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Brașovii, 31 Maiu
La 30 Main n. s’a desvelitu pe 

Câmpulu pânei unu inonuinentu 
ridicatu în memoria luptătoriloru 
dela 13 Octomvre 1479 în contra 
Turciloru, car, năvăliseră în țâră.

Ridicarea acestui monumentu 
în amintirea unei cțile de gloriă 
pentru t6te poporele Ardeiului și 
ale Bănatului timișan ar fi trebuit să 
se facă într’unu timpu când ea ar fi 
putut se producă în adever un en- 
tusiasmu generalu, âr nu acum 
când mai multu ca totdeuna a- 
ceste popore suntu nemulțămite 
și desbinate prin uneltirile celorQ 
dela putere. Der faimoșii „rema- 
gliiarisatorl11 ai comitatului Hune- 
dora cu societatea loru archeolo- 
gică n’au avutu răbdare și parcă 
le-a fostu trică, ca nu cumva mai 
târijiu se sosescă în adeveru acelu 
timpu potrivită, de aceea au pusu 
la cale ridicarea și desvelirea a- 
cestui monumentu în modu unila
terală, esclusivistu și atâtă de as
cunsă, încâtă acestă serbare a ră
masă aprope neobservată de massa 
cea mare a poporațiunei.

Bare că ară fi mai voită șovi- 
niștii unguri, ca prin insc.ripțiunea 
de pe acestă monumentu se dea 
și luptei gloriose de acum patru 
sute de ani unu caracteru speci
fică maghiară, de aceea au făcut’o 
numai în limba maghiară, văte- 
mându prin acestă esclusivismU 
din nou respectulu reciprocă, ce 
și-lă datorescă poporele acestoră 
țeri pentru faptele mari, ce îm
preună le-au severșitu aperându 
patria.

Acesta-i recunoscința, de care 
suntă capabili șoviniștii unguri, 
acesta e recunoscința loru cătră 
„Valachii* vitezului Banu „valahă11 
Paulă Chinezu, care a câștigată 
victoria într’unu momentă, când 
armatele turcesc! erau aprdpe se 
cânte imnuri de laudă lui Allah 
pentru isbendă.

Isbenda luptei de pe Câmpulu 
pânei. precum a observată în 

escelenta sa vorbire preotulă sasă 
evangelică Schuster, cu ocasiunea 
desvelirii monumentului din vorbă, 
e a se mulțămi numai strînsei 
uniri dintre naționalitățile din pa- 
triă, vieții loră irățescl și bunei 
înțelegeri ce a domnită p’atuncî 
între ele. Gloria cțilei de 13 Oc
tomvre 1479 e fructulu acestei 
uniri, precum nenorocirea cjilei de 
16 Augustă 1526, desastrulă dela 
Mohacs, a fostu fructulă tendințe- 
loru egoiste, ală desbinării și ală 
neînțelegerii dintre poporele aces
toră țeri.

Ca și pe timpulă înfrângerei 
dela Mohacs, domnesce acțl desbi- 
nare între popăre. Furtunele ce 
amenință din ostă și din vestă 
ne potă găsi în acestă tristă 
stare.

Și cum ar pute fi unire între 
popbrele patriei, când numai unulă 
singură vrea se guste tote bunătă
țile și folbsele ce le ofere statulă, 
er celelalte se ducă numai po
vara cea grea ? Cum ar pute fi 
unire, când nici limba și națio
nalitatea nu li-se mai respectă ?

„Istoria îmi spune — <|ise preo- 
tulu Schuster — că nici ună stată 
n’a avută durată, care a fostă 
construită pe base nemorale, că 
nici ună guvernă n’a avută du
rată ori succese durabile, care a 
lucrată cu mijloce neiertate și 
condamnabile, că nici unu poporă 
nu s’a susținută, care a vrută să 
trăiască numai din jăfuirea altora 
și care n’a respectată dreptatea 
și cuviința . . . OrI-ce opunere în 
contra ordinei lumii e nebuniă, 
orl-ce atacă, chiar și alu celoră 
mai violență, trebue se se sfărîme 
de acestă stâncă . . . Unde ună 
imperiu e în neunire cu sine în
suși, se pustiesce și cade casă 
peste casă.11

Monumentulu desvelită la 30 
Maiu 1789 se le aducă aminte ce- 
loru dela putere, că nu prigonirile 
și nedreptățirile voru produce vre
odată unirea, ci numai dreptatea 

și respectulă limbei și alu națio
nalității fiecărui poporă: numai 
egala îndreptățire o voră produce.

ZDIZST -A-IH’-AJES.A-.
Bulgarii si Țarulâ.

Semi-oficiosa Svoboda din Sofia vor- 
bindă despre toastulă Țarului ridicata în 
onorea principelui Nikita, dice că toas- 
tula acesta trebue să fi făcuta o mare 
impresia în tote țările din Balcani. „Este 
lesne de înțelesă, — dice cjiarulă bul
gara, — de ce Țarula a clisa, că Nikita 
îi este cela mai credinciosa amica. Da, 
căci Muntenegrulă este departe de Du
năre, p’acolo nu este nici una druma 
spre Constantinopola, acolo pământulă 
este slaba și stâncosa, atâta de rău, în- 
câta nu-i trebue nici chiar Sultanului.11 
„Svoboda“ descrie tote crucjimile și pă- 
cătoșiile ce le-au comisă Muscalii când 
au stată în Bulgaria cu ocasia resbelu- 
lui din urmă. Conchide apoi că decă 
Kaulbars s’ar fi dus în Muntenegru, de 
sigură că Muntenegrenii nu l’ar fi răb- 
bată nici 24 de ore, și decă Rusia ară 
lăsa în pace pe Bulgaria ca pe Munte
negru, de sigură că nici Bulgarii nu ară 
ave nimică de disă. Despre aceea să 
nu se temă nimeni, că Bulgarii se voră 
face austriacl seu catolici, der nici aceea 
să nu se credă, că Bulgaria se va pute 
sdrobi cu dinamită, încheiă organulă 
bulgară.

Cedarea Novibazarului.
O telegramă din Agramă dto 8 

Iunie cătră „Neues Pester Journal11 spune, 
că „Srbobran11 are o depeșă din Con
stantinopola, în care se dice, că Sulta- 
nulă și-ar fi esprimată intențiunea a 
ceda Serbiei Novibazarulă. Aici, adauge 
red. „N. P. J.“, pote că va ave și Aus- 
tro-Ungaria de disă ceva.

Crispi șl liga de pace.
In ședința camerei italiane dela 10 

Iunie (fise ministrulă-președinte Crispi 
între altele ;

„Pacea Europei e întemeiată pe 
tractate și este datoria patrioțiloră cins
tiți de a-o observa cu stricteță. Minghetli 
(fise odată: „Intâmplându-se schimbări 
în Europa, Italia ar avea să câștige totă 

și n’ar avea să perdă nimică11. Decă 
însă se și potă nutri asemenea aspira- 
țiunl, nu trebue să uitămă de prudența 
aceea, care ni-a dată unitatea și inde
pendența patriei. Ai se pună multe curse; 
ună dușmană forte activă și neîmpăcată 
internă (clericalii) ar saluta cu bucuriă 
efiua, în care s’ar rupe legătura tare a 
alianței triple și acestă dușmană este 
spriginită în lucrarea sa contra alianței 
triple de-o anumită putere. Der aceste 
încercări suntă zadarnice, pentru-că nici 
o cursă nu va pute rupe alianța care 
garanteză pacea lumei“.

„Italia 1859—1888“.
Sub titlulă acesta a apărută de cu- 

rândă o broșură scrisă într’ună spirită 
dușmănosă Germaniei și Ital iei, în care 
se suspiționeză raporturile de alianță 
între aceste două puteri. „Sonn und 
Montagzeitungu din Viena, care susține 
legături cu contele Taaffe, vorbindă de 
acestă broșură aprobă vederile espuse 
într’însa, numindu-o o „operă de merită11 
și „forte interesantă11. ReprivirI, în tre
cută, dice acestă (fiară, suntă de mare 
preță. Schimbările ce se facă cu înce- 
tulă în raporturile diferiteloră state suntă 
numai de natură efemeră. Sferele de 
interese rămână totuși sute de ani ace
leași și adevărata amicițiă și dușmăniă 
rămâne neschimbată, ori câtă de multă 
ar diplomatisa arta de stată crescândă 
alianțe artificiale11. „Despre acela, care 
a fostă înainte cu 30 de ani amiculă 
nostru, greu se pote admite, acjl ne e 
dușmană și erășl nu-i prea vine omului 
să credă, că acela, care înainte cu câteva 
cfecenii mai bucurosă ne-ară fi nimi
cită de pe fața pământului, să fiă a- 
prinsă acum de iubire căldurosă față 
cu noi . . .“

.. . Sferele de interese ale Germa
niei și Italiei suntă încă și acțl totă ace
leași, „căci decă Germania și Italia au 
și dobândită, ce au voită, nu este es- 
chisă posibilitatea, că aceste state, fi- 
indă silite de forța împrejurăriloră, ar 
trebui erășl să renunțe la ceea ce au 
câștigată, și de aceea ele îșl potă gândi 
că aceste perderl ară pute erășl să-i viă 
spre bine aceîuia, pe a căruia socotelă 
ele s’au mărită și unificată.11

FOILETONUL!) „GAZ. TRANSU.

Eespre critică.
(Prelegere umoristică.)

Cum s’a născută și câtă de departe 
a mersă.

Con- și SupracriticI stricțl!
Când se susține, că lumea înainteză, 

acestă aserțiune este adevărată numai cu 
respectă la lumea materială. In acestă 
lume numimă distanțele percurse ^pro
grese'1’ ; pentru că aci suntemă nevoițl a 
ne ține de pământă și a ne mișca în di
recțiune orisontală peste suprafața lui 
pe câtă se pote nivelată.

In lumea spirituală însă, mișcarea 
mai departe a luată o direcțiune ce 
merge în susă. Punctulă de plecare este 
„nadirul*, țînta „zenitul*, direcțiunea prin 
urmare este o direcțiune verticală. In acestă 
lume se cade a merge în susă și nicidecum 
înainte. Totă ce este în acestă lume 
percursă, ne este sub noi, tote lucrurile 
cătră cari privimă momentană în susă 
în curându le vomă vede de desuptulă 
nostru, și cu câtă ne ridicămă mai susă, 

cu atâtă mai neînsemnate și mai nea- 
rătătose ni-se voră păre, pănă când în 
urmă voră dispăre adâncă sub piciorele 
nostre, ca ună nimica.

Acesta este ună cugetă sumăță, ca
rele pentru noi pe atâtă este de înălță- 
toră, pe câtă este de deprimătoră pentru 
alții, cari nu ne potă urma.

Regiunea artei, cătră care publiculă 
celă mare de odinioră privea cu o ve- 
nerațiune însuflețită, de multă deja se 
numără la noi între stadiile percurse, 
asupra cărora numai în josă mai putemă 
privi. Ca și cum te sui din cerculă ae
riană. umplută cu nori în colori și în 
forme fantastice, în eterulă celă curată, 
rece și limpede, tocmai așa ne-amă ri
dicată și noi din nebulosa sferă a artei 
în regiunea golă-eterică a criticei, și în 
parte amă ridicată dimpreună cu noi și 
pe contimporanii noștri.

Der și aici ne aflămă încă totă la 
o stațiune de trecere.

Nu-i destulă, că noi ne-amă ridicată 
la critică și că putemă privi în josă 
asupra artei — care este supusă la totă 
critica — nu, ci trebue se ne înălțămă 

și mai susă, chiar și decă după metodulă 
lui Miinchhausen ar fi să ne ridicămă 
pe noi înșine de pâră în susă — nci 
trebue să ne înălțămă în susă în ete
rulă eterului, la critica potențată, er de 
s’ar desfăta cei de desubtulă nostru pri- 
vindă asupra artei și artiștiloră cu ochiane 
și telescope, după cum va fi punctulă 
loră de stadiu, mai multă ori mai puțină 
josă, ori după scurțimea mai mare ori 
mai mică a vederii loră. Noi cești cari 
ne-amă înălțată pe trepta cea mai înaltă, 
vomă privi de acolo în josă asupra 
acestoră omeni. Noi vomă critica, vomă 
deveni recensențl ai recensențiloră — de 
sine se înțelege, că cu aceeași sublimă 
neîndurare, cu care se uită ființele, ce 
stau de desubtulă nostru, asupra artei 
preoțiloră acesteia!

Der ca sâ tratămă lucrală temeinică, 
sâ începemă ab ovo, seu întrebuințândă 
terminulă biblică, dela crearea lumei 1

Pe timpulă cândă paradisulă se afla 
în florea lui și omenii încă nu se ridi
caseră peste fericita loră stare dela în
cepută, nu se afla nimica pe pământă, 
ce ar fi putută sâ se numescă „artă*. 

Natura era totulă și fiindcă în natură 
totulă era frumseță și perfecțiune curată, 
cu atâtă mai puțină putea fi vorba de 
critică.

Intr’aceea, etă-mi-te că se vîrî — scie 
Dumnedeu cum și de unde, — se vîrî 
dică, spiritulă criticei între fericiți, și-și 
începu mișcarea sa înălțătore prin aceea, 
că se sui prin încolăciri de șerpe pe 
pomulă sciinței binelui și ală râwlui spre 
a impune de acolo copiiloră nestudiațl 
ai naturei. Elă li-a istorisită, că mai 
este o fericire și mai mare decâtă feri
cirea de a gusta și a admira, adecă aceea 
de a cerceta și a critica; der spre a se 
pute face cineva părtașă de acestă fe
ricire, trebuia sâ se înalțe pe ștafeta 
nevinovăției, spre a face cunoscință cu 
ceea ce avea sâ fie criticată.

Dreptă ună antegustă ală acestei 
gustări le dede spiritulă criticei ună 
fructă culesă de pe pomulă cunoscinței. 
Câtă ce gustară mârulă celă acriu, numai 
decâtă li-se deschiseră ochii, der în în- 
țelesulă celă mai verbală ală cuvântului, 
în modă așa de diavolică orbitoră, în
câtă și credeau a vede momentană gre-
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Adl Germania și Italia stau în ra
porta de alianță cu Austria, der fără de 
nici o comuniune de interese și în Ori
enta, unde s’a presupusa o astfelă de 
comuniune între Germania și Austria, ea 
a fosta delăturată de Germania. De altă 
parte Francia este pentru Austria indi
ferentă. Astfeliu au remasă der numai 
contrastele cele vechi, cari ce-i dreptă, 
nu sunta așa de aspre.ca să 'provoce o 
dușmăuiă imediată.

De aceea Germania și Italia s’au 
legata mai strînsă una cu alta. înche
ierea unei convențiunl militare germano- 
italiene nu s’a desmințita și ea este fără 
îndoelă espresiunea reală a acestei politice. 
„Ama fosta așa dicendă isolațl în alianța 
triplă și Germanula cu Italianula și-au 
dată mâna peste cepetele nostre. Pac- 
tulă, ce s’a încheiată, n’are ună carac- 
teră ofensivă, ca acela dinainte cu 23 de 
ani [1866]; der pățaniile năstre de a- 
tuncl ne admonieză să fimă băgători de 
semă, că nu arare-orl ce se părea la în
cepută nevinovată s’a desfășurată cu 
timpulă devenindă cu totulă altceva.“

SCIRILE OILEL
Noi canonici. Capitululă metropoli

tană din Blașiu a alesă în locurile va
cante de canonici pe domnii : Gavrilă 
Popă, protopopă ală tractului Clușiu, și 
Dr. Alexandru Grama, profesoră de teo
logia și rectoră ală internatului Van- 
ceană din Blașă.

* * *
Copii obligați la școlă in Sighișora pe 

1889z90 suntă, după datele oficiale, în 
numără de 1961 și anume 996 băețl și 
965 fete. După naționalitate suntă 1167 
germani, 566 români, 152 unguri și 76 
țigani.

* A +
Monumentulu desvălită la 30 Maiu 

a. c. pe Câmpulă pânei este unu obe- 
liscă ce se înalță pe trei terase și are 
în verfă o armătură și ună coifă de 
tuciu, aurite. Inscripțiunea compusă de 
Ludovică Rethi în limba maghiară, și 
aurită, sună așa:

„Câmpulă pânei.u Mare victoria a 
beliduciloră unguri Ștefană Bathori voi- 
vodulu Transilvaniei și Pavelă Chineză 
[Kinizsi Pal], Banulă banatului timișiană, 
asupra Turciloră cari devastară țările la 
13 Octomvre 1474, sub gloriosa dom- 
nire a regelui Alathia Huniade. Lângă 
opt|mii fii ai țării rămaseră deci de mii 
Turci pe câmpulă de bătaiă. Unguri, 
Săcui, Sași și Valahi apărară împreună 
patria comună. Cheltuielile monumen
tului le adună Dr. Georg Miksa dela ur
mașii plini de pietate. Redicarea s’a 
pusă la cale de autoritatea comitatensă 
și societatea pentru istoriă și archeolo- 
giă a comitatului Huniedora în anulă 
1886 pe timpulă domnirei binecuvântate 

a regelui Franciscă Iosifă 1. Strălucirea 
unui trecută gloriosu șl-a aruncată ra([de 
intr’ună viitoră fericită.“

Etă cum se face istoria în comita- 
iulă Uniedorii.

* * *
Miseria administrativă. Foia buge

tară din Clușiu intervine pentru grabnica 
reformă a administrațiunei, dicendă că 
dela 1867 s’au creată de legislațiunea 
ungurescă 1000 de legi, dintre care două 
treimi împovăreză umerii funcționariloră 
administrativi. Fisolgăbirăulă singură 
are, în puterea legii și a diferiteloră or- 
dinațiunl, să țină în evidență și să porte 
vr’o 103 feluri de diferite protocole și 
estrase pe ană. fără de alte afaceri de 
cancelaria.

*• *
Gimnasiulu romano-catolioîi din locă 

va fi predată, precum spune „Kolozsvar11, 
de comuna bisericescă rom. cat. împreună 
cu averea gimnasiului statului rom. cat. 
din Ardelă, care în anulă viitoră va ri
dica ună edificiu nou pentru gimnasiu, 
corăspundătoră timpului. Averea insti
tutului e de 80,000 fi.

* 
# *

Manevrele din anulu acesta. „B. 
Corr.“ află, că Maiestatea Sa cu o mare 
suită, însoțită de Archiducii Albrecht, 
Vilhelm și Iosifă, de ministrulă de răs- 
boiu și de șefulă statului majoră gene
rală, precum și de atașații militari streini, 
va asista din ultima săptămână a lunei 
Augustă pănă în a treia săptămână din 
Septemvre la manevrele de lângă Ko- 
morn, în Moravia, în Galiția, la Uello 
și la Tapio-Suly.

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

vieța Ilomâniei'- e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețuia 1 fi. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu- 
sicală. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestratu învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării11, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României,11 
după judecata bărbațiloră speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulu său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Polatsek din Timișdra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Din dieta nnțrnresca.
Ca o îmbunătățire a justiției, minis

trulă ungurescă Szilagyi are de gândă 
să introducă procedura verbală și în 
cause penale și civile. Spre a se pute 
face acesta, se prevădă 30 de ajutore 
de judecători, ca să se isprăvescă nu- 
mărulă celă considerabilă de restanțe la 

curțile de apelă (table.) De asemenea la 
tribunalele din Ardeală se sistemiseză 
dece posturi nouă de judecători, pentru 
ca să se termine odată afacerile de co- 
massare, rămase îndărătă din diferite 
motive.

Vilhelm Boda e, din punctă de ve
dere financiară, în contra introducerii 
procedurii verbale, „căci noi nu ne pu- 
temă permite acestă luxău. Vorbesce 
despre relele ce bântue justiția; la ocu
parea posturiloră de judecători protecți- 
unea jocă mare rolă, ministrulă să caute 
să-i pună capătă.

Karl Varasdy dice, că la numirea 
judecătoriloră să se pună pondă pe cua- 
lificațiune; corpulă judecătorescă să se 
împrospeteze cu advocațl mai buni. Ape- 
lațiunile cele multe în causa penală pro
vină din pregătirea defectuosă a procu- 
roriloră. Vorbitorulă cere introducerea 
publicității, a procedurii verbale ime
diate.

Emeric Veszter ar fi dorită să in
troducă ministrulă și curțile cu jurați, 
precum suntă în totă Europa. Ar fi 
mai dorită să spună ministrulă, când 
are de gândă să introducă procedura 
verbală? Speră, că la numirea judecă
toriloră ministrulă nu se va lăsa a fi 
infiuințată de protecțiune și de factori 
politici dela putere.

Ministrulă justiției Szilagyi spune, 
vorbiudu de comassare, că de 7 ani în- 
coce în 905 (din 2686) comune au ră
masă lucrurile în starea loră cea veche, 
nu s’au făcută procese de comassare, de 
segregare și de regulare a posesiunii. 
Dintre afacerile de comassare s’au re- 
solvată 365, suntă în cursă 326, în alte 
locuri e stagnațiune. Processe de se
gregare s’au resolvată 111, în cursă 
suntă 127. Dintre alte procese de re
gulare a posesiunii s’au finită 750, sunt 
pendente 460; în alte locuri nici nu s’au 
începută. Una din căușele, care facă 
să se prelungească procesele, e lipsa de 
judecători necesari. Unele procese nu 
s’au resolvată tocmai în ordine. Lipsa de 
controlă și supraveghiare a președinți- 
loră tribunaleloră și alte greșeli și de
fecte au contribuită la acesta.

Ce privesce comasarea, pănă acum 
era de ajunsă, ca cineva pe temeiulă 
unei mici proprietăți să ceră comasarea, 
pentru ca — cunoscendă antipatiile ce 
domniau contra comasării — să silesc.ă 
pe ceilalți să cumpere forte scumpă 
acestă proprietate. Unde nu s’a putută 
face acesta, afacerea stagneză, deorece 
respectivulă nu șl-a ajunsă scopulă, der 
apoi nici comassarea nu o doresce. De 
aceea s’au ivită cașuri, că s’a cerută co
masarea în comune, unde nu e la locă 
și clieltuelile suntă enorme, 31 fl. 41 cr. 
pe fiorinulă de dare. Ministrulă promite 
că, pe câtă îi stă în putința, va lua 
disposițiunl. La tomnă va convoca pe 

deputății ardeleni să-și dea părerea 
în privință regulării posesiunei păduri- 
loră, pășuniloră, segregării la imobilii 
ș. a. Se va ocupa și cu închisorile, ca 
fie-care să-și facă pedepsa după cum 
i-s’a dată: în arestă corecțională, în car
ceră ori în temniță, și cei în arestă pre
ventivă să nu stea la ună locă cu rău
făcătorii condamnați. Se va crea ună 
codice civilă, se va revisui codulă pe
nală, se va face organisarea judecăto
rescă. Ministrulă intra apoi în amănunte 
în privința reorganisării justiției. E 
pentru introducerea curțiloră cu jurați 
der nu promite că o va propune deodată 
cu proiectulă procedurei penale. O va 
face acești la timpă favorabilă. Pentru 
delictele de pressă însă rămâne neatinsă 
constituțiunea jurațiloră, ca o garanțiă 
a libertății de pressă (? ? ?), și va in
troduce numai o procedură de pressă 
mai amăsurată scopului. Procedura ver
bală e absolută necesară. Nu mai merge 
cu miseria de pănă acum.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Borșa, 6 Iunie 1889.

Conferență invețătorescă, Esamenă și 
Petrecere de veră in Dragă. (Corn. Clușiu- 
lui.) In 23 Maiu n. c. învățătorimea 
rom. gr. cat. din tractulă protop. ală 
Giulei șl-a ținută adunarea ordinară de 
primăveră în Dragă, sub presidiulă M. 
O. D. Alexandru Lemeny, protopopă în 
Borșa. După celebrarea cultului divină 
învățătorii în frunte cu D-lă protopopă 
se adunară în scola gr. cat., unde d-lă 
învățătoră din locă Iosifă Popă ne aș
tepta cu elevii, avendă a tracta practice 
cu școlarii: „Aerulă“. D-lă preside des
chide adunarea printr’ună discursă oca- 
sională forte pătrundătoră și provocă 
adunarea a alege secretarulă. Se alege 
prin aclamațiune Eliseu Barbosă, înv. 
în Borșa. S’au discutată multe cestiunl 
scolastice, din tote însă mai interesantă 
a fostă disertațiunea: „Influința scolei 
asupra portului națională română11 și 
tema practică „Aerulă“', cea dintâiu cam 
slabă tractată prin d-lă V. Vașiană, înv. 
în H. Maclcașă, dâră cu atâtă mai as
pru critisată; cea din urmă însă a fostă, 
după împrejurări, bine tractată prin d-lă 
I. Popă, învățătoră în Dragă. S’a ho- 
tărîtă locuia adunării viitore în Fodora. 
pentru care ocasiune s’a alesă ca temă 
tractarea practică a literei „r“, eră di- 
sertațiune: „Folosulă legumăritului“.
Afară de corpulă învățătorescă luară 
parte la conferință vre-o două domne și 
câțiva domni, eră poporul ă în vestminte 
de sărbătore se presentâ în numără mare, 
deși era di de lucru, — semnă că se 
intereseză de-ale scolei. După conferență 
urma:

Esamenulă, care s’a începută cu 
„împărate cerescă", cântată de pruncii

șeii în maestosulă opă artistică ală na- 
turei și se grăbiră a repara greșela, ce-șl 
închipuiau că esistă, aternându-șl înainte 
frunde de smochini.

Acesta a fostă cea dintâiu faptă 
critică.

Der grădina edenului n’a oferită 
destulă ocasiune strămoșiloră neamului 
omenescă celă criticătoră, pentru a-șl pute 
validita înalta loră cultură. De aceea 
ei emigrară în țera imperfecțiunei, care 
deveni în sfârșită patria urmașiloră lord. 
In acestă țâră avură din belșugă oea- 
siune a face deosebire între bine și între 
rău. Ba încă din rău se împărtășiră 
într’atâta, încâtă nu peste multă timpă 
doriau din totă inima a se reîntorce în 
grădina edenului, din care a fostă eșită. 
Der ce folosă, căci acum era prea târdiu, 
— criticii n’aveau bilete de liberă intrare 
în paradisulă nevinovăției!

Intre fii lui Adamă totuși se mai 
afla unulă seu altulă, asupra cărora 
trecuse ca moștenire o întunecată pre
simțire din strălucirea dispărută și cari 
doreau de aceea mai fierbinte decâtă 
(eilalțl a vede odată liberată ceea ce, 

este frumosă și nobilă de ceea ce este 
în contrastă cu acestea. Ei folosiră cu- 
noscința cea scumpă cumpărată a bi
nelui și a răului spre a alege din cele 
neperfecte pe cele mai perfecte, a-le 
ordina în fantasia loru în tablouri, es- 
cludendă ceea ce era turburătoră și su- 
părătoră, și reproducendă aceste tablouri 
în cuvinte și tonuri, în forme și colori.

Așa se născu arta și artiștii.
Acum erau mulțl în cari se deștepta 

și se clarifica prin gustarea opuriloră de 
artă din ce în ce mai tare presimțirea 
unei lumi mai frumose și a unei esis- 
tențe mai fericite. Mica comună dela 
începută, încurendă așa de iute se în
mulți, încâtă forma ună publică.

Der în acestă publică se aflau câte 
unulă, cari pricepeau de minune să guste 
binele artei, mai vertosă pentru aceea 
fiindcă ei aveau ochi și urechi mai bune 
pentru frumosă, decâtă mulțimea, ba câte 
odată și decâtă înșiși artiștii, fără a po
sede pentru aceea capacitate de a pute 
representa ei înșiși. Decă la ună capă 
d’operă mulțimei îi scăpa din vedere 
ceva nou și frumosă, ei erau aceia, cari 

atrăgeau atențiunea asupra acestora, și 
decă artistulă la lucrarea sa a lăsată să 
se strecore neperfecțiunl fără de a pute 
descoperi unde zace erărea, atunci îi a- 
jutau ei artistului de a’șl afla erorile.

Din recunoscință pentru acesta ar
tiștii și publiculă le oferiră loră postulă 
onorifică de cunoscetorl și judecători, când 
era vre-o luptă de întrecere în templulă 
arteloră.

Der contrastă cu aceștia se a- 
flau și unii, cari nu erau în stare nici 
a produce, nici a înțelege ună capă 
d’operă, din pricina acesta apoi ei 
nu putură să obțină vre-ună locă nici 
între artiști, nici între publică. Ei erau 
însă de părere, că trebue să se afle 
și pentru ei vre-ună adăpostă, de aceea 
ei să și aședară în modă îndrăsneță colo 
susă pe scaunele judecătorilor între cu
noscători. .. și strigară așa de tare, în- 
câtă aceștia au amuțită de rușine văcjendă 
o astfeliu de purtare.

In chipulă acesta s’a complectată 
ceta recensențiloră.

Acum s’a continuată cu seriositate 
mișcarea, care nisuia în susă. Arta îșl 

ridică o treptă peste natură prin aceea, 
că șl-a alesă de scăunenciu superlati vulă 
tuturoră producteloră reale, și de aceea 
critica din nou a voită să se înalțe peste 
artă, alegendă din cele alese. Arta arteloră 
era acum arta de a critica, și fiind-cănu 
se afla nimenea, carele să fi cutezată a 
critica de aceea a pornită fiă-care 
locă de privitoră în repeziciune și a 
devenită scaună judecătorescă. Publi
culă a devenită ună tribunală de recen- 
sențl, artiștii au fostă puși pe banca acu- 
sațiloră, și fiă-ce cap’d’operă era o nouă 
acusațiune.

Și cea mai vechiă istoriă a arteloră 
încă ne arată, că nu era glumă a veni 
în atingere cu acestă tribunală. Așa 
când renumitulă Cratinos a scrisă odată 
o comedia, în care a atinsă pe judecă
torii de pe galerii ai artei, nu numai cu 
o singură necuviiță, o păți cam rău, căci 
aceia, după representațiuue, îlă bătură cu 
petri dela teatru pănă acasă la elă; și 
când odinioră comiculă Eupolis a glu
mită în contulă unui profesoră de filo- 
sofiă, junimea studiosă îlă boteza așa 
de marcantă, încâtă sărmanulă se îneca.

(Va urma.) 
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școlari, cari erau în numM de 50, toți 
bine îmbrăcațl, spălațl și peptănațl. S’a 
esaminată din Religiune, Limba rom., 
Geografia, Istoria Ungariei și Calcula- 
larea. Esamenulă în genere a fosta bun, 
răspunsurile corecte, și cu deosebire co
piii au dovedita, că sunta disciplinați, 
ceea ce îi servesce învățătorului spre 
laudă.

Din câta am observata însă, și co 
legula I. Popa, ca și alții forte inulțl, 
la propunerea scriptologiei nu pre ob
servă regulele metodice, de unde apoi 
urmeză greutatea de-a învăța scrisu-ce- 
titula. Așa d. e. nici una școlara n’a 
sciuta esprima consonantele corecta, ci 
numai împreunate fiăcare cu câte una 
„âu, precum: nâ, mâ, sâ etc. După pă
rerea mea acesta e o greșală neiertată 
unui pedagoga. Altmintrelea acestă e- 
răre metodică am observat’o și la o 
școlă ungurescă de stata, unde spre 
marea mea mirare am audita pentru 
prima dată prunci de ungură esprimând 
curata pe românesculă i.

La 2'/2 ore p. m. se finesce esame- 
nula și D-la protopopa mulțămesce ze
losului învățătora pentru activitatea des- 
voltată în decursula anului scolastica 
espirata. In decursula esamenului, la 
inițiativa d-lui protopopa, s’au colectata 
ba I pentru premiarea prunciloră dili- 
gențl, s’au adunata 10—12 fi. și s’au 
premiata toți elevii amăsurata purtărei 
lora. Acesta ar fi de dorita a-se intro
duce în fiecare școlă poporală cu oca- 
siunea esamenului de veră.

După esamena învățătorimea fu în
trunită la una prânda comună din par
tea ospitalului învățătoră locală, eră cei
lalți inteligențl au fostă invitați la d-lă 
notară cerc. Georgiu Farago, a căruia 
stimabilă soțiă ne întîmpinâ cu afabili- 
tatea-i caracteristică.

La 6 ore sera urmă petrecerea de 
veră, arangiată de inteligența română 
din locă, în frunte cu zelosulă și acti- 
vulă preotă locală Simionă Popă. Acest 
preotă, deși îngreuiată cu o numerosă 
familiă și cu stare materială destulă de 
modestă, totuși prennmeră măi multe foi 
românescl, eră interesele poporului le a- 
pără în modă demnă de totă lauda, 
ajutorată fiindă în stăruințele sale ro
mânescl mai vîrtosă de d-lă notară, care 
asemenea e română cu simțeminte curate. 
Acești 2 bărbați, fii de plugari, din opincă 
eșițl, cari mai bine ca toți cunoscă uă- 
casurile multă cercatului nostru poporă, 
pară a fi anume destinați de Provedință 
ca să conducă acestă comună mai în- 
tregă română, și nobilele loră stăruințe 
pare că suută încoronate de succesă, 
căci atât moralminte, câtă și material- 
minte, poporulă din Dragă stă binișoră. 
Le-am amintită acestea ca ună esemplu, 
d'edrece avemă preoți cu stare materială 
multă mai bună și cu tote aceste poți 
cerca cu lampa lui Diogene, că nu vei 
afla o foiă românescă la casa denșiloră!

Danțulă a fostă forte animată 
și a durată pănă la 4 ore dimineța. In- 
ceputulă s’a făcută cu tradiționalulă jocă 
„Ardeleana11; .Romane' s’au danțată 2, 
nCuadrillett 3. E regretabilă însă, că pi- 
toresculă costumă națională n’a fostă 
representată decâtă de d-na preotesă 
Meseșianu din Nierța, căreia i-a stată 
admirabilă de bine.

Petrecerea s’a ținută într’o locali
tate a d-lui preotă, elegantă decorată. 
Publiculă n’a fostă mare, der destulă 
pentru de a ne petrece forte bine. Din
tre amabilele Domne și D-șore cunoscute 
mie, voiu aminti pe d-nele: Lemeny din 
Borșa, Farago din Dragă, Meseșiană 
din Nierța, Petrană din Fizeșă-S.-Pe- 
tru, Mironă din Dragă, Bărbosă din 
Borșa. D-șorele Elena Petrucă din 
Borșa, Ana Forne din Ascileu, Regina 
Chifa din Hida ș. a.

La 5 ore dimineța ne-am depărtată, 
ducendă fiăcare impresiunl și suvenirl 
plăcute din Dragă.

Bărboșii.

Literatură,.
Protocolulii Congresului naționalii- 

bisericescu ordinarii ală Metropohei Ro- 
mâniloră greco-orieutall din Ungaria și 
Transilvania, întrunită iu Sibiiu la 1'13) 
Octomvre 1888, — a eșită de sub ți
pară in Edițiunea Metropoliei din Si
biiu. Formată 8° de 170 pag. Prețulă 
60 cr.

Revista Poporului, diară sciențifică- 
literară, apare în BucurescI (Strada Ol
teni nr. 1.) odată pe lună, și costă ună 
numără 1 leu. — Nr. 10—11 conține: 
Păcală la moră (basmă), de I. C. Măl- 
dărescu; Despre accentă, de S. Polizu; 
Din miseriile vieții [novelă] de Th. I. 
Anestină ; Esopă [biografia] de Elena 
Popoviciu ; Purceua dela nașu [snovă] de 
I. Mircea; Singurătate [poesiă], de C. 
Caracoste ; Fântânadorului [poesiă popo
rală], de B. Cătulescu ; Să moră [poesiă], 
de Th. I. Anestină; JBate ventde primăveră 
[poesiă] de V. Boscu ; FamilialaEgiptenl, de 
I. Nădejde; Barbu lăutaru [amintire], de 
Carie des Perieres ; Hășchii, de X; Spice, 
culese de Aramis ; Corespondență, Erată 
și Anunțuri, de Red.

T E LEGRAME L E „GAZ. T R ANS“.
(Serviciuhl biuroului de coresp. din Pesta)

BucurescI, 12 Iunie. Camera a 
votatu unanimii proiectulu de lege 
pentru introducerea valutei de aură.

Parisii, 12 Iunie. In ședința 
camerei înterpeleză Gellibert asu
pra întemplăriloru în Angouleme. 
ț)ice că arestarea boulangiștiloru 
este unu atentată în contra liber
tății personale. Ministrulu de in
terne a declarată, că este imposibil 
de a mai suferi provocațiunile. 
Guvernulu va procede cu cea mai 
mare stricteță în contra celoru 
vinovațî. lAplause în drepta.)

Bruxella, 12 Iunie. La balo- 
tagiulu pentru camera deputațiloru 
Ianson (progresistă) a fostă alesă 
cu maioritate de 1900 voturi în 
contra lui Debeker (catolică). Re- 
sultatulă acesta a produsă în sî- 
nulă liberaliloră mare entusiasmă. 
In urma învingerii electorale se 
așteptă demisiunea ministrului și 
disolvarea camerei. Sera demon
strară 30,000 omeni, strigândfl : 
Josă cu ministeriulă!

Voci din publică.*)
In călătoria mea la Brașovă am fă

cută și la ZernescI o escursiune spre a 
vede lucrările de clădire ale nouei fa
brici de celulosă de acolo și sunt în 
posițiune de a’ml da părerea mea pri
vată asupra acestei clădiri în modulă 
urmatoră:

Deși materialulă pentru clădirea fa 
bricei de celulosă a fostă forte difi
cilă de a se procura, din causa concu
renței ce o făcea clădirea nouei fabrice 
de zaharu în Bodă, și deși în urma a- 
cesta s’au urcată prețurile și lucrătorii 
au pretinsă plată mai mare, totuși d-nii 
inginerl-auteprenorl I. Gaiser & Kcllho- 
jer și-au dată tote silințele spre a face 
să înainteze clădirea în modulă celă mai 
mulțămitoră și mai solidă, Lucrările au 
și progresată astfelă, încâtă o parte a 
fabricei se află deja sub coperișă. Ca 
specialistă potă să afirmă cu privire la 
lucrările deja terminate, că clădirea este 
forte solidă și nu se pote face în contra 
ei nici o obiecțiune și că domnii între- 
prindătorl n’au cruțată nici cheltuell, 
nici jertfe spre a justifica și de astădată 
în modă strălucită bunulă loră renume.

Brașovu, 11 Iunie 1880.
Lendvay Bela, 

architects din Budapesta.

DIVERSE.
Librăria pentru femei autore. In 

Parisă se va deschide o librăria, în care 
se voră vinde numai cărți compuse de 
femei. După calculele făcute se voră 
pute procura în timpă scurtă celă pu
țină 10,000 tomuri de astfelă de scrieri. 
Catalogulă compusă conține cărți din 
tote sferele literaturei. Cam jumătate 
suntă novele, celelalte se estindă asupra

Pentru cele cuprinse în acestă rubrică Re- 
dacțiunea nu e răspundătore. 

diferițiloră râmi ai sciinței : metafisică, 
istoria, filosofiă, teologiă, critică și edu- 
cațiune, fără a mai pomeni de abundanța 
poesiiloră dramatice, epice și mai alesă 
lirice.

Reclamă. Cum se pricepă Englezii 
la reclame, ne arată destulă foia umo
ristică din Londra „Tit-Bitsu (Bucată de 
predilecțiune.] Foița acesta are o edițiă 
de 420,000 exemplare. Ca să-și îmul- 
țescă numărulă abonațiloră a escrisă ur- 
mătorulă concursă: „Se acordă ună pre
miu de 50 lire steri. (600 fi.) aceluia, 
care va gâci numărulă visitatoriloră es- 
posiției în prima săptămână.11 Trimiță- 
torii erau invitați a scrie numărulă res
pectivă d’impreună cu adresele loră nu
mai pe o cartă de corespondență, celă 
multă pănă la 1 Maiu. Deorece gluma 
asta nu costa nici trudă multă, nici parale, 
și fiindcă ună asignată de 50 sterlings nu 
e de desprețuită, au incursă nici mai multă 
nici mai puțină decâtă 235,146 carte poș
tale. Ună tînără scoțiană a gâcită nu
mărulă pănă la o diferință de 10. Nu
mărulă visitatoriloră de 851,096 a fostă 
mai greu pentru Redacțiune să-lă afle 
fiind-că ministrulă oprise comunicarea 
lui pentru di are. Pentru aflarea lui a 
trebuită să’ntervină președintele secțiunei 
britanice din Parisă.

Escursiuni ds copii. Ducele de Sou
therland a pusă la disposiția școleloră 
din Londra 50 de cară, în care au locă 
câte 60 copii, ca băieții săraci să potă 
face escursiune afară, la verdeță. Visitiii 
și caii îi întreține ducele; la plecare fie
care copilă capătă ună șilingă pentru 
mâncare.

Lipsesce paragrafulu. Se comunică 
din Parisă, că ună servitoră de birou 
boulangistă șl-a permisă o glumă, ofen
sând ă prin telefonă pe președintele Re- 
publicei. Calumniatorulă, descoperindu-se, 
s’a dată pe mâna judecății. Judele in- 
vestigatoră însă a renunțată la acusă, 
sub cuveută că în legea penală francesă 
nu esistă paragrafă pentru ofensele prin 
telefonă.

Fata cu mâna frumosă. Blanche 
Depuis, fiica unui portieră sermană din 
Parisă, servia în ateliere ca modelă pen
tru mâni. In faptă mâna fetei era de o 
nobleță și frumseță estraordinară : albă, 
mică, degete roșii și cu gropițe. Nu de 
multă a venită la Parisă ună lordă en- 
glesu, ca să ia instrucția de desemnă. 
Pentru studiarea mânei angajase pe 
d-șora Blanche, cu 2 franci pe oră. 
Lucrulă naibei însă, studiulă acesta a 
trebuită să-lă plătescă forte scumpă, 
pentru-că seamoresâ pasionată mai întâiu 
de mână, pe urmă de întregă modelulă. 
Blanche era o copilă forte morală și 
lordulă a trebuită să o iee de soțiă. La 
cununiă miresa, spre a satisface curiosi- 
tății publicului, nu șl-a trasă mănuși.

Succesulu Exposițisi din Parisu. S’a 
publicată o mică statistică, care probeză 
câtă e de mare succesulă exposițiunii 
din Parisă. După acestă statistică în 
1889 s’au incasată după bilete de intrare 
suma de 2.208.045 lei; pe când la ex- 
posițiă din 1877 s’au incassată 1,269.675 
lei, resultâudă o diferință în favorea a- 
nului 1889 de 938.370 lei. Diferența 
acesta e cu atâtă mai însemnată, cu 
câtă în 1878 exposițiunea s’a deschisă 
la 1 Maiu, er anulă acesta s’a deschisă 
la 6.

Dela Exposițiă. Sera cercetarea es- 
posiției este neasemănată mai mare ca 
diua. De aceea nici vorbă nu pote fi 
de a se închide esposiția sera, pentru-că 
serile ridică considerabil venitele ei. Spe
sele totale ale esposiției se calculeză la 
200 milione franci. Durata ei ține 180 
ijile. Decă acum s’ar închide sera, pu
bliculă ar pute cerceta esposiția numai 
9 6re de di, în totală 1620 ore, în ca- 
sulă acesta fiă-care oră ar costa 123000 
franci. Prin ținerea deschisă sera se 
mai profită 5, cu totulă 900 ore și prin 
acesta se reduce prețulă unei ore la 
79,000 franci. Visitatorulă esposiție așa- 
deră se bucură de ună spectacolă, care 

costă pe c]i suma rotundă de 1,106.000 
franci.

Universitatea din Viena. Numărulă 
ascultătoriloră dela universitatea vienesă 
pe semestrulă de ernă 1888/89 a fostă 
de 6371, dintre cari 4803 ordinari și 
1568 estraordinarl. Facultatea teologică 
au cercetat’o 243 (218 ordinari, 15 es
traordinarl), filosofiă 788; facultatea 
juridică 2185 (1292 ordinari, 893
estraordinarl), er facultatea de medi
cină 3185. Dintre ascultători au 
fostă 5940 din Austro-Ungaria și 431 
din străinătate. Ruși au fostă 186, ro
mâni 92, 110 americani, 66 germani, 33 
șerbi, 41 englesl, 16 turci, 16 greci, 17 
elvețianl, 13 italieni, 9 francesl. Asia e 
representată cu 10 ascultători, Africa 1, 
Australia 3 mediciniști.

Bugetulii de resboiu și alu marinei 
rusesc! pe 1889. Bugetulă de răsboiu 
pentru anulă 1989, care întrece pe acelă 
din 1888 cu 6,329,015 ruble, se urcă la 
215,569,510 ruble și prevede, afară de 
sumele date pentru prestațiunile în bani 
și în natură, pentru îmbrăcăminte, casar- 
mare, etc. și cheltuelile următore :

Fabricarea armeloră și munițiuniloră 
10,335,749 ruble. întreținerea materialului 
de artileriă și esercițiurl 2,08620 ruble. 
EsercițiurI de tiră ale reserviștiloră 
1,273,268 ruble. Ridicări topografice 
271,000 ruble, Drumulă de feră militară 
transcaspiană și întreținerea flotilei pe 
Amu-Daria 2,872,356 ruble.

Bugetulă anului 1889 este de 
39,383,019 ruble, cu 210,705 ruble, mai 
scădută decâtă acela ală anului trecută. 
Constr cțiunea de vase cere suma de 
44,848,019 ruble; artileria și minele, 
3,900,000 de ruble și călătoriile vaseloră 
de resbelă 2,100,000 de ruble.

(Lursuisa pieței Orașovu
din 12 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - -
Lire turcescl - - -
Imperiali - - - .
GalbinI
Scris, fonc. „Albina116“/,,

„ r. n 5°/o
Ruble rusesc! - - -
Diseontulă - - - -

r 9.35 H 9.40
n 9.46 H 9.48
n 10.60 M 10.65

9.60 n 9.65
n 5.50 n 5.56
n 102.— n —.—
n 98.59 n 99.—
n 123.50 n 124.50
6‘A~ 8"/o pe anii.

Cursnlu la bursa de Viena
din 11 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ...... 102.20
Renta de hârtii 5°/,, ------ 96.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.10
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostă ungare (3-a emis’une) - - 113.50
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orI -------- 947
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.26
Londra 10 Livressterlinge - - - . 119.10

Editoră și Redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.

ooo-ooooooooococ

„ALBINA", 
MM te credită ji te eeoinii 
filiala, Brașoviă 

ESCOMPTEZÂ RIMESSE BUNE cu «" 0, 
acdrdii împrumuturi cambi
ale CU 61/20/0-7%, cari pelângă 
o reducere corSspuncjetdre a 
sumei cambiului și întru câtu 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu și de 
mai multe ori prolongi.

Jnfbrmațiuni mai de aprope se 
potu lua ([ilnicu în biroulu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a. yȚ 2

0 
o
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ABONAMENTE
Ia

„GAZETA TRANSILVANIEI1*
Prețulu alto nai Beatului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni ....................................................
unu ană.........................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
2
1

Pe ană
Pe șese luni.
Pe trei luni .

Pentru
Pe ană
Pe șese luni .
Pe trei luni .

II. -
11. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

România si străinătate:
. . . . ’........................ 8
.................................................4 

..............................................2
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

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

binevoiescă

*

Publicare de ofertă.
Societatea pe acții brașovenii a fâbricei de celulosă în 

Budapesta voiesce se prede spre tăiere și transportare lb,650 metri 
cubici lemnu de molidu și de bradu în revirulu orășenescu de pe 
teritoriulu comunei ZerneștI și 4350 metri cubici lemnu de molidu 
și de bradu precum și 779 metri cubici lemnu de fagă (lemne de 
focă) în revirulu orășenescu de pe teritoriulu comunei Brană pe 
anulă curentă 1889.

Condițiunile contractului se potă vede la forestierulu socie
tății în Zernescl Leonard Girtler și în biroulu societății în Bra- 
șcvu, strada Căldărarilorii Nr. 539.

Ofertele trebue se fiă provecțute cu timbru de 50 cr. și tre- 
bue se conțină declararea, că celui ce face ofertulu îi suntu pe 
deplină cunoscute tote condițiunile contractului. In aceste se se 
arate suma oferită atâtă cu cifre câtă și cu litere clară și lămurită 
și se arate totodată locuința, numele și conumele oferentului pre
cisă. Ofertele trebue se fiă presentate pănă la 17 Iunie 1889 la 
orele 12 din <|i în biroulă societății. Ofertulă se p6te face deo
sebită pentru revirulă din Zernescl și Brană, seu pentru amendoue 
revirele totdeodată.

La scrisorea de ofertă se se alăture pentru amendoue revi
rele ună vadiu de 500 fi. v. a., separată îuse pentru Zernescl unu 
vadiu de 350 fi. v. a. și pentru Brană de 150 fi. v. a. bani gata.

Hotărîrea cu privire la ofertele intrate se va lua în 18 Iunie 
a. c. și în casă când unulă din aceste oferte s’ar afla acceptabilă se 
va încheia cu oferentulă respectivă contractulă, er celorlalți oferentl 
li se va întbrce vadiulă.

Societatea îșl reserveză dreptulă de a primi ori și care din 
oferte, chiar și pe acela, care ar fi cu prețulă celă mai mare, ori 
de a refusa tote oiertele seu numai unele din ele.

Brașovu, în 11 Iunie 1889

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Societatea pe acții brașovenă a fâbricei de celnlosă. 
Avisli d-loru abonați!

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s& 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Budapesta—IPredealft
Tren de Trenu 
per- accele- 
sone ratu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

E^-edeaiu —EBwdapesta
Tren de Trenu 

per- accele- 
sâne ratu

Trenu 
mixt

Trona 
omni- 

, bua

B.-aPeMa-Artidu-Teius Tcisis-.%ratlfi-K.-S’csta Capsa-iuică Sibiiu 
’ '___________ J______________ ________

Trenu
de

pers.

Trenu Trenu 
omni- de
bus pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pere.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

|U
831

11.20
o Oo

I
I

Vârad-V elencze
Fugyi-Vasârheli
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu.
NădSșel

Oradea-mare 4.18

7.41
8.16

CIușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerrlea 
Uidra 
Vințulu de 
Aiud 
Teiușu 
Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaș ti 
Elisabetopole 
Siglilșora 
Hașfalău 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

*

Brașovd

Ti miști
Predealu

BucurescI

9.05
9.35

10.35

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.Io
4.36
4.58
5.26

BucurescI
6,li r Predealu

Timișă

II v.v îena
4.40

5.32
6.15
6.47 

îToo

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

i 6.24
I 6.38
i 6.56 iTeiușă

7.15 Aiudu
7.48 Vințula de
9.13 Uiora

10,04 Cncerdea
10.12 (lli'irișu
10.19 Apahida
10.45
11.34
12.11 Nădășelu
12.29 Gîhrbău

1.10 Aghireșă
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 ICiucia
3.35 Bucia
4.07 Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-Velencze

I
I

Brașovii

Feldiora 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaș il

Copșa mică

Micăsasa
Bl aș iu 
Crăciunelfi

Clușiu

I

susă

I

1 5.32

6.11

6.43
7 12

O O.kHudwpeHlu
T22

7.23
Sznluok

6.64
6.39
7.13
7.45
8.32

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladâny
■Szolnok
Budapesta

Viena

IVIureșiî-Ludosu-Bistrita

MurSșiî-Ludoșu 
Țagil-Budatelecu 
Bistrița

ii
4.30| Bistrița
7 27 Țagă-Budatelecă 

_  Mureșă-Ludoșă

7.0"
7 44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
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 os

*

O o 
5 
g ș 
a t-

c
50

S*

c o 
P
CD

o

Arări il
I

Glogovațu
JGyorok
Paulișu 
iRadna-Lipova 
IConop
Bcrzava 

liSoborșinii
I Zamil
Gurasad..
Ilia
'Branicica
Deva
Sinieria (Piski)

' Orăștia
Șibotu
Vințultk de joșii
Alba-I ni ia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05

8.55
9.54

I
I

3.40 Teiușu
9.30 Alba-Inlia

12.38 VințulQ de
5.36 Șibotu

4.41.
5.05
5.17
5.38
6.C5
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

joși

Deva
Branicica
Ilia
Gurasad a 
Zamfi
Soborșinti 
Berzava
Conopu 
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu

Szolnok
IludnpeHtii

Viena

11.30

8.1 o

Trenu 
mixt

1.42
2.32,

Copșa-mică
Seica mare 
Lâmneșă 
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46

8—
8.35

6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Lomneșu 
Seica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Ciicerdea -Oșorheiu
5.35 BEeghinulu săsescu
6j5Î •-------- —----------------------------
6.44
7.25
7.44

jSimei-iafPiskil-B’etroșeni Petroșeni-Sinieria(Piski)

Sinieria 6.47 11.54 PetroșenI 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
jHațegii 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3 11 Hațegti 12.23 “7.26
Banița 11.50 3 53 IStreiu 1.12 8.14
PetroșenI 12.301 4.25|siiiicria 1.51 8.50

Cncerdea 3.05 10.20 3.25
,Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernutU 4.43 11.57 5.28
Sân paul ii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu
1

5.40 12.55
4.58

6.27
6.—

Reghinul-săs. 7.35 7.—

Begliinulu săsescu- 
Oșorlieiu-C'ueerdea

A i-adii—Timișora Timișora—Aradu

Arări ă

Reghinul-săs. 8.25 8.-
1 

Oșorheiu < 10.- 9.49
1 6.45 12.15 10.20

[Mirașteu 7.05 12.35 10.39
ISânpaulîî 7.28 12.58 11.02

(ilornută 7.50 1.19 11.23
'iM. Bogata 8.23 1.49 11.53
LudoșU 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Ciicerdea 9.44 2.46 12.50

6.12 4.12 Timișora 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemet-h-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulu nou 9.11
9.04 6.50 Aradu 9.27

1.1
2.0
2.2 
2.o
3.1
3.5
4.0

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52 Araduld nou
4.03 jNemeth-Sâgh
4.47 Vinga
7.3l > Orczifalva

8.42
8.47

lOos 1.33
1151 3.29 11.51 Merczifalva

1 55| 7.45 ~.55 Timi?6rft

7 15| 6.05

10.50

9.35 6.05 lOdorheiu
9.12! Sighi.șoră

(Gbirisfi—Turda Turda —<>hirisii

Ghirișu 9.33 449
Turda 9.54 4.40

Turda
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Si^itișora —CBdoriieiu CDdorlieiu—Sigliișora
l niedora

Sinieria (Piski)-E’nied.

Sinieria țPiski) 
Cerna
Uniedorn

2.18
2.39
3.08

l'nied.-Sinieria (Pisk.)

Notă: Numerii încnadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte. Odorheiu
I 6.— . erna 
| 8.56i,Siineria

Tipografia A. MUREȘ1ANU, Brașov ll

9.3u
9.56
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