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Cu I Octomvi'c tSSf> stiltt veehiu 
se deschide non abonainentft la care In
vităm u pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Pretulâ abonamentului: 
j

Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni (5 fi., pe unii anii 12 fi.

Pentru Koniânia și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unti 
anu 40 franci.
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Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Atlministraținiiea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 29 Septemvre v.

Țarulti Rusiei sosesce acfl în 
BerlinQ.

De astă ernă se totu vorbesce 
de contra-visita, ce era datoră să-o 
iacă Alexandru III împăratului Ger
maniei. Acesta visită s’a totu a- 
mânatâ pană acuma, când lumea 
începuse deja a crede, că Țarul'! 
nu mai vrea să dea față cu Wil
helm II. In cele din urmă înse a 
trebuită să-șî calce pe inimă Ale
xandru III și se împlinescă, deși 
forte târziu, un actă de curtuoasiă, 
ce nu’lă putea încunjura.

întârzierea contra-visitei Țaru
lui dovedesce mai viu ca orî-și ce, 
că în timpulă din urmă raporturile 
dintre Germania și Rusia numai 
amicabile și intime n’au fostă.

E cu atâtă mai bătătore la ochi 
întârzierea acesta, cu câtă s imă, 
că împeratulă Wilhelm îndată ce 
s’a suită pe tronă s’a grăbită a 
merge la Petersburgu spre a împlini 

dorința ce bunicul său Wilhelm I 
a esprimafjo pe patulu de morte, 
ca se cultive amiciția cu Rusia.

Dintre tote curțile "eunopene 
cea dela Petersburgă:. a fostu cea 
dinteiu, care s’a bucurată de a- 
tențiunea deosebită a noului dom
nitor ă ală puternicului imperiu 
germană. Cu atâtu mai multă 
a trebuită der seresemță Germanii 
răcelă, cu care a primită Țarulă 
amiciția oferită și care s’a espri- 
mată în amânarea afară din calș 
a contra-visitei datorite împăra
tului germană.

De când cu visita împăratului 
Wilhelm la Petersburgu s’a schim
bată în adevără situațiunea și 
s’au petrecută lucruri, cari au pro
dusă din ce în ce mai mare în
cordare între aliații de odinioră. 
Principele Bismarck a demons
trată cu tripla alianță în contra 
Rusiei și totodată a vătămată în 
modă însemnată creditulă ei prin 
aceea, că l’a esclusu de pe pie
țele de bani germane. Rusia a 
răspunsă cu măsuri analoge și cu 
concentrarea de trupe la granițe.

Se nasce acum întrebarea decă 
în urma visitei Țarului la Berlină 
se voră îmbunătăți raporturile în
tre cele două mari împărății ori nu.

Foile germane suntă forte re- 
servate în acesta cestiune și pre
tindă că visita Țarului nu va ave 
nisce urmări deosebite și că prin- 
trensa nu se va schimba nimicu 
din starea actuală a lucruriloru. 
De rendulă acesta însă foile ru
sesc! suntă acele, cari dau mai 
mare importanță visitei Țarului, 
numindu-o ună „evenimentă în
semnată “.

Se pare der că Țarulă șl-a 
schimbată gândulu și că voiesce 
să facă o încercare de a se înțe
lege cu Wilhelm, II și se crede 
că la acesta a contribuită multă 
și temerea ca nu cumva să-i suc
cedă împăratului germană, cu o- 

casiunea călătoriei sale la Con- 
stantinopolu, a îndemna pe Tur
cia <să se alăture la tripla alianță.

După părerea altora Rusia 
nici nu se gândesce la o apropiere 
de Germania și Țarulă îș! împli- 
nesce numai o datoriă de cur- 
toasiă întățișându-se aȚi la curtea 
germană.

Câtă pentru Germania nu mai 
încape îndoielă, că ea nu numai 
că a dorită, der a și Lucrată 
necurmată in direcțiunea de a sta
bili o înțelegere cu Rusia. Demon
strațiile cu tripla alianță, răsboiulă 
în contra rubleloră rusesc! și 
altele au urmărită ună scopă în
doită: deî;..a arăta, că Germania 
pdte fi.și fără amiciția Rusiei și 
de altă parte a face o presiune 
asupra Rusiei tocmai în favorea 
unei apropiări a ei de Germania.

Cumcă principele Bismark n’a 
perdută încă speranța de a se în
țelege cu Țarulă, dovedesce și 
iaptulă, că densulă a sosită cu 
întrega sa familiă la Berlină, ca 
se ia parte la întrevederea mo- 
narchiloră, cu tote că Țarulă 
vine fără ministrulă seu de es- 
terne.

AZi Bismark este mai bine pre
gătită și îngrădită cu alianțele 
sale, densulă pdte der se pună 
condițium. Primi-le-va Țarulă?

Acesta este marea întrebare a 
momentului și dela deslegarea ei 
într’ună sensă seu altulă depinde 
pacea Europei.

zdihst
Amiciția franco-rusă.

In Algeria, în Cercle de Commerce 
de acolo, li-s’a dată o masă oficeriloră 
ruși de pe încrucișetorulîi rusă „Admirai 
Kornilov “, asistândă și generalulă fran- 
cesă Breart, comandantului corpului 19 
de armată, cu multi oficerl superiori și 
căpeteniile autorităților^. Președintele 
cercului bău pentru Țarulă, pentru 

națiunea rusă și pentru oficerii în- 
crucișetorului. Generalulă Breart dete 
apoi espresiune simțăminteloră de sim
patia ale armatei franceze de uscată și 
de apă pentru frații loră de arme ruși, 
și’șl esprimâ convingerea, că în diua 
luptei Rușii și Francezii voră lupta la 
olaltă. Generalulă îșl goli paharulă pen
tru gloria ambeloră stegurl. Comandan- 
tulă corăbiei mulțămi cu ună toastă 
pentru președintele republicei, pentru 
guvernatorulă generală ală Algeriei, ge
nerală Breart, și pentru armata franceză. 
In numele poporațiunei saluta primarulă 
Guillemain pe ospețl, esprimându’șl pă
rerea de râu, că nu’șl pdte manifesta 
viile și adâncile sale simpatii pentru Rusia 
în limba rusă. După elă bău consululă 
rusă pentru Francia și Rusia, deputatulă 
Letellier pentru amiciția ambeloru na
țiuni, prefectulă pentru Țarulă și pentru 
consululă rusă ș. a.

JLnspecțiune rusă la graniță.

Noulă comandantă ală districtului 
militară rusescă de sudă, generalulă 
Dragomirov, a sosită în Chievă, de 
unde se va duce în tote locurile de 
garnisonă ale districtului, ca să inspec
teze trupele. Cu acestă ocasiune va 
inspecta cu deamăruntulă și locurile în
tărite dela graniță, precum și materialulă 
de răsboiu.

Prințulu Ferdinandu alu Bulgariei,

a părăsită Bulgaria pe două săptămâni, 
ca să visiteze pe mamă sa, princesa 
Clementine de Coburgă în Ebenthal 
(Germania). Principele va lipsi vre-o 14 
Zile din țeră. Elă a publicată următorea 
proclamația:

Cătră prea iubitulă nostru poporă! 
Părăsind ă pentru câteva dile principa- 
tulă spre a visita pe înalta nostră mamă, 
Princesa Clementina de Sachsen-Coburg- 
Gotha, precum și câteva rudenii de 
aprope, numimă în puterea art. 19 ală 
constituției ca plenipotențiată ală nostru 
și predămă conducerea țârii în timpulă 
absenței nostre ministrului nostru de in
terne și ministru-președinte Stambulow, 
despre ceea ce încunosciințămă pe iu-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Coda de peru la Chinezi.
Intr’adevără este o mărturisire, care 

mă blameză, însă, durere, e adevărată: 
încă acum ună ană îmi imaginamă eu, 
că figurile de porcelană, ce se clatină, 
cu espresiunile feței, ce-mi reamintescă 
spasmurile băutoriloră de bere de Mun- 
chen și cari se aflau pe căminulă buni
cei mele, suntă copii fidele ale fiiloră 
imperului cerescu. Celă puțină acelea 
ale celoră mai voluminoșl dintre ei, cari, 
după o convingere mai lățită, adoră ca 
delicateță rimele în sosulă de vaniliă, 
cari portă în locă de ordine pene de 
păună și se numescă mandarini.

Pentru sărăntocii chinezi, cari încă 
nu au ajunsă la pene de păună și la ro- 
tundimea pântecelui, valorau în fantasia 
mea desemnurile pestrițe ca substrată 
îndestulitoră, precum se pdte vede pe 
cutiile de tinechea cu ceiu.

Toți însă, groși și subțiri, dignitarl 
și purtători de lectici, purtau în intui-! 
țiunea mea mustăți uriașe, cari cu vârfu
rile’‘loră atârnau melancolică în josă, er 
ochii, . ca ună pendantu la aceste
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sculuri de pără ce arătau în josă, arătau 
totă așa de energică în susă.

Nimică nu era mai ușoră la acestă 
teoriă fisionanică forte convențională, 
decâtă a desemna capulă unui Chinesă: 
două trăsături dela mijlocă în susă — 
ochii, o trăsătură verticală — nasulă, o 
trăsătură orizontală — gura, două trăsă
turi în josă, forte lungi în spre afară — 
barba, — etă totă. Fața, de sine se în
țelege, galbină ca foile cele subțiri de ceiu, 
er îndărătă o codă de pără imposantă 
până la încheetura genunchiloră.

O! lucruri fantastice, cum umblă 
realitatea cu voi!

Chipulu vechiu și bună ală Chine- 
sului meu s’a ștersă pentru totdeuna,‘ca 
și pasiunea mea din tinerețe pentru jo- 
culă de-a-soldații, de câpd am vădută 
pentru prima dată pe representanții 
pântecoși ai imperului mangiurioă - chi
nesă, de când cu urechile mele am 
audită din buze chinezescl drăgălașulă 
Ching-ching.

Nu, domnii din Asia ostică nu suntă 
galbeni ca foile cele subțiri de ceiu, njau 
diagonale în față formată" din liniile p’re- 
lungite ale bărbiei și ochiloră, ei nu arată
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ca Pagodele (figuri ce se clătina) nici ca fi
gurile de pe cutiile de tinichea cu ceiu.

Der code de pără, vedl bine, că au, 
acesta e adevărată, code pănă la ge
nunchi, totuși cu părere de rău trebue 
să adaugemă, că cele mai multe dintre 
aceste code suntă de ață. Eu însu’mi 
le-am vădătă.

Spre a’ml distruge mai bine chipulă 
meu celă falsă de Chineză, mi-am câș
tigată de amici doi fii adevărațl ai im
periului de mijlocă.

Unulă este din partea nordică, din 
Peking, pe care Chinezii ’lă numescă 
raiulă pe pămentă, er Europenii, cari 
locuescă acolo, îlă numescă ună cuibă 
miserabilă; celălaltă este din sudulă im
periului, din cetatea Canton, „Parisulă 
chinezescă de astădl“, odinioră atâtă de 
dușmană străinilor^.

Este ceva urîtă din partea mea, ca 
să trădeză slăbiciunile amiciloră mei, 
însă dreptatea înainte de tote!

Coda unuia dintre prietinii mei con- 
fucianl nu era mai mare, ca o codă de 
cloțană, pe când ca/ o bucată de renume 

’îi atârna pe spinare o împletitură de 
ață mai lungă ca unăț metru.

Cât ma’m mirat însă, când aflai chiai- 
,că acestă codă chinezescă, unicul lucru care 

mi-a rămasă reală din chipulă fantasiei 
mele, era tocmai nechinezescă.

Nu tocmai de bună voiă îșl radă ei 
capulă pănă la crescetă, fii lui Han, 
după cum se numescă ei bucurosă, nu 
de bună voiă îșl înmulțescă ei toaleta 
loră cu acea bucată de podobă, care 
nu le stă bine,—este ceva îngrozitoră, 
der adevărată : coda chinezescă este codă 
tocmai așa de impusă, ca și cele mai 
multe code spirituale, ce ne atârnă în- 
dărătă nouă omeniloră cu cultură vestică

Era ună timpă bună în China când, 
în loculă codei celei țepene și aspre, flu
tura în aeră pe capetele bărbațiloră 
pără neîmpletită, — der acelă timpă a 
trecută de doi secoll, și decă vre-odată, 
ceea ce nu arareori se întâmplă, își aducă 
aminte omenii din imperiulă celă uriașă, 
că colo susă în capitala nordică domnesce 
o familiă domnitore străină, decă isbuc- 
nesce câte o rescolă obicinuită, în țâră, 
atunci primulă semnă ală simțemin- 
teloră revoluționare este, că fără de veste 
codele de ață seu de pără dispară și în 
loculă loră se arată perii neleall ai ca
pului;—fiecare fir de păr e o crimă de stat!

Coda e adecă semnulă supunerei sub 
Mangiurl
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bitulă nostru poporă. Dată. în palatulă 
nostru în Sofia la 26 Septemvre 1889. 
Semu. Ferdinands.

A bătuta la ochi, că prințulă Fer
dinands a ținută secretă acestă călăto- 
riă pănă acum, când a și întreprins’o. 
Prietenii prințului și ai guvernului său 
dică, că densulă a voită să evite discu- 
siunî publicistice ori diplomatice și dau 
cu socotela, că călătoria lui stă în strînsă 
legătură cu cestiunea recunoscerei 'sale 
de cătră Portă și de cătră celelalte pu
teri europene.

I’așici președinte alu Scupcin ei.
In cercuri independente de guvernă 

se vorbesce, că PașicI totă va fi numită 
președinte ală Scupcinei. Pănă acum 
domnia îngrijirea, că elă va pune pe 
tapetă, pe căi laterale, cestiunea dinas
tică prin aceea, că vrea să pună la cale 
o amnestiă generală. PașicI însă să fi 
dată asigurări liniștitore în privința a- 
cesta. Din contră se consideră în aceleșl 
cercuri ca sigură, că în tabăra radicali- 
loră se crează o oposițiune condusă de 
KaticI, în contra despotismului da par
tidă ală lui PașicI.

O adresă cătră Kegiua Natalia.
Comercianții și industriașii din Bel- 

gradă au trimisă Reginei Natalia o 
adresă de bună venire, în care se dice, 
că faptele cele mărețe ale Reginei suntă 
încunjurate de ra4ele gloriei ceresc!; ea 
a fostă o mamă plină de frăgedime a 
fiiloră loră, ea a îngrijită cu blândețe 
cerescă și cu bunătate ângerescă pe 
bravii loră frați, pe luptători; cu mână 
de mamă a ștersă multe lacrime și a 
netedită frunțile pline de griji ale ne- 
norocițiloră și ale celoră cari au suferită 
fără vină: ea a ridicată școle, în care 
s’au crescută caractere ; a întemeiată 
institute și biserici, unde se ’nvață ade- 
vărulă, dreptatea, blândețea și mărinimia; 
ea a fostă mama Serbiei. „T6te rugă
ciunile nostre fierbinți și sincere, tote 
mulțămirile nostre, tote lacrămile cele 
calde de iubire și de recuuoscință se 
unescu într’ună unică strigătă de bu- 
curiă: Fii-ne binevenită, tu mamă glo- 
riosă spirituală! Fie’țl dată o lungă și 
fericită viață lângă regele nostru Ale
xandru, speranța nostră“.

Regina Natalia a răspunsă, dicendu 
că acestă salutare îi insuflă speranță în 
viitoră și în dile mai bune. „A trăi în 
mijloculă iubițiloră mei BelgrădenI a 
fostă dorința mea permanentă, și între 
d-vostră și lângă fiiulă meu potă fi fe
ricită11.

SCIR1LE DILEL
„ Popularitatea “ lui Coloman Tisza. 

Din Sajă-Kaza i-se scriu lui „B. U.“ ur- 
mătorele: Sfântulă Coloman Tisza se 

bucură în țeră de-o groznîeă simpatiă, 
dovadă următorulă casă: Contele Sere- 
nyi a făcută o călătoria cu calesca' la 
Sajo-Kaza cu, scopulă ca s% .cerceteze 
pe baronulfi’, Radvanszky Bela. La o 
parte a drumului se aflau vre-o 40—50 
de dilerl, dintre cari Unuia, când vădit 
venindă p&- contete* Serenyi^ i-șe ' 'Dării 
că vine Tisza și numai decâtă strigă: 
„Vine Coloman Tisza“! Toți cei *fie '-.față 
răspunseră: „Să-lă batemă cu pietri !w Nu 
multă după acesta contele Serenyi se 
pomeni cu o pldiă de petri cădendă asu
pra lui. Contele .o luâ-la sănătosa, mul
țimea de dilerl fugi după.elă și numai 
cailoru săi sprinteni avu să le-, mulță- 
mescă, că a scăpată tefără. Contele Se
renyi a insinuată casulă la fisolgăbirăulă 
și a protestată în contra presupunerei, 
că elă ar fi Colomană Tisza.

5fc
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Propunerea istoriei și, literaturei. Mi
nistrulă ungurescă de culte Albin Csaky 
într’o ordinațiune mai nouă a sa. se 
plânge, că din causa lipsei de colecțiuni 
potrivite profesorii dela școlele gimna- 
siale. și reale n’au putută pănă acum 
să corăspundă recerinței de a se folosi 
în, propunere câtă mai deșăjde metod”'ă 
intuitivă, mărginindu-se a -foloki. acestă 
metodă mai cu semă numai lăj propu1- 
nerea sciințeloru naturale, er. nu și la 
propunerea istorieLși literaturei. Fiindă 
că profesorulă la propunerea artelcră 
naționale și străine, cum și cu ocasiu- 
nea cetirei classiciloră greci și romani 
mai în fiăcare oră are 'trebuință de ta
blouri,'modele etc. pentru a pute să im
prime în memoria eleviloră obiectulă 
propusă, și fiindcă la propunerea isto
riei fără o potrivită intuițiune este aprope 
imposibilă de a propune cu efectulă do
rită lucrurile întrebuințate odinioră de 
poporă și națiuni, obiceiurile acestora, 
modulă loră de vieță și instituțiunile 
loră culturale: din aceste considerațiunl 
ministrulă Csaky provocă pe directorii 
școleloră medii, ca să îndemne pe pro
fesorii loră subalterni să se silescă a în
mulți mijlocele intuitive necesare la 
propunerea istoriei și literaturei.

* * *
Unii patriotă voinicosu. Preotulă din 

Graiulu mică , diecesa Caransebeșului, 
vrendă să asigure esistența școlei româ- 
nesci de acolo, s’a apucată și banii (120 
fl.) cari avea să-i ia și ca învățătorii în 
comună, i-a strînsă și i-a depusă spre 
fructificare la o casă de păstrare, ca să 
se formeze ună capitală mai mare. No- 
tarulă comunală însă Ciky Lajos, în 
„patrioticiiu-i zelă ungurescă, și-a pusă 
în gândă împreună cu esecutorulă de 
dare să nimicescă acestă fondu școlară, 
(jicendu: „popa făcut fond școlar, iu ie 
dela el și pre iel“. Și sub pretextă, că

[ să ’ncaseze contribuțiune restantă de pe 
la nisce foști învățători, a căutată nota- 
rulă prin lada bisericii să- ia*lih^lulă( del' 
depunere, der preotulă avuse^. - -- 
îlă trimetă la episcopiă m Carânsebeșăj, 

De sigură, că vi
pune ,lă loculă' său pe '„vbinicoșiVlă“ no
tară ungură.

ală avusese ^rija să ^ărerje ce doinnescă în sînulă parti- 
>piă fn Carăhșebeșăj os^tfiistel ,
rȘri pilotă v p)anj61 jxanyi, *pfc ședințele partidei
oe '„vojnicosiVlă® no- î^(je'p.3ndțnțjlorj^ & yfsu discursulă, 

rostită .înaintea alegetoriloră săi dela
•J

Dare ' pe zaharu.;; Ministrulă Ungu
rescă de finanțe ordonă pe temeiulă art. 
3, § 26,.,^art. de lege XXIII din . 1888, 
ca. toți aceia, cari producă zachară .fă- 
rîmată ori făină de zachară dîn zachară 
deja'supusă dării, suntă îndatorați să 
provadă acestă zachară înainte de trans
portare din magazine, respective înainte 
de a fi. predată în comerță, cu mărci 
oficiale de . vindere ori de consumare. 
Pentru procedura ce e a se observa cu 
acestă ocasiune suntă dătătore de mă
sură tote acele disposițiunl, ce suntă cu
prinse pentru vendarea oficială a zacha- 
rului-candelă și a sirupului în ordinați- 
unea Nr. 49.952 dela 21 Augustă. 1888.

$
, Cestiunea transferării școlei teologice 
'unguresc! din Aiudîi la Clușiu a provocat 
vii deșbaten în adunarea districtului bi- 
sericescă reformată, ce Se ține în Clușiu. 
Intre alții, însuși episcopulă Dominik 
Szâsz a susținută propunerea de a se 
face atestă transferare. Cestiunea acesta 
se discută de întregă pressă ungurescă 
din Ardelă. Unele diare suntă pentru 
transferare, altele suntă în contra trans
ferării din motive „naționale11 unguresc!.

* 
-f' ft

La universitatea din Clușiu s’au în
scrisă pentru semestrulă primă ală anu
lui scolastică curentă: 230 juriști, 156 
mediciniștl, 90 la filosofiă, 36 la sciințele 
naturale, 56 la farmaciă. Cu totulă 568, 
mai multă cu 38 ca în primulă semestru 
ală

amănunte 
ale arma- 
lua parte 
de trupe.

anului scolastică trecută.
* $

Manevrele armatei române. O scn- 
sore adresată din BucurescI „Corespon
denței politice11 din Viena dă 
în privința mareloră manevre 
tei românescl, la carl voră 
unități luate din tote corpurile
Se regretă, că cerințele bugetare au im
pusă, în anulă acesta, ore-carl restricți- 
unl în privința concentrăriloră și că nu
mai ună corpă de armată a fostă întru
nită în întregulă său pe picioră de pace, 
der se speră, că în anulă viitoră se va 
pute concentra celu puțină ună corpă 
de armată pe picioră de resbelă spre a 
da manevreloră pe câtă se pote imagina 
resboiului.

în
I.

*

Musica orășenescă va da Duminecă 
13 Octomvre st. n.’ în sala otelului Nr. 

alu doilea concerts cu ăbonamentil.

x; Darea de semă a lui Iranyi.
. Ami. vădută ce a disă Tisza și ce 
i-a răspunsă Ajjponyi. Ac.țim să vedem

comitatele bastione ale consti-

cuteză a garanta, că asemeni 
se voră mai repeți ? Cine pote

Bekes, între, al tele:
„După discursulă dela Oradea-mare 

ală ministrului-președinte, esistă ihten- 
țiunea’’, ca în viitoră funcționarii comita- 
teloră?-și orașeloră să fiă numiți de gu
vernă,. Decă acestă plană, ce l’a avută 
pănă acuma numai oposiția moderată, 
se va esecuta, atunci puterea guvernului, 
care și acuma este peste măsură de 
mare, va deveni și mai mare, pe când 
dreptulă, ce este reservată controlei, nu 
oferă o garanțiă de ajunsă“.

„Acestă inovare n’am pute-o aproba 
din punctă de vedere ală libertății nici 
atunci, când țera ar fi pe deplină inde
pendentă, cu câtă mai multă însă nu 
trebue să ne tememă de ea în acestă 
stare de dependență, în care ne aflămă 
față cu Austria și cu cercurile decidătore 
ale Vienei. Istoria ne admonieză, să ne 
reținemă de așa ceva.11

De câte-orl n’a fostă în periculă li
bertatea Ungariei, de câte-orl n’a fostă 
apărată de nimicire de cătră comitate, 
ori cu arma în mână, ori prin resistență 
pasivă? De aceea legislațiunea dela 1848 
a numită 
tuției.

Cine 
cașuri nu 
să ne garanteze, că constituția nu se va 
mai suspenda niciodată, ori că nu se va 
scurta în modă însemnată? Cine ar voi 
se jure, că dieta nu se va disolva nici
odată și că nicl-odată guvernulă nu va 
conduce afacerile țării fără controla cor- 
puriloră legiuitore? și cine ar elice că 
este cu neputință, ca ună guvernă rău- 
tăciosă cu ajutorulă corupțiunei, care la 
noi durere nu e necunoscută, va aduce în
suși corpurile legiuitore acolo, ea să fiă 
aplecată r. jertfi drepturi însemnate ale 
țării? Cine îșl va ridica în asemeni ca
șuri cu putere vocea în interesulă susți
nerii constituției, decă municipiile voră 
dispăre din vieța publică seu decă voră 
pierde totă însemnătatea loră?

Aceia, cari uită învățăturile istoriei, 
ori credă, că acum drepturile națiunei 
suntă asigurate pentru veciă, asigurate 
cu deosebire atunci, când o armată pă
trunsă de ună spirită străină ține țera 
ocupată, aceia n’au învățată din istoriă 
nimicu.

Nu dică, că administrația nu trebue 
să se îmbunătățescă, din contră, der 
eu credă, că acestă țintă se pote ajunge și 
conservândă sistemulă de alegere. Nu-

Acum de curend când îi succese în fine 
guvernului mangiură-chineză să învingă 
triburile sălbatice de pe insula Formosa, 
cea dintâiu acțiune de stată importantă 
a fostă, că afară de ună numără mare 
de călindare chinezescl, s’au împărțită 
barbariloră umiliți de cătră polițiă o 
mulțime nespusă de briciuri.

Acum stăpânesce și pe Formosa coda 
suriă a sclăviei, și capetele săpunite ale 
sălbaticiloră fii ai țărei răsvrătite trebue 
să le târăe murmurândă.

Și piciorele schilăvite, ce te uimescă 
multă, ale Chinezeloră, cu cari fugă ele 
împlntecindu-se și legănându-se ca 
rațele cele tinere nu suntă nisce năs- 
cociturl ale gustului chineză grotescă, ci 
nisce semne impuse de supunere siib mâ
nioșii Mangiun.

Nu este întregă metoda acesta in- 
geniosă și practică? Este ore unu mij- 
locă mai bună, să ții în freu capete 
cutezătore, decâtă se le ții strînsă legate 
de code?

Și ce ușoră pote fi tăiată ună 
capă, decă cu stânga apuci coda, er cu 
drepta îlă tai!

Pe Chinezele însă poți să-le câștigi 
lesne prin vanitatea loru femeiască.

A fostă de ajunsă, ca ună seculă 
întregă Don Juanii mangiurianl să de
clare piciorușele în miniatură de forte 
de gustă și cu c/ric, ca să capaciteze 
pe tote frumosele cu ochii lungărețl, că 
nimică nu este mai frumosă ca unu pi- 
ciorușu, care nu este mai lungă deccâtă 
o mână de copilă.

Și acum credă ele, cu tote durerile 
ce le simtă când se strângă în șindre, 
tot așa de tare în frumsețea^acesta, ca și 
compatriotele nostre în farmecul turnurei, 
și ele totă atâtă de puțină renunță la 
piciorele loră micșorate în modă artifi
cială, pe câtă de puțină europenele re
nunță la ală loru je ne sais quoi mărită 
în modă artificială.

Bărbații chinezi din contră, cari de 
altmintrelea numai păru pe dinți n’au, 
mai că i-ar fi primită și p’aceștia, numai 
să’șl păstreze părulă pe capă.

Au cursă rîurl de sânge, au fostă 
măceluri în muprinsulă întinsei împărații 
chinezesci, mai nainte de a aterna la 
fiecarș. capă chinezescu Janțulă de pără 
alu umilinței.

Care voiesce să scie, de be crudiml, 
de ce crâncenii ’ grozave e capabilă cea 
mai înaltă speciă a lumei animalice, 

species homo sapiens, acela să cețescă is
toria acestoră timpuri, când China se 
revoltă în contra codei, istoria înfrico
șatei periode de sânge a- lui Chang- 
Hsien-Chang, față de care Caligula ne 
apare ca ună mielă plină de blândețe, 
și ale cărui fapte trecă peste fantasia 
lui Flaubert, orl-cât de crâncene apar în 
romanul său „Salambo11 cruzimile punice.

In timpulă de mai nainte purtau 
chiar și Europenii în China, îndată ce fu 
impusă purtarea codei, acestă bucată de 
toaletă.

Martin Martini, ună Jesuită germană, 
care trăia, pe timpulă cucerirei Chinei 
de cătră dinastia mangiurică a lui Ching, 
.în imperiulă cerescă și care ne-a lăsată 
nouă „ Historia belii tartaricF, ce tracteză 
tocmai despre acestă cucerire, se tunse 
și elă cu totulă, ceea ce în urma tunsurei 
sale îi fu forte ușoru, când victoria .fu 
în.partăa fiiloră nordului, și chiar astădl 
consideră misionarii xcatolicl din China, 
că e mai potrivită causei loră; ,să se 
îmbrace și să se friseze chinezesce, pe 
când convertitorii protestanți protesteză 
în contra cădei și a fustei.

E lucru firescă, vrendă să stabilescl 
faptulă, că lucrurile chinezescl suntă 

totdeuna contrariulă lucruriloră nostre 
și de sine se înțelege, că femeile în 
China nu portă codă, der pentru aceea 
nici acoperementă pentru capă n’au.

Femeile îșl au părulă loră, pentru 
ce să porte pălării? dise prietinulă din 
nordulă Chinei forte categorică.

Decă n’ar fi Chinesii încă de mai 
înainte pregătiți, d’a se mira de tote lu
crurile, cari suntă la noi, de bună semă 
ar fi ună lucru principală de admirată din 
partea lor gătelile de cap, pe cari damele 
nostre cu atâta dibăciă și tenacitate le 
balanseză pe capă, așa dică prietinii mei 
Chinesescl.

— Pentru ce să ne mirămă? Nu 
trebue să începemă, pentru că atunci 
n’amă mai isprăvi. Totulă este întorsă.

Durere, că n’am fostă dela începută 
atâtă de cu minte, ca să’ml îuăbtișescă 
mirarea, și cu cât mai multe aflu dela ami- 
,culă, meu codată, cu atâtă mai tare mă 
miră.

Intr’adevără, mă temă, că nu voiu 
isprăvi niciodată cu mirarea mea, der 
ea treptată se micșoreză, așa că acum 
ar trebui să njă miră mai puțină, , deCă 
mi-s’ah spune ca imp«rătesele din-.dKina 

favorite roșii. . IVa urma.)portă
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mai funcționarii superkjjjț de și-ar eșer- 
cita datoria controlei cu consciință, atunci 
administrația s’ar îndrepta în modă îniBerti- 
nată. NoNVomă sprijini ori și ce pro-, 
iectă, yare are de scopă îmbunățȘ^re^ 
administrației, der jwcî unu 
imit se sacrificărt^^rin^ip.'iulu qlegerei. <Este 
o datoriă patriotică a țin£ la. acesțiț 
principiu, a. căreia împlinire în,; prima 
liniă o așteptămă dela municipii însăși. 
Decă municipiile nu și-ar împlini acestă 
datoriă, s’ar căi amară. r

» Vorbindă despre raporturile; partidei, 
independentiloră cătră oposițiunea moderată, 
dice Iranyi: Noi amă conlucrată și pănă 
acuma cu oposițiunea moderată, ca 
contrară a guvernului de față, pentru răs
turnarea acestui guvernă și ne-amu sus
ținută la alegeri, ca și în dietă, reciprocă 
unii pe alții contra guvernului. Acestă 
procedere voimă să-o observămă și în vi- 
itoră, der cu nimenea nu putemă încheia 
o legătură mai strînsă. sacrificândă seu 
suspendândă principiile nostre. Acesta 
ni-o înterdice convicțiunea nostră, cu- 
vântulă dată alegătoriloră noștri și onorea 
nostră. Ună asemenea pasă ar fi și stri- 
căciosă. Pe tărâmulă pe care stă adl 
oposițiunea moderată în cestiunea de 
dreptă publică, nici nu e cu putință o 
îndreptare a releloră nostre. Pentru a- 
cesta avemă lipsă de deplina indepen
dență. Noi nu putemă să jertfimă prin
cipiile nostre, ci le vomă susține și apăra 
și în viitoră.

In fine protesteză Iranyi contra in
sinuării foiloră apponyiste, ca indepen
denții să se unescă cu oposiția moderată, 
dicendă, că după ce vederile suntă așa 
de diferite în privința comunității cu 
Austria și acum în privința reformei ad
ministrative, acele foi dovedescă numai, 
că seu nu pună nici ună preță pe prin
cipii politice și de bună cuviință, seu 
îi credă capabili pe independenți de 
acesta.

administrației, der mc» unu casă'tâțȘifi
■ w _ c___ V • _7____ .?

v <•

n’.a lucrată nici-odată în contra convinge-1 continuă confusulă savantă cu mâhnire 
riloră safe.

Nu mj-a fostă’ voia a abusa de os
pitalitatea prețuitului diaru, ce redigeți, 
numai ca să *laudă pe cineva, ci acesta 
o-am făcu^oî'p^atru aceea, ca să vedă 
■On, publică, că acold, unde suntă con
ducători brăVI, se potă face și mai mari 
lpcrurl de câtă cari s’ar aștepta dela 
bietulă țărână, care abia mai păte învinge 
greutățile. G. M.

<

-• Literatură.
Aronu PompulO. Voci asupra vieții 

și însemnătății lui, dimpreună cu docu
mentele relative la înființarea catedrei 
de limba și literatura română la gimna- 
siulă superi oră din Cernăuți, precum și 
scrierile lui mărunte și fragmentare, 
publicate de D-rulu Ionii ală lui G-. 
Sbiera, profesoră i. r. la universitatea 
din Cernăuți, membru ală Academiei 
române din Bucuresci, membru onorară, 
seu fundatoră ală mai multoră societăți 
literare etc. Voluminosulă opă, ală că
ruia titlu l’amă espusă aci și care conține 
392 pag. formată mare 8°, conține și 
portretulă lui Aronă Pumnulă ; este 
edată din partea Societății pentru cul
tura și literatura română în Bucovina, 
tipărită fiindă cu spesele acordate din 
fundațiunea Pumnulenă. Se vinde în fo- 
losuln acestei fundațiuni cu prețulă de 
2 fi. v. a. .

Trans.“
5 Octomvre. 
vină adl cu 

despre stările

Corespondența „Gaz

Arghiliatu (Sălagiu) 1889,
Conformă promisiunei, 

bucuriă a Vă scrie ceva
nostre din tractulă Basesciloră, pe care 
cu dreptă cuvântă îlă potă numi unulă 
din- cele mai de frunte. Tractulu acesta 
dispune de conducători bravi, cari toți 
se nisuescu într’colo ca să lumineze 
poporală, ceea ce țină de cea mai 
sântă datorință a loră, și meritulă aces
tora este că în tractulă acesta suntă 17 
scoli, provădute tote cu docenți cualifi- 
cațl, afară de 2.

Școlile fără escepțiune suntă întoc
mite după cerințele legii. Salariele do- 
cențiale trecă peste 200 fi. în unele co
mune, pe când în alte tracte bieții do
cenți abia au salare de 90 fi. v. a. și 
50 merțe grăunțe.

Vădândă poporenii că au conducă
tori, cari se nisuescă a le ușura jugulă, 
ce abia îlu mai potu purta, cu bucuriă 
primescă sfaturile loră. Așa numai la 
sfaturile Reverendissimului Domnă Archi- 
diaeonă și a D-lui Georgiu Popă proprietar 
mare în BăsescI au începută a da deciuell 
pe sema bisericei, din cari deciuell apoi 
se ridică biserici pompose. Numai de- 8 
ani de când avui norocire a locui și eu 
în acestă tracta s’au edificată 4 biserici: 
în Stremță, în Asiuagiulă de josă, Săl- 
sîgă și Băița, dintre care numai cea din 
Băița a constata 30,000 fi. v. a. Intre 
■onducătorii acestui tractă trebue să 
mintescă la primulă locă pe Venerabi- 
lilă Arehidiaconă Grgeoriu Popă de 
BisescI, care deși numără la 80 de ani, 
m încetă de a lucra pentru prosperarea 
acestui tracta. Acestă Venerabilă bă- 
taâiă încă din tinerețe s’a nisuită. ca 
tra»tulă lui concredută să fiă de modelă 
Și oț și unde au fostă vre-o disensiunâ. 
elă ci pastorala-i bună le-a și împăcată. 
Câștigtadu-șl astfelă iubirea tuturoră, în 
anii I860 a fostă alesă Reputată dietalu. 
JNumai inteligența.; din tractulă- acesta 
scie câți bine a făcuta tuturoră, si că

TELEGKAMELE„GAZ.TRANS“.
(Serviciul»! biuroului de coresp. din Pesta.)

Kiel, 11 Octomvre. Țarulu a 
sositu după amecU la 4 ore. Tote 
corăbiile de resboiu engleze și ger
mane l’au salutatu și au arborată 
stegulu rusescu. Țarulu a remasu 
pe ,.Derșova“ pănă la plecarea sa 
la Berlină.

Berlinu, 11 Octomvre. Țarulu 
sosesce la 10 ore înainte de amecpL

Miinchen, 11 Octomvre. Princi
pele Bulgariei a sositu aci și a 
trasu la ducele Max Emanuel. Se 
cjice, că la nopte va pleca mai 
departe la Parisu.

Bruxela, 11 Octomvre. Guver- 
nulu a hotărîtu unanimii se intro
ducă pușca Mauser pentru armată.

Parisu, 11 Octomvre. Starea 
regelui Portugaliei, care e bolnavă, 
e îngrijitbre.

DIVERSE.
Profesorii confiisfi. In Viena muri 

în dilele acestea în etate înaintată pa- 
terulă Ioan Auer, superiorulu ordinului 
paristică austriacă din provinciă. Mortea 
sa a deșteptată o mulțime de reminis
cențe ale activității sale ca profesoră 
ală gimnasiului academică. Pe lângă 
sentimentele de pietate și de rcunoscință 
ce le au de bună semă toți școlarii me
ritatului profesoră, mai suntă și remi- 
nescențe de natură veselă, auerianeu, 
despre cari se vorbise multă și cari 
acum în diferite cercuri s’au împrospă
tată. Așa circuleză după cum cetimă 
în „Neues Wiener Tageblatt" următorele 
frase de confusiune: „Elvețianii suntă 
ună poporă muntenă însă clima Scoției 
începe în Octomvre". — 
s’au inventată porcii." -
o perdere mare,j pentru că v’am spusă 
încă da erl, că întrega espedițiune a 
fostă o prostiă". — „Resboiulă alu treilea 
punică s’ar fi terminată cu multă mai 
ourendă, decă s’ar fi începută ■ mai'“de 
vreme". — „Acoperită de nenumărate 
rane, ■ cădu Cesară mortă lângă statua 
lui4 Pompeiu; cu o mână î^i trase vest- 
mântulă peste capă, er cu cealaltă striga 
după, ajutoră". — „Carolă IV muri la 
anulă 1378; însă nu a fostă Carolă IV, 
ci Carolă V, și. nu 1378, ci 1558", - 
„Astfelă isbucni ună răsboiu generală 
pe pagina94". — „Frânciscă ală II făijii 
pe Napoleonă, să s.imță că elă a fostă 
o casă veche de regenți". — „Și durere",*

„In Asia mică 
„Dariu suferi

r

espresiunile sale memorabile, „durere 
suntă chiar în Europa omeni, carl nd 
suntă totfieuna cu mintea întregă".

Perturb ați u ni ale audului din causa 
telefonului se constată de Dr. Gelle în 
„Uniunea medicală". Deși de caracteră 
mai slabă, suntă forte supărăciose pentru 
b'olnavl aceste perturbațiuni, care con
stau într’ună vîjăită permanentă în ure
che și . în accese de amețelă. In cele 
mai multe cașuri suntă cuprinși dmenii 
nervoși de asemenea afecțiuni, decă se 
servescă pre multă de telefonă. Gelle 
făcu observațiuni - la mai multe persone, 
că urinarea' .fenomenului acestuia este 
ioflainațiunea peliței tobei. ' O însănăto- 
șare. repede urmeză, decă nu mai folo- 
sesce omulu telefonulă.

Câte nu făcu tunelurile. într’ună va- 
gonă de cl. II a trenului accelerată 
dintre Frankfurt și Colonia se întâmpla 
de curândă, astfelă scrie ună călătoră 
diarului „Cur. Corr.“, în trecere prin 
tunelulă dela Lpreley o hazliă istorioră: 
Era forte întunerecă, nimenea nu era 
în stare să recunoscă pe vejcinulti său, 
și nici o convorbire nu se putea începe 
sub asemenea împrejurări. Deodată, tă- 
'cerea'fu întreruptă prin întrebarea naivă 
a unei,., vohl femeiescl: „Carol, cum se 
întâmplă de ai tu mustață acum?" Scurtă 
tăcere — îa.poi- o ilaritate colosală. Dama 
seduse pănă acum lângă mirele ei; acesta 
în îmbulzela cea mare, se aședase în- 
tr’altă locă. Acelă călătoră, care luase lo
cul acestuia, simți o cordială strîngere de 
mână, apoi două buze subțiri într’o 
dulce sărutare se apăsară pe buzele sale 
și aflară acolo mustața, care provocă 
întrebarea ei. Mirele se mângăiâ cu mac- 
sima: „Cine pote să se pună contra unei 
nenorociri ?“ și fu de părere, ca să nu’șl 
lase mustața să’i crescă, pentru ca în
tr’ună casă analogă să potă fi imediată 
cunoscută greșala.

Und rîu subteranii. Din Parisă se 
scrie: La Miers, departamentală Lot, s’a 
descoperită ună rîu subterană. S’a ur
mărită cursulă său în distanță de 2 chi- 
lometri, și cu luntrea s’a trecută prin mi
nunate pescerl și s’au aflată 7 lacuri și 
32 de cataracte. Se presupune, că cur
sulă rîului subterană este lungă de 7 
chilometri 
mai mari 
Dordogne.

0 bolă nouă. Din Smirna i-se scrie 
diarului „Frankfurter Zeitung" cu data 
de 23 Septemvre: „In Orienta, mai cu 
semă în Asia mică și în capitala aceleia 
bântuie o boia epidemică, care deși nu 
e periculosă pentru viață și nu se sfâr- 
sesce cu morte, totuși a luată nisce di
mensiuni eștraordinare și mai cu semă 
în orașulă acesta jumătate populați unea 
(200,000) este cuprinsă de boia din vorbă. 
Ea este numită „Deng", începe cu o 
migrenă înțepătore, cu o perturbațiune du- 
rerăsă a tuturoră membreloră și cu o 
afectațiune de friguri pănă la 40°, și 
după o durată de 8—14 dile lasă 
după sine o mare slăbiciune. Se dice, 
că își trage originea din Egiptă și chiar 
și în Spania nu e necunoscută. Se anunță 
că s’au ivită cașuri de acestă bălă și în 
Constantinopole și în curândă va lua 
drumulă spre Europa, decă ierna, care 
vine, nu-i va sta în cale. Pănă acum me
dicii de aici n’au putută ajuta nimică, 
mijloculă obicinuită contra friguriloră, 
chininulă, n’are nici ună efectă. Din 
causa temerei de carantine cașurile de 
acestă bolă se anunță în străinătate câtă 
se pote mai puțină.

Fotografiă trădătore. In legătură cu 
nenorocirea, care s’a întâmplată cu tre- 
nulă dela Dusseldorf, este și o istoriă 
.comică. Ună profesoră dicteză unui șco
lară o pedepsă, pentru-că a fumată. jTâ- 
nâr-ulă tăgăd.uiesce cu obrăznicia, că elă 
n’a săvârșită fapta acesta. Profesorulă: 
„N’ai vȘdutu d-taîn Sâmbăta trecută după 
prândă locomotiva, care a deraiată?" — 
Școlarulă; „Ba am vădut’o, der...... “ —
Profesoralii : „într’o fotografiă, care re- 
presentă scena aceea' nefericită, ești și

d-ta fotografată cu o țigară în gură! 
Vrei sS mai tăgăduescl, cumcă ai fu
mată ?“ — Școlarulă: „Intr’adevără ? 
Apoi atunci nu-mai tăgăduescă de locălC.

ULTIME SOIRI.
Praga, 21 Septemvre. „Hlas 

Narodna“, organu aid bătrâniloru 
cehi, asigură că propunerea even
tuală a tineriloru cehi, cu ocasia 
discuțiunii adresei, de a cere în
coronarea împăratului ca Rege 
alu Boemiei, va fi respinsă de ma
joritatea dietei, pentru că singu- 
rulu faptu alu numirii comitelui 
Thun ca guvernatorii alu Boemiei 
nu ajunge pentru a socoti situa- 
țiunea ca favorabilă soluțiunii unei 
cestiunî atâtfi de importante.

Viena, 21 Septemvre. O scri- 
sore adresată din Bucuresci „Co
respondenței Politice“ blămeză ati
tudinea oposiției din România, 
care dă o falsă interpretare me- 
suriloru celord mai folositore luate 
de guvernulii actualii, totd astfelu 
și pentru nouele disposițiuni luate 
de generală Mânu față de armata 
teritorială și cari vord ave de re- 
sultatu, în urma creării de com
panii și de escadrone permanente, 
de a instrui trupa, de a forma 
cadre bune și de a obține even- 
tualraente und alu treilea batalion 
de fiăcare regimentd de infanteria 
teritorială.

și alimenteză unulă din cele 
isvore, cari se varsă în

Necrologfi. Văduva Sigismund Popii 
născ. Rosalia Drăgană, fiica Silvia măr. 
Ladislau Papp Szilăgyi concepistă mi
nisterială, fii: Ladislau, Victoră și Au- 
relă, mai departe Iosifă Popă, advocată, 
și soția născ. Susana Szaplonczay, Ro
salia Pop, Dr. Iosifă Popă jude la tri
bunal ă și soția Dora Mihalca, împreună 
cu fii loră ; în fine Maria Popă în numele 
lor și ală tuturoră rudeniiloră și cunoscu- 
țiloră cu inima plină de durere anunță 
că multă iubitulă și neuitatulă loră soță, 
tată, socru, moșă, frate, cumnată și res
pective unchiu, Ilustritatea Sa Domnulă 
Sigismund Victorii Popii, de Șomcuța- 
mare, fostulă căpitană supremă ală Chio
rului și în mai multe rânduri ablegată 
dietală a Încetată din vieță Ia 8 Octom- 
vre a. c. în etate de 73 de ani. Rămă
șițele defunctului se vor aședa spre 
eterna odihnă după ritulă gr. orient. Ia 
28 Septemvre (10 Octomvre) a. c. la 3 
ore d. a. din locuința sa cerc. IV., Fe- 
rencz Idzsef-rakpark Nr. 2 în cimiterulă 
centrală. Budapesta la 27 Septemvre 
(9 Octomvre) 1889. Fie-i țărîna ușoră și 
memoria binecuvântată!

Cairswîw pieței HSrașovti
din 11 Octomvre st, n. 1889.

Bancnote românescl Cump, 9.42 Vend. 9.44
Argintă românescă - n 9.35 Jț 9.38
Napoleon-d’orI - - - 9.44 n 9.46
Lire turcescl - - - 10.72 p 10.75
Imperiali - - - - 9.72 Ti 9.75
Galbinl tt 5.57 rt 5.61
Scris, tone. „Albina“60/ 101.— ți 102.-

h ,, „ 50/0 H 98.50 T? 99.—
Ruble rusescl - - . 1.22 1.23
Mărci germane - - 19 5816 58.35
Discontulă 6—S% pe anii.

Cursuhî la bursa de Viena 
din 10 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4%............................... 100.40
Renta de hârtiă5°/0................................ 95.50
Imprumutulă căiloru ferate ungare - 114.60 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) - -
Amortisarea datoriei căilor»! ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căilor»! ferate de 

ostă ungare (3-a emis’une) - - 
Bonuri rurale ungare ----- 
Bonuri croato-slavone - - - - - 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungur es cil ................................
Imprumutulii cu premiul»! ungurescu 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - .
Renta de hârtiă austriacă - - . . 
Renta de argintii austriacă - - - - 
Renta de aură austriacă ----- 
LosurI din 1860 -..........................-
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 
Acțiunile' băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei................................
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 
Mărci 100 împ. germane - - - -
Londra 10 Livres sterlings - - - -

99.90

112 75
87.90

105.—

99.50
138.25

127.75
S3.85
84.80

110.50
138.30 
921. -
316.25
305.25

5.66
9.46

58.35
119.50

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu,
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F ALBINA",
institută de creditiî si de economii

9

filiala ZBra.șoTzvi

99 e.
I»

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire liipotecară seu contra hârtii (țe valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6°|0

I
er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2% 

Informațiunî mai detailate se potu lua dilnicu în 
biroulii institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

S3,19

A vist cL-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie- adresa 
lămuritu și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutu tuturorft D-lonl abonați, că mai 
avemă din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

Q

anu.

3

50 cr

;♦

trei luni 
șese luni 
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni. - 
șeâ'e luni 
unu anu.

X 
Yf

X 
X

JJ

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prffyilu
Pentru Âustro-Ungark

Abonamente la numerele cu cL

Pe 
Pe
Pe

de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria

anu.
șese luni. 
trei luni .

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

franci 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Octomvrie 1889

Budapesta—Predealii
Trenu 
accele

rată.

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Tren de 
per
sons

Predealii—Budapesta
TrenuTrenu 

lacoele- omni- 
ratu bus

Trenu Trendo|
accele
rații . per- 

s6ne

B.-Pcsta-Aradă-Teiiiș Teius-Aradu-B.-Pesta Copsa-inică.—Sibiiu
Tren* Trenu 
omni
bus

de 
pers.

Trenu !i
li pers. ||

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare •;

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciuda
Huiedih
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

3.-
3.31

7.41
8.16

Clușiu 1 
I

Apahida
Ghiriș 
Cucerden
Hidra
Vințulu de susu 
Aiud
Teiușu
Crăciuneld
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaleu 
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovii

Timișu
Predealii

BucurescI

J 
I

4.24
4.52

5.49
6.02
6.14

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

12.31

9.05
9.35

Tren tie 
per
son©

10.35
11.02
11 23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45

8.-
3.10
7.22
5.52

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 ’6.38
5- 26.16.56

BucurescI
6.10 PredealA

Timișu9.28 ‘
11.38

1.51
2.11 -
2.19-
2.32.
2.55:
3.38:
4.01;
4.23:
4.49
6.31
5.40
6.12

Brașovii

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediaș ii

Copșa mică

r6.24

17.48
19.13
10.04
10.12
10.19
10.45
11.34

112.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelu
Teiuști
Aiudu
Vințulă de 
Uidra
Cucerden
Ghirișu
Apahida

Clușiu

i

I

I 
(

susu

I 
I

Nădășelu
Gîhrbău
Aghirești
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezd-Telegd
Fugyi-Vâsârheli
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. Lailâuy 
Szolnok5.32

6.15;g Budapesta

11.50; Viena

3.56

5.28
5.57
6.19

7.09

7.42
8.05

8.32
9.-

10.21
10.41

11.54
12.24

1.03
1.29

1.54
2.04
3.20
5.-

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.28
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56 

7645 
17.06 
47.22
•7.37
18.03
g8.24 
= 9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31

4.40|
9.12
9.41

10.17

T renii 
mixta.

7.c7
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.20
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

"R32 ft

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii

Glogovaț-ft
Gyorok
Pauliști
Radna-Lip 
Conop
Berzava
Soborșinu
Zamti
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințuld de josu
Alba-Iulia
Teiușrt

I

ova

2.17
2.37
3.37
4.051
4.271

i

r

8.55
9.54

3.40] Teiușu
9.30lAlba-Iulîa

12.38|Vințultl de josU.1 
5.36|Șihotfl

Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșinh 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Pauli.șu 
Gyorok 
Glogovaț

6.061
6.18
6.43]
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29 Szolnok
12.45liBu<l«|,estH
1.24|| Viena

Aradu

8.15

1.42
2.32

Copșa-micâ
Șeioa mare 
Loninești 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22 

'3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică
1

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Lomneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșii-mieâ ;11.09 11.35

Siberia (Piski)-PetroșeuiiJPetroșeni-SimeriafPiski), oșorheiu

Cucerdea - Oșorheiu -
5.3511 Beghiuulii săsescu
Hop — = 
6.44',- Cucerden7.25., pn + 
7 4 4 iCheța

' ;Ludoști
M.-Bogata
Iernuth

iJBânpaulu
____ Mirașteu

i

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55 __

7.15

= 6.11
F9

56.43
Ș7.12

Reghinul-săs.Simeria 
Streiu 
Hațegd 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

ll
11.54 Petroșeni 
12.37: Banița 

1.28,|Crivadia 
2.23:iPui
3-11 Hațegii 
3.53|streiu 
4.25|Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42

4.26
5.12,
5.55,
6.41

12.23
1.12
1.51

7.26
8.14
8.50

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Hegliiniilu siîsescu- 
Oșorheiu-Cticerdea

7.51
8.17

Aradu — Timisora Thnișora—Ai*adu
Oșorheiu

Aradu
Aradulti nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva

8.42|:
8.47j'

10.08 '
11.51 'Merczifalva 

F55 ’ri«iișdrn

i|

Bnieșii-laidosu-Bistrița ii Bistrita-lIuresfi-Tudosu
7 " * * •

Murâșii-Ludoști 
Țagti-Budatelecu 
Bistrița

'-------- 11
I 4.30| Bistrița

' Țagd-Budateiecu 
i Mureșii-Ludoșu.

7.27
111.-I

3.-
6.49
9.25

Notă: Numeri! încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

I

I
6.12

îl
4.12'Timișora 6.25 1.15

6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
7.55 5.47 Nâmeth-Sâgh 8.36 3.13
8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
9.04 6.50 Arailfi 9.27 4.05

<-liirișîi—Turda

Ghirișu 
Turda

Turda—Ghii-isiî
I •'

9.33 4.19;] Turda
9.54] 4.40 Ghirișu

Mirașteu 
:Sânpaulu 
jlernutti 
M. Bogata 
Ludoșh 
Clieța 
Cucerden

8.29 3.19
8.50! 3.40

Șighișora—Odorheiu ( Odorheiu-Sighișora

Șighișora
Odorheiu

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovii.

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.25
10.-
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02 
1123
1.53
JJ.06
2.22
2.50

•>

S i mei* ia (Piski)- U ui ed

Simeria (Piski)
Cerua
Uniedbrn

1*2.18
2.39

' 3.08

UMied.-Simeri»(Pisk )•

6.—
8.56|si'

l'nieddra
_ erna
imerih

9.30
9.56 

' 10.15


