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BrașovB, 15 Maiu st. v.
Primimă dela ună bunii Românii 

din Țera ungurâscă următorulă articula, 
pe care în interesulii tinerimei nostre 
îlă publicămă, în deplina convingere, 
că se va gândi seriosă și matură la cele 
ce le scrie la adresa ei bunulă Ro
mână :

Am cetită și recitită articululă 
prețuitei „Gazete1* din Nr. 99 în 
amintirea cjilei memorabile de 3/15 
Maiu 1848. Mărturisesc^, că m’a 
atinsă plăcută, și plăcută trebue 
se ne atingă pe toți Românii, ori
câte articule amă ceti despre anulă 
1848, anulă liberării poporului ro
mână din lanțurile iobăgiei.

Der nu e mai puțină adevărată, 
că o adencă mâhnire mi-a cu
prinsă inima, când m’am cugetată 
la timpulă de față, în care însu
flețirea tinerimei ndstre pentru 
trebile naționale pare că e înă
bușită de o pirotelă, ce ne face 
se privimu în viitoru cu îngrijire.

Amă severși o crimă față cu 
națiunea nbstră, decă n’amă căuta 
se cunoscemu temeinică ranele 
adencî ale presentului și cunos- 
cendu-le se ne cugetămă la le
cuirea loră.

Noi Româniii mai peste totu, 
der mai alesă cei din Ardelă, Bă- 
nată și Țera ungurescă, cari tră- 
imă sub cea mai cumplită asu
prire, trebue se purtămă în tim
pulă de față doue sarcine. ori mai 
bine c|isă se cultivămă doue gră
dini : una este a culturei și înain- 
tărei generale, alta este a culturei 
și înaintărei naționale. Pe una nu 
o putemă neglija, pe cealaltă tre
bue să o cultivămă necurmată. 
Și amendoue aceste lucruri credă 
că le și facem ă, nu stagnămă, ci 
ori-câtă de încetă totuși progre- 
sămu, der nu deopotrivă le fa- 
cemă pe amândouă, și aci e rana 
cea mare.

Cumcă timpulă de astăcți e 
tare înclinată cătră cultura gene

rală e adevărată, națiunile mari 
în t6te mișcările loră ne arată 
acesta ; der nu e mai puțină ade
vărată, că întru nimică mai mică 
nu e stăruința loră| cătră cultura 
națională.

Apoi decă națiunile mari, des- 
voltate și consolidate, cu viitorulă 
asigurată, lucreză cu aceeași ac
tivitate și cu acelașă zelă pentru 
cultura loră națională, ca și pen
tru cea generală: cu atâtă mai 
multă trebue să lucreze pentru 
cultura naționalănațiunile cele mici, 
căci cultura națională e temelia 
cea tare a unui poporă, ealecon- 
solideză și le asigură viitorulă.

Ore la noi Românii din acestă 
stată merge des voltarea culturei 
naționale mână’n mână cu des- 
voltarea culturei generale ? Cu 
durere trebue să mărturisimă, că nu.

Din nenorocire, de vr’o Țeee- 
cincî-spre-cțece ani încoce lucrarea 
ndstră pentru cultura generală e 
multă mai intensivă, decâtă lu
crarea pentru cultura națională.

Și aci nu potă ca să nu mă 
îndreptă cătră tinerimea năstră, 
care e chemată într’o <Ți se ia lo- 
culă bătrâniloră și să continue lu
crarea de ușurare și îmbunătățire 
a sorții poporului, din senulă că
ruia a eșită ea și care în ea își 
pune speranțele pentru viitorii.

Decă mă adreseză tinerimei, o 
facă tocmai pentru că’i recunoscu 
rolulă celu mare, ce are se’lă jâce, 
și chemarea cea sfântă ce are a 
și-o împlini.

Hotărîtă și cu părere de rău 
trebue să o spună, că de câțiva 
ani încoce eu aflu tînăra nâstră ge- 
nerațiune pre multă înclinată că
tră cultura generală și prea pu
țin cătră cultură națională. Să nu’mi 
ia în nume de rău, decă cu inimă 
sinceră mărturisesc, că tenăra nâs- 
tră generațiune nu pre e acasă 
nici cu capulă, nici cu inima. Pote 
să mă înșelă, der acesta-i convin

gerea mea, întemeiată pe faptulă, 
că nu mai aucți de esistența ei 
decâtă din câte ună anunță de 
bală ori de altă petrecere, pe când 
destulă de multă ar ave de lucru, 
când sciută e, că, afară de câte-o 
petrecere, vieța nbstră socială ro- 
mânescă e redusă aprope numai 
la secături, la certuri și frecări în
tre noi. Și causa acestei triste 
stări nu o găsescă decâtă în pre 
marea înclinare cătră cultura și 
vieța socială generală, cătră cos- 
mopolitismă, și în pre puțină in- 
teresare de cultura și vieța socială 
națională.

Ne ținendă deopotrivă pasă cu 
nisuința cătră cultura generală în 
nisuința cătră cultura națională, 
ne însușimă tote năravurile, de
prinderile și apucăturile stricăcidse 
streine, ne cuprinde o desintere- 
sare de trebile nostre naționale, 
devenimă ămenii intereseloră par
ticulare, gândindu-ne numai la 
persona năstră propriă, ca ei nu
mai se-i mergă bine, er la sârtea 
bunului și bravului nostru poporă, 
care ni-a dată vieță, care a asu
dată muncindă și cărându-ne me- 
rindea cu desagii în depărtări 
enorme la șcăle, mai că nu ne 
mai gândi mă.

Er decă în câte-o parte amțimu, 
că s’a pornită o lucrare, de alt
mintrelea cu scopă nobilii româ- 
nescă, bucuriei nostre îi ia în cu- 
rendă loculă desamăgirea, pentru 
că nu se îmbrățișeză întregă ro- 
mânismulă din acea parte, ci nu
mai o parte, și astfelă nu ajun- 
gemu la nici ună resultată, ba 
atunci vai și de unii și de alții, 
căci n'au mersă cu toții împreună 
la lucru, bătrâni și tineri, inteli
gență și poporul

De aci vină apoi neînțelegerile 
și certurile pe la alegeri comu
nale, comitatense și dietale, pe 
unde la acestea din urmă luămfi 
parte; de aci vină frecările și 

sterile prin reuniunile și adunările 
ndstre.

Așa nu mai merge, așa nu ne 
vomă consolida, ca se ne putemă 
apăra în contra atacuriloră și unel- 
tiriloră dușmaniloră noștri. Lu- 
crândă desbinațî, nesinceră, nu cu 
inimă românescă, slăbimă totă mai 
tare legăturile, ce în grelele vremi 
de ac|i trebue se ne lege strînsu 
de poporulă nostru.

Deopotrivă, tineri și bătrâni', 
inteligență și poporu, se lucrămu 
în rânduri strînse și tari pentru 
consolidarea și întărirea nostră, și 
acesta o putemă face numai când, 
nisuindă a ne câștiga cultura ge
nerală, nu vomă neglija cultura 
nostră națională, singura care nl-a 
păstrată românitatea ndstră.

Tînera ndstră generațiă, cătră 
care mă adreseză, din iubire cătră 
ea, se nu uite, că fericirea ei, vii
torulă ei sigură și măreță, ca și 
ală poporului română, atârnă de 
activitatea ce o va desfășura, îm
preună cu elu, cu minte ageră, cu 
inimă curată și adevărată româ
nescă, sinceră și fără desinteresare, 
în trebile naționale românesc!, de 
cultivarea mai intensivă a grădi- 
nei românismului, lucrândă pentru 
cultura națională românescă.

Le-am scrisă acestea, ca se scie 
tînera ndstră generațiă, ce așteptă 
poporulă română dela ea. Așa au 
lucrată și lucreză generațiile tinere 
ale neamuriloră, care au voită și 
voescă se ’și croiască ună viitoră 
fericită, și așa credă, că nici tâ
năra nostră generațiă nu pdte fi 
mai puțină pătrunsă de nobilulu 
și mărețulu ideală, de a vede con
solidată și asigurată româuismulu 
din Ardeală, Bănatu și Țera un
gurescă în contra tuturoră răstriș- 
teloră.

Atunci numai voră înceta per- 
secuțiunile și nedreptățirile, atunci 
numai vomă pute sili pe dușmanii 
noștri să respecte libertatea și

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.“
““(4)

Paulii Sudram.
Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de Tulia.

„Lasă-te, nu jura, flăcău nebună !“ 
’Iii întrerupse erășl celă dintâiu. „Tu 
țl-ai îngreuna sufletulă c’ună jurămentă 
și mie ml-ar păre râu după tine. Der, 
domnii mei, vâ rogă sâ nu uitați, că eu 
pe terenulă artei sunt ună simplu laiou. 
Voi, cari sunteți profesioniști, ar trebui 
sâ esplicațl ună asemenea lucru de artă 
într’ună limbagiu mai frumosă. La o 
parte der cu interpretările, cu care vream 
sâ facă începutulă. Frumosa fetiță ni-s’ar 
păre în ideă, că face o baiă de mare, 
er figura ce-i urmeză este o femeiă ideală 
care voesce sâ-i stea într’ajutoră.“

„Profană tîuâră!“ resonâ ală doile, 
abia reținendu-șl rîsulă. „Nu nimici 
omului plăcerile artei cu vițiurile tale 
proste.1*

„Lui Lotar ce-lă puțină nu i-le-am 
nimicită. Elă n’aude și nu vede decâtă 
pe densa; dâră nu se va amoresa într’o 
păpușe de petră, căci lumea-i plină de 
fete înflontore și cu ochi vineți !u

Lotariu într’acestea a esaminată 
grupa de tote părțile.

„Densa ține ună buchetă de măr
găritarele14, dise elă, ca și cândă ară 
aiura.

„Ce dicl tu?“ întreba vorbitorulă 
apropiându-se de elă.

„Am disă numai“, replică încurcată, 
„cătrebuesâ fiăla mijlocă o împrejurare 
în alegerea floriloră.u

„Care flori ?u
„Nu vedl tu, că ține ună buchetă 

de mărgăritarele într’o mână ?u dise ală 
doilea.

„Hm, mărgăritarele! La noi se nu- 
mescă romonițe“, replică incorigibilulă. 
„Decă asta ar fi sâ fiă o alusiune . . .“

„Am gâcită !u strigă în momentulă 
acesta Lotar. — „Mărgăritarele! Si
gură, că numele ei este Margareta !“ apoi 
se întorse așa încâtă domnișora Elmira 
îi putu vedâ pe deplină espresiunea miș- 
cătore a feței.

Ea ar fi sărită bucurosă și i-ar fi 
spusă, că a gâcită adevârulă, der se temea 
de batjocura cameradiloră sâi.

„Scii ce?“ 4ise uuulă din ei cătră 
Lotar, „vină de astă-dată cu mine. 
Te vei re’ntorce erășl! Noi încă n’amă 
dejunată cum se cuvine, pentru aceea 
îți e așa de râu. Vină, căci eu nu m’așl

puce justifica înaintea părințiloră tâi, 
decă ți-s’ar întâmpla râu.“...................

Cătră seră ună june străină sta dina
intea ușei lui Paulă Sudram. Elă bătu 
înteiu sfiiciosă, er dup’aceea mai cu cu- 
ragiu, vâcjândâ, că’lă lasă sâ aștepte.

O personă bâtrână apăru în fine și’i 
(fise:

„Domnulă Sudram a plecată acjldi- 
mineță. Unde, nu sciu. P6te că va 
râmâne ună ană întregă, ori mai multă.“

IV.
Pe vaporulă de pe Rină domnia o 

vieță veselă.
Corabia, care în ondreaunei persâne 

prințiare, ce se afla într’ensa, ușoră ari
pată tăia, cu superbia lucia oglindă a flu
viului.

Albastrulă ceră senină se unia cu 
verdia colore a apei, care era propriă 
acestui fluviu. Diferite naționalități, ce 
erau represintate prin călătorii adunați 
sub albulă cortă de pe podulă corăbiei, 
se orientau din chartele și cărțile de că- 
lâtoriă asupra regiunei . . .

Departe într’ună unghiu, aprope de 
loculă căpitanului, unde apa de pe rote 
stropia în susă, ședea singuratică și în

fiorată o palidă Elvețiană. Densa servise 
ca bonă într’o familia germană de frunte 
și după petrecere de ună ană se reîn- 
torcea, cuprinsă de ună doră nebiruită, 
în scumpa ei patriă.

Printre pistrițele grupe de voiagerî, 
măsurândă cu pași ageri lungimea co
răbiei, treceau conversândă și gesticu- 
lândă doi Franoesî. Ei erau preooupațl 
mai multă de sugetulă vorbirei loră, decât 
de frumdsele împrejurimi, printre cari îi 
oonducea minunata cale a apei. Neluândă 
în considerațiune nimică, ei treceau ho- 
tărîțl printre grupe continuându-șl calea 
poveștiloră loră.

In limba spaniolă și italiană se des
fășura celă mai curată și mai sonoră 
acordă alu domnitorului concertă de pe 
bordă.

La totă întâmplarea Germania e 
mai bine represintată prin miculă, der 
preferitulă cercă, ce se adunase în apro
pierea roții vaporului în jurulă princiari- 
loră călători. De față erau și șambelani, 
dame de curte, adjutanți și medici de ai 
înalțiloră ospețl.

In jurulă unei mese, așezate în mij
locă, ședea o grupă de dame și de 
domni, ală căroră dialectă, era din Ger- 
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dreptatea, și pe ruinele despo
tismului se se ridice adevărata 
egală îndreptățire în t6te și pen
tru toți.

ZOTUST -A-ZH’-A-ZKJL.
0 declarații a cancelarului Caprivi.
0 fclă germană spune, că cancela

rului Caprivi ar fi declarată cătră doi de- 
putațl alsațianl, că elă nu este prietinulă 
noului ordină privitoră la pașaporte, fi- 
ind-că în cestiunea acesta nu este vorbă 
numai de interese interne. Ordinulă pen
tru pașaporte, dise Caprivi, nu s’a dată 
ca sâ se păgubescă Alsația și Lorena, 
ci ca pentru susținerea păcei sâ sepună 
piedecl agitațiuniloră, care fdrte ușoră 
ar da nascere la încurcături primejdiose. 
Stricta controlă a pașaporteloră nu se 
pote sista încă acum din însemnate consi- 
derațiunl internaționale. Der pe câtă va 
fi posibilă se va încungiura ori-ce neplă
cere și o stricteță prea din cale afară 
mare, căutându-se în totă chipulă a se 
observa o tractare binevoitdre ca și pănă 
acum față de călători.

Reuniunea slavă din Petersburg.
O telegramă din Berlină spune, că 

reuniunea slavă din Petersburgă a ținută ; 
la 23 Maiu o ședință forte bine cerce
tată, la care s’au presentată mai mulți 
metropolițl trimiși de Serbia și de Slavii 
din vestă. FilevicI a vorbită despre 
lupta ce decurge de o miiă de ani între 
Slavi și Germani accentuândă, că întră 
Vistula și Elba se întinde unu mare ci- 
miteră slavă, și că Slavii dela vestă s’au 
plecată toți dinaintea Germaniloră. Pe 
teritorulă rusescă însă stindardulă ger
mană a suferită o învingere totală fiind 
că Rusiei-vechI nu i-a trebuită nici sa
bia apusenă, nici ideile apusene. După 
FilevicI a vorbită Pagodin descriindă 
starea Ruteniloră cu colorile cele mai 
vii, er Garben și Platau, metropolitulu 
din Kiev, au apelată la credincioșii loră, 
ca să sară în ajutorulă nenorocițiloră prin 
fomete din Galiția, fiind-căși aceia sunt 
Ruși și ortodocși.
Limba slavă în biserica rom. cat. din Munte- 

negru.
La timpulă său amă amintită, că 

principele Nichita ală Muntenegrului a 
trimisă pe episcopulă din Antivari c’o 
înaltă misiune la curia romană. Privi
toră la acesta o telegramă din Roma 
spune, că episcopulă MilinovicI a cerută 
dela curia romană introducerea limbei 
vechi slave în biserică, conformă con
cordatului. După cum se vestesce cere
rea principelui Nichita e sprijinită de 
episcopulă croată Strossmayer. Dele- 
gatulă austro-ungară din Vaticană se 
4ice însă, că a protestată cu energiă în 
contra pretensiunei acesteia. Ce va faoe 
curia romană?

Călătoria principelui de Neapole prin Rusia.

„Pol. Corr." primesce o telegramă 
din Petersburgă, în sensulă căreia pro- 
gramulă petrecerei principelui de Nea
pole în Petersburgă s’a stabilită astfelă: 
La 30 Maiu principele de coronă va fi 
primită sărbătoresce și ’n onorea lui se 
va da ună prâncjă la curte; la 31 Maiu 
se va pune pe apă ună yactă împără- 
tescă în presența principelui și se va da 
ună dejună la marele duce Alexis, în 
1 Iuniu se va face o revistă . c’ună re- 
gimentă în presența principelui și se 
va da în palatulă de ernă ună Iprâncjă 
festivă în ondrea principelui; în 2 Iuniu 
visitarea capitalei, în 3 Iuniu se va 
arangia o escursiune în Kronstadt și 
Peterhof, în 4 Iuniu escursiune la Zars- 
koje-Selo și în 5 Iuniu escursiune la 
Gacina.

Procesulă Panița.
Procesulă lui Panița continuă. La 

24 Maiu s’au cetită mai multe scrisori 
schimbate între Kalubkov și Panița. Kalub- 
kov apoi a negată, că despre scrisorile 
secrete și mai alesă despre cele în cari 
numele se însemnă prin cifre seu singu
ratice litere, s’ar ține de substratulă afa- 
cerei. Totă la dorința lui Kalubkov s’a 
cetită o scrisore, în care e vorba de 
Macedonia și nu de Bulgaria și a sus
ținută, că tote numele din acdstă scri
sore însemnă arme, pentru cari Ka
lubkov a fostă adresată o rugare So- 
braniei.

O telegramă din Sofia spune, că 
tdte scrisorile cetite dau o probă înve
derată, că Rusia a lucrată nemijlocită 
în conjurația lui Panița. S’a născută 
ună mare sgomotă după cetirea scri- 
soriloră, făcendă mare impresiune asu
pra auditoriloră mai alesă acele scri
sori, cari privescă directă pe Rusia.

Totă în legătură cu acestea o altă 
telegramă din Sofia asigură, că guver- 
nulă rusescă va cere guvernului bulgară 
estradarea supusului rusescă și acusatului 
Kalubkov. Se dice însă, că ministrulă 
Stambulov nu va împlini acesta preten- 
siune pănă cândă consiliulă de râsboiu 
nu va lua o hotărîre. De altfelă br. Wan- 
genhaim, agentulă germană din Sofia, 
n’a primită încă pănă acum nici o îns- 
ciințare despre lucrulă acesta.

Foile rusescl însă, după cum asi
gură o telegramă din Petersburgă, suntă 
fărte mâhnite pentru cursulă ce l’au luată 
lucrurile în afacerea procesului, pe care 
îlă numescă o mare greșelă a politicei 
austro-ungare.

Concentrări de trupe în Bulgaria.
Din Sofia se anunță mari concen

trări de trupe între Rusciucă și Calo- 
feră. Din Calafată se scrie cu data de 
21 Maiu:

| „ErI a sosită ună nou transportă 
de trupe în Vidină și anume au adusă 
două corăbii cu patru șlepuri peste 4 
mii de omeni din tote speciile de arme. 
Duminebă se așteptă să sosescă șese ba
terii complete împreună cu munițiunea 
necesară. Acestă fortăreță e acum plină 
de milițiă și de munițiă grămădită în 
magazine. In contra streiniloră se ob
servă nisce măsuri forte aspre, fără pa- 
șaportă visată în regulă nu e cu putință 
a debarca și omulă e supraveghiată pănă 
ce plâcă mai departe, ceea ce înainte 
cu o lună nu se făcea.

mniLE pw.
Feriți-vă de ispite. Ni-se scrie din 

comitatulă Bihorului: „De vre-o trei ani 
de cjil® frații noștri dela Beiușă suntă 
continuu cercetați de teatraliștl maghiari 
nu numai în timpulă de iernă, ci și vera. 
Tocmai în dilele acestea, sub conduce
rea lui Fabian, a năpustită asupra Be- 
iușului o trupă de 30 de teatraliștl. In
teligența română din Beiușă pănă acum 
a sprijinită bine pe teatraliștii maghiari, 
pentru ceea ce „Szabadsag" din Oradea 
mare li-a și dată răsplata cuvenită prin 
o bună duzină de hule și de ocări, mai 
timbrându-i pe lângă acestea și cu epi- 
tetulă de „nepatrioțl". Vomă vede, decă 
și de rândulă acesta inteligența nostră 
din Beiușă îșî va depune obolulă pe al- 
tarulă insultătoriloră săi“.

Noi credemă, că pățăniile de pănă 
acum voră servi ca învățătură Români- 
loră BeiușenI din nemă în nemă. Vomă 
vede.

* * *
Mulțămită publică. D-na Otilia N. 

Bidu, văduva simpaticului nostru conce- 
tățenă Nicolau N. Bidu, răposată în 23 
1. c., ne rogă a esprima pe acestă cale 
atâtă din partea d-sale, câtă și a între- 
gei familii căldurosă mulțămită d-lui pro- 
fesoră de musică N. PopovicI pentru 
concursulă, ce a dată la mărirea festi
vității înmormentărei prin cooperarea 
corului său, cum și tuturora aceloră 
amici și cunoscuțl, cari s’au grăbită a 
da ultimele onoruri scumpului decedată 
parte asistându la înmormântarea lui, 
parte esprimândă condolența cătră fami- 
liă prin scrisori și telegrame, cărora a 
le mulțămi în specială ar fi prea difi- 
cultosă.

** *
Nu-i Romanii. Locuitorulă Alecsan- 

dru Albu din Etfalău, în Săcuime, s’a 
făcută patriotă de 5 pițule, schimbân- 
du-șl numele familiară în „Zagoni".

Bine-a și făcută, fiindă Armenă, Ți
gană ori Săcuiu, nevrednică să porte 
nume românescă. Nici nu scie măcar o 
bobă românesce.

** *

Ședința ordinară a Camerei comerciale 
și industriale din locu, care se va țină 
Joi în 29 Maiu a. c. la 4 ore p. m. în 
Strada Căldărariloră Nr. 518 etagiulă I, 
are ca ordine a cjîl®*: 1) Comunicate 
presidiale. 2) Raportă despre afaceri. 3) 
DisposițiunI pentru promovarea adunării 
de ose. 4) Opinionare asupra tarifeloră 
pentru taxele de stată cu șetrile la târ
guri în unele comune din comitatulă 
Ciucului. 5) Ordinațiunea de esecuțiune 
la legea marceloră de fabrică. 6) Opi
nionare asupra opririi vâncjărei de mis- 
lică (cocculus indicus, ună felă de 
otravă). 7) Opinionare asupra decisiuni- 
loră adunării lucrătoriloră din Buda
pesta la 1 Maiu 1890. 8) Raportulă co- 
misiunii pentru schimbarea hotărîriloră 
asupra locuriloră de deposită. 9) Proiect 
de memoranda pentru încheierea unei con- 
vențiunî comerciale cu România. 10) An
gajarea definitivă a secretarului adjunct 
Moritz Thomas.

* * *
Lăcustele in juruit! Seghedinului. Din 

Seghedină i-se scrie lui „Egyetertes“, 
că lăcustele pricinuescă pagube enorme. 
Nisuințele de a fi stîrpite s’ar părea a 
fi o zadarnică muncă, fiindcă numărulă 
loră cresce cu milidnele în fiăcare <Ț- 
Lăcustele au pătrunsă în tote sămănătu- 
rile, așa că stîrpirea loră este o impe- 
ridsă și grabnică necesitate pentru a se 
încunjura miseriile, ce se potă pricinui 
locuitoriloră.

* * *
Ședință publică va arangia ^Societa

tea de lectură a tinerimei teologică-pedago- 
gică din Caransebeșul, Luni a doua <Ț 
de Rosalii, în sala „comunității de avere". 
Inceputulă la 8 ore sera. Oferte mărini- 
mose se primescă cu mulțămită și se 
voră chita pe cale publică. — Programa, 
cu motto; „Uniți în cugetă", de A. Se- 
quens, esecutată de corulă societății: 1. 
„Cuvântă de deschidere", rostită de pre- 
sidentulă soc. 2) „Marșulă lui Mihaiu 
Viteazulă", de ***, esecutată de orches
tra soc. 3) „Cisla", de C. Porumbescu, 
esecutată de corulă soc. 4) „La iconă", 
poesiă de Al. Vlăhuța, declam, de I. 
Pepa ped. cl. III. 5) „Consolare11, de***, 
esecutată de orchestra societății. 6) „Ro
mâncele în istoriă11 disertațiă de I. Po
povicI, cl. c. I. 7) „Călugărița11, de A. 
Sequens, esecutată de corulă soc. 8) 
„Doina", de Henri, solo de flaută, esecu
tată de I. Chișodană cl. c. I. 9) „Sere
nadă11, de Schubert, esecutată de orches
tra soc. 10) „Șoldană Vitdzulă", mono- 
logă de V. Alexandri, predată de N. 
Stoichescu ped. c. III. 11) „Doină doi- 
niță", de I. VorobchievicI, esecutată de 
corulă soc. 12) „Cuvântă de închidere11, 
rostită de presidentulă soc.

** *
Grindină. In 24 Maiu la l1/, ore p.

mania de nordă. Cum se pare, ei nu 
erau membrii aceleași familii, ci cunoscuțl 
de aprope, cari s’au asociată, pentru-ca 
în cailele prime ale lui Septemvre să în
treprindă o călătoria pe Rină, er dreptă 
încheiere a călătoriei să mergă prin El
veția.

Domnișorei Elmira i-se părea pre 
monotonă vieța de când casa din vecini 
de ani de dile era închisă și tăcută, de 
când pașii artistului și vocea curată a 
Margaretei nu se mai audia răsunândă 
prin grădină. Mijloci deci dela tată-său 
permisiunea de a se asocia cu vre - o 
câțiva cunoscuțl, spre a face o călătoriă 
prin lume. Sooietatea, în care intrase 
și care consta din nisce dame mai bă
trâne și ună fiu de ală acestora, lucru 
firescă, că nu-i pre era după placă, pen- 
tru-că densa era cea mai tînără, Tine- 
reța însă e ca aurulă, ea are o putere, 
ale căreia consecențe pre adese-orl numai 
atuncia le cuprindl, după ce au dispă
rută .......

Domnișora Elmira aflase cu cale 
a-șl împodobi ou petele roșa toaleta ei 
sură de călătoriă și credea, că densa este 
cea mai interesantă personă din socie

tatea, în care intrase. Și avea dreptă a 
crede așa ceva. Ea posedea o ageră in
teligență și cuprindea de minune farme- 
culă frumosei regiuni.

Când după ună lungă șueru loco
motiva se opri în Bingen, o oetă de 
studențl cu chipiurl încununate de fruneje 
verdl o întâmpină. Ei de sigură se reîn
torceau dela vre-o partiă din pădurea din 
Bingen, unde pe semne se întruniră spre 
a petrece feriile de tdmnă înainte de a 
părăsi, unii pe vre-o câteva săptămâni, 
alții pentru totdeuna, frumosulă orașă 
Necar.

După-ce neastâmpărata cetă, cu în
chipuita ei înfățișare, a străbătută tote 
unghețele, esaminândă fiă-care figură 
femeiască, se așe4ară cu toții în jurulă 
unei mese și încurândă se au4i printre 
sunetulă sgomotosă ală vociloră ciocni
rea sticleloră de șampaniă. Acuși se ținea 
câte-o vorbire ingeniosă și plină de glume, 
care era primită c’o plăcere sgomotdsă, 
acuși răsuna câte ună cântecă eseoutată 
puternică în coră. — Era o viă iednă a 
junimei vesele, care atrăgea atențiunea 
privitoriloră ou totă dreptulă, pănă ce 
întrevenia altă scenăriă când apoi privirile 

se împărțiau.
Câte-va- stațiuni din susO de Bingen, 

la așa numita „stațiune din apropiere11, 
unde vaporulă nu-șl perdu timpă cu de
barcarea, căci prin mijlocirea unei luntre 
pasagerii erau conduși pe contingență, 
se vedea o luntre însemnată cu ună stin- 
dardă roșu tăindă valurile.

Vaporulă c’ună șuerată gâfăitoră îșî 
opri mersulă și o funiă se arunca de 
pe coperișă corăbierului, care a prins’o 
cu iuțela unui fulgeră și a legat’o de 
luntre

înfățișarea acestei luntre, ce se 
clătina pe valuri, interesulă ce’lă deș
tepta iuțimea cu care era dirigiată, și în 
fine curiositatea cu care era esaminată 
fiă-care călătoră, atrase mulți privitori 
pe marginea corăbiei, er soirea, că o 
damă tînără se află în luntre, că4h asupra 
juniloră chefuitorl ca spargerea unei 
bombe.

Unii însă veniră prea târ4iu spre a 
pute vede pe-o tînără copilă suindă repede 
îngustele trepte ale luntriței. Ea, urmă
rită fiindă de-ună bărbată brunetă, stetea 
mai în mijloculă loră așa, că farmeculă 
aparinței ei avea o influiuță electrică, er 

ceta iubilantă în nebunaticulă ei acordă, 
salută cu ună „vivat" răsunătoră pe cei 
ce sosiau. Dintre vehementele clăti
nări cu pălăriile sburâ cu violență o cu
nună verde de pe-ună chipiu și că4u la 
picidrela tinerei copile.

Zăpăcită de vuetulă vociloră și a 
nenumărateloră priviri, ce erau îndrep
tate asupra ei, tinăra fecioră se alipi de 
seriosulă bărbată, lăsândă a-i ceti din 
espresiunea feții avertismentulă, că ea 
se simțesce deplină asigurată lângă elă.

Bărbatulă a înțelesă prea bine în
suflețirea tineriloră, căci îi salută forte 
afabilă, apoi c’o siguritate liniștită con
duse pe tinera lui însoțitore sub acope- 
remântulă cortului.

împrejurarea acesta servi de bună 
ocasiă pentru tineri de a pută face cu- 
noscința multă dorită cu ei.

Curândă unulă dintre ei, — și anume 
acela, ală cărui chipiu îșî perduse decdrea, 
— aduse cu grăbire două scaune îm- 
biândă pe străini sâ șe4ă. Bărbatulă le 
primi mulțămindă și se așe4ă cu însoți- 
torea lui lângă tinera Elvețiană, în sin
gurul ă locă, care mai era liberă.

Acestă mică incidență a stârnită pe
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la Beiuști ’ venia forțam., după cum ni-se sorie, pe 
a căzută o grindină de mărimea ouâloră 
de paseri, împreunată cu unâ ventil 
mare. Spre norooirea agricultorilor^ 
însă, după 5 minute vijelia a încetată.

* * *
Omorii și jafii. In Biid-St. Mihaiu, 

comit. Sabolciu, s’a săvârșită o crimă 
îngrozitdre, care a produsă ferbere în 
totă comitatulă. O câtă de patru, după 
alții de șese tâlhari, călca în 6 (18) Maiu 
sera castelulă fostului președinte de tri- 
bunală Franz Kornis, cunoscută din pro- 
cesulă dela Tisza-Eszlar, și omorîră pe 
unchiulă soției lui Kornis, pe bătrânulă 
de 86 ani și bolnavulă Gustav Dogaly, 
în modă bestială. Stările de siguranță 
în comitatulă Sabolciu au dată de mai 
multă timpă motivă de îndreptățite plân
geri; spargerile și jafurile s’au înmulțită 
acolo în modă îngrijitoră. După tote in- 
dicile, autorii crimei amintite suntă 
identici cu tâlharii, cari de câtva timpă 
facă nesigură acelă ținută și cari de cu- 
rendă au jefuită prăvălia unui cesorni- 
cară din Dobrițină.

* * *
Invitare la petrecerea de vâră, ce se 

va arangia din partea tinerimei rom. din 
Cojocna la 3 Iuniu st. n. a. c. în sala 
șcdlei gr. cat. Venitulă curată e desti
nată fondului scolastică gr. cat. Prețulă 
intrării de persdnă 50 or., de familiă 1 
fi, Inceputulă la 2 ore post meridiane. 
Ofertele marinimose se primescă cu mul- 
țămită și se voră cuita pe cale Ziaristică, 
înainte de pausă se voră juca și jocurile 
străbune. Pe calea acesta se invită totă 
publiculu română, care doresce binele 
și înaintarea șcăleloră nâstre, — deși nu 
a căpătată invitări deosebite. Cojocna, 
23 Maiu 1890. — Comitetul# arangiatoră.

Românii și Grecii în Macedonia.
Din Salonică i-se comunică 

„Românului11 cu data de 22 Maiu 
1890:

In urma hotărîrii luate de partidulă 
națională, Mercur! institutorii cu elevii 
scolei române din orășelulă românescă 
Neucasta (în Macedonia) s’au introdusă 
în localulă scolei comunale, ocupată de 
profesorii greci, plătiți din Atena. Agenții 
propagandei grecescl și profesorii greci 
s’au opusă și chiar au lovită cu basto- 
nulă pe institutorulă română Ionescu. 
Atunci mai mulțl au alergată la școlă, 
unde s’a încinsă o luptă crâncenă între 
agenții propagandei grecescl și partisa- 
nii șcdlei române. Mudirulă (suprefectul) 
și oficerulă garnisdnei au mersă la scolă 
ca să stâbilescă buna ordine. Mudirulă 
a fostă bătută, er oficerul cu soldații lui 
abia au putută să împrăștie mulțimea și 
să închidă școla. Au fostă mai mulțl ră
niți de ambele părți. Și dâcă nu inter- 

bordă o deosebită atențiune. In senulă 
familiei prințiare încă se vorbia de dis
tinsa înfățișare a străinului domnă, des
pre rara grațiă a tinerei copile, și la 
espresa dorință a prințesei ună șambe- 
lană primi ordinulă, ca la totă casulă 
să afle numele noului venită.

Cea mai mare mișcare însă domnia 
la mesa din mijlocă, în jurulă căreia 
se aședase societatea turiștiloră din ca
pitală, er domnișâra Elmira c’ună stri- 
gătă de bucuriă a salutată sosirea străi- 
niloră, care se perdu degrabă în vue- 
tulă de vivate...........................................

Paulă Sudram aici?! Elă, pe care, 
ca vecină, numai din când în când îlă 
putea zări prin tufișă, — șede numai câți
va pași departe de ea! — Ea se hotărî 
deci în curendă ca situațiunea ce - i 
era binevenită s’o folosescă, și se silia 
în totă chipulă a afecta ounoscință cu 
artistulă.

„Eu trebue să mă plimbău, dise ea, 
ridicându-se. „Șederea îndelungată nu-mi 
convine, și mi-se pare, oă adl amurgulă 
e minunată. “ (Va urma.) 

armată, era să fiă mai mulțl 
omorîțl. Institutorii români și greci cu 
mai mulți locuitori s’au trimisă sub es
cortă la Florina, capitala districtului; 
mare ferbințelă de spirite.

Dieta boemă și pactulti.
Desbaterea asupra pactului ceho- 

germană întâmpină mari greutăți în dieta 
boemă. Precum se scrie din Praga, ten
dința Cehiloră tineri este o schimbare 
esențială a pactului. Partida cehiloră 
bătrâni încă pretinde o modificare esen
țială în pactă și pretensiunea acesta o 
înfățișeză ca o dorință a întregei na
țiuni boeme.

De curendă se lățise vestea, că con
tele Taaffe ar fi intrată în tratări cu 
partida cehiloră tineri, învitându’i să’șl 
împărtășescă în modă formală condițiile, 
pe lângă cari voescă să ia parte la îm
păciuire.

Invitarea acesta a ministrului-pre- 
ședinte austriacă s’a desbătută și într’o 
ședință a clubului Cehiloră tineri, der 
nu s’a ajunsă la nici ună resultată.

In ședința dela 23 Maiu a dietei 
a fostă o lungă desbatere asupra pac
tului, der nu s’a putută trece nici mă- 
cară peste § 1 din proiectulă pentru 
consiliulă școlară.

O telegramă din Praga dela 24 
Maiu n. spune, că în cercurile politice 
de acolo se crede ca și nimicită pac- 
tulă încheiată între Cehi și Germani în 
Ianuarie a. c. Tâtă lumea a ajunsă la 
convingerea, că în sesiunea de față a 
dietei boeme nici unulă dintre proiec
tele pactului nu se va pute desbate 
așa, ca să între în putere de lege și 
prin urmare sesiunea se va încheia fără 
de nici ună resultată.

Cehii tineri, precum se susține din 
tdte părțile, sunt domnii situațiunei. Cehii 
bătrâni și nobilii feudali însă suntă forte 
împărechiațl. Dintre 50 de membri ai 
clubului Cehiloră bătrâni abia deed mai 
sunlit șese pentru pact#.

Conducătorii Cehiloră tineri astădl 
nici nu mai nâgă, că ei au dată parti
dului loră încredințarea, că cu ori ce 
preță se va face obstrucțiune și voră 
considera de-o problemă a loră a îm
piedeca facerea pactului. Ei laudă di
băcia, cu care soții loră de principii 
au săvârșită acestă lăudabilă misiune.

Că ce va hotărî guvernulă nu se 
scie, der Cehii tineri suntă hotărîțl a 
întâmpina cu curagiu orl-ce tentațiune 
seu tendință de a-i înfrânge.

După cum se vorbesce, desbaterile 
asupra pactului se voră amâna pănă 
după încheierea delegațiuniloră în Iulie, 
împrejurarea acesta, dică foile germane, 
ar întări în modă însemnată lupta Ce
hiloră tineri, fiind-că ei voră folosi tim- 
pulă și voră îndupleca pe oei mai mulțl 
dintre deputății Cehiloră bătrâni, ca seu 
să trecă în rândurile loră, seu să-și de
pună mandatele.

In dilele viitore probabilă, că de
putății germani voră ține o conferință 
în care se va lua hotărîre în privința 
atitudinei ce au să observe față cu noua 
situațiune, ce s’a creată.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Protopresbiteratul# Clușiului.

Precum în alte protopresbiterate, 
așa și într’ală Clușiului s’au începută 
deja esamenele anuale publice, și, mul- 
țămită stăruinței M. O. D-nă Tuliu Ro- 
șescu, adm. presb., acelea începă a de
veni ceea ce în adevără trebue să fiă, 
adecă dile de sărbătore nu numai pentru 
copiii de școlă, ci și pentru părinții loră, 
pentru poporă, care după multele jertfe, 
ce le aduce pentru susținerea șcdlei, se 
află mulțămită, vădândă, că acelea nu 
suntă înzadară.

E deja ală patru-lea ană, de când 
s’a întrodusă și în acestă tractă moda
litatea ținerei esameneloră astfelă, după 
cum se practică astădl. Scriitorulă aces
tora șire a avută norocirea a asista la 
esamene în totă anulă la mai multe 

șcdle, și cu bucuriă constată ună pro
gresă- îmbucurătoră în ale instrucțiunei. 
Sciindă învățătorii, că la esamene presi- 
diază însuși șefulă tractului, îșl dau totă 
silința, ca esamenulă să reesă spre mul- 
țămirea aceluia; de altă parte însă și 
copiii emuleză în învățătură, pentru a 
primi laude, ba ici-colea chiar și premii 
dela șefulă tractului. Părinții asemenea 
se simtă tare îndestulați audindă răs
punsurile copiiloră loră, er apoi cuvin
tele încuragiatdre, ce are obiceiulă a le 
adresa atâtă părințiloră, câtă și copii- 
loră, producă efecte bine-cuvântate.

In decursulă esamenului, întrebările 
din tdte obiectele propuse le , une însuși 
d-lă administratoră protopresbiterală 
pentru ca astfelă să se pdtă convinge 
mai bine, decă ceea ce sciu copiii, sciu 
cu temeiu, seu doră suntă numai apu
cături de ale învățătoriloră, precum nu 
arare-orl se întâmpla în trecută. La finea 
esamenului d-sa prin cuvinte alese obicl- 
nuesce a da tinerimei cele mai salutare 
povețe morali, er părințiloră copiiloră le 
pune la inimă datorința ce o au față cu 
crescerea fiiloră loră, făcându-i atențl la 
răspunderea cea mare ce o au înaintea 
lui Dumnedeu pentru neîmplinirea acestei 
datorințe. După depărtarea publicului, 
se facă reflecsiunile asupra esamenului 
și a metodului urmată la propunere. Aici 
e o adevărată școlă, pentru-că fiă ună 
învățătoră ori câtă de rutinată, totuși 
elă pdte afla ceva nou și dela altulă.

Am firma convingere, că mergândă 
pe calea începută, școla îșl va da resul- 
tatele sale spre mângâierea ndstră, în 
mânia tuturoră opintiriloră dușmaniloră 
noștri, cari numai cu ochi buni nu 
potă vede astfelă de înaintări.

Alătură aoi ună esemplară din cir- 
cularulă și programulă tipărită, adresată 
din partea oficiului protopresbiterală 
cătră tdte oficiile și comitetele parochiall 
și cătră învățătorii școleloră confesionale 
române gr. or. din tractulă Clușiului. 
Prin acestă circulară se impune învăță
toriloră a se îngriji: a) ca sala șcdlei 
în diua esamenului să fiă înfrumsețată 
sărbătoresce cu verdăță și flori; b) ca 
conspectulă dateloră statistice școlare și 
clasificatiunea eleviloră pe acestă ană 
să fiă pregătite în tdtă regula și să se 
afle pe masa presidială scrisă curată în 
2 exemplare; c) asemenea în 2 esem- 
plare să fiă pregătită și să se afle pe 
masa presidială „conspectulă materialului 
propusă“ în decursulă semestrului din 
fiă-care obiectă ; d) fiă-care învățătoră 
este îndatorată a lucra pe aceea di ună 
elaborată de celă puțină o colă în scrisă 
din esperiențcle sale ca învățător#, din da- 
tinele poporului din acea comună, său a 
face o colecțhme din poesiile, descântecele 
și doinele acelui poporu, ori a scrie despre 
superstițiunile lui', e) fiă-care învățător# e 
îndatorat# a participa la esamenele dela 
școlele din vecinătate, precum e designată 
în programă, ca după finea esamenului, 
întruniți într’o conferință didactică, să dis- 
cutămă împreună asupra resultatului esa
menului, arătândă defectele și indicândă 
modulă de îndreptare; f) învățătorulă, 
care ar negligia a împlini vre-una din 
aceste datorințe, se va pedepsi în bani, 
conformă deoisiunei scaunului școlară; 
g) Nici unui învățătoră sub nici ună 
pretexă nu-i este iertată a-șl părăsi pos
tulă înainte de ținerea esamenului și 
înainte de a fi participată la esamenele 
pentru oare este designată, căci la din 
contră va fi trasă în cercetare disci
plinară.

Directoriloră școlari, adecă parochi- 
loră seu administratoriloră parochiall 
li-se impune din oficiu: a) a asista la 
esamenulă dela șcăla din parochia sa, 
seau cea de sub administrația sa, 
precum și la conferența didactică mai 
susă indicată; b) a împărtăși acestă cir- 
culariu cu învățătorulă locală și a dis
pune, ca esamenulă să se pdtă ține ne
condiționată la terminulă prefiptă în 
programă, și a stărui ca să fiă presențl 
câtă de mulțl copii și copile obligați de 
școlă; c) a stărui ca și părinții prunci- 

loră să asiste la esamenă în numără 
câtă mai însemnată, și ca să ia parte și 
alțl poporenl, cari se interesdză de îna
intarea învățământului etc. In fine se 
orddnă, că în 8 dile după ținerea esa
menului negreșită să se statorescă în 
ședința comitetului parochială salarulă 
învățătorescă și condițiunile de concursă 
pentru ocuparea postului de învățătoră 
definitivă, unde nu este deja atare, pentru 
ca acestă concursă să se potă publica 
de timpuriu. Paroculă, care ar negligia 
vre-una din aceste dorințe, se amenință 
cu tragere în cercetare disciplinară.

Comitetului parochială, ca scaună 
școlară, asemenea din oficiu i-se impune 
a participa la esamenă necondiționată și 
a se consulta, ca pe acei învățători din 
vecinătate, cari voră participa la esa
menă, să-i provedă cu viptă, neavândă 
dânșii spre acestă nici diurnă, nici pau- 
șală de călătoriă. Cei ce din causă 
nemotivată ară negligia a lua parte la 
esamenă seu la ședința 'comitetului voră 
fi pedepsiți cu 1 fl. amendă.

In „programulă esameneloră publice 
dela școlele din protopresbiteratulă rom. 
gr. or. ală Clușiului cu finea anului șco
lară 1889/90“ se arată diua și ora ți
nerei esamenului în fiă-care comună, nu
mele învățătoriloră aplicați la școlele din 
tractă, apoi numele învățătoriloră obli
gați a fi de față la asamene, cum și nu
mirea comuneloră din vecinătate, în 
cari singuraticii învățători suntă obligați 
a lua parte la esamene.

Din acestă programă se vede, că 
esamenele în acestă tractă s’au începută 
la 1 Maiu și se voră continua pănă la 
finea lunei. Va să dică o lună întrâgă 
ar ave să fiă ocupată șefulă acestui 
tractă cu esamenele, din care causă a 
presidia la tote îi este cu neputință, lu- 
crulă îlă combină însă așa, ca totă ală 
doilea ană să pdtă merge în fiă-care pa- 
rochiă, er unde nu pdte lua parte, de
legă dintre preoți pe cei mai compe- 
tențl în ale învățământului, cu îndatori
rea, ca să facă raporte minuțiose despre 
decursulă esamenului. Incheiu, dorindă 
ca bunulă Dumnedeu să-i dea deplină 
sănătate, pentru-ca calea începută cu 
zelă și abnegațiune să o continue și mai 
departe, pentru înaintarea acestui tractă 
în specială și a națiune! în generală.

_______ micuțu.

TELERGAMELE „GAZ. TRANS.*
(Serviciulă de coreap. biuroului din Pesta.)

Pesta, 27 Maiu. Trenulă de 
persdne, ce venia dela Gbdollo 
plină cu escursioniștî și sta în sta
țiunea Racos-Diaba, fu isbită de 
unu trenu de marfă. Patru vagdne 
de marfă au fostă sfărîmate. Suntu 
4 morți și 1 greu rănită. Vino
vată e, cum se cjice, conducătorul^ 
locomotivei trenului de marfă.

Praga, 27 Maiu. Acum nu mai 
e nici o îndoială, că dieta, con
vocată pentru pactu, se va închide 
fără pactă.

Potsdam, 27 Maiu. Pe când îm- 
peratulu cu principele moștenitorii 
de Baden mergea în trăsură cu 
unu călii la plimbare, calulu se 
spăriâ, împSratulfl sări joșii din 
trăsură, căcțu pe brațulu drepții, 
suferi o distorsiune a piciorului 
dreptu.

Ravenna, 27 Maiu. In nbptea 
trecută esplodă în Massa-lombardo 
ună butoiu de prafă sub scara 
(treptele/ biuroului poliției. Edifi- 
ciulu a suferită stricăciuni. Făp
tuitorii suntu necunoscuțl. In 
Bagna-cavallo a vrutu unu 6re-care 
Peggi sS facă se esploadeze o 
bombă, der a foștii greu rănitu la 
picidre și se află în agoniă.

Ctarsulu pieței Rrașovâ
din 26 Maiu st. n. 1890.

Bunouota rom^nescl Oump, 9.33 Vâud. 9.35
Arginta românescfi - „ 9.28 „ 9.30
M^poleon-d'orl - - - ,, 9.34 „ 9.36
Lira turcescl - - . n 10.58 „ 10.64
Imperiali .... n 9.58 „ 9.64
G-albinl 5.45 . 5.50

MlditorQ și redactorii responsabilii: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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1

50 cr

I

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni, 
șese luni 
unu anu.

| SE CAUTĂ DE INCHIRIATU

0 TRĂSURĂ CU UNC CAL
care să comunice în filele de lucru de două ori pe 
și anume între 8 și 9 ore și 12 și 1 oră între gară și 
piață.

Deslușiri mai de aprope se pottî afla la Administra- 
țiunea „Gazetei Transilvaniei". 330,2-1

ABONAMENTE

s
••••••••••••••••••••••o

< SALON STEREOSCOPIC S-
Piață, Tergulă flosului No. 25.

Kumai astăd.1 încă, ZMZarți 15 (27)

I-a seria a esposițiunei dela 
Parisu din anulu 1889

Este deschisă în fiecare cji dela 5 ore d. a. pănă la 10 6re © 
sera.—Prețulu de intrare 20 cr.

Cu distinsă stimăF. HERB.333,7—1

N. B. A doua seriă urmeză dela 28 până la 30 Maiu. 
A treia seriă dela 31 Maiu pană la 2 Iunie.

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni............................................
luni. . .........................
anu..............................

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

Pentru Austro-Ungaria
anu.
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anii........................................................ g
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facil mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.11

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

binevoiescă

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

Budapesta—Predealik
Tren de 

per- 
adne

ff*redealu—Bsadajpesta |b.-J

<

Trenă 
accele

rată.

Trend 
accele

rata

Trenu 
omni
bus

Trona Trenă Tronă 
accele
rată

omni
bus

accele
rată.

Tren del 
! par- 

sdno

Pesta-Aradă-Teiuș Teiuș-Ai-adu-B.-ff'esta €opșa-mică-Sfbiiu
Trenă 
omni- 
bns

Tronu 
de 

pere.

Trenă 
de 

pera.
______

Tronu 
mixt

Tronă 
de 

pere.
Trena 
mixt

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare ’

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheli 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel

3.40
9.20

11.18
12.57
2.22
2.30

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11

Clușlu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulil de 3usil 
Aiud
Teiuști
Crăciunelă
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigldșdra
Hașfalfiu 
Homorodil 
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

BrașovQ

Timișă
Predealu

Bucur es ci

3.-
3.31

7.41
8.16

4.24
4.52

9.05
9.35

5.49
6.02
TH

7.28
7.52

8.21
8.38

9.18

10.08
10.32
11.07

12.31

1.20
1.40
2.14
2.34
3.17
3.40
9.30

Murăști-Ludoșii
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Notd: Numerii în.

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
5.26

6.10
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 

s-6.24
16.38 
<6.56 
:-7.i5 
17.48 
=9.13 
10.04 
10.12 
10.19 
10.45 
11.34 
12.11 
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54 
3.35 
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI
Predealii
TimișU

BrașovQ

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homorodfi 
HașfalSu 
Sigliișdra 
Elisabetopole
Mediașâ

Copșa mică

Micksasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
TeitișH 
Aiudii 
Vințulâ de 
Uidra 
Cucerdea 
Gliirișu 
Apahida

Clușiu

sus a

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Răv
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărheli 
Vârad-Velencze

Oradea-mare '

P. Ladăny
Szolnok
Budapesta

Viena

7.35
12.50
1.19
1.55
2.15
2.47

3.56

5.28
5.57
1TÎ9

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.-
7.16
1.40

4.54
5.37 

TÎ5
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

?6.45 
“’7-06 
<7.22 
"7.37
:8.03
j.8.24 
•9.04

9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19.

1.19
3.31 ’

Trenă 
mixtă.

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
6.30
1.40

9.55

Viena
Budapesta
Szolnok

7.07
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

Jx32

2c
?6.11

•6.43
Ș7.12

Arat! ii

GlogovațU 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinti 
Zamâ
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotti 
Vințulil de joșii
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.—
7.40

10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
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

3.40
9.30

12.38
5.36
6.06
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
12.45

1.24

Teiuști 
Alba-Iulia 
Vințulil de
Șibotti
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zainti
Soborșinti
Berzava
Oonopti
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradi)

joșii

) 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52 ‘
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-

I 1.40

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.23

Copșa-micâ 
iȘeica mare 
Ldmnești 
Ocna 
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

SibSiu-^opsa-iuică.

Sibiiu 9.10 9.50
Ocna 9.37 10.14
Ldmneșă 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

5.35
6.01
6.44
7.25
7.44

Cucerdea, - Oșoriaeiu
Beghinulu s&sescia

8.15
6.05

Cucerdea 
Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iemutfl 
Sânpaultl 
Mirașteu

8imeria(Piski)-Petroșeiu Petroșeni-SlmerîatPiski) Oșorheiu

Simeria
Streiu 
HațegU 
Pui 
iCrivadia
I Banița
Petroșenl

l
6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

1.54, Petroșenl
2.37 Banița
1.28 Crivadia
2.231 Pui

1 Hațegti
3-53 Streiu
4.25 Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
t>.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs.

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

Beghinulii săsescft- 
®șoB*heisa-«©ucerdea

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

WistHța-Mureșr.-I.udoșu
-------- JÎ

4.30| Bistrița
~~23\ Țagti-EndatelBCfl
11.- Mur6șă-Ludoșfi

cuadrațl cu linii grdse însemnăză, 6re!a de ndpte.

Aradu —Timișara Tiinișora—As*adă

Reghinul-săs.
Oșorheiu j

Aradfi
Aradulti nou 
Nemeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

3.-
6.49
9.25

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arndu

l

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

Mirașteu 
Sânpaulîl 
lernutU
M. Bogata 
Ludo ști 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

SiRBieB’ia (Piski)-Unied.
GUiirișă—Turda Turda—Cxbirisu

Ghirișfl 
Turda

I
9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghiriși

Sighlșora- Odorheiu

Sighișdra
Odorheiu

6.05
9.12

lipografia A. MUREȘIANU Brașov.

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Oerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Odorheiu—Sighișora
Sjuâed.-Siincrâa (Piski).

Odorheiu
Sighișdrâ

6.—
8.56

L'nieddra 
Cerna 
Simeria

9.30
9.56

10.15


