nici o primire 
oficială. Numai inspectorulă gării a fostă 
ne față.

Complota în Monastirti.
Din Monastiră (Bitoliaf se raporteză 

despre resultatulă procesului intentată 
în urma complotului grecescă în Mace
donia, pe ai cărui urzitori principali po
liția turcescă îi descoperise încă la timpă 
prin ajutorula Românilora. In afacere 
suntă amestecate persone forte înalte. 
Conspiratorii au fostă puși înaintea u- 
nui tribunală militară instituită din or- 
dinulă Sultanului și judecați. Pikion, 
ună vestită agitatoră grecă și capulă 
conjurațiunei, e condamnată la 15 ani 
muncă silnică; Kristos, exdragomanulă 
și secretarulă consulatului grecescă din 
Monastiră, la 9 ani carceră; medicii 
Chomo și Vouzas la câte 4 ani temniță.

Despre acestă conjurațiune amă fost 
dată amărunte în Nr. 69 ală „Gazetei 
Transilvaniei".

SCIRLLE DLLEL
Parastasii și sfințire de monuments. 

Parastasulă și sfințirea monumentului, 
ridicată în cimiterulă bisericei opidului 
Blașiu întru amintirea multă regretatului 
canonică Ionic Fekete Negruțiti, se va face 
Duminecă în 30 Iuniu st. n. a. c. la 11 
a. m. cu totă solemnitatea.

* * *
Pentru maghiarisare. Comitetulă „Kul- 

turegylet“-ului din comitatulă Hunedora 
a votată 150 fi. pentru premiarea aceloră 
învățători și învățătore, cari și-au câș
tigată „merite" în propagarea limbei 
ungurescl. Din suma acesta au primită 
premii de câte 30 fl. următorii învăță
tori și învățătore : Benkb Dezso din Puiu, 
Szabo Istvan din Baia de Crișă; Varga 
Jozsef din Geoagiulă dejosă, Dane Ilka 
din Bradă și Zsoszân Zzofi din Zam. — 
Onore învățătoriloră români și învățăto- 
reloră române, cari de sigură voră fi 
fostă îmbiațl cu arginții lui Iuda, der se 
vede că i-au respinsă cu disprețuia cu
venită maghiarisatoriloră, dovadă că 
numai nume ungurescl figureză în lista 
celoră premiațl. Er uneltitoriloră în contra 
naționalității nostre Dumnedeu nu le va 
ajuta.

* 
. • *0 aprețiare a Regelui Carolii. Precum 

spune „N. fr. Presse", Regele României 
a avută ocasiune să se esprime cătră o 
personă înaltă din societatea vieneză 
asupra vorbirei Monarchului nostru cătră 
delegațiuni. Regele Carolă efise, că vor
birea consună deplină cu timpurile seriose 
in care trăimă.

** *
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Grindină. Lui „K-r“ ’i-se scrie, că 
în 21 Iunie n. o grindină vehementă a 
nimicită sămănăturile de pe teritoriulă 
comuneloră Mădărașulă de Câmpiă, Să- 
bediu, St.-Ana, Cuieșdiu, Culpiu, Harțău, 
Udvarfalău și altele. Comunele aci înși
rate suntă situate 
de cătră Săcuime 
de Români, parte

în marginea Câmpiei 
și suntă locuite parte 
de Săcui.

* * *
Invitare la petrecerea de veră împreu

nată cu teatru, declamărl și cântări, ce 
se va ține cu ocasiunea adunărei des
părțământului XVIII ală Associațiunei 
transilvane pentru literatura și cultura 
poporului română la 12 Iuliu st. n. a. 
c. în Căpușulă de Câmpiă.

Ordinea: 1. Celebrarea unui paras-
tasă întru'pia memoriă a Protopopului Că- victime. Orășenii din Brăila suntă forte 
pușului Georgia Maiorii și a fiului său 
Petru Maiorii. Inceputulă la 9’/2 ore a. 
m, după care urmeză: 2. Ședința adu 
nărei despărțământului. 3. Banchetă co
mună la 2 ore p. m. 4. Teatru (Piesă : 
„Piatra din casă" comediă în ună actă 
de V. Alexandri; începutulă la 5 ore 
p. m. precisă. 5 Declamărl, cântări, dia
loga. 6. Danță. (In pausă se vora juca 
jocurile naționale călușarulU și bătuta). 
Căpușulu de Câmpiă, 18 Iuniu 1889.

Pentru comitetulă arangiatoră : Ba- 
siliu Suciu președinte. Aurelii A. Suciu 
vicepreședinte, Basiliu Turcit secretara. 
Romulu S. Orbeanu, cassara. Filipu Popii, 
controlora.

Prețuia întrărei la teatru și petre
cere: de personă 1 fl. v. a., de familiă 
pănă la 3 persone: 2 fl. v. a. peste 3. 
persone de fiecare 1 fl. v. a. Venitula 
curata e destinata în părți egale pentru 
fondulă Associațiunei și celă bisericescă 
gr. cat. din locă. Provederea cu victua- 
lele necesarii la banchetă și petrecere 
e concreZută unui otelistă. Prețuri mo
derate.

NB: Publicațiunea în diare bine- 
voiescă on. publică a o privi și ca în- 
vitațiune.

** *
Tinărulă actorii Lugoșianu, precum ne 

comunică diarele din România, a înce
tată din vieță în spitalulă din Turnu- 
Măgurele. Condolențele nostre bătrânului 
său tată!

* * A
Defraudări in Ungaria. O interesantă 

statistică publică foia de specialitate 
maghiară „M. T.“ asupra defraudărilora 
descoperite în 1888 în Ungaria, dice 
„Luminătorulă. Acestă statistică con
ține următorele date: Defraudările co
mise a) la cassete publice: la poște 
10,000 fl., la case de dare 87,000 fi., la 
casse comitatense 36,000 fl., la casse 
de ale oficiiloră orfanale și depositare 
100,000 fl., la casse militare 14,000 fl., 
la casse bisericescl 2000 fl., la casse co
munale 17,000 fl., la casse de ale oficii- 
lcră vamale și judecătorescl 3000 fl., la 
ministere 42,000 fl. Suma: 311,500 fl. 
b) La casse private : la bănci și casse de 
păstrare 393,000 fl., la institute de asi
gurare 89,000 fl., la comercianțl 142,000 
fl., la fabricanți 85,000 fl., la privați 
27,000 fl. Suma: 686,000 fl. Suma totală 
a baniloră defraudațl se suie 
997,000 fl.

deci la

serbați 
de ani

d-m

au 
lorii

* A *
Tipografii din Brașovă au 

Lunea trecută iubileulă de 25 
ca tipograf a factorului tipografiei „Ioane
Gott și fiu Henrică" din Brașovă, 
Iohann Merkel. ** *

„Epoca" și „România liberă" 
încetată a mai apăre. In loculă 
însă apare ună nou diară „Constituționa- 
lulu“, care e organulă grupuriloră celoră 
două Ziare fusionate.

* *
Uciși de trăsnetă. Din Beclchereculă 

mică se scrie, că lucrândă mai mulțl 
omeni pe câmpă la cucuruză au fostă 
apucați de o furtună tare. Lucrătorii 
se adăpostiră sub ună coperișă, der toc
mai aci cădu trăsnetulă, omorândă pe 
unulă, paralisândă pe trei și asurZindă 

pe altulă. Numai ună lucrătoră a ră
masa neatinsa. Cela omorîta lăsă în 
urmă-i soția cu cinci copii mici. Inte
resantă e o fotografia ce a făcut’o ful- 
gerula pe partea stângă a corpului lu
crătorului ucis: chipulă câmpului de cu- 
curuză.

* * *
Unu accidentă teribilă s’a întâmplată 

la Brăila. O prăvălia de fierăriă a d-lui 
Vasilescu s’a surpată peste mai mulțl 
băețl de prăvăliă și peste câțiva muș
terii cari se aflau în acelă momenta în 
magazina, spune „România". De sub 
dărimăturl s’au scosă deja trei cadavre. 
Mai mulțl lucrători urmeză a ridica că
rămizile și molozulă spre a scote și ce
lelalte cadavre. Se crede că suntă 6

emoționați.
JfcA *

69 congrese internaționale se țină în. 
Parisa în timpulă esposițiunei, după cum 
ne arată o listă a ministerului francesă 
de comerțO, industria și colonii, ce ni-s’a 
trimisa.

In Iunie : congresula architecțilorii 
pănă la 22 (ținuta) președinte 

pentru propagarea csercițieloru 
educațiune la 15 (ținuta), pre- 
Iules Simon; ală locuințeloră 

la 15 
socie- 
pănă17

Biuroulii
Brașovă

dela 17 
Bailly; 
ftsice în 
ședințe
eftine dela 26 pănă la 28, președinte 
Siegfried; pentru protejarea opereloră 
de artă și a monumentelora dela 24 pănă 
la 29, președinte Charles Garnier; de 
scăpare dela înecă dela 12 pănă 
(ținută), președinte Lisbonne ; ală 
tății omeniloră de litere dela 
la 27, președinte Iules Simon.

* * *
Trenă de plăcere la Parisu. 

de bilete de drumă de feră în 
întocmesce ună trenă separată, care va 
pleca la 30 Iunie n. sera la Parisă. In 
Zurich călătorii voră rămâne o nopte 
și în ondrea loră se voră arangia dife
rite festivități pe Iacă. Prețurile călăto
riei la Parisă și îndărătă suntă : fără în
treținere cl. II 110 fl., cl. III. 75 fl., cu 
întreținere (încvartirare și 
Parisă 8 dile) cl. II 176 fl., 
fl. Prenotările se facă pănă 
n. la biuroulă numita. In 
acestă trenă separata biuroulă dă bilete 
forte eftine de ducere și întorcere dela 
Parisă la Londra: cl. I 28 fl., cl. II 
21 fl.

Din Brașovă plecarea va fi cu tre- 
nulă de persone, dela Clușiu cu celă 
accelerată și dela Pesta cu trenulă se
parată pănă la Parisă.

mâncare în 
cl. 111 141 
în 28 Iunie 
legătură cu

u„Unu comitatn, care se mafihiariseză.'
Sub acestu titlu scrie „Pești 

Naplo“ Nr. 116 :
Comitetulă municipală ală comita

tului Vesprimă a luată importante hotă- 
rîrl în causa maghiarisării pe temeiula 
raportului și propuneriloră din'partea in
spectorului școlară Andeas Vargyas. 
După raportulă inspectorului școlară cu 
datele recensământului din 1880 la 
îndemână, elementulă rassei maghiare 
forma numai cinci procente din popora- 
țiune. De atunci progresulă e mare și 
între învățătorii cu totulă germani mai 
înainte, ori celă multă și de limbi mixte 
ai celoră 57 șcăle poporale, acjl numai 
cinci astfelă de învățători poporali mai 
suntă, cari vorbescă slabă limba ma
ghiară, der și aceștia voră fi în curândă 
pensionați din causa etății loră înaintate. 
In fie-care din cele 57 școle poporale 
însă numai se propune limba maghiară 
astfelă precum cere legea, ci și tote ce
lelalte obiecte de învățământă prescrise 
pentru școlele poporale se înveță cu to
tulă în limba maghiară în clasele supe- 
ridre la 20 școle poporale, mixtă ungu- 
resce și nemțesce în 22 școle poporale 
și preponderantă în limba germană în 
15 școle poporale. Elevii absolvațl ai 
cursului anului ală șeselea și-au însu
șită deplină bine limba maghiară în 40 
școle poporale, âr la 17 școle poporale 
elevii eșițl pricepă unguresce, der nu 

potă vorbi. Comitetulă a primită în 
principiu propunerea, să înființeze trep
tată în comunele de limbi mixte ale 
comitatului asilurl (grădini) de copii și 
s’a alesă o comisiune, care să raporteze 
câtă mai curândă ce sume’suntă de chel
tuita din ană în ană pentru acestă 
scopă ?

Bieții șoviniștl! Fiind-că prin 
legea de magliiarisare se impune 
dascăliloru —- sub amenințare de 
destituire și pensionare — cunbs- 
cerea limbei maghiare, se „ma- 
ghiariseză“ comitatulu! Fiind-că 
elevii sciu câte-va vorbe ungurescl 
învățate de nevoiă, siliți de lege, 
se „magliiariseză" comitatulu! Se 
„sporesce“, vecți Domne, elemen- 
tulu rassei maghiare! Și de multu 
ce se „maghiariseză", e nevoiă și 
de asiluri de copii!

Din totu raportulu se vede, că 
tbtă reclama cu maghiarisarea e 
unu moftu. Unu lucru însă îlu pu- 
temu învăța de aci : decă sci vorbi 
unguresce, ești considerată ca fă- 
cendu parte din rassa maghiară; 
de aceea e bine, ca părinții să nu 
lase pe copiii loru a vorbi ungu
resce.

0 conferință preoțescă 
împreunată cu unii jubileu preoțescă de 50 

de ani.
(Urmare și fine).

De sub Meseșiu, în Iunie 1889.
Se propune, pentru desbaterea mai 

multoră cause comune de interesă pu
blică bisericescă-școlară, convocarea unui 
sinodă vicarială mixtă din cleră și in
teligență, avendă a-se ține încă în tomna 
anului curentă; acestă propunere se sa
lută cu bucuriă de cătră întrega confe
rință.

Recercându-se mai departe derula 
tractuală prin venerat, ordin, consisto
rială de data 8 Iuniu 1887 sub Nr. 
4059, și data 10 Novembre 1888 de sub 
Nr. 7107, — ca să contribuescă parte 
prin oferte benevole, parte prin colectare 
între poporulă credinciosă, pentru înfiin
țarea unui „fondă comună diecesanu~, cle- 
rulă tractuală adunată în conferință de 
astădată încă, ca și în anii trecuțl, adecă 
1887 și 1888, cu o inimă și cu o gură se 
declară unanimă, — că pănă ce mani- 
pulațiunea și respective rațiociniulă fon
dului actuală „ Viduo-orfanală" înființată 
de peste 50 de ani, spre augmentarea 
căruia clerulă diecesană concurge anua- 
timă acum cu 4 fl. v. a., mai nainte 
cu 2 fl. v. a., va remâne cunoscută nu
mai veneratei comisiuul manipulante, — 
pănă atunci clerulă sâ renunțe la ori ce 
contribuire seu colectare pe sama unui 
„nou fonda viduo-orfanală comună"; ba 
considerândă, că tote corporațiunile se 
îngrijescă despre sârtea membriloră și 
a familieloră, ca în casă de invaliditate 
morală ori fisică, să potă trăi conformă 
caracterului corporațiunei ce representă 
membrii ei în vieța socială; dupăce pre- 
caria subvențiune de 20 ori 25 fl. v. a. 
de cari se împărtășescă văduvele preo- 
tese cu orfanii, nici pe departe nu potă 
svânta șiroiulă lacrămiloră vâduveloră 
și orfaniloră ajunși în cea mai deplora
bilă stare materială, precum exempla do
cent : clerulă tractuală propune, ca în 
conțelegere cu clerulă din celelalte tracte 
protopopescl ale Silvaniei, să înființeze 
cu scirea și aprobarea Veneratului Ordi- 
nariată ună „fondă comună viduo-orfa- 
nală și de invaliZl" pentru preoții Sil
vaniei ; acestă propunere s’a primită în 
principiu submi1 endu-se pentru desbatere 
ulteridră sinodului vicarială ce se va 
convoca, ertândă împrejurările, câtă mai 
îngrabă.

Conferința mai departe salută cu 
bucuriă deschiderea școlei române de 
fetițe, din partea „Reuniunei femeiloră 
române Sălagene", și dorindă și voindă 
ca acestă tînâră plantă răsădită pe tere- 
nulă culturei ndstre religiose-morale și 
naționale, să aibă vieță durabilă și Bă fiă 

scutită de furtunile, cari i-ar pută ame
nința nu numai înflorirea și fructificarea 
recerută de cătră indigitițele bisericei și 
națiunei nostre, — ci chiar și subsist.ința, 
luândă esemplu de pașii anteluptători- 
loră din trecută ai bisericei și națiunei, 
după axioma „historia est vitae magistral, 
pe lângă aceea, că spre asecurarea sub- 
sistinței ei materiale se deobligă fiă-carele 
a conferi pe 3 ani oferte benevole per
sonale și a influința ca din partea fiă- 
cărei parochie să se dea 1 fl. eră din 
partea filiei 50 cr. totă spre acelașă 
scopă, — clerulă tractuală coadunată în 
oonferință, considerândă, că tote institu- 
țiunile nostre culturale, cu atâtă mai 
vîrtosă șcOlele, atâtă în trecută, câtă și 
în presents, au fostă puse și suntă adă
postite sub aripele dulcei maicei nostre 
biserice; considerândă că o școlă în care 
per eminentiam au a-se educa și cresce 
fiitorele mame ale inteligenței române, 
cu deosebire au a-se cresce în spirită 
religiosă-morală; considerândă căviitorulă 
școlei va fi asigurată numai și numai sub 
scutulă și aripa sf. biserici; considerândă 
în urmă, că Românimea din întregă Săla- 
giulă, precum și contingentulă eleveloră 
profeseză numai o religiune și anume 
gr. catolică, — clerulă tractuală, dică, ’șl 
esprimă unanimă dorința ferbinte, ca 
șcălei deschise Reuniunea să-i imprime 
caracterulă confesională de greco-catolică 
ad normam altoră școle române, primindă 
fiesce care școlă caracterulă confesionali- 
tății prevalente în acelă ținută.

Totodată s’a decisă în sînulă confe
rinței, ca în fiă-care ană cu puteri unite 
să se ridice în întregă ținutulă Silvaniei 
câte o biserică ori școlă românescă, co- 
râspunZătore spiritului timpului modern, 
s’a mai decis ajutorareascolei române din 
Șimleu cu 1 fl. de fiăcare parochiă, căci 
precum arată rațiociniulă acelei școle re- 
vâZută în adunarea vicarială din Șimleu, 
pentru anulă espirată încă arată uuă 
supererogată de 67 fl. v. a. acoperită 
prin marinimositatea și liberalitatea la
boriosului bărbată din Selagiu Rev. D. 
A. Barboloviciu, vicariulă Silvaniei.

Cam acestea au fosta în resumată 
agendele mai principale discutate în 
conferința preoțescă, după cari presidiul 
implorândă darulă lui DumneZeu peste 
lucrările conferinței, clerulă s’a depărtat 
din școlă cătră casa veneratului preotă 
locală, prea demnulă jubilante, așteptân- 
du-lă cu mesa îmbelșugată; sub durata 
mesei credă a fi de prisosă a mai aminti 
și aceea, că s’a toastată pentru iluștri 
capi ai bisericei, pentru predemnulă ju
bilante, pentru protopopulă tractuală 
R. D. A. BarbolovicI; elevatoră de ini
mă a fostă când prevredniculă jubilante 
ridicându-se cu o gravitate adevărată 
bâtrânescă, sub impresiunea momenteloră 
solemne de cari era cuprinsă, reprivin- 
du-și trecutulă preoției de 50 de ani, ’șl 
aduce aminte urândă dară și binecuvân
tare dela Dumnedeu peste Maiestatea 
Sa Impăratulă și întrega Casă domni- 
tore, peste Sânția Sa Pontificele Leo 
XIII, Escelența Sa Metropolitulă și 
Ilustritatea Sa Episcopulă nostru pen
tru cari cu tote că în decursulă aloră 
50 de ani, în tote Zhele a înălțată ru
găciuni ferbințl cătră tronulă Dumne- 
Zeirei, cu acestă ocasiune solemnă per 
eminentiam, le ureză tăriă și virtute de 
a pute ține susă și tare stindardulă 
creștinătăței. — După mesă clerulă plină 
de suvenire dulce s’a depărtată la ale 
sale poftindă jubilantelui încă mulțl ani 
fericiți. Meseșanulu.

Corespondența „Gaz. Trans“.
București, 9/21 Iunie 1889.

Domnule Redactorul
Cu plăcere și cu bucuriă vină sâ îm

părtășescă onoratului publică cetitoră ală 
„Gazetei" interesulă viu și zelulă, cu care 
d-lă C. Boerestu, actualulă ministru ală 
culteloră și instrucțiunei, se apucă de 
reformarea invețămentului primară de tote 
gradele. In scopulă acesta a conchie- 
mată aci m BucurescI două comisiunl 
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constătătore parta din revisorii cei mai 
capabili, parte din profesorii cei mai es- 
perimentațl în ale școlei și li-a încre
dințată să elaboreze două proiecte de 
organisare: unulă pentru învățămentulă 
primară școlară, altulă pentru școla nor
mală <preparandială) primară de învăță
tori (rurali). Cu asemenea lucrare a 
fostă însărcinată și Direcțiunea școlei nor
male de institutori din Bucurescl.

Lasă să urmeze în întregulă său 
„circulara* d-lui ministru relativă la or- 
ganisarea școlei normale de învățătoră, 
pentru-că vederile cuprinse într’ensa mi
se pară forte sănătose și disposițiile forte 
salutare pentru scopurile menite.

Etă circulara :
Domnule,

„Temelia învățământului publică ală 
unei țări, de orl-ce gradă ar fi elă, se 
razimă, precum prea bine cunoscețl, pe 
buna întocmire a școlei sale normale, 
de-orece aceste iustituțiunl suntă pepi- 
nierile din cari Statulă îșl recruteză mem
brii corpului didactică. Nu fără cuvântă 
s'a disă, că școla este aceea, ce învăță- 
torulă o face să fiă, și în pregătirea se- 
riosă a luminătoriloră tinerimii stă prin 
urmare totă secretulă prosperității insti- 
tuteloră de cultură, a progresului inte
lectuală și morală ală unei națiuni.

Școlele nostre pedagogice, deși fun
date de ani aprope, și cu totă impor
tanța loră vitală pentru învățămeută au 
funcționată totuși pănă în presentă în 
modă, amă pute dice, întâmplătoră, fără 
o direcțiune bine determinată, în vedere 
cu nevoile Statului și ale Societății ro
mâne, fără ună plană hotărîtă și speci
ficată de studii, fără mijloce didactice 
îndestulitore, fără înalta ÎDgrijire ce me
rită în fine formarea viitoriloră noștri 
învățători.

Nu mai e de sigură permisă să râ- 
mânemă indiferenți de mersulă acestora 
școli, și Ministerulă, în dorința de a răs
punde la reforma urgentă reclamată de 
starea școleloră sale normale, a găsită 
de cuviință de-a se adresa la luminile și 
esperiența d-vostră profesorală spre a 
stabili soluțiuuile următoreloră cestiunl: 

a) Modulă celă mai nimerită de re
crutare ală eleviloră școleloră normale 
de învățători și condițiunile loră de ad
mitere cujarătarea principieloră în genere 
pe care trebue se se baseze reglemen- 
tulă de ordine interioră a numiteloră 
școli;

f>) Anii de studii necesari pentru 
pregătirea seriosă a absolvențiloră, în 
vedere cu capitalulă de cunoscințe cerută 
la intrarea loră în școlă și cu progresele 
sciințeloră de adl ;

c) Programa generală a materiiloră 
de studiu și distribuirea loră pe clase 
împreună cu orariulă de prelegeri, ca 
școla sâ corăspundă cerințeloră atâtă 
educațiuuii armonice: fisica morală și in
telectuală, câtă și educațiunei profesionale 
seu speciale;

dj Programa analitică a fie-cărui o- 
biectă de studiu în deosebi, distribuită 
pe numărulă de lecțiunl ce li-se consa
cri în timpă de ună ană școlară, cu in
dicarea metădeloră de predare și cu 
stabilirea acțiunii formale seu educative 
cătră care cată sâ viseze mai în specială 
fie-care materie de învățămentă.

Acestă lucrare va trebui să consti- 
tue ună vade-mecum complectă al profeso
rului spre a se sci ce resultate așteptă 
autoritatea școlară dela fie-care în deo
sebi, spre a’i înlesni pe lângă acesta 
controlulă și spre a se determina în fine 
direcțiunea practică a realisării ideiloră 
ce Statulă urmăresce prin învățământulă 
său pedagogică ;

e) Arătarea amănunțită a materialu
lui necesară studiiloră pentru perfecta 
loră înțelegere;

f) Disposițiunile ce ar trebui să cu
prindă legea instrucțiunii cu privire la 
aceste școli și la numirea învățătoriloră, 
drepturile de cari ei ară urma să se bu
cure ;

g) Decă n’ar fi bine oa școlele nor
male de învățători să aibă o secțiune 
specială cu studii administrative și juri
dice mai întinse pentru pregătirea de 
notari și perceptori rurali, în vedere ca 
timpulă acestei funcțiuni să nu sa mai 
acorde decâtă în basa diplomei date de 
aceste școli secțiunea administrativă ;

h) Cestiunea ateliereloră de meserii 
și a șcăleloră primare de aplicațiune, a- 
lipite pe lângă fie-care din institutele 
pedagogice de învățători.a

Pentru începerea importantei lucrări 
ce vi-se încredințeză, cu ondre vă invită 
să vă presentațl la Ministeră in rjiua 17 
ale curentei, ora 10 a. m. de unde vi-se va 
pune la disposițiune o cameră anume 

pentru întrunirea D-vostră în comisiune 
precum și materialulă anterioră, de care 
dispunemă cu privire la reorganisarea 
școleloră în cestiune.

Autoritatea școlară vă va arăta cu 
acestă ocasiune verbală vederile sale 
asupra puncteloră mai susă enumerate.

N’am, credă, nevoe să adaugă, că 
Ministerulă doresce a posede proiectulă 
Domnia-vostră câtă mai neîntârdiată 
în considerația, că elă trebue definitivă 
pregătită și imprimată pentru viitorea 
sesiune a Consiliului generală de in
strucțiune.

însemnătatea problemeloră didactice 
și administrative, ce amă avută ondre a 
pune în desbaterea D-vostră, mă asigură 
de buna-voința și zelulă cu care veți con
tribui la norocita soluțiune a reformei 
proiectate.

Comisiunea instituită are printre 
membri săi pe D-uii: Stoicescu, revisoră 
școlară în capitală, Scureiu fostă direc- 
toră ală școlei normale de institutori în 
Bucurescl și adl revisoră școlară în Ba
cău, V. Păunii profes. de limba rom. ală 
Alteței Sale principelui Ferdinandă și 
prof, la liceulă S. Sava, Antonescu Re- 
muș Meisner, directorulă școlei normale 
„ Vasile, Lupii- din Iași și V. Gr. Bor- 
govanu prof, de pedagogiă la scăla nor
mală de institutori în capitală. Comisiu
nea acesta a ținută pănă acuma 6 șe
dințe. Din hotărîrile sale de pănă acum 
se potă semnala ca mai momentuose 
următorele; 1. Școla normală de învă
țători va dura 6 ani, (adl are numai 4 
ani) avend 1 scolă pregătitore de 1 ană, 4 
clase pentru cursurile directe și cl. 5 
pentru practica pedagogică. In scopulă 
ultimă se va înființa negreșită pe lângă 
fiăcare scolă normală și câte o scolă de 
aplicațiă. 2. Sciințele pedagogice (cari 
pănă aci erau restrînse la ună singură 
ană) se voră face în ultimele 3 clase. 
3. Limba francesă se introduce ca ună 
nou studiu; asemenea cântarea, gimnas
tica, esercițiulă militară și lucrulă de 
mână. Din ocasiunea esameneloră, ce 
decurgă chiară acuma și la cari membri 
comisiunei iau parte ca profesori și de
legați ministeriali, comisiunea șl a amâ
nată ședințele pănă la 1 Iulie. Vă voiu 
comunica la timpulă său în resumată lu
crările acestei comisiunl.

Filoxera în viile dela Tokay și Mediașu.
Devastările causate de filoxeră în 

viile dela Tokay au luată dimensiuni 
așa de mari, încâtă astădf nu mai este 
viă, care să nu fiă distrusă de filoxeră 
în măsuri îngrozitore. Ba chiar și viile 
unoră orașe singuratice, cum suntă ora
șele Mad, Tellya, Bodrog-Keresztur, 
Erdobenye și Tolcsa, S. Pa ak și S.-A.- 
Ujhely în cea mai mare parte suntă 
atâtă de distruse, încâtă în o parte a 
loră nici în anulă acesta nu voră mai 
fi struguri, er peste ună ană doi viile 
voră fi distruse cu desăvîrșire. Paguba 
este ne spusă de mare. Tokay-ulă avea 
14,521 jugăre catastrale plantate cu 
viiă; acestea prețuiau în sumă minimă 
10,164,000 fi. Venitulă anuală ală viiloră 
socotită după jugărele catastrale face 
4.480,000 fi., după cari statulă avea ună 
venită de 50,000 fi. dare, plus darea 
de capă și de câștigă a locuitoriloră din 
38 comune ținătore de Tokay, care dare 
se evalueză la 35—45 mii fi. Se mai 
adauge apoi darea de consumă socotită 
în 57—60,000 fi., așa că priu devastarea 
acestoră vii singură statulă perde ună 
venită anuală de 140— 150,000 fi. Pentru 
a cunosce mai bine lovitura ce amenință 
comitatulă Zimplinului din partea filoxe
rei, vomă aminti și aceea, că 60,000 lo
cuitori curată maghiari din susă <j1S0le 
38 de comune voră rămâne fără pâne.

In urma constatării, că la Mediașă 
s’a ivită filoxera, „Sieb. Deutsch TgblttA 
a primită următorea corespondență :

„Ca ună focă s'a lățită în 15 1. c. 
prin orașă scirea înspăimântătâre, că in- 
structorulă ambulantă de viierită ală 
comitatului a constatată în viia văduvei 
Breckner esistența filoxerei. Numai decâtă 
9’a trimisă o comisiune, care a pusă 
afară de totă îndoiela spusele instruc
torului.

O viță desgropată a arătată, că pe 
firele rădăciiiiloră umflate de împunsă
turile insectei ședă rîndurl întregi de 
insecte distrugătore. La momentă s’a 
făcută arătare telegrafică la îualtulă mi
nisteră.

Er aici s’a întrunită o comisiune 
întărită, ca să caute alte locuri infectate 
și să se convingă, pănă unde a progre
sată infecțiunea.

Existența filoxerei se pote ușoră 
constata. Deja îmbrăcămintea exterioră 
a locuriloră infectate este caracteristică. 
Suntă cercuri prin viie, în care, în mij- 
loculă celorlalte vițe bine desvoltate, 
vegetația nu voesce să progreseze. Frun- 
dele suntă de o verdeță palidă și mici. 
Lugerii, îu contrastă cu cei lungi și să
nătoși din giură, suntă scurțl, der des- 
voltațl și cu struguri.

Locurile infectate facă impresiunea 
ca și când vegetația ar fi rămasă înapoi 
din causa pământului rău. Desgropândă 
dela periferia acestui cercă o viță sănă- 
tosă, se vădă semnele caracteristice de 
mai susă : umflături pe firele rădăciniloră 
și pe ele filoxera.

Vița sufere 3—4 ani acestă flagelă, 
apoi începă frundele a îngălbini dela 
margini, lemnele se subție și vița piere. 
Filoxera părăsesce viia mdrtă, și de aceea 
în centrulă locului infectată să găsescă 
puține insecte seu nu se găsescă de locă, 
der la periferia pe vițele sănătose la 
aparență se găsescă forte multe.

Lățirea filoxerei se întâmplă prin 
transportulă vițeloră, prin lucrători etc, 
der forte ușoră și prin vântă, când in
secta ia forma aripată, ceea-ce se în
tâmplă din Iulie pănă îu Septemvre.

Aici a sosită comisarulă țării Dr. 
Horvâth pentru a lua măsurile corăs- 
pundătore. Pote nu sperămă înzadară, 
că lățirea teribilei insecte nu e încă ge
nerală și că va succede prin ardere și 
tractare cu carbonă-suflată a locuriloră 
infectate oprirea nimicirii tuturora vii
loră. Decă acesta nu ar fi posibilă, mi- 
seria ce amenință ținutulă nostru este 
imensă. Astădl s’a începută delimitarea 
locuriloră infectate în viile cunoscute 
pănă acum ca atacate.“

Literatură.
„Revista catolică11, c|iarU bisericescă, 

apare odată pe lună și costă pe ană 6 
fl., pe */2 ană 3 fl. Directoră Dr. Vasiliu 
Lucaciu din ȘișeștI (Laczfalu, p. u. Fel- 
sobânya) — Fascicululă 6 de pe Iunie 
conține : Alocuțiunea Papei dela 24 Maiu 
a. c.; Sclavagiulă africană (urmare); Ex- 
tasele, medicina și biserica (urmare); Des- 
binarea grecescă (urmare); Esistența și 
Representațiunea cerului și a infernului 
înainte de creștinismă, precum și la po- 
porele necreștine; Cânteculă clopoteloră 
(poesiă), de Veturia Lazară de Purcă- 
rețl; Misiunile catolice (urmare), de Dr. 
Demetriu Radu ; Corespondență; Revista 
contimporană.

AmiculQ Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 16 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cole 
și costă pe ană 4 fl., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Negrațiti. — N-rulă 12 dela 15 Iunie 
conține : Consciiuța latinității între Ro
mânii din seculii trecuțl, conferență de 
V. A. Urechiă; Visuri (poesiă), de Th. 
Alexi; Măngăere nu mai era (poesiă), de 
G. Simu; Cugetări despre valorea și 
desvoltarea caracterului, de Dr. G. Si- 
lași; Influința mândriei, novelă org. 
(fine), de Paulina Rovinară; Cântăreța 
(novelă;; Nu este ochiu (poesiă), de G. 
Simu ; Diverse.

ULTIME SOIRI.
După cum comunică o tele

gramă din Berlină, acolo se sus
ține cu totă liotărîrea scirea, că 
Turcia s’ar fi alăturată la alianța 
triplă.

DIVERSE.
Consumația actuală în Parisu. 0 ga

zetă parisiană a cercetată cifrele consu- 
mațiunii din Parisă în vremea acesta, 

când există acolo o așa de mare popu- 
lațiune flotantă, venită cu scopulă d a 
visita esposițiunea. Și etă cifrele pe 
care le dă pentru diua de 11 Iunie cur. 
st. n.:

Carne de măcelăria . . 258.816 kil.
Pasări.............................. 38.000 „
Pește.............................. 37.194 „
Legume.................... 1.051.650 n

Intr’aceeașI di de 11 Iunie anulă tre
cută se consumase :

Carne de măcelăria . . 209.000 kil.
Pasări........................29.912 „
Pește...................... 23.938 „
Legume................. 423.450 „ț

TurburărT în Steyr. In sâptâmâna 
trecută au fostă seriose turburări în
Steyr. Lucrătorii fabricei de arme n’au 
mai vrută sâ lucreze și au începută a 
comite escese spărgândă ferestri și de- 
vastândă prăvălii. Armata a pusă capătă 
turburăriloră. Escese sângerose au fostă 
și în Kladno din Boemia, unde lucrătorii 
ceruseră liberarea unui colegă ală loră, 
care fusese arestată. L’au și liberată cu 
puterea, atacândă poliția, spărgândă fe- 
restrile primăriei, dârîmândă și devas- 
tândă locuința directorului de mine 
Bacher. Sosindă gendarmeria, a făcută 
usă de arme, omorîndă pe doi lucrători 
și rănindă pe mai mulțl. Mulțimea în
furiată ataca pe gendarml, sparse feres- 
trile primarului. A sosită din Praga ar
mată și gendarmeriă multă ca sâ pună 
capătă turburăriloră.

Evreii în Serbia. Banca austriacă 
(Lănderbank) a dată impulsă la imig
rarea a o mulțime de Jidovi în Serbia, 
cari prin activitate loră comercială au 
adusă economicesce pe Austro-Ungaria 
în nume râu. Regele Milană, din causa 
deseloră sale perplesitățl bănescl a fostă 
nevoită să favoriseze după putință jido- 
vismulă internațională îu Serbia. Minis- 
trulă radicală însâ vrea sâ’ndrepte lu
crurile și a dată o ordinațiuue ca numâ- 
roșii jidovi austro-ungarl, cari locuescă 
în Serbia, ori sâ ceră naturalisarea, ori 
să părăsescă țâra.

Seceta în Mesopotamia anulă acesta 
e în atâta de mare încâtă, în locurile 
unde nu esistă irigațiunl, nu se vede 
nici ună firă de erbă. Tote cerealele ne
supuse irigațiuuei suntă cu desăvîrșire 
uscate. Dela 3 15 Ianuarie n’a cădută o 
picătură de apă. Acestă faptă e cu to- 
tulă estraordinară. Acestea suntă comu
nicate de d. Metaxas din Bagdad.

Cnrsnlâ la bursa de Viena

CTirstilu pieței Brasovu
din 27 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintu românescii - n 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI- - - „ 9.41 n 9.45
Lire turcescl - - - „ 10.65 10.70
Imperiali - - - - „ 9.65 r 9.70
Galbinl „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Albiuau6u/0 n 102— n _ .__

50/» r> n u /n „ 98.59 99—
Ruble rusescl - - . n 122— „ 123.—
Discontuln - - - - 6‘/2-8“/0 pe ană.

din 26 Iunie st. n. 1889.
Renta de aură 4% ------
Renta de hârtii 5°/„ ------
Imprumutula ciiloru ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

osța ungare (1-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

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

ostil ungare (3-a emi^'une) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - .
Bonuri cu clasa de sortare - - . .
Bonuri rurale Banath-Timișh - - -
Bonuri cu cl. de sortare - - - .
Bonuri rurale transilvane - - - .
Bonuri croato-slavone ----- 
Despăgubirea pentru dijma de vinU 

unguresca ................................
Imprumut.ulU cu premiulti unguresed 
Losurile pentru regular ea Tisei și Se 

ghedinului
Renta de hârtii austriacă ... 
Renta de argintă austrieci - . - 
Renta de aură austrieci - - - . 
LosurI din 1860 ------
Acțiunile bincei austro-ungare 
Acțiunile bincei de credita ungar. 
Acțiunile bincei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- - - - . . 
Napoleon-d’orI ------- 
Mărci 100 împ. germane - - - 
Londra 10 Livres sterlinge - - -

100.60
94.60 

148.—

99.90

112.60
1CM.90
104.90
101.90
104.90
104.90 
105—

99.50
189.50

126.25
82.75
83.50

109.20
140.50
906—
312.50
301.50

5.67
9.46*/,

58.25
119.25

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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primesce în comisiiine efeetnirea de plăți si 
încassări atâtii în interioruliî țerei câtiî si 
în străinătate.

hîi.4

8

ABONAMENTE

Cumpără, vinde și amaneteză monete. efecte 
și CUpone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. si se recomandă în deosebi 
esecntarea în cerniși line a ori-cărei 
ținui de bancă în România.

Informațiunl mai de aprope se potu lua 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8 2

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

1 s X

pentru 
transac-

dilnicu în 
ore d. a.

B i
I fi E 
I
I

i •'\<’’v A/X> /<JX»■ ‘_A v\■ J

y EXPOSIJ1UNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS. § 

8 Ocasiune unica penlrii vîsitatorii români! 8
fi A SE ADRESA s “Uc® fiA SE &ORES& eGEAND HOTEL DACIA

41. Boulevard St. Michel. Paris.
Hotelierii românii. Bucătăria româml-francesâ.

COOKXXXXXXXXXCOCvWOC/

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România si străinătate
trei luni..........................................................
șese luni ....................................................
unu anu..........................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria

anu.
șese luni. 
trei luni .

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

s

)

2 fi. -
1 11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se fac.fi mai ușorii și mai

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

franci.
franci, 
franci.
repede prin

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?4

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statil r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

■Budapesta—IPredcalA
Trend© Trenu 
por- jaccele- 
sine ratu

Trenu
omni- ' Trenu 
bns mlxt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

I

I
Vârad-'V eleneze 
Fugvi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare 4.18

5.46
LOÎ
7.11

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdca 
Uidra 
Vințulu de 
Aiud
Teinșu 
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașh 
Elisabetopole 
Sighișdra 
Hașfalfeu 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

susO

Timișu
Pretlealii

BucurescI

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34

i 1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32

I 8.17
8.37

I 9.06
9.45
1.55
2.53 6.15 

| 3.28' 6 47 
|~9~35 “.50

’>.32

BucurescI 
g jțl Priileahi 

9.28 
11.38 

1.51 
2.11 
2.19 
2.32 
2.55 
3.38 
4.01 
4.23 
4.49 
5.31 
5.40 
6.12

Timișu

IPregleaiA- BSîidajîesâa
iTrende Trenu I I Trenu 'i

per- mccele- j -irenu I omni-
| sâne ratu ■ mlxt i bus

7.30 *) 11 Viena
1- 9 ' 1.14 5.0.i Hiirtaprxlu

Brașovu

Feldiora
Apața
Agostonfalva
HomorodU
Hașfal&u
Si glii sora
Elisabetopole
Mediașîi

Copșa mică

Micăsasa
I 6.24 Blașiu

6.38 Crăciunela
6.56 Teinșu
7 2o Aiuda
7.48 Vințulu de
9.13 Uiora

10.04 Cucerden
10.12 Ghirișu
10.19 Apahida 
îî:S c,u’iu

12.11 Nădășela
12.29 Gîlubău

1.10 Aghireșh
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 Ciucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsârheli 
Vârad-V eloneze

I
Oradea-mare '

P. Ladâny
Sznlnok
Bn tlnpeHtn

Viena

5.54
6 39
7.13
7.4.5
8.32

Mgireșii-Bai<!o*ii-BSistri<a

Murâșa-Ludoșu 
Țagd-BudatelecU 
Bistrița

susa

_ '.'.12
9.11

1.45
2.32

4.51 1 i ». 1 7 7.07
•>,3. 7.44
»i 15 8.09
6.13 8.29
7.31 9.07
9.09 10.34
9.33 10.46

10.02 11.09
11.04 11.35
11.24 12.19
11.39 11.59
11.57 12.15
12.30 12.43
12.45 12.55

1.13 1.07
2.18 2.11
2.48 2.33
2.56 2.40
3.14 2.46
4.01 3.27
5.28 4.47
5.56 5.08
6.45 5.32
7.06
7.22
7.37 6.11
8.03
8.24 643
9.04 7.12
9.20
9.37
9.55 7.51

10.20 8.17
10.47
10.57
11.04 A42
11.19 8 17 10.50

1.19 pH>S 1 33
3.31 1 1 51 3.29
6.30 l.o5| 7.45
1.40 7.15; 6.05|

B'-Pcsta-Aradu-TeiusTeius-Aradu-lB.-B^sta € opșa-mică-SiMigi
l—--------  ------.---------------------------—d      _ __________________ j______________________

Trenu I Trenu Trenu 
omni- de de 
bus pers pers.

Trenu I
mixt ,

Trenu 
de 

pers.

6.22 Szolnok
7.23

Aradu

3-40 Teiușfl
Alba-IuliaT.l'i 9.30

12.38 Vințulu de
5.36 Șibotu

joșii

Qo
B =
o p.
H
C
S g.

«3 
o 
p
a

Glogorațh
Gyorok
Paulișu
Iiadna-Lip
Conop
Bfirzava

ISoboi'șinti
ZamU
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia 

l|Șibotii
Vințulu de
Alba-Iulia
|Teiușu

ova

josa

2.17
2.37
3.37
4.05
I 27

8.55
9.54

10 42
3.53
4.29 6.06 Or^tia 

g 18 Simeria (Piski) 
Deva
Branicica

4.41
5.05
5.17
5.38

Tos
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

6.43
6.55
7 14|Uia
7.46
7.57]
8.42:
9.11
9.39!
9.55

10.13'
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24 Viena

Gurasada 
Zamîl 
Soborșinh 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szoluok
BurlagicHt n ti S.15

1.40 6.05

1.42
2.32

Trenu 
mixt Copșa-mică 2.05 4.35

Șeica mare 2.38 5.05
Lomnești. 3.22 5.46
Ocna ~£-l 3.46 6.17
Sibiiu 8.35| 4.18 6.40

Siliiiu- Copția-mică

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna :!"I 9.37 10.14
Lomneșa 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-micâ 11.09 11.35

SiniCB-ia (Piski )-l>etr<»șeiii Petroșeni Simeria(Piski)

Cucerdea -Oșorlieiu<
5.35 HGe$;limialu sftsescu 
60111 _ .
6.44 _ r- Cncerden 
7 44 Che’a

Ludoști
M.-Bogata 
temuta 
Sân paula 

------ Mirașteu

Osnrhpin

3.05
3.35
3.51
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08

Simeria
St.reiu 
HațegU 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșani

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36 Aradu
3.52 Aradulti nou
4.03 Xemeth-Sâgh
4.47 Vinga
7,30 Orczitalva 

~~5Ț Merczifalva 
— — Tiiui'-ora

!'O5------- :----------

i
6.47 11.54 PetroșenI 9.36
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 1'1.58

10.02 2.23 pui 11.42
11.02 P Hațega 12.23
11.501 3.53|streiu 1.1212.30| 4.25|simeria 1.51

A nul ii — Timisog*»

426 Reghinul-săs. 7.35

5.12
5.55
6Ă1
7.26
8.14
8.50

Ti ni I șo r a—A r a d ii

6.12 4.12Timișora
6.36 4.38 Merczifalva
7.01 5.01 Orczifalva
7.30 5.29 Vinga
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh
8.13 6.04 Aradula nou
9.04 6.50 Aradu

G«liiri*g'i Turda

BBisI rîța-lS Itre.M'g-Ijggdoșii Ghirișii

Turda

"64§
9.3511

I 4.30| Bistrița
7.27 Țagu-Budatelecu 

111.  Mureșu-Ludoș u

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

He^liiuulii săseseA- 
Oșorlieigi-Cggcerdea

Reghlnul-sâs.

I
I

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2 04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Oșorhelu

Mirașteu 
Sfinpaula
Iernuta
M. Bogata 
Ludoșa 
Cheța 
Cucerdea

1
8.25 8.-

10.- 9.49
6.45 12.15 10.20
7.05 12.35 10.39
7.28 12.58 11.02
7.50 1.19 11.23
8.23 1.49 11.53
8.31 2.02 12.06
9.12 2.18 12.22
9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l nie<J

Turda-<> li iris ii
1

I
9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghirișâ

Simeria (Piski)
Cerna

8.29 3.19 țl>ie,l61lt
I 8.50 3.40

2.18
2.39
3.118

Mțrliițora—Odorheiu

Sighișora 
Odorheiu

l'nicd.-Simeria (Pisk
Odorheiu—Sig liișora

==-. iluiedura
6-—iLem» 

| 8.56.Simeria
6.05 Odorheiu
9.12j;Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.

9.30
9.56

10.15


