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Calea viciialâ tartl-Făiărașii și OM. I.
In cailele trecute „Siebenbiir- 

gisch Deutsches Tageblatt“ din 
Sibiiu a adusa o notiță, în care se 
esprimă dorința că înăltuții guvernă 
nu va întârcfia de a aproba pro
punerea comitetului municipală a 
comitatului Făgărașu, caresescie, 
că a votată ună credită de unu 
milionă florini, pe cari să-i amor- 
tiseze în intervală de 50 de ani.

Cu alte cuvinte cele 64 comune 
românesc! se robescu pe 50 de ani 
pentru a satisface capriciele unoră 
particulari vanitoși. Căci sciutu 
este, că concesiunea liniei dela Ho
rn oro du la Făgărașu s’a data fîș- 
panului M. Horvath, er a liniei 
dela Făgărașă-Sibiiu unui teneră 
fără de nici o importanță și gra
vitate, afară d6ră de meritulă de-a fi 
fiulu fișpanului și actuală funcțio
nară de a II-a mână pe lângă co
rnițele supremă ală Ternavei mari. 
Noi scimu că astfelu de concesiuni 
de ordinară se dau unoră bancheri 
seu case mari comerciale, cari dis
pună de mijlbcele necesare, ca ei 
înșiși se le potă construi seu se 
acopere mare parte din spese. Con
cesionarii liniei din cestiune înse, 
cu t.dte reînoirile și prelungirile de 
repețite ori ale concesiunei, pănă 
acum n’au putută întruni unu sin
gură florină măcaru și n’au găsită 
altă mijlocă decâtă de a-le arunca 
în sarcina comuneloră și a-le robi 
pe 2 vecurî de omu sub cuvântă 
că suntu de importanță locală și 
strategică.

Noi, deși suntemu cu totă con- 
siderațiunea cătră persona Ilustri- 
tății Sale, totuși cu regretă tre- 
bue se constatămă, cum că den- 
sulă s'a ilustrată odată în deajunsă 
prin clădiri de utitate publică și 
n’amă voi se se facă și a doua 
încercare pe spatele nostre ca cea 
cu casa comitatului, care a consu
mată de pe spatele contribuabili- 
loră mai multă decâtă 86'000 fl. 

și acum după patru anî de 4^e 
amenință în fiă-care momentă se 
se dărîme ; afară de aceea în 14 
odăi pentru funcționarii din ele 
trebue se ardă cfiua și noptea lu
mină. Cu acesta era destulă, ba 
încă pre multă!

Decă statulă, fiă din punctă de 
vedere strategică seu din altecon- 
siderațiunî voesce se aibă cale fe
rată, — statulă care și așa aruncă 
banii publici pe destule nimicuri, 
seu c'a aflată vr’ună Engleză, care 
nu scie pe ce se arunce paralele 
în ventă, — atunci cu Dumne4eu 
să se apuce și s’o construiescă. 
Der cu construirea pe spinarea con- 
tribuabililoră să ne cruțe!

Ca conducătoru ală comitatu
lui iacă domnulă fișpană o recen- 
siune a populațiunei lui și vedă, 
că în timpulu cinstitei sale oblă
duiri câte mii de suflete și-au pără
sită căminulă părintescă și au 
luată lumea în capă, de sigură 
că numai din causa aruncuriloră 
celoră prea nerumegate și a dă- 
riloră votate cu ghiotura. Cer
ceteze d-nulă fișpană de aprâpe 
forța productivă a comitatului, 
apoi care e starea materială și 
morală a lui și de sigură resul- 
tatulă nu-lă va prea inveseli. Noi 
i-amă recomenda să facă o recen- 
siune câți ofițeri de tote gradele, 
câți profesori de universitate, pro
fesori de șcâlele speciale, medii 
și poporale, câți ingineri, advocați, 
judecători, câți funcționari admi
nistrativi, funcționari de poștă și 
telegraiă, de căile ferate, funcțio
nari la finance și în tote ramurile 
administrative ale statului, câți 
medici și farmaciști, mari negu
țători și arendași de domenii etc. 
au eșită din țera Oltului, cari toți 
au studiată pe cheltuiala poporului 
oltenă și apoi în cele din urmă 
au fostă constrînși se iea lumea 
în capă și să părăsescă țera. Și 
față de aceștia privescă la mândra 
cetă încependă dela tobașulă co
mediantă și pănă la cei dintâi 

consilieri, cari încungiură pe Măria 
Sa ; vedă-le trecutulă și cualifica- 
țiunea loru!

Ore Făgărașulă nou și alte 
sate din giurulă vechiului Tomis 
(Dobrogea) nu suntă o viuă do
vadă despre bunăstarea din țera 
Oltului ?

înainte de tote, suntă enorme 
cheltuielile ce le recere linia din 
cestiune, care odată începută cu 
nici ună preță nu va pute fi lă
sată în părăsire. Și ea tocmai se 
află în condițiunile technice cele 
mai grele, căci trebuesce clădită 
mai numai pe poduri de feră. 
Mai înteiu trebuescă doue poduri 
de feră peste Oltă — cari voră 
înghiți singure la ună milionă de 
florini, apoi peste cele 100 de văi 
și vâlcele, ce scobâră din munți 
și traverseză șesulă, voră fi de 
lipsă la o sută de poduri de feră 
între cari vr’o 15 peste torenții 
periculoși, forte solide și în lun
gime de câte 80—100 m; cum e 
peste valea Avrigului, Porumba- 
cului, Ucei, Sebeșului, Becleanului, 
Rîușorului, Șercaiei, a Comănei 
etc. cari încă voră consuma de 
sigură alte milione de florini.

Pe lângă aceea o cale ferată, 
care are atâtea poduri și puncte 
slabe, cari cu materiile destructive 
de a<țl în fiăcare momentă și la 
fiă-care punctă potă fi sfărîmate 
și date peste capă, de sigură nu
mai strategică și pentru apărare 
nu pote fi. De bună semă din 
considerantele aceste, înaltulă mi- 
nisteră ces. reg. de resboiu a re
tușată de a-o construi din buge- 
tulă armatei ces. reg. comune.

Pentru ușurarea transp orturi - 
loră militare comitatulă a adusă 
și aduce destule sacrificii, are căi 
normale destulă de bune și prac
ticabile pentru totă felulă de care 
în tâte direcțiunile. Și apoi ce 
vrea d-lă fișpană să transporte pe 
calea din vorbă, se gândesce elă 
la trebuințele poporațiunii, când 
și celă din urmă paznică de pă

dure îlă importă și aducă cu rare 
escepțiuni dintre drojdiile socie
tății unguresc!? Der fiindcă i-s’a 
dată numele de cale vicinală de 
interesă locală — să ne dea voia 
a sta și noi puțină de vorbă cu 
Măria Sa, să vedemă ce receră 
trebuințele și interesele locale?

Mai înteiu industriă și comerță 
nu se află, nici chiar pentru aco
perirea necesitățiloră locale. Fa
brici nu esistă de locă, căci cele 
de sticlăria încă și-au sistată lu
crarea. Agricultura nu pote aco
peri nici necesitățile consumațiu- 
nei locale și a celoră 3 fabrici de 
spirtă, dovadă, că cele din urmă 
cumpărau înainte cucuruzulă de 
Țera românescă er acum, pieța 
principală de desfacere pentru bu
catele din comunele ardelenesc! 
din fostulă scaună ală Ciucului 
mare este tocmai Fagărașulă. Ma
terii prime — cărbuni de petră, 
mineurî nu se află. Se află însă 
grese în carierele de petră dela 
PerșanI și marmură la Sebeșă, 
der din esploatația gresei acele 
2—3 familii d’abia vegeteză, er 
marmura încă n’a începută a se 
esploata. Mai era ună productă 
— lână țigaiă din Basarabia, Cri
mea, Dobrogea, a Țuțuieniloră și 
Mocaniloră, care de sute de ani 
era avisată la acestă drumă — 
der despre care o ordinațiune mi
nisterială de câțiva ani încoce 
ne-a convinsă, că drumulă ei celă 
mai oblu și mai ieftină este peste 
Chilia, Orșova, Timișâra, Aradă, 
seu Brașovă. Ca mâne, poimâne 
o altă ordinațiune ministerială 
ne va proba, că drumulă celă mai 
scurtă pentru altă productă ală 
muncei ardelenesc! este Constanța- 
Constantinopole- Gibraltar - Calais- 
Hamburg -Berlin-Buttka-Budapesta 
Făgărașă!!.'

Mai rămână lemnele; însă lem
nele de construcțiă lipsescă er 
cele de focă seu nu potă fi scâse 
de unde se află seu nu se plătesce 
de locă ca să le scoți. Celă multă

FOILETONUL!! „GAZ. TBANS.K

Cnltnlti și miturile lei Apollo la Eleni.
(Urmare.)

Acum credQ, că voiu pute trece 
la espunerea pe rândă a tuturoră roluri- 
loră, ce le juca cultulă lui Apollo în mi
tologia grecă, și a mituriloră ce înso- 
țescă acestă culta.

Intâiu voiu începe cu nascerea lui. 
Cela mai vechiu mita despre nascerea 
lui Apollo este imnulă homerica despre 
„Apollo Deliosu, din care putemO vede 
originea naturală a mitului. După acesta 
mita, ela «e născu din împreunarea lui 
Zevs, deula cerului, cu Leto, deița nopții, 
adecă îmbrățișările vaste ale cerului cu 
întunereculă producă pe Apollo, deula 
luminai. Mamă sa Leto, persecutată de 
gelbsa Hera, după o lungă rătăcire 
ajunge la Delos. Aci după o suferință 
de 9 dile născu sub ună palmă, pe mun
tele Kinthos, ajutată de Joe, Poseidon 
și de tjeițe afară de Hera, pe cei doi ge
meni: Apollo și Artemis. Palmulă (ipoîvtip 
aci are două semnificațiunl : arborele 
și colorea roșiă. Deci tradiția palmului 

din Delos se radimă pe îndoitula înțe- 
lesa ala cuvântului „cpoivtț", care a tre
buita să servescă la începută spre a 
arăta colorea roșiă, purpuriă, cu care se 
coloreză cerulă la Orienta înainte de 
răsărirea sorelui, adecă cpolvii; (Aurora) 
ajută pe noptea (Leto) a nasce pe Apol
lo (cjiua), care în mitulă homerica se 
arată, că ela îndată după nascere cere 
arcula și săgețile sale spre a se duce în 
Delos, urcându-se mai întâiu pe muntele 
Kinthos, adecă care e mai întâiu lumi
nata de săre.*)

O altă legendă mai puțina cunos
cută făcea ca Apollo și Artemis să se 
nască aprope de Ephes în pădurea con
sacrată Ortigiei, adecă țera prepeliței, 
care anunță diua înainte de răsărirea so
relui și acesta nume era însuși unuia 
din numele lui Delos. Se dicea, că nimfa 
Astferia, spre a scăpa de urmărirea lui 
Joe, se metamorfosase în o prepeliță și 
se cufundase în mare, unde ea deveni o 
insulă plutitore, care se numi Asteria 
seu Ortigia înainte de a purta numele 

Delos. Aceste trei cuvinte: Ortigia, As
teria și Delos sunta indentice și esprimă 
deopotrivă răsăritula sărelui.**)  După nu
mele insulei, unde se născu, se numi 
Delios; er după numele muntelui Kin
thos, aflătoră pe acestă insulă, Kinthios. 
Acestă insulă îi rămase sfântă de aci 
înainte și nu era ertată a viețui pe ea 
nici unh câne, nici să se înmormânteze 
vre-una cadavru, sub cuvânta, că ar pro
fana-o.

După unele legende, ela fu crescută 
de deița Themis, care-lă nutri cu nec- 
tarh și ambrosiă. Deja după 4 (file dela 
nascere deveni ună june frumosă și voi
nică. Atunci elă părăsesce pe crescătd- 
rea sa anunțându’i chiămarea sa de a fi 
proiectoră și de-a anunța muritoriloră 
oracolula, care nicl-odată nu greșesce. 
Spre acestă scopă elă întreprinse o că
lătoria. După ce cutrierâ multe locali
tăți ale Greciei, ajuuse în stâncosa der 
romantica vale dela Delphi seu Pitho, 
în care elă recunoscu loculă căutată. 
Aci se afla din timpurile cele mai vechi 

ună oraculă, care fu împedecată de ună 
bălaură teribilă, care-șl avea locuința sa 
în o cavernă în acestă vale. Monstrulă 
voi săîmpedece și intrarea lui Apollo, însă 
tînărulă deu, sigură de săgetele sale, se 
lua la luptă și’lă omorî cu o săgetă pe 
marginea isvorului Castalia. După o altă 
versiune a legendei, însăși Leto ar fi 
condusă pe cei doi gemeni la Delphi. In 
acestă călătoriă ea fu urmărită de teri- 
bilulă bălaură, care era înadinsă trimisă 
de Hera ca să o prăpădescă dimpreună 
cu fii săi. Când monstrulă se năpusti 
asupra loră, Apollo, care era în starea unui 
june, deși era numai de 5 dile, îlă omorî 
cu săgețile sale.

Tradițiunea despre Apollo în lupta 
cu Pithon se povestesce în multe loca
lități, unde se află cultulă lui, în Eubea, 
în regiunile dela Panopeu, în Focida pe 
întregă teritoriulă pe unde ducea calea 
la Delphi, de unde reese, că acestă le
gendă are o semnificațiune mai multă 
decâtă locală. In Delphi probabilă a 
fostă adusă mai întâi din Creta. E de 
observată, că acestă luptă, care în sen- 
sulă său generală este lupta lumi- 
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ar trebui se faci din linia vici- 
nală alte linii vicinale și se sacri
fici alte miliâne pentru ca se-le 
poți scote. Ca dovadă ne pbte 
servi linia ferată Ploi escî-Predealti 
a României, unde din valea Pra
hovei au fostu scose și lemnele 
de focă, er din văile și păraiele 
laterale abia au pututtt scbte lem
nele de valbre, lemnele de con
strucții, er cele de focu au rămașii 
tbte pe loch ca se îmbetrânescă 
și se putrec|escă, să servescă ca 
îngrășăminte pentru nouă produc- 
țiuni. Și apoi bre noi se putemu 
scote lemnele „dintre Șercaia“ și 
din obârșiile Strîmbei etc. si să 
le cărămu circa 30—40 chilometri 
pe cară cu folosu pănă la gările 
cele mai de aprfipe ? Și apoi și 
aceste scbse, cui să le vineți — în 
Brașovii ori în Sibiiu ? ? Apoi 
transportulu pe calea ferată pănă 
la Sibiiu bre nu consumă elă pe 
deplinii tbtă valbrea lemnului de 
focu? Și mai departe bre acolo 
nu te concureză cu succesu satele 
din giuruhl Sibiiului și alu Bra
șovului, cari n’au de a le duce nici 
30-—40 chilometri distanță și nici 
n’au să acopere spesele de trans
ports pe căile ferate ? ? Milib- 
nele lui Andreiu Popovic! din 
Brașovii și capitalurile banche- 
riloru Steriu și D. Manole etc. etc., 
precum și bunăstarea și brațele 
vigurbse a mii de industriași po- 
stovari, funari ș. a. sași și săcui 
din Brașovu și Sibiiu, nu lipsa de 
căi ferate le-a aruncatu din Ardei 
și le-a făcutu se amorțescă, ci 
tocmai că s’a descoperită, că dru- 
mulu loru celu mai de-aprbpe și 
mai bunu este Odesa, întocmai ca 
și celu de prin Orșova și Timi- 
șora-Brașovu celu mai scurtu în
tre Brăila și Brașovu. Astfelu 
amu ajunsu acți cu toții acolo 
unde suntemu: —ca noi Românii 
ardeleni să civilisămu pe Turcii 
Tătarii 'de pe la Făgărașulu-Nou 
și Cara Muratu, să fimu pionii cul
turii apusene prin Bitolia, Mace
donia și Albania; Sașii, ca să cul
tive preriile sălbaticiloru și peiloru 
roșii din Laplata, Brasilia și Au
stralia, er Săcuii și Săcuiencele ca 
să servescă șijse provadă lupanarele 
din tbte orașele Orientului, pănă la 
Calcuta și Cairo cu carne viă ome- 
nescă!

Vedeți d-loru Kulturegyletiști 
de unde trăescu și se hrănescu 
cei mai viguroșl dintre Săcuii d-v. 
— aceia, cari îi înrolați la mili- 
țiă. Peste 80% dintre ei la între
barea, că de unde vinu și unde 
au fostu îți respundu unanimii 

a czârdbol — și unde mergu după 
ce se eliberă de milițiă: a czăraba, 
înțelegendu sub Czară, ațâță re- 
gatulu României, câtu și Bulga
ria, Rumelia, Turcia europenă etc. 
Stăruiți ca să se facă prin consu
latele austro-ungare o conscripțiă 
de toți Secuii și ardelenii aflători 
în Țera Românescă nu numai de 
cei cu pasporte în îegulă, ci și de 
cei cari au trecută frontiera prin 
vămile cucului și de sigaru, că 
veți ave o iconă fidelă despre bu- 
nă-starea Ardeiului! In fine când 
totulu e perdutu s’au convinsă și 
matadorii șovinismului, ca Ugronă 
Gabor, că drumulu unică și de- 
bușeulă naturală alu producteloră 
din sudostulu Transilvaniei este 
spre Galați și Brăila, der a fostă 
prea târ<țiu și au găsită pretutinde- 
nea ușile închise.

Decă în aceste condițiuni cri
tice totuși comitatulă Făgărașu
lui s’a decisă a face acestu sacri
ficiu însemnată, pe care altă comi- 
tatu din Ungaria și Transilvania 
nu l’a făcută, acesta este și o nouă 
dovadă de înaltă patriotismă, că 
pe Română tbte apăsările și îm
pilările nu suntă în stare de ală 
clătina din alipirea sa cătră patria 
sa și elă mai presusă de tbte 
pune binele obstescă.

Noi înse avemă firma convin
gere, că ministeriulă reg. ung. de 
comunicațiune în „înalta sa preve
dere,,, varefusa de a primi calulă 
troiană în lăuntrulă cetății și va 
evita aservirea pe o jumătate de 
veacă a unui ținută din cele mai 
amărîte. Decă Ilustrității Sale d-lui 
fișpană îi zace la inimă viitorulă 
și prosperarea comitatului, în frun
tea căruia se află, și voiesce să-și 
creeze ună nume neperitoră în ini
mile poporațiunei întocmai ca le- 
gendarulă Bodrocozea (Bodrokozi), 
atunci suntă alte căi și mijloce 
bune și practice, pe cari nu nu
mai că l’amă urma, ci l’amă și 
susține cu bărbățiă din tbte pute
rile, și atunci banii noștri se voră 
renta și voră aduce folose neasă- 
mănat mai mari decâtă construirile 
de căi ferate de feliulă celei din 
vorbă.

ZDIHSr
Munițiune de răsboiu pentru Bulgaria.

„Vjedomostiu din Moscva spune, că 
i-se împărtășeșce din isvoră sigură, cum 
că ministeriulă de răsboiu austriacă a în
trebată pe agenții societății ruse de na- 
vigațiune pe Dunăre „ Gagarin", decă a- 
cesta ară lua asuprășl să transpdrte la 

Rusciucă decevagone de cartușe (patrone) 
de pușcă. Refusândă numita societate, 
transportulă s’a încredințată societății 
austriaco de navigațiune pe Dunăre. 
Acestă transportă se consideră ca înce- 
putulă unui întregă șiră de transporturi 
militare destinate pentru Bulgaria.

„N. fr. Presse" țice, că acestă scire e 
o născocire cu scopă de a sădi ură între 
Austria și Rusia.

Ună incidență la Filipopolă.
„Pol. Corr." află din Filipopolă, că 

cu ocasiuna șederei de deunecjile a prin
țului Ferdinandă în acelă orașă s’a în
tâmplată ună incidență, care a produsă 
orecare sensațiune. Anume când prin- 
țulă bulgară sosi la medulă nopții în Fi
lipopolă, pe peronulă gării fu arestată 
ună individă din partida Zankovistă, la 
care s’a găsită ună revolveră încărcată. 
Arma s’a descărcată în momentulă, când 
era să i-se ia arestantului, der fără a lovi 
pe cineva.

Pregătiri militare rusescl-
Guvernulă rusă a comandată în 

Bruxella 800,000 de ole de fiertă și 1% 
milionă de bidone pentru apă, așa ca în 
Octomvre să fiă gata și să se predea ad
ministrației ruse de răsboiu. Acestă scire 
va provoca erășl temeri de răsboiu.

Ex-regele Milană în Serbia.
Cu ocasiunea întărcerii ex-regelui 

Milană în Serbia, s’a ținută în Vraniska- 
Banja o conferință, la care au luată 
parte ex-regele Milană, regenții și mi
niștrii. S’a discutată afacerea privitore 
la Regina Natalia. Dorințele ex-regelui 
Milană i-s’au împlinită numai în parte, 
și anume călătoria Reginei Natalia la 
Belgradă s’a amânată pe timpă nehotă- 
rîtă; cestiunea divorțului a rămasă nere- 
solvată, atâtă din punctă de vedere bi- 
sericescă, câtă și din punctă de vedere 
de stată și privată. Ex-regele Milană n’a 
putută obține altă resultată, decâtă d’a 
se menține statusquo. întâlnirea Reginei- 
mame cu Regele Alexandru se va face 
în curândă afară din țeră la rudeniile 
Reginei, probabilă că în România. Con
trară hotărîrei luate, Ex-Regele Milană 
va pleca erășl din Belgradă în cld0!0 
acestea. Astă scurtare a șederii sale la 
Belgradă e resultatulă nefavorabilă ală 
tractăriloră din Vraniska-Banja, așa se 
crede în cercurile politice.

Ună manifestă ală lui Boulanger.
Alegerile pentru consiliile generale 

în Francia s’au terminată. Boulangiștii 
abia au isbutită să alegă pe șefulă loră 
în 19 cantdne. Boulanger a adresată 
acum ună manifestă, în care mulțămesce 
alegătoriloră săi, condamna măsura luată 
în contra condidaturiloră multiple. Gene- 
ralulă se consoleză, că sufragiulă univer
sală va arăta, că dânsulă nu ’șl-a per- 
dută încrederea ce o are în elă partida, 
pe care o conduce. Neisbânda dela ale
gerile consilieloră generale are a se 

mulțămi ambițiuniloră personalitățiloră 
mici, pentru care nu esistă nimică, când 
suntă ele în jocă. Organele guvernului 
potă să triumfe, der acestă plăcere le 
va fi de scurtă durată. E aprope <jiua, 
în care țera se va esprima, ce direcțiune 
doresce pentru politica francesă. In 
acestă di se va vede ce cântărescă de
șertăciunea și trădarea celoră mici față 
cu marele torentă ală onestității și ală 
onorei naționale. „Așteptă fără grije 
acâstă di, sciindă bine, că Francia tre- 
bue să se ridice regenerată și consoli
dată1', dice în manifestulă său Boulanger.

SCIRLLE PILEI.
Archiducele Albrecht n’a venită la 

Brașovă, ci dela Sibiiu a luată drumulă 
îndărătă spre Viena. Se vorbesce, că nu 
atâtă inspecția trupeloră l’ar fi făcută 
să vie la Brașovă, câtă mai multă visita 
ce voia să o facă părechei regale române 
la Sinaia, care însă nu s’a reîntorsă încă 
în țâră.

* * *

nei contra întunerecului, a fostă succe
sivă la tote poporele derassă indo-euro- 
penă espresia unui fenomenă fisică și aceea 
a unei idei morale. In Veda, Indra, 
cjăulă luminii triumfa asupra lui Achi 
șerpele norului seu asupra lui Verthra, 
bălaurulă cerescă, căruia-i sfărmă ca- 
pulă.

In Avesta, Mithras, c^ulă curată ală 
ceriului combate pe șoperla simbolului lui 
Arichman, geniulă răului. Ună rolă 
analogă este săvârșită și ’n mitologia 
creștină de cătră St. George. La Del
phi draconulă fu acum femeiă Aekylv 
său ĂEfapvvq, acum bărbată numită 
Hv&âv, aci ună fiu ală părintelui, aci 
ună tovarășă ală monstrului Typhon. In 
orl-ce casă elă e ună simbolă ală întu
nerecului în sensulă naturală și ethică. 
Dlă Forchhammer, după o observațiune 
făcută cu atențiune asupra naturei și so
lului dela Delphi, voindă a da o espli- 
cațiune acestui faptă, (Jice, că bălaurulă 
dela Delphi este simbolulă torentului, 
care la începutulă primăverei descinde 
furiosă din povârnișurile Parnasului, 
ormâudă cascada între cele două stânci

Nouă anticități s’au găsită în Șim- 
leulă Silvaniei de Axen Bruckenthal din 
Marța (Marka, Markaszek). Suntă trei 
săcurl de aramă pentru luptă și o cheiă 
de aramă, despre care elă susține, că 
facă parte din comdra ce-a găsit’o pe 
moșia Iosefiei Teleky. Museulă națio
nală a cumpărată securile cu 10 fi., er 
cheia a trimis’o îndărătă ca fiindă mo
dernă.

* *
Jupuială, O neplăcere i-s’a întâmplat 

Archiducelui Albrecht în Alba-Iulia, 
spune „Kolozsvar". Hotelierulă i-a pre- 
sentată o socotelă de 1800 fi., pe când 
ea nu făcea mai multă ca 800 fi. Archi
ducele puse pe adjutantulă său să pre
dea suma întregă primarului din Alba- 
Iulia cu rugarea, ca să esamineze fiăcare 
punctă din socotelă și hotelierului să’i 
plătâscă suma ce i-se cuvine, er restulă 
să-lă împartă între săracii din Alba-Iu
lia. Hotelulă se numesce „Hungaria", er 
hotelierulă „Weiss", precum spune 
„Herm. Ztg.u, — vr’ună patriotă de cei 
noui și pote că și kulturegyletistă.

* * *
Schimbare de tergu. Ministrulă ungu- 

rescă de comerciu a concesă, ca în co
muna Lăpușulă ungurescă din Solnocă- 
Dobâca să se țină escepțională în anulă 
acesta la 20 Septemvre târgulă ce de 
regulă se ține la 26 Septemvre.

* • *
Regularea porțilorfi de ferii. „Bud. 

Corr". anunță, că ministrulă ungurescă 
de comerciu Baross a luată tote măsurile, 
ca să începă lucrările de regulare, după 
ce la 22 Augustă espiră terminulă con
cursului publicată pentru furnisarea mij- 
loceloră și materialului de sfărîmare a 
stânciloră. Pe la mijloculă lui Augustă

Nauplia și Hiampe și care după ce curge 
de-alungulă teraseloră suprapuse a le am
fiteatrului delfică e precipită în valea 
Pleistos. Acestă torentă cu cursulă său 
întortochiată ca mersulă șerpelui, fiindă 
mărită primăvera prin ploi și topirea ză- 
pedii, răpesce și pustiesce totulă ce în- 
tâlnesce în calea sa : arbori turme, omeni 
și sămănăturl; deci elă a putută fi fărte 
ușoră comparată cu ună bălaură înspăi- 
mântătoră. Der vera când apele se 
scurgă, secă și se evaporeză, radele ar- 
(jătore ale sorelui uscă albia torentului, 
monstrulă este străpunsă de săgețile deu- 
lui, corpulă său începe a putrezi și elă 
ia de aci înainte numele de „Pithon", 
care va să dică „putreditoră."

Acestă mită ținea mare locă în 
cultulă lui Apollo la Delphi. Sărbătorea 
Stepteria, care se celebra totă la 9 ani, 
avea ca obiectă principală de a repre
sents în o dramă ieratică victoria deu- 
lui. Pe una din terasele dela Delphi se 
ridica o colibă de lemnă și de frunejișă, 
măreță împodobită, care represents lo
cuința bălaurului. Ună tânără de o frum- 
sețe rară, de familiă nobilă, trebuia să 

represinte pe Apollo. In cfiua hotărîtă 
acestă tânără înainta pe ună drumă în 
profundă tăcere, urmată de o trupă de 
tineri cari țineau în mână torțe 
aprinse. Când cortegiulă ajungia la co
libă, se da focă colibei și ceta o lua la 
fugă. Acestă fugă îșl are și ea motivulă în 
legenda evului. Tradiția spune, ci, Apollo, 
mânjindu-se la omorîrea lui Pithon, se 
duse spre a se crrăți în valea Tempe, 
de unde reveni la Delphi escortată 
cu o pompă sacerdotală purtândă pe 
capă o cordnă de dafină, er în mână ți
nând ă o ramură.

Aci la Delphi, pe muntele Parnasă, 
i-se ridica lui Apollo celă mai pomposă 
templu. Aci se afla și faimosulă său 
oraculă, atâtă de însemnată în anticitate, 
care anunța omeniloră voința dăiloră și 
descoperia secretele viitorului prin gura 
preotesei Pithia.

Profeția se făcea în modulă urmă- 
toră: Preotesa, care totdeuna trebuia să 
rămână nemăritată, se așetja pe ună tri- 
podă de aură înaltă, care era pusă peste 
deschicjâtura unui abisă, din care eșia 
ună gază rece, care-țl producia amețială. 

Preotesa, adusă în stare de estasă prin 
tăria gazului, pronunța nesce cuvinte 
singuratice fără nici o legătură, fără 
nici ună înțelesă. Preoții lui Apollo, 
cari se aflau lângă preotesă, le prindeau, 
le aședau în formă de versă, în hexa
metru seu distichon, însă totdeuna așa, 
că ele dau ună înțelesă dubiosă, bună- 
oră ca: „Ibis redibis nunquam in bello 
peribis“, seu ca aceea dată lui Croesus, 
regelui Lidiei : „0 armată va trecerîulă 
Halis și ună imperiu va căde.“ Numai 
în modulă acesta oracululă dela Delphi 
se putu menține la acea înălțime, în- 
câtă influințâ chiar și asupra unor filosofi 
ca Socrate și Plato.

Raporturile lui Apollo ca <j0U 
manticei se esplică din însemnarea pri
mitivă a lui Apollo ca deu ală sorelui, 
căci lumina și adevărulă în unele religii 
fură împreunate. Chiar Helios în Rho- 
dos se presentă și ca deu ală Oracolului, 
din care causă vedemă chiar pe Deme- 
tra alergândă la Helics spre a-i spune 
unde se află fiica sa Proserpina, când 
acâsta fu furată de Hades.

(Va urma.) 
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vorii sosi în Orșova pionerii cu oficerii 
lorii, dațl de ministerulii comuna de 
râsboiu, pentru a lua parte la esecuta- 
rea lucrărilor^ de spargere.

* & $
Ucidere ori sinucidere? In Poiana 

sărată a murită în clilele acestea fără 
veste ună omă, despre care nu potă 
constata medicii, decă a murită de morte 
naturală ori violentă. S’a ordonată de 
oficiu să se facă obducțiune.

* * *

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Serată-concertii a capelei regimentu
lui c. r. în favorea fondului de pensiune 
ală măeștriloră capeleloră militare c. r. 
va fi MercurI în 7 Augustă n. în gră
dina Nr. 5, cu următoruiă programă: 
1. „Magyar ăbrâny induld“ de A. Ellen- 
bogen. 2. Ouverture la opera „Der Nord- 
stern^ de Meyerbeer. 3. „ Wiener Traum- 
bilder“ valsă de A. Krauss. 4. ^Sympho
nic Nr, (>“de "W. A. Mozart. II. Tesă: 
poco Adagio. IV. Tesă: Presto. 5. „Die 
Blume von "Warthol^ polca mazur de I. 
Krâl. 6. Potpourri din opera burlescă 
„Die Cirliusreise ins Amazonenland'1 de 
Floda Zsiew. 7. „Despărțirea1* romanță 
română de O. Cavadia. 8. „Die Kunst 
auf Reisen*  mare potpourri de A. Kraus. 
9. „Mikado*  cuadrilă de Sullivan. — In- 
ceputulă la 8 ore sera.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Constanța, 22 Iulie 1889.

Domnule Redactoră! Sosirea d-lui 
prim-ministru Catargiu ni-a causată mare 
plăcere. D-sa a sosită în mijloculă nos
tru Joi în 20 1. c. ora liy2 și la orele 
2 p. m. a plecată cu vaporulă, ce se află 
perpetuu la noi în portă, numită „Con
stanța", care e ținută din partea statului 
pentru cașuri de ajutoră la vaporele ce 
întâmpină nenorociri pe mare. D-sa a 
plecată la orășelulă numită Mangalia 
pentru a visita portulă acestei localități, 
ce se proecteză a-lă face, de se va pute, 
încă în curendă. D-sa a fostă însoțită 
de secretarulă său, de d-lă Prefectu ală 
județului, de d-lă Dr. primară ală jude
țului, de d-lă Directoră de Exploatare 
ală liniei Constanța-Cernavoda, de d-lă 
generală comandantă ală armatei din 
Dobrogea și de alțl mai mulțl subalterni. 
La orele 8l/2 sera s’a reîntorsă totă suita, 
eră d-lă prim-ministru a fostă condusă 
la quartiră la-Hotelulă Carolă, care e 
renumită prin construcțiunea și mărimea 
sa și e aședată pe malulă mării.

A doua di prim-ministrulă a făcută 
inspecțiă la tote oficiile și pe la bra 1 
p. m. a începută a primi în audiență 
întâiu delegațiunile tuturoră naționali- 
tățiloră, ce se află aici în localitate, apoi 
pe alte persone, care au avută plân
geri. La orele 3 p. m. a plecată cu un® 
trenă specială însoțită asemeni de mai 
mulțl la comuna Medgidie făcendă erăși 
inspecțiă, precum și în unele comune 
din apropierea acesteia și la ora 7 fără 
ună sfertă a sosită erăși la Constanța. 
AstădI la orele 6 dimineța au plecată 
pentru a lua vaporulă pe Dunăre și de 
acolo a plecată la Bucurescl.

Se vorbesce, că ar fi disă, că în luna 
Augustă va veni erăși pentru mai multă 
timpă și pentru a face băi de mare. Se 
aude că în curendă ne va onora cu pre- 
sența sa d-lă ministru de răsboiu.

Timpulă e forte frumosă, lumea se 
înmulțesce la băi, așa câtă nici nu se 
spera să fiă atâta lume în ăstă ană. In 
curendă se voră începe a se face regate 
pe mare. Musica militară cântă în tote 
sările dela ora 7l/2 pănă aprope la 11 
în unulă din pavilionele ce suntă așe
zate pe malulă mării de-alungulă bu
levardului. Baluri se țină două pe săp
tămână, Mercurea și Sâmbăta sera, du
rere însă că nu prea suntă destulă de 
animate din causă, că locuitorii de aici 
formeză mai multe partide.

Vă împărtășescă aceste soiri, d-le 
Redactoră, credendă că facă plăcere fra- 
țiloră mei patrioțl a le comunica câte 
ceva nou de pe malulă mării, unde poetulă 
latină Ovidiu a fostă exilată. Ps.

GrațiosiUți germane.
O foiă germană — „Kronstădter 

Zeitung" nu o numesce — scrie despre 
poporațiunea rurală a României cum 
numai ună streină răuvoitoră pote scrie.

Se dice între altele că: instrucțiunea 
școlară e pe sponce croită, constrîngerea 
d’a frecventa șcbla e numai pe hârtiă ca 
multe alte lucruri în România. Țăranulă 
moldovenă, de altmintrelea bună la inimă, 
plăcută și răbduriu, nu e omă de încre
dere, e leneșii șifatalistică, o iconă fidelă 
a referințeloră sale. Lipsa de instrucțiune 
școlară o suplinesce cu o viclenia înăs- 
cută în așa măsură, încâtă întrece și 
pe Jidovulă și pe Țiganulă, carl-lă chi- 
nuescă.

Apoi spune fbia germană, că locu
ințele suntă bordeie în pămentă, numai 
coperișulă e de asupra pământului; fe- 
restrile de regulă suntă de hârtiă rea 
ori de bășică uscată de animale, coșă 
(urloiu) n’au casele, fumulă ese ori pe 
ușe ori printr’o gaură prin podă ; locu
ința nu se aerisesce și erna mai alesă 
aerulă e miserabilă ; paturi nu cunosce 
țăranulă, erna dorme în cuptoră, vâra 
pe laițe de lemnă. Totă edificiulă con
stă din gunoiu amestecată cu Iută, co
perișulă e de trestiă. Totă așa de prdstă 
și rea e îmbrăcămintea și hrana, cj’00 
foia germană, deși ea însăși spune că 
țărancele, de pildă, portă mantale îm
blănite cu pei de oiă și pe margini cu 
pele de vulpe. Costumulă națională ra
reori îlă întâlnescl în Moldova de susă. 
De negligentă ce e, nu-șl astupă țăranulă 
nici crepăturile părețiloră.

Rareori mănâncă țăranulă carne, ci 
trăesce cu mămăligă, borșă, brânză, cepă, 
usturoiu, ardeiu, vardă acră. Bărbații și 
femeile beu deopotrivă rachiu și fumeză 
tutună, și altele de felulă acesta.

La acestea observămă ună singură 
lucru: țăranulă română încă n’a ajunsă 
să se înjuge ca vita la cară, cumsevădă 
cașuri de acestea în Germania. De alt
mintrelea, prin astfelă de articull nu 
credemă, că se câștigă simpatii, precum 
a și spus’o acesta deunăfile chiar ună 
Germană într’o fbiă germană.

Industria de casă în Bucovina.
Primulă cursă de industria de casă 

în Bucovina, despre eare s’afăcută amin
tire și în cuarulu nostru, s’a deschisă 
sub conducerea technică a d-lui învăță- 
toră C. Muștea de aici, din Brașovă, în 
diua de 22 Iulie n. în comuna rurală 
Frătăuțulă nou din Bucovina.

După cum ni-se scrie de acolo, 
participanțl le acelă cursă, carele se 
ocupă cu învățământulă împletirei de 
paie, de papură și de nuele, apoi și cu al- 
binăritulă, suntă 42 , între cari duoi 
preoți tineri, trei învățători poporali, 
cinci învățătore june, cinci domnișore 
adulte, trei cantori bisericescl, cinci stu- 
dențl, parte pedagogi, parte gimnasiștl 
și restulă feciori și fetițe de săteni din 
locă și din alte comune, care au absol- 
vată școla poporală.

Ni-se mai scrie, că participanții la 
acestă cursă arată toți, fără deosebire, 
cea mai mare dragoste și râvnă pentru 
a-șl însuși cunoscința industriei de mână, 
pe atâtă de folositore, pe câtă și distră- 
gătore, împărtășită de d-lă Muștea, pe 
lângă totă acelă zelă desăvârșită ală 
eleviloră și eleveloră sale și cu o me
todă didactică demnă de totă aprețiarea 
și lauda, așa, că în abia trecutele 8 (file, 
de când învățământulă dureză, toți par
ticipanții și participantele au finită spre 
o deplină mulțămire învățarea împletirei 
de paie, câtă a figurată acestă specie a 
împletirei în programa cursului ferială 
din anulă acesta, și acum se pășesce la 
împletirea de papură și de nuele.

Din causa, cum se aude, a marelui 
numără de participanțl, a fostă impe- 
riosă trebuință să aducă d-lă Muștea și 
ună coajutoră pe lângă sine, pe junele 
der în cunoscința împletirei desterulă 
studinte comercială de aicea din Brașovă 
Ioană Murăroiu, carele și dânsulă oste- 

nesce întru ajutorarea d-lui Muștea 
atâtă spre lauda sa, câtă și spre de
plina mulțămire a tuturoră participan- 
țiloră.

Literatură.
„Foia bisericescă și școlastică", organă 

ală provinciei metropolitane gr. cat. de 
Alba-Iulia și Făgărașă, apare în Blașiu 
de două ori pe lună și costă pe ană 6 
fi. Redactori: Dr. Ioană Rață și Ale
xandru Uilăcană. Nr. 21 dela 1 Augustă 
conține în partea bisericescă: Despre că
sătoriile mixte; Despre sărbători, de Ioană 
Boroșă; Necesitatea sciinței și a voca- 
țiunei pentru statulă preoțescă (urmare), 
de Grațiană Flonta; Directoriu generală 
pentru Dumineci și Sărbători (urmare), 
de I. Boroșă; Varietăți. — In partea 
școlastică: Cultura facultății sensitive în 
generală, de I. F. Negruță; Religiunea 
la poporele primitive, de Dr. S. P. Radu; 
Disciplina școlastică, de P. Ungureanu; 
Ună ospe americană (urmare).

„Familia", diară beletristică-literară, 
apare în Oradea-mare odată pe săptă
mână și costă pe ană 10 fl., pe y4 ană 
2 fl. 70 cr. Redactoră: Iosifă Vulcanu. 
— Nr. 30 dela 4 Augustă n. conține: 
Ună amică artistă (poesiă), de Iuliu I. 
Roșea; Aronă Pumnulă (fine), de Aurelă 
C. Domșa; Pădurea tinereței (poesiă), de 
Tr. H. Popă; învățământulă intuitivă 
(fine), de Dr. P. Pipoșă; In giurulă lu- 
mei (comediă într’ună actă), prelucr. de 
N. A. Bogdană; Scrisore din Odesa; 
Bonbone; Cafenea arabă la esposiția din 
Parisă (textă și ilustrațiune); Literatură 
și arte; Teatru și musică; Biserică și 
școlă ; Moda; Pentru Domne tinere; Că- 
lindarulă săptămânei.

Ocn.vocare.
Membrii „Despărțământului VI", ală 

„Associațiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului română", precum 
și toți aceia, cari dorescă a se înscrie 
de membri, suntă invitați a lua parte 
la adunarea genrală a „Despărțământu
lui VI", ce se va ține în opidulă Hu- 
niedora, la 6/18 Augustă a. c. la 9 bre. 

Deva, 1 Augustă 1889 st. n.
F. H. Longinu, Ioană Papiu, 

actuariu. directoră.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biur oului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 6 Augustă. Cu ocasiu- 
nea cjilei nascerei monarchului Aus
triei, reuniunile austro-ungare in- 
tenționeză a întocmi la 18 Augustă 
o mare serbare.— In privința ca- 
letoriei Țarului se pare a fi sta
bilită, că Țarulă va veni la Ber
lină prin Svinemunde și Stettin.

Parisu, 6 Augustu. La balotagie 
pentru consiliele generale au fostă 
aleși 121 republicani, 45 monar- 
chiști și 7 boulangiști.—Procesulă 
în contra lui Boulanger, ce va în
cepe la 8 Augustă, va dura patru 
4ile. Ședința ântâia va fi publică, 
celelalte secrete.

Londra, 6 Augustă. Imperatulă 
germană conferi Reginei și duce
lui de Cambridge regimente ger
mane.—Revista flotei, făcută pe 
ună timpă, frumosă a decursă stră
lucită. Imperatulă a fostă primită 
de marinari cu urale însuflețite.

DIVERSE.
Metasă artificială. Francesulă Char- 

donnet era de convingerea , că pro
prietățile caracteristice ale mătasei, pre
cum egalitatea în grosime a fireloră, carac
terele optice ale acelora, cum ar fi splen- 
dorea etc., nu potă fi decâtă efectulă 
unoră fluidități. După multă stăruință 
lui i-a succesă a afla o soluțiune decol- 
lodiu, cu ajutorulă căreia scie să pro
ducă o materiă pe deplină egală cu mă- 
tasa. La esposiția din Parisă se află 
deja espuse câteva modele de astfeliu de 
mătasă artificială, care în privința frum- 
seței întru ni mică nu stă îndărătulă mă
tasei naturale.

Supuși austriac! și ungari în Germania. 
In 1885 se aflau în Germania 156,762 
supuși austro-ungarl, dintre cari 152,400 
din Austria și 4722 din Ungaria. In 1871 
se aflau în Germania numai 75,702 supuși 

austro-ungarl, astădl însă se află în Ger
mania vre-o 200,000 supuși austro-ungarl. 
Din datele statistice se vede, că numă- 
rulă emigrațiloră din Austro-Ungaria în 
Germania este de 2 ori așa de mare, ca 
ală celoră din Germania în Austro-Un
garia.

0 jertfă a dragostei, Țilele aceste 
s’a întâmplată în Kesmârk o curiosă, der 
tristă dramă de amoră. Irina Klopsch, fru- 
mosa copilă a unui cetățenă din Kes
mârk , se înamorase focă în tînărulă 
gimnasistă Ludovică Cseka. Tinerii se 
iubiau nespusă. Ilusiile loră însă și le 
vedeau sdrobite prin nestrămutata voință 
a părințiloră fetei. într’o (fi înamorații 
au luată trista hotărîre de-a muri îm
preună. Hotărîrea au esecutat’o. Tînă
rulă susține, că iubita lui a trasă mai 
întâiu cu revolverulă asupra lui și, vă- 
(jendă că elă cade la pământă cu capulă 
și fața plină de sânge, a credută că 
aievea este mortă. Ișl întorse apoi și 
ea revolverulă asupră-șl. Rana ce i-a 
făcută glonțulă era de morte. După 
spusele sale tinărulă mai târefiu și-a ve
nită în simțiri, privi în lături și, văden- 
du-șl idealulă fără suflare, merse lângă 
ea, o ridică pe brațele lui slăbite și-o 
ascunse între florile grădinei părințiloră 
săi, unde s’a întâmplată tristulă incidență ; 
elă se ascunse după grajdulă din apro
piere așteptândă pănă ce victima ne- 
sfîrșitei loră iubiri va fi aflată de stă
pânii casei. Acesta însă s’a întâmplată 
numai în dorii (filei. După ce cada- 
vrulă frumosei Irina a fostă ridicată de 
pe patulă de flori, tînărulă Ludovică s’a 
dusă la mediculă, fiind-că glonțulă îi 
pricinuia grozave dureri la capă. Me
diculă l’a instalată în spitalulă de acolo 
și decă va succede operația pote să mai 
aibă încă <fil0 de trăită. Nenorocita fată 
a fostă înmormântată a doua di, între 
lacrimile și părerile de rău ale părinți
loră, rudeloră și cunoscuțiloră ei. Unde 
duce dragostea!

Mare cutremură de pămentă. După 
cum împărtășesce „Agenția Reuter" din 
Jokoham, pe insula Kinsin în Kuma- 
motto, aprope de Nagasaki, s’a întâm
plată ună mare cutremură de pământă. 
Pagubele suntă forte mari. S’au stînsă 
multe vieți.

Cursul ii pieței ISrașovu
din 6 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.47 Vend. 9.50
Argintă românescă - „ 9.44 n 9.47
Napoleon-d’orI- - - „ 9.49 n 9.52
Dire turcescl - - - „ 10.70 n 10.74
Imperiali - - - - „ 9.70 H 9.70
Galbinî . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina"60/0 „ 102.— M —•—

n n n ^°/o >1 98.59 H 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.— „ 123.-
Discontulă - - - - 61/,—-87o Pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena 
din 5 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0............................. 100.20
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95,— 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - . 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - _ 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 495._
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 104.07 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 127.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.90 
Renta de argintă austriacă - - - - 85.15 
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
Dosuri din 1860 ------- 439_
Acțiunile băncei austro-ungare - - 910._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 308._
Galbeni împărătesei- ------ 5 57
Napoleon-d’orI................................... 9.53
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.50 
Dondra 10 Divressterlinge - - - - 119.75
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Institute de crediU și de economii
FILIALA BRAȘOVU

Amaneteză hârtii de valore
ȘI DE CELEA R0IĂNBSC1

I pană la 85°/0 din valorea loru după cursulii de
I anume cu interese de
I 6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fl.
I ®V2% decă suma împrumutului este sub v. a. fl.

Informațiuni mai de aprope se potu 
I <JiInicn în biroulu institutului, piață 

■ 90, dela 8—2 ore d. p.I

1000.
1000.
lua
No.

■
Sosirea si plecarea trsnuriioru si posteloru ia Brasote

Plecarea poștelor!!.
a)
b)

e)

a)
b)

d)

A.
Brașoviî la Beșnovu-Zernesci-Brană: 12 ore 30 m. după, amedl

n
n
n

B. Sosirea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl
Zisinîi la Brașovă: 9 ore a. m.

Din Secuime la Brașovîî: 6 ore sera.
„ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

Dela
H
n
n
r

Dela
n

,, Zizinu: 4 ore după amedl.
în Secuime [S G-eorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.. 
la Făgărașu-. 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.
B. Sosirea posteloru:

țjgyszâm 282—1889 134,2—1

lxird.etxxxexx3r_
Az „ALBINA“ takarek- es hitel intezet brassdi fioktelepenek meg- 

keresese folytăn ezennel kozhirre teszem, hogy az „ Albina “ penz- 
intezetnek a brassbi vasuti âllomăs mellett levâ helyisegei pincze- 
jeben elzâlogositva levo ket hordd 1532 liter tartalmi szesz a 
fennti helyiseg raktârăban

6889. evă augustus ho 62-dik
napjân, delelott 9 drakor nyilvânos ârveres utjăn a legtobbet 
igerbnek az „A.lbina“ penzintezetnek 501 fiorintot tevâ eddigi ko- 
vetelese es az ezutân felmeriilendO koltsegei beliajtâsa vegett elfog- 
nak adatni.

Mircfl venni szândekozok azzal ertesitetnek, hogy a vevb az 
igert arat a leiites utân azonnal keszpenzben koteles lefîzetni, nem 
fizetes eseteben pedig az ârak vevb koltsegere es veszelyere egy 
ujjabbi ârveresen fognak eladatni.

W A bânatpenz 50 frtban elozetesen leteendo. "W
Kelt, Brassdban ezernyolczszâz nyolczvan kilencz evi 

augustus ho Otbdiken.
ITemes ZPeter,

kozjegyzo.

AvisH d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facenul cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei^, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administratiune în casă de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans“.

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

Budapesta—SPredealu
jl

IPredeaitt—Budapesta B.-IBesta-Ai*adu-TeiușTeiuș-Aradft-B.-S*esta Copșa-mică—Sibiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenă 
accele

rată

Viena 11.- 8.-
Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladâny 2.22 5.46

Oradea-mare !
4.18 7.01

| 7.11
Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

10.35
11.02

Apahida 11.23
Ghiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uidra 1.34
Vințulu de susă 1.42
Aiud 2.07
Teiușft 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișoră 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

p I 9.45Brașovu , 1.55 5.32
Timișă 2.53
6’redealu 3.28 6.47

Bucuresci 9.35 11.5C

Tronu 
omni
bus

Trenu 
mixt

3.10 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
6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

l.lOj
1.30'
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

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

Trenă 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Bucuresci 4.40 7.30
IPredealtt 9.12 1.14
TimișH 9.41 1.45

| _  _ 10 17 2.32Brașovu j
4.54 7.07

Feldiora 5.37 7.44
Apața 6.15 8.09
Agostonfalva 6.43 8.29
Homorodă 7.31 9.07
Hașfaleu 9.09 10.34
Sigliișdra 9.33 10.46
Elisabetopole 10.02 11.09
Mediașă 11.04 11.35

1 11.24 12.19Copșa mică < 11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
Blașiu 12.30 12.43
Crăciun elti 12.45 12.55
Teiușu 1.13 1.07
Aiudti 2.18 2.11
Vințulă de susă 2.48 2.33
Uidra 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.46
Ghirisu 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

I 5.56 5.08

1 6.45 5.32
Nădășelfi. 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșă 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-Vâsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.19 10.08 1.33
Szolnok 3.31 11.51 3.29
Rudapesta 6.30 1 55 7.45

Viena 1.40 7.15 6.05

Trenîi
mixt

Trenu 
omni- 
bus

Tromi 
de 

pers.

Trenu 
de 

p ers.
Trenu
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Mureșu-Sjudoșu-Bistrița

Murășă-Ludoșă
Țagă-Buclatelecă
Bistrița

5.03
6.22*1
7.23

Viena
B«»8aj»esia
Szolnok

Aradu I i
Glogovațtt
Gyorok
Paulișii
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșinil
Zamă
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotC.
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

ova

11.-

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

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(|Teiușfl
9.30 ■”

12.38 Vințulă de josh 
5.36 Șibotu

Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
ZamtL 
Soborșinh 
Berzava
Conoph
Radna-Lipova
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Alba-Iulia

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

Aradu

Szolnok
budapesta

Viena

l

11.24 3.-
11.59 3.34
12.30 4.10
1.01 4.43
1.32 5.13
2.03 5.47
2.52 6.27
3'23 6.54
3.55 7.20
4.08 7.32
4-44 8.03

8.38
6.27 9.27
6.47 9.46
7.28 10.20
7.43 10.34
7.59 10.50
8.28 11.16
8.42 11.30
9.20 12.05
2.22 5.10
6.— SĂ5
1.40 6.05

1.42
2.32

Copșa-inică
Șeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiiu

8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-micft

Sibiiu
Ocna 
LomneșO.
Șeica 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

Cucerdea-Oșorheiu'
5.35 Beghâuuiiu siisescu
6.01!! _
6.44 b, .

7 44 iLudoșu 
M.-Bogata 
[ernută 
Sânpaulii 

____ Mirașteu

Sâauea!iâ(Piski)-l>etroșeuB IPetroșeiiI-Simeria(Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28, Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 [Hațegu 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timișora Timișora—Aradu

Oșorheiu j

Reghinul-săs.

3.05
3.35
3.51
4.06
4.43
4.58
5.21
5.40
6.-
7.35

10.20
10.50
11.11
11.20
11.57
12.12
12.36
12.55'
4.58
7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Beghinulu săsescii-
Osorheiu-€?ucerdea

Reghinul-săs.

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-4
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

Oșorheiu

Bistrița-î?<ureșu-JLudoșu

4.30 Bistrița
■7.27
11.-

Țagh-Budatelech
Mureșfi-Ludoșă

3.-
6.49
9.35

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemndză drele de ndpte.

Aradu
Aradulii nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

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-Săgh 
Aradulă nou
Aradă

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 
Sânpaulfi. 
lernuth
M. Bogata
Ludoști 
Cheța
Cucerdea

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.25
10.-
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Uuied.

Ghirișii—Tur da Turda—Ghirîșu

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

Ghirișu
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda
GhirișA

8.29 3.19
8.50 3.40

Sighișoră—Odorheiu Odorheiu—Sighișoră
Sighișdra
Odorheiu

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

BJuaed.-SflBueria (Pisk

Unicilor»
6. — ij _ erna 

j 8.56l;Simeria

9.30
9.56

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


