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Brașovu, 27 Iulie.
Pe când împeratulu Germaniei 

întâmpină primirea cea mai cor
dială din partea reginei Angliei, 
care i-a făcută onârea cu totulă 
deosebită de a-lft numi admiralu 
de onore alu flotei engleze, o dis- 
tincțiune, care pănă acum nu i-s’a 
făcutu nici unui monarchs din 
lume, și pe când în Berlină se aș
teptă visita împerațiloră Austriei 
și Rusiei,— pe atunci se ridică din 
răsăritulu îndepărtată pe neaștep
tate ună noră, care din nou pri- 
cinuesce neliniște și neîncredere 
în susținerea păcii.

E vorba că turburările din Creta 
potă ave urmări mai grave decâtă 
cum s’a crecțutu la începută; e 
vorba de o intrigă a diplomației 
ruso-franceze, care a pusă pe gân
duri pe cei din Berlină și care 
și-ară fi alesă ca instrumentă pe 
guvernulă grecescă.

Pănă acuma Grecii s’au feritu 
de ori-ce amestecă fățișă în tur- 
burările de pe insula Creta, și în 
urma acesta li-s’a și datu aceloră 
turburări deocamdată numai o im
portanță locală.

Acum înse vine deodată gu
vernulă Greciei și pune cestiunea 
intervențiunei în favbrea Creteni- 
loră. Se anunță adecă, că Gre
cia a adresată cu privire, la Creta 
o notă puteriloră, prin care cere 
intervenirea loră pentru regularea 
cestiunii cretene, dândă totodată 
scută pentru Cretenî în contra 
acteloră de violență ale Mohame- 
daniloră. Nota mai c}ice, că Gre
cia ar fi silită să ia mesurî, decă 
Turcia s’ar arăta pre slabă de a 
asigura vieța și averea creștiniloră 
din Creta.

E clară, că prin acestă notă 
cerculară situațiunea a devenită 
multă mai seriosă, mai alesă după 
ce se vede, că Grecia procede în 
conțelegere cu Rusia, ală căreia 
ministru plenipotențiară din Con- 

stantinopolu a adresată și elu 
Porții o notă cam de acelașu cu
prinsă în favbrea Cretei.

Conivența între pașii Greciei 
și ai Rusiei a deșteptată erășî cea 
mai mare îngrijire, și una din 
foile vieneze marturisesce ac]î, că 
stă în puterea Rusiei de a face 
acum din cestiuneaCretei o cestiune 
europenă, mai alesă decă vede 
că a sosită timpulă de a-șl începe 
acțiunea în Orientă, ce o pregă- 
tesce de atâta timpă prin agenții 
sei din Serbia, Bulgaria și Mun- 
tenegru.

Câtă pentru Cretenî, se scie 
că ei mai alesă dela râscola din 
1866 înedee stau mereu în certă 
cu Turcia și că cu tote concesiu
nile ce le-au dobândită de atuncea, 
avândă guvernulă loră propriu, 
maioritatea creștină a poporațiu- 
nei cretene a rămasă nemulță- 
mită și a declarată clară și lim
pede, că scopulă ei este de a uni 
insula cu Grecia.

E ’ntrebarea înse decă, rupân- 
du-se Creta de Turcia, voră con
cede puterile maritime Anglia și 
Francia de a se uni cu Grecia, și 
nu voră ridica însăle pretențiuni 
asupra insulei.

In orî-ce casă, cererea de in- 
tervențiune a puteriloră pote nu
mai se complice lucrurile și se Iacă 
se isbucnescă conflictulă între pu
teri. Principele Bismarck cu ali- 

. ații sei are der erășî de lucru, ca 
se potolescă foculă.

Foile ruse despre visita iiupăr. Vilhelm în 
Anglia.

Se dice, câ visitei împăratului ger
manii în Anglia i-se atribue o mare im
portanță politică. „ Viedomosti“ din Mos- 
cva și „ Grașdanin“ caută a contesta 
visitei ori-ce însemnătate politică, dicendă 
că în urma discursului lui Salisbury în 
Mansions-House, nu mai pote fi vorba 

despre o alăturare a Angliei la alianța 
triplă, dedrece Anglia ’șl-a declarații în 
publicii deplina sa neatârnare de liga 
păcii. In privința acesta deci nu va 
schimba nimicii visita împăratului Vil- 
helmă în Anglia. „Novoje Vremjau, cjice 
că acestă visită e o simplă, der fdrte 
întârefiată împlinire a unei datorii de 
curtenire internațională. Nu-i vorbă, ra
porturile dintre curtea germană și cea 
englesă s’au îmbunătățită, der nu așa 
de multă, ca să fiă posibile orecarl în- 
voell politice nouă între Anglia și Ger
mania. Din contră, tocmai acum se ob
servă în cercurile politice englese nisu- 
ința de a da Germaniei să înțelegă, că 
nu trebue să conteze pe sprijinulă An
gliei în unele din planurile sale politice. 
De aceea, cu greu va pute aduce la cale 
împăratulă Vilhelm învoell politice, cari 
ară însemna alăturarea Angliei la alianța 
triplă. „N. freie Presse" observă la aces
tea, că „Nordd. Allg. Ztg.“ însăși a atri
buită espresă visitei o însemnătate po
litică, ce trece peste sitnplulă scopă ală 
curtenirei. In Berlină se vorbesce, că 
între Salisbury și Herbert Bismarck s’au 
stabilită învoell asupra cestiuniloră colo- 
niale-politice.

Revista flotei englese.
Tote diarele suntă informate, că re

vista flotei englese de răsboiu a fostă 
strălucită. Impăratulă germană a fostă 
viu aclamată. Comunicația între oficerii 
de marină englesl și germani a fostă 
cordială. Judecată Eglesiloră specialiști 
asupra felului de construcțiune a coră- 
biiloră germane de răsboiu nu prea e fa
vorabilă; după judecata englesă, corăbi
ile germane suntă prea multă eșite din 
apă, așa că oferă inimicului ună obiectă 
de țîntă pe mare.

Arestarea Metro politului din Ternova.
Din Rusciucă se scrie unui diară din 

Odesa, că Clemente, metropolitulă Târ- 
novei, a fostă arestată și dusă la Șis- 
tovă cu o escortă de 35 gendarml că
lări. Arestarea s’a făcută la ordinulă 
directă ală principelui Ferdinand, în 
contra voinței ministrului - președinte 
Stambulov și a ministrului Toncev. 

Acesta s’a întâmplată din causa ieun 
vorbiri a metropolitului, în care fu ată- 
cată principele. Comercianții din Șistovo 
au depusă o cauțiune de 20,000 franol, 
pe basa căreia metropolitulă fu eliberată. 
Elă se află astăzi în Șistovo, unde aș
teptă începerea procedurei criminale în 
contra lui.

înarmări bulgare. Proclamarea regatului.

In urma scirei sosite din Pirot, că 
Bulgaria vrea să concentreze la granița 
Serbiei 5—6000 de omeni, guvernulă sâr- 
bescă a întrebată pe celă bulgar în astă 
privință. Guvernulă bulgară a declarată, 
că sgomotele de felulă acesta suntă cu 
totulă neadevărate, și în acelașă timpă 
a negată și înarmarea Vidinului.

Scirile foiloră francese, că Bulgarii 
au intențiunea a proclama la 14 Augustă 
aniversarea suirei pe tronă a principelui 
Ferdinandă, regatulă, nu suntă crezute 
în cercurile guvernamentale din Belgrad; 
cu tdte astea guvernulă sârbescă nu ar 
ridica nici o obiecțiune în contra acestei 
proclamări.

Situațiunea în Creta.
După scirile ce vină din Creta, si

tuațiunea devine totă mai neliniștitdre. 
Măsurile luate de puteri, pentru apărarea 
supușiloră loră din Creta dau dovadă 
despre seriositatea situațiunei. In baia 
Suda se află deja corăbii de răsboiu de 
ale mai multoră puteri și alte corăbii 
suntă pe drumă într’acolo. Rusia a adre
sată chiar o notă Turciei, făcând’o res
ponsabilă pentru siguranța vieții și averii 
supușiloră ruși din Creta. In dilele din 
urmă s’a vorbită și despre o intenționată 
blocare a Cretei, der nu se spune, care 
puteri voră esecuta blocarea și încontra 
cărui stată, în contra căroră planuri ar 
fi să se ia acestă măsură.

SCIRILE PILEI.
Cea mai vechiă carte românescă ti

părită. Pe spesele archiereului Dr. Ghe- 
rasimă Timușă Pitișteană, decană ală fa
cultății teologice din BucurescI, s’a 
retipărită „Tetravangheliulu11 diaconului
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CnltQlu și miturile Ini Apollo la Eleni.
(Urmare.)

Intâiu era Caliopc, musa eposului, 
care avea înaintea sa o tablă creată, 
unii stiltt și ună valO de hârtiă. A doua 
era Melpomene, musa tragediei, desem
nată cu vițe de viă (spre onorea lui 
Dionisos ori Bachus), cu mască de erou, 
cu sabiă, cu măciucă și cu coturni (în
călțăminte) înalțl. A treia era Thalia, musa 
comediei, representată cu o mască. A 
patra Euterpe, musa poesiei lirice, repre
sentată cu o flaută. A cincea Terpsichore, 
musa jocului și a corului, representată 
cu o liră în stânga, eu ună năișoră în 
drepta. A șesea Erato, musa cânteceloră 
de iubire și a mimicei, representată cu 
lira. A șeptea Polihimnia, musa imne- 
loră cu espresiunea meditătore. A opta 
Clio, musa istoriei, representată cu ună 
vală de hârtiă desfăcută, ședendă lângă 
ună scrină cu cărți. In fine, a noua 
Crania, musa astronomiei și a matema
ticei, representată cu ună globă în 
stânga și cu ună compasă (circelă) în 
drepta. La Thespie, la piciorulă Heli

conului în Beoția, aveau ună templu cu 
statuele loră, asemenea lângă academia 
din Atena, lângă rîulă Ilisos. Spartanii 
le jertfiau înainte de începerea luptei 
pentru inspirațiuuea și entusiasmulă ce 
le procura poesia. Jertfa consta din 
libațiunl.

Cortegiulă lui Apollo îlă îmulțiau mai 
departe Charitele (Grațiile), pe carl He
mer le arată ca pe nisce deițe ale plă
cerii, fără ale arătă numărulă și originea. 
Hessiod dice, că-să fiicele lui Joe și ale 
Oceanidei Eurinome. Tradiția mențio- 
neză trei: Eufrosine [seninela, vioiciunea, 
veselia]; Aglaia [strălucirea, mărirea] și 
Thalia, cleița floriloră. Ele revarsă bu- 
curiă în ceriu și pe pământă și tbte da
rurile de veseliă și plăcere. Suntă re- 
presentantele și dătătorele amorului. In 
fine la cortegiulă lui Apollo iau parte 
și Horele. Ele suntă asemenea Grațiiloră, 
mai alesă în ceea ce privesce bucuria, 
care o au primăvera la redeșteptarea și 
înflorirea ei. La horele acestui cortegiu, 
cari se țineau prin păduri și văi umbrose 
și îmflorite, atrăgeau și nimfele de pe. is- 
vorele, câmpiile și tufișurile învecinate. 
Aci venia și Dionisos cu Afrodita, .■ er 
deii Olympului se coborau spre a privi 

jocurile loră vesele. Apollo, ca condu- 
cătorulă loră, se numia „Mugetes“ re
presentată totdeuna în îmbrăcăminte 
completă.

Acum terminândă cu cestiunea, asu
pra căreia amă insistată, credă, că mă 
voiu pute întorce și la ceea ce voiamă 
să spună adineorea, adecă de a arăta 
cum Apollo, ca deu ală răsboiului, era 
privită și ca deu ală răsboiului, ală păcii, 
ală fundării de colonii ș. a.

Așă pută dice, că în privința acesta 
suntă două cause. Una fără îndoielă este 
obiceiulă Greciloră, ca, de câte-orl în
cepeau vre’ună resbelă, să întrebe pe ora- 
colulă de sfată; prin urmare ori-ce răs
boiu, ce se purta, era din voința deului 
și ca atare se credea, că însuși deulă lua 
parte și conducea pe ostași la luptă. In 
acestă sensă elă era adorată în Atica 
ca ’AnâiTav BopS^optog, adecă ca Apollo, 
care în cursulă său repede merge în 
contra inimicului anunțândă strigătulă de 
luptă după cum acesta se vede cu
ocasiunea sărbătoriloră Carneice, cari se 
țineau în Augustă. în Sparta acestă săr- 
bătore avea ună aspectă curată de luptă. 
Intrega poporațiune din cetate se des- 
brăca și mai multe clile de-arândulă pe- 
'trecea în corturi ca într’o tabără de

răsboiu. Sărbătorea se ținea în Sparta 
cu mare sfințeniă. De aci s’a răspândită 
la Oyrenae, o coloniă grecescă pe țărmu- 
rulă nordică ală Africei; afară de aceea 
la Rhodos și Sicilia, precum și în cetă
țile din Italia-inferioră. Sărbătorea se re- 
feria în acelașă timpă și la ună altă 
faptă, la acela ală lui Apollo, cjeulă ar
șiței și ală pestilenței, dâr acesta o re- 
servămă pănă la timpulă său. Aci vomă 
mai aminti numai, că Apollo la aceste 
sărbători se adora sub numele de Car- 
neios, afară de insula Rhodos, unde se 
adora cu epitetulă Arrpatdytog, ună epi- 
tetă, ce-lă aflămă și la alțl c]ei de răs
boiu, ca Zfug Ergatr/yog, ’’AogS,
ErportLog, ’A&pvă Eroatca.

Cealaltă causă, care’lă arată pe Apollo 
ca 4eu ală răsboiului, este aspectulă său 
înarmată. Amă văclută, că Apollo, când 
lupta deja în contra luiPithon, era provă- 
dută cu arcă și cu tolbă, cu săgeți, cu cari 
străpunse pe monstrulă. Acestă armatură 
face, ca Apollo să apară ca celă mai pu
ternică dintre dei. Chiar și cleii în semnă 
de respectă se sculau înaintea lui, când 
se arăta pe Olympă. Purtarea acestei 
armături ne arată încă ună rolă, ce cade 
în competința acestui deu. Săgețile si- 
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Coresi. Prefața la acestă carte, care 
cuprinde 232 de pagine, a lucrat’o d-lă 
Constantină Erbiceanu, profesoră la se- 
minariulă centrală din Bucurescl. D-lă 
B. P. Hajdău ne spune, că tipăriturile 
au începută în limba românescă în anulă 
1577, er d-lă Erbiceanu argumentâză, că 
începutulă s’a făcută în anulă 1560. 
Fragmente din Tetravangheliu au fostă 
pănă acum cunoscute numai din analele 
răposatului Timoteiu Cipariu și din ună 
lexiconă lucrată de răposatulă profesoră 
G. Seulescu la „Tetravanghelău și pu
blicată în „Buciumulă română11 de Teod. 
Codrescu. Tetravangheliulă deplină s’a 
aflată prin întâmplarea următore, spune 
„Rev. Pol.": In vara anului 1888 archie- 
reulă Dr. Gherasimă Timușă, profesorulă 
Constantină Erbiceanu și Dr. Mironescu, 
făcendă o escursiune la mănăstirea „Cioc- 
lanulă11 din județulă Buzău, au descope
rită între alte manuscripte și acestă pre- 
țiosă scriere a lui Coresi.

** *
Grindina, ce a cădută luna trecută 

în comitatulă Odorheiului, după ună ra
portă ală viceșpanului de acolo, a nimi
cită totală sămănăturile din 20 comune, 
er alte 22 comune au suferită asemenea 
însemnate pagube parțiale. Peste totă 
paguba după unii ar fi de o jumătate 
de milionă. Viceșpanulă a cerută dela 
ministrulă de interne ună ajutoră de 
stată de 20,000 fl. pentru a se cumpăra 
sămânță de sămănată, er de altă parte 
a cerută sistarea esecuțiuniloră.

** *
Grădina Nr. 5! Concertulă dată asâră 

de musica militară în grădina dela Nr. 5 
a mulțămită pe deplină publiculă. Intre 
altele a fostă aplaudată și romanța „Des
părțirea11 de Cavadia și musica dreptă 
mulțămire a cântată marșulă „Deștâptă-te 
Române". Dâr pe câtă de mulțămită a 
fostă publiculă de concertă, pe atâtă de 
nemulțămită a fostă de serviciulă celă 
rău și de aroganța câte unui chelneră. 
E în interesulă întreprindătorului d’a lua 
măsuri să nu se mai petrâcă neajunsuri 
ca cele de aseră.

** *
Scandalll. Din Zelau se scrie, că în 

adunarea generală a magistratului oră- 
șenescă de acolo s’a întâmplată ună 
mare scandală, spune bugetara din Clușiu. 
Advocatulă K-s Lajos a făcută o inter
pelația în causa a doi vagabundl, despre 
cari se vorbia prin orașă, că ară fi fostă 
brutală tratați din partea căpitanului de 
polițiă — Matolcsi. La interpelația, căpita- 
nulă răspunse înfuriată, că totulă este o 
minciună. De aci s’a iscată certă, din 
certă a urmată bătaiă. Interpelatorulă 
îi trase căpitanului o palmă, căpitanulă 
îi trase advocatului două pălmi. A tre
buită să vină nisce servitori, ca să-i 
despartă și astfelă pălmile au încetată.

In c}iua următore, căpitanulă de polițiă 
îșl trimise martori la advocată, ca să-lă 
provoce la duelă. Advocatulă a răspunsă 
însă, că nu vrea să se bată. De sigură, 
că patrioții din vorbă voră fi și membri 
ai Kulturegyletului.

Procesulu „Luminătorului".
Pentru completarea raportului nos

tru publicată în numărulă de Duminecă 
cu privire ia procesuiă de pressâ ală 
„Luminătorului11, mai aducemă următo- 
rele amănunte după foile din Aradă:

La întrebările generale, puse de 
președinte în limba maghiară, acusatulă 
răspunde românesce, că se numesce Ioană 
Barcianu, e de 38 ani, diaristă, necăsă
torită, născută în Sebeșulă-săsescă.

In actulu de acuș are, procurorulă re- 
gescă Parecz Gy&rgy susține, oă Barcianu 
a scrisă în „Luminătorulău ună articulă 
întitulată „Anulă nou“, care este cu to- 
tulă potrivită pentru a nasce inimiciția 
între Români și Maghiari. In sensulă ar- 
ticulului, purtarea Unguriloră față cu 
Românii este o tirăniă, susținută cu mi- 
lione de baionete; pe poporală română 
îlă strivescă cu ungurimea, cu dările, și 
pe lângă asta li-se pretinde celoră apă
sați, ca să ducă și să dea apăsătoriloră 
aură, smirnă, tămâiă și sânge. Pacea 
oe-o avemă în țâra acesta e omorîtore 
pentru noi. Noi nu suntemă o națiune 
âcă-așa, cădută din ceră, cum este na
țiunea maghiară, căci noi avemă popăre 
înrudite, avemă pe Italieni, FrancesI, 
Spanioli, cari țină sâmă de esistența 
nostră și e vai de națiunea aceea, care, 
stândă în fruntea unui stată, îșl eser- 
cează puterea ce-o are pentru a asupri 
pe-o națonalitate cu atâtea înrudiri. Dâcă 
ne plângemă, ne aruncă în temnițe etc. 
In actulă de acusare se dice mai d eparte 
că fiă-care șiră din articululă încriminat 
este plină de ură în contra Maghiariloră 
și de aceea procurorulă cere pornirea 
procesului contra autorului articulului 
încriminată.

Ioană Barcianu răspunde prin inter
preted Dr. Georgiu Plopă, că atunci, 
când a scrisă acestă articulă, n’a fostă 
condusă de ură contra poporului ma
ghiară, ci a voită numai să dea espre- 
siune faptului, că poporală română nu 
este mulțumită cu actualulă sistemă de 
guvernare.

Se cetescă apoi articulii încriminați 
„Nascerea Domnului" apărută în „Lu- 
minătorulă11 din 5 Ian. 1889 și „Anulă 
nou“ din 12 Ian. 1889. Apărătorulă mai 
cere cetirea articulului de Crăciună, apă
rută în „Badapester Tagblatt" din 25 
Decemvre 1888; se cetesce în traducerea 
autentică a ministeriului de interne. Cu 
acestea terminându-se probațiunea, ia 
cuventulă:

Procurorulă Parecz Gyorgy: Decă ci
neva, care trăesce afară de Ungaria, ce
tesce articolulă „Luminătorului11, elă vede 
din acelă articolă, că aici se află ună 
poporă grozavă de apăsată, și acelă 
poporă este poporală română. Atâtă 
de apăsată este acestă poporă, încâtă 
decă caută dreptate : îlă aruncă în tem
niță, decă se plânge: este luată în bă- 
tae de jocă. Acusatulă este convinsă, 
că mulțl chiar și dintre Românii din Un
garia, cetindă acestă articolă, i-au dată 
creclănientă; de aci provine, că în 
patria acesta, unde fiă-care este egală în
dreptățită, mulțl Români se simtă espa- 
triațl și din asta causă se produce în 
inima loră ură față cu Ungurii. Și ase
meni profeți falși o facă acesta nu doră 
pentru-că situațiunea în adevără ar fi așa, 
ci pentru ca să satisfacă egoismului loră 
și pentru ca să potă pescui !în confusia 
provocată de ei. Statulă trebue să ia 
la gonă pe asemeni profeți falși, căci 
deși cea mai mare parte dintre Români 
n’ascultă de ei, se află însă destui Ro
mâni, cari, fiindă mai puțină inteligențî, 
îi credă. Din observările celefaceBar- 
ciană în articolulă încriminată cu pri
vire la revoluțiunea francesă urmâză, că 
față cu Ungurii, Româniloră nu le ră
mâne alta, decâtă revoluția, contra-starea 
cu arme și desbinarea.

Astfelă de domni agitatori trebue 
luațl la gonă, trebue pedepsiți așa, după 
cum prescrie codicele penală și după 
cum pretinde vâda unui stată. Puterea 
acesta de a pedepsi este în mânile D-v., 
pedepsiți-lă dâră.

Aperătorulă Goriolană Bredieeană: 
Celă ce face așa, precum vre să dove- 
dâscăgd-lă procuroră, adecă celă ce agi- 
teză, — merită a fi pedepsită, agitarea 
însă trebue dovedită prin fapte.

Faptă este, că postulatele naționali- 
tățiloră se desconsideră; faptă este, că 
naționalitățile suntă asuprite și noi cău- 
tămă dreptate. Ași fi aflată de lipsă, ca 
procurorulă, pentru a-șl basa acusațiu- 
nea sa, să arate,' că în articululă încri
minată se află provocare directă cătră 
poporulă română, care să involve delictulă 
prescrisăîn §. 172. Astfeliude provocare di
rectă însă nu se află în articul.Se află ore în 
articululă încriminată măcară ună singură 
cuvântă, care să îndemne pe Români la 
ură în contra Maghiariloră ? Arate pro
curorulă regescă ună singură Română, 
care în urma cetirei acestoră articoll să 
se fi revoltată.

Basa acusațiunei o formâză în ca- 
sulă de față prejudițiulă, âr prejudițiulă 
se basâză pe credința falsă, că sta
tulă maghiară numai atunci pote să fiă 
mare și liberă, când va fi cu totulă ma
ghiară.

Articulii încriminați, dice apărătorulă, 
au fostă numai localisațl de acusatulă 

Bărcianu. ArticulI de asemeni cuprinsă 
au apărată mai înainte în foia d-lui 
Apponyi „Budap. Tagbltt11 și în „Egye- 
târtâs". Cum ? Atunci n’au conținută 
agitare? Numai atunci au devenită agi
tatori acești articull când au apărută și 
în limba română ? Apărătorulă se pro
vocă la ună articulă de fondă ală lui 
„Egyetârtâs", în care se dice : „Siste- 
mulă coruptă și despoiătoră ală lui 
Tisza erășl a aprinsă foculă ațîpită ală 
agitațiunei naționalitățiloră". Cum? foile 
ungurescl nu agiteză?

Avemă lege de naționalitate. Acâsta 
e puțină, der nici acestă puțină nu se 
respecteză. Mai bine ar fi să nu o a- 
vemă de Jocă, căci celă puțină nu s’ar 
mai da nascere la atâtea ilusiunl. Vor
biți de egala îndreptățire, der se află 
ore măcară ună singură gimnasiu de 
stată românescă? Câtă de asupriți suntă 
Românii se vede și de acolo, că în oră- 
șelulă Făgetă nu li-s’a dată void Bomâ- 
niloră ca se înființeze o societate de lectură. 
Statutele acestora erau decopiate din 
literă în literă după statutele societății 
ungurescl de lectură de acolo, și cu tote 
astea ministrulă Baross n’a concesă în
ființarea societății românescl. (O darte 
din publiculă maghiară strigă „eljen11. 
Președintele provocă la ordine).

Dâcă pe timpulă sistemului lui Bach 
s’ar fi comisă asemeni fapte în contra 
Maghiariloră, ei de sigură s’ară fi văerată 
destulă ; acum ne văerămă și noi, căci 
avemă dreptă s’o facemă acâsta.

Procurorulă n’a amintită finea arti
culului, unde se îndâmnă Românii la 
liniște, pace și supunere.

Românii nu suntă mulțămiți cu 
starea actuală a lucruriloră. Convin
gerea loră este că actualulă sistemă de 
guvernare nu se mai pote susținâ și de 
acesta trebue să se țină sâmă. Actua
lulă sistemă trebue să cadă, momentulă 
căderei va fi cu atâtă mai surprindă- 
toră, cu câtă nu voițl să ascultați plân
gerile ridicate în contra lui. Apărătorulă 
amiutesce cuvintele lui Kossuth, rostite 
în fața a 850 de Maghiari: Nisuința 
guvernului este de a ajunge la omnipo
tență, care, dâcă nu i se va pune stavilă 
din partea cetățeniloră, va ave ca urmare 
minorenitatea politică11.

Nu cere iertare, nu grațiă, ci o ju
decată neparțială, și atunci reușita causei 
sale este sigură, pentru-că causa lui este 
dreptatea.

Procurorulă Parecz Gyărgy: Câtă de 
mare e nemulțămirea în patria nostră, 
apare destulă de lămurită chiar și din 
vorbirea plină de amărăciune a apărăto
rului, dâr că pentruce e acâstă nemulță- 
mire, acâsta nu o înțelege. O mână 
domnii aceștia, o mână mai departe pănă 
atu ci, pănă când mai au încă speranță, 
că credința loră se va străplânta în

gură nimeritore aducă atâtă nefericire, 
câtă și fericire și apărare. Elă e pe de 
o parte severă și teribilă, pe de alta 
blând și plină de grațiă. In casulă primă 
se presentă ca deulă morții, ală pustiirei, 
ce adeseori se vede în urma răsboieloră, 
deulă, care trimite ciumă și morte, bună- 
oră ca aceea a Acheiloră înaintea Troiei, 
despre care ne vorbesce Diada. Homer 
ne mai arată, că Apollo cu sora sa Ar
temis omora și omeni singuratici. Acâsta 
se (jicea despre acei omeni, cari muriau 
fără a fi fostă consumați de bole seu 
rane. Acestă împrejurare făcu pe Elenii 
de mai târdiu a-lă considera ca pe ună 
deu ală luptei, nu însă de caracterulă 
acela ală lui Ares, ci de acela nobilă 
ală Athenei. Elă ajuta în luptă și câștiga 
victoria, din care causă după luptă era 
onorată cu peanulă seu cânteculă de vie- 
toriă, cu care a fostă introdusă sărbă- 
toresce în Delphi după victoria repur
tată asupra Draconului Pithon. Rolulă 
acesta istoricesce se vede a’lă fi avută 
înainte de resbelulă troiană, căci Iliada 
amintesce, că după căderea lui Hectoră 
i-se destină ună peană.

Dela Apollo celă înarmată se cerea

în timpă de lipsă ajutoră. In modulă 
acesta elă deveni ună deu, care depărteză 
crimele, ună deu care espiâză crimele. Ro
lulă lui deveni analogă cu acela ală dei- 
ței Palas-Athena. Puterea sa profețitore, 
care era întrebată de sfată, îlă făcea chiar 
fundatorulă orașeloră, ziditorulă colonii- 
loră și ală organisării între cetățeni. Mi
turile spună, că însuși a fostă, care a 
edificată zidurile Troiei în unire cu 
Poseidon, âr Megara singură. De aceea 
imaginea lui, lucrată fără nici o artă, fi
gura la fiă-ce casă de asupra ușei, ca 
ună simbolă, că elă supravegheză stra
dele, locurile publice și drumurile, de 
unde și-a primită numele de „Agyeus1-1, ; în 
scurtă elă protegea intrarea și eșirea. 
Seminții și cetăți întregi se puneau sub 
scutulă lui, de aceea era adorată ca 
natgaog și apoi Uvi-rcop
cu care epitetă fu adorată la Delos 
și pe care Varro îlă traduce cu Gene- 
tivulă.

Intre epitetele mai însemnate mai 
era și rtQOGrdTpq și Ttgoyovog. In acestă 
privință ne lămurescă unele legende, cari 
îlă arată pe Apollo ca părinte seu ca 
fundatoră ală orașeloră. La cele de 

categoria primă aparțină acelea, carl’lăa- 
rată ca părinte ală lui Ion,Doros, Driops. 
Lapithes, Syros, Amphithemis, Linos, Eu- 
ripide și alții. Dintre fundatorii de orașe 
erau considerați ca fii ai lui Apollo: Am- 
phissos, Chairon, Dephos, Eleuther, Epi- 
dauros, Coronos, Cydon, Lycoreus, Ma- 
rathos, Megareus, Miletos, Naxos și al
ții. Unele din acestea sâmănă cu legenda 
romană, care face pe Mars părintele fun
datoră ală Romei.

Așa ne spune Nicandros, că Mile
tos, fiiulă lui Apollo și ală lui Akakalis, 
fiindă espusă în o pădure, fu nutrită 
de nisce lupi, pe cari îi trimise tatălă 
său pănă ce-lă aflară nisce păstori.

In legătură cu idea de Apollo rtazgeoog 
ȘÎ stâ probabilă și rolulă său
de conducătoră și protectoră ală evla- 
niștiloră.

Era în timpurile cele mai vechi în 
Grecia, ca și în Italia obiceiulă, că acei 
membri ai unei seminții seu unei comu
nități, cari erau trimiși spre a funda co
lonii, a se consacra unui <}eu, sub ală că
rui scută se puneau. Acestă cjeu la Greci 
nu era altulă, decâtă Apollo profetulă, 
deulă patronă și protopărintele atâtoră 

seminții și ală atâtoră fundatori de orașe. 
Ca atare elă era adorată cu numele de : 
KviGrps, 'Ayificoș. ’Ay>p:qg, ’Agipysupg, OIkl- 
6t'r]$fiAcopaTm]g. Omenii credeau, că Apollo 
visibil seu invizibil îi conducea și la zidirea 
orașului îi ajuta chiar cu mânile sale. Așa 
îlă vedem cum’menționasem și adenâorea, 
că zidesce Megara și Troia. Așa spune 
legenda despre întemeierea Crisei, că 
elă a adusă aci pe coloniștii CretanI 
în formă de delfini, âr la fondarea co
loniei Cyrenae în forma unui corbă și 
așa mai departe. Coloniile căpătau nu
mirea „ex-voto^ deulă.

Pănă aci amă tratată pe Apollo mai 
multă ca representantă ală luminei și 
mai alesă ală luminei intelectuale ; acuma 
să-lă studiămă ca deu propriu ală sore- 
lui și ală efecteloră sale fisice.

Semnificarea sa originală ca atare 
se vede forte clară în unele epitete, cari 
etimologicesce suntă ușoră de înțelesă și 
cari trebue să-lă caracteriseze ca pe deulă 
luminătoră, ca pe unulă, ce este năs
cută în lumină și trăesce în lumină, a- 
decă kvKELOg sâu Zăxtoff, și kvnriysvgg, 
cari tote se reducă la rădăcină Xvk (a 
lumina); apoi a cărui rădăcină 
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inima tuturoră Românilor!!. Cumcă însă 
Barcianu nu este așa de nevinovată, cum 
îlă aratâ apărătorul!!, acesta este sigură. 
Barcianu, deși scie bine unguresce, a cre
zuții că e sub-demnitatea sa ca se se folo- 
sescă de limba oficială a statului. De 22 
de ani lucreză procurorulu pe tărâmulă 
justiției și în acestă intervală nu este 
în stare se arate ună singură casă, ca 
să se fi arestată cineva pentru aceea, 
pentru-că e valachă.

Că statulă nu permite a se înființa 
societăți, cum s’a întâmplată la Facetă, 
acesta provine de acolo, că respectivii 
folosescă și societățile ca mijlocă de agi
tare. Că lui Barcianu nu-i place actua- 
lulă guvernă, acesta o credă, der cumcă 
nici ună feliu de guvernă ungurescă nu 
i-ar plăce, asta este sigură; mai bine 
ca tote i-ar plăce guvernulă acela, ală 
căruia ministru-președinte să fiă elă. 
Cere esemplara pedepsire a acusatului.

Brediceanu: împrejurarea, că clien- 
tulă meu n’a vorbită unguresce, acusa- 
torulă publică a escepționat’o, măcar că 
i-ar fi servită ca bună prilegiu pentru 
a arăta actuala situațiune și pentru a 
dovedi, că în Ungaria esistă egală în
dreptățire. Guvernulă ungurescă tdte le 
sugrumă. Politica instrucțiunei publice 
este curată și unilaterală maghiară.

După acestea vorbi acusatulă Bur- 
cianu românesce timpă de trei pătrare 
de oră, arătândă, că elă a scrisă articu- 
lulă ocasională, fără a ave intențiunea 
să agiteze. Se provocă la ceea ce scrie 
o foiă ungurescă din Clușiu, de ună an 
de dile ne’ncetată, contra preoțiloră ro- 
mânescl, și la ceea ce scrie o foiă din 
Pojună contra Evrailoră și cu tote astea 
aceloră foi nici ună firă de pără nu li-se 
atinge. Cere achitarea.

Verdictulă juriului îlă cunoscemă. 
Acusatulă a fostă achitată cu 7 contra 
5 voturi și procuratura a fostă condam
nată la restituirea speseloră, lichidate cu 
73 fi. v. a.

Procurorulă a insinuată nulitate.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din apropierea Beție anului, Iuliu 1889.

Domnule Redactoră! In sera de 28 
Iuliu n. c. s’a dată în opidulă Betleană, 
comit. Solnoc-Dobeca, o petrecere româ- 
nâscă, premersă de o representațiune 
teatrală, constătătore din două bucăți: 
„Petra din casău și „Mama Anghelușau, 
cari fură desăvârșite prin cânteculă: 
„Arcașului esecutată în coră. Personele: 
1. Eliă Mircea, păpucară în Betleană, a 
representată pe Gregoriu Pâlciu, cami- 
nariulă. 2. Comisulă Nicu fu represen
tată prin Ioană Diugană, învăț, pop. 3. 
Florea Diugană, din Betleană, a repre
sentată pe văduva Zamfira. 4. Ana Mol- 
dovană pe Marghiolița, fiica ei. 5. Pe 

tpaF de-asemeneaînsemnă alumina. Apollo 
Ivxetog seu ivxiog avea cultulă la Argos. 
In acestă localitate îi deduceau numele 
dela Âwcog (lupă), ceea ce însă se ra- 
zimă numai pe o etimologiă falsă popo
rană și se esplică pe de o parte din 
perderea timpuriă a unui substantivă 
formată dela rădăcina i.vx în însemnare 
de lumină, pe de altă parte în împreju
rarea, că lupulă era consacrată lui Apollo. 
Aci aparțină și epitetele, cari caracteri- 
seză radele aurii'ale luminei, cum este 
%gv6ox6ficcg apoi aZyÂijri/g dela Anaphe, 
apoi Apollo sxotpog epitetă, ce-lă întâm- 
pinămă și la Zevs, în fine Apollo isnog 
dela Thynias și tvccfișos din Creta. 
Amândouă aceste nume trebue să . sem
nifice pe deulă sorelui, care răsare, pe 
cjeulă învingătoră asupra nopții și 
asupra ernei. Ca atare elă avea de 
soră pe Artemis, care în raportă cu 
evoluțiunea, ce o suferi Apollo, ca din 
4eulă simplu ală luminei să devină suve- 
ranulă absolută în loculă lui Helios, de
veni și ea din deița nopții deița lunei, 
luândă astfelă loculă Șelenei, sorei lui 
Helios.

(Va urma).

Leonilă, vărulă Marghioliței, l’a represen
tată Ioană Morariu, păpucară. 6. Docto
rală Franz Birman fu representată prin 
Ioană Șvagher, pantofară, și 7. pe 
hazlia Țigană Ioana a representat’o 
forte bine Nicolae Isiană, papucară, ve
nită dela Sibiiu. In urmă 8. Ună fecioră 
de casă, representată prin George Mol- 
dovană.

Teatrală, în genere luată, a produsă 
multă efectă asupra publicului. Scena — 
adecă bina, cum dică mulțl după nem- 
țiă, — a fostă întocmită destulă de 
bine.

Mi-a plăcută peste măsură înfățișa
rea comisului prinl. Diugană, care are 
deosebită talentă pentru teatru. Multă 
m’a surprinsă și succesulă, cu care fu 
representată cami’nariulă din partea 
d-lui Eliă Mircea, papucară. Ținuta, ges
turile, costumulă și în urmă întregă per
sona înfățișa clară și curată pe camina- 
rulă teatrului. Naivă a mai fostă și Ana 
Moldovană, fica Zamfirei, sub numele 
Marghiolița ; er Florea Diugană a sci- 
ută face forte bine pe văduva Zam
fira, care este încă tinără și ar vre să 
se mărite, der nu pote, căci are fetă 
mare. Apoi mai acomodată personă, 
care să compună tipulă unui doctoră 
streină în România, pe acele timpuri, 
decâtă d-lă Ioană Șvagher, nu s’a putută 
afla. F6rte bine a jucată și păpucarulă 
I. Morariu, er Țigana Ioana, jucată de 
Nicolae Isiană, a produsă multă ila
ritate.

„Mama Anghelușau a tost representată 
de Ioană Diugană cum se cade. Ase
menea a reușită bine și „Arcașului, cân
tată de corală diletanțiloră.

Nu trebue cu acestă ocasiune să se 
uite ună lucru, și anume, că, ceea ce au 
ajunsă locuitorii Betlenului și împreju
rimea să vedă, este a se mulțumi scdlei 
și învățătorului, care din copii sărmani 
a făcută maestri și omeni cu stare, așa, 
că astădi în Betlân, unde sunt și mulțl stre
ini, profesioniștii suntă mai numai români, 
ba chiar numai români, ceea ce în alte 
locuri ferit’a ceriulă. Tntr’adevără, se 
potă astădi făli Românii din Betlenă cu 
fiii loră, cari ne facă ondre.

Ar fi fostă bine însă, decă joculă, 
în locă să se fi începută cu valsă, s’ar 
fi începută mai bine cu vre-o horă so- 
meșană ori ardelenă, cum trebue să se 
facă la ori ce petrecere românescă. Cu 
privire la portulă românescă, care a fost 
representată destulă de bine la acestă 
petrecere, am să di !ă, că atâtă coconele, 
câtă și domnișorele, în prea marea loră 
dorință de a plăce și a se întrece în 
haine, esagereză în costumă și alunecă 
într’ună lucru condamnabilă. In acestă 
ținută s’ar pute purta cu fală portulă 
românescă de pe la Bârgău, ună portă 
care și pe cele urîte — de cumva suntă 
și de acestea — le face frumose. Damele 
costumate ar face bme, credă eu, decă 
n’ară purta mănuși, er în locă de papuci 
11-ară sta mai bine nisce ciobote mici 
roșii, căci așa e pe la noi și pe Câm- 
piă. Nici florile din pără și dela urechi 
nu trebue să lipsescă. Și le stă rău fe- 
teloră nostre a umbla cu părulă retezat 
pe frunte, căci aceea nu e românesce. 
Româncele nostre sciu, că ’șl împletescă 
codă, er în codă ’șl pună pantlică roșiă. 
Acesta e frumosă; domnele nostre însă 
ar trebui să-și pună pantlică națională. 
Asemenea cerceii și mai cu semă mărge
lele trebue să fiă întru tote așa, după 
cum îi portă fata română țărână. Și pe 
când damele nostre se împodobescă atât 
de frumosă cu costumulă română, pen
tru ce să nu o facă acesta și tinerii noș-: 
tri, mai cu semă studenții? In acest cas ar fi 
portulă națională deplină representată 
și atunci opinca cu cătrința, și șerparulă 
cu pieptarulă ară fi întru adevără ridi
cate dela colibă pe arena salonului.

Am vătjută, la multe petreceri, mai 
cu semă pe unele neveste purtândă nă
framă roșiă pe vârfulă capului. Ună ce 
streină matronei române și neacomodată 
gustului română. In loculă acesteia ar 
sta mai bine așa disulă savonă seu vălulă 

vestalică romană, cu care și pănă adl 
în forte multe locuri se gată nevesta și 
femeia română.

Aceste puține observațiunl ml-am 
permisă a le face, pănă când împrejură
rile îmi voră permite să facă ună stu
diu sistematică asupra portului românescă.

Coresp.

.AviSU.
P. T. domni, cari voescă să parti

cipe la adunarea generală a „Associați- 
unei Transilvane, pentru literatura și 
cultura poporului română“, oara se va 
ține la 27 Augustă a. c. st. n. în Făgă- 
rașă, suntă rugați a se insinua la sub- 
scrișii cela multă pănă în 23 Au
gustă a. c. st. n., spre a se pute lua 
disposițiunile necesare în privința în- 
cuartirărei.

Spre încunjurarea eventualeloră nea
junsuri se atrage atențiunea tuturoră 
participanțiloră, cari voră călători pe li
nia ferată, să calculeze a ajunge cu tre- 
nulă de dimineță în 26 și 27 Augustă 
a. c. la gara Homorodului, care este în 
depărtare de Făgărașă cam 48 km., căci 
la din contră, sosindă cu trenulă de sera, 
încuartirarea va fi noptea împreunată cu 
greutăți.

Totodată suntă rugați P. T. domni 
participanțl, cari voescă să li se coman- 
deze trăsuri dela Homorodă la Făgărașă, 
să aviseze pe subscrișii.

Făgărașii, în 5 Augustă 1889.
Iuliu Danii, Ioanu Floria,
adm. protop. asesoră orfanală,

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

Berlinu, 8 Augustă. Cele ce se 
petreci! în Creta preocupă pe gu- 
vernulu germană, care a obser
vată în timpulă din urmă semnele 
unei atitudini amenințătore a Gre
ciei față cu Turcia. Se crede aici, 
că acțiunea Greciloră este opera 
influinței francese-rusesci.

Parisu, 8 Augustă. Arestarea 
căpitanului Bujac nu se adeve- 
resce.

DIVERSE.
Eshumarea cadavrului lui Carnot. In 

săptămâna trecută s’a eshumat în Mag
deburg cadavrulă lui Carnotă , tatălă 
actualului președinte ală republicei fran
ceze. Cu totă inimiciția, ce domnesce 
între Francia și Germania, eshumarea 
cadavrului s’a făcută în modă de totă 
solemnă din partea autoritățiloră ger
mane, precum se spune, la espresa po
runcă împăratului germană. După des- 
gropare s’a pusă în mișcare cortegiulă 
funebrală în frun'e cu comandantulă 
generală Schauroth. Acestuia îi urmară 
două escadrone alese din armata de 
cavaleriă magdeburgică și 4 bata one 
de infanteriă din diferite regimente. 
Prefectulă francesă Ponbelle a dată pe 
sema săraciloră din Magdeburg 1000 fr., 
er locot. Carnot 600 fr. La 4 Augustă 
a avută locă în timpulă dimineței cere
monia strămutării în Panteonulă din 
Parisă a rămășițeloră lui Carnot, Mar
ceau, dela Tour d’Auvergne și Baudin. 
Președintele republicei franceze, miniștrii 
și tote corpurile mari ale statului au 
asistată la ceremoniă. Catafalculă era 
înălțată pe peristilulă Panteonului. Mai 
multe discursuri s’au rostită, din care 
unulă mai cu semă ală d-lui Tirard, a 
amintită virtuțile militare și civice ale 
ilustriloră morțî. D-lă Tirard a termi
nată amintindă noptea de 4 Augustă 
1789, în care clasele privilegiate au re
nunțată la speranța unei împăcări a tu
turoră Franceziloră. După ce s’au pro
nunțată discursurile, trupele compuse de 
infanteriă, de cavalerie și de artileriă 
au defilată înaintea catafalcului. In urmă 
cosciugurile s’au descinsă în boltă. Mul
țimea era imensă în giurulă Panteonului. 
D-lă Carnot a fostă forte aclamată cu 
strigătele de: „Trăiască Carnot! Trăiescă 
Republică“ !

Spintecătorulii Jack. Din Londra se 
scrie, că celă puțină de două ori pe 
di se anunță prinderea spintecătorului 
Jack. In cele mai multe cașuri însă cei 

ce se declară de Jack suntă seu bețiv 
seu nebuni. Ferberea în Londra nu se 
pote descrie, er frioa femeiloră din cla
sele de josă, — omorîtorulă numai din
tre acestea îșl alege jertfele, — e așa 
de mare, încâtă sera nu mai cuteză a 
eși singure, er nenorocitele, cari rătăcescă 
noptea pe stradele din Whitechapel, um
blă numai câte 3—4 la olaltă. Asta ar 
fi bună preîngrijire, der s’a constatată, 
că monstrulă a atăcată numai femei îm
bătate, pe cari le tîrăia într’ună locă as
cunsă. Apoi [în bețiă dispare precau- 
țiunea.

Castle-Altey, unde s’a întâmplată 
omorulă din urmă, este ună feliu de uli- 
cidră înfundată, de cari suntă multe în 
despărțământulă Whitechapel, cu o sin
gură eșire, pe care ar fi putută scăpa 
omorîtorulă, de nu cumva se va fi ascunsă 
într’ună din casele de pe de laturi. Ca
sele au fostă cercetate cu deamăruntulă, 
de asemenea trăsurile, cari suntă peste 
nopte în ace a ulicidră, — Alice Mac
kenzie se găsise între două trăsuri. îm
brăcată cu sdranțe murdare, în piciorele 
gole, cu nisce cisme fără talpă și mortă 
de biată, așa o văzuseră pe femeia asta 
semenele ei puțină înainte de omoră. 
Momentulă, când a fostă omorîtă, se pu
tea constata, binișoră fiindă-că pământulă 
sub nenorocita era uscată și numai atunci 
începuse o pld L

Istoria este aceeași. Tote femeile 
și fetele acestea, drojdiile poporațiunei 
din Whitechapel, n’au culcușă hotărîtă; 
n’au bani, și nu părăsescă cârciumele, 
decâtă ca să facă parale, pentru a se 
întorce eră ’n ele, să bee mai departe. 
Trebue să fi văcjută cineva aeestă parte 
înfricoșată a Londrei, ca să-și facă în
chipuire de orgiile și lucrurile, ce se 
petrecă acolo. Fera, botezată cu înspăi- 
mântătorulă nume de spintecătorulă Jack, 
îșl pote ucide jertfa cu cea mai mare 
ușurință, fără să se temă de polițiști, 
cari cu pașii loră greoi, îi dau de scire 
când se apropiă.

Detectivii dau cu soootelă, că omo
rîtorulă ar fi ună marinară de pe coră
biile, cu cari se aducă vite de tăiată din 
Hollanda în Londra. Presupunerea asta 
se baseză pe faptulă, că marinarii aceștia 
de câte ori vină în Londra, totdeuna 
cerceteză despărțământulă Whitechapel. 
Oercetatu-s’au tote corăbiile, der fără 
nici ună resultată.

Dintre tote, cea mai probabilă pre
supunere este a unui dr. Forber Winslow, 
medică renumită pentru smintiți. Elă 
dice, că omorîtorulă trebue să fiă ună 
individă smintită, slobodită ca vindecată 
dintr’o casă de sănătate. Nebunia aces
tuia îi vine în anumite răstimpuri, atunci 
comite fărădelegea, nebunia îi dispare 
și nu-șî mai aduce aminte de cele în
tâmplate. Mediculă propune regimului 
să se conscrie toți indivizii, cari au 
fostă în casele de sănătate, și să se cer
ceteze după traiulă loră ; i-s’a replicată, 
că metoda asta este prea complicată și 
ar cere prea multă timpă pentru realisare, 
de aceea nu s’a primită.

Rectificare. In numărulă 166 ală 
„ Gazetei “ în articululă de fondă s’au stre
curată câteva erori, pe cari le rectificămă. 
In locă de 64 comune române, să se 
cetescă 87 comune romane, în locă de scau- 
nulă Ouicului mare = Cincului mare, în 
locă de aruncată = alungatu din Ardelă, 
în locă de Budapesta-Buttka—Budapesta- 
Buttka.

Cursul ii pieței Brașovâi
din 8 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argintă românescă - „ 9.43 9.46
Napoleon-d’orI - - - 9.49 H 9.52
Lire turcescl - - - n 10.70 n 10.75
Imperiali - - - - „ 9.70 9.75
G-albinl . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 102.— n

» n • „ ®°/o n 98.59 M 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.50 „ 123.50
Discontulă - . . . 61/,—’87o pe ană.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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LBINA“,
institutu de creditu și de economii 

miiala Brașovu 

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

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

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2°/0 
Informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în 

biroulu institutului—piață No. 90, deia 8—2 d. a.

Nr. 368—1889. CITAȚIUHE
Maria George Simontl Strîmbu, gr. cat. din Vadă, în 24 Februariu a. c. a in

tentata procesă divorțială contra bărbatului ei George Cosgaria, gr. cat. de acolo, 
căruia i-s’a comunicata acțiunea spre răspundere în 23 Aprilie a. c.; însă numi- 
tulă bărbată, nevoinda a răspunde nici a-șl pune pe altcineva de representanta, 
s’a depărtata din comună și nu i-se pote afla ubicațiunea; de aceea este citată 
prin acesta: ca în termina de 6 hint să se presenteze la forulă matr. gr. cat. 
de I instanță ală Făgărașului; altcum va fi înlocuită prin curatoră „ad actumu.

Dela presidiulO forului matr. del. gr. cat. de I instanță ală vicariatului Fă
gărașului.

Făgărașă, în 4 Augustă 1889.

136,3—2
ZBasilivi ZSati-u.,

vicarii.

Preparatele antiseptice
ale lui

GUST
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au ună efectă escelentfi, 
curățitoru, conservatorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conțină afară de cele mai bune materii 
iolosite pană acuma spre acestu scopu, și noue mijloce cu unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiilorfi.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fi.
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dințF ă 25 cr. și ă 50 cr.
I Jjorcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principalii la FRIEDRICH STENNER, farmacia la 
LEULU DE AUR&“ în Brașov u. 6e

EDICTtJ. '
George David Filipu Popa, gr. cat. din Vadă, de 9 ani părăsindu-șl femeia, 

pe Maria Popa gr. cat. din Vadă, și neaflându-i-se ubicațiunea, este provocată 
prin acesta: ca în termină de unu anii să se presenteze înaintea forului matr. 
gr. cat. de I instanță ală Făgărașului, căci în absența lui se va da cursă liberă 
procesului și i-se va pune din oficiu curatoră „ad actum".

Dela presidiulă forului matr. del. de I instanță ală vicariatului Făgărașă. 
Făgărașă, în 4 Augustă n. 1889.

-BasilivL ZESațivi,
vicarii.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitil diarulu nostru până acuma.

Ădministraț. „Gaz. Țrans“.

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

Budapesta-Predealik j Predeal*-Budapest a

Trenu |
mixt |

82.-Pesta-Ar adii-TeiușTeiuș-Aradu-IS.-Pesta Copșa-mieă—Sibiiu
Tren de 
per
sane

Trenu 
accele

rata

1
Viena 11.— 8.-

Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare : 4.18
7.01

| 7.11
Vârad-Volencze
Fugvi-Vâsârheli
Mezd-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9,35
Stana
Aghiriș
Ghirbău 1

Nădășel
| >10.35

Clușiu <1 11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uidia 1.34
Vințulti de sustt 11.42
Aiud 2.07
Teiușă 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaști 4.39
Elisabetopole 5.11
Sigliișdra ■5.45-
Hașfalău 6.12
țlomorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu j 9.45
1.55

Ti miști 2.53 TTo
A*re<Icalu 3.28 6.47

BucurescI 9.35 TÎ3o

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rat u

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de ----- ;pers.

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Tmixt Copșa-mică

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
i 3.11

3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.10,
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19

, 2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5,31
5.40
6.12

BucurescI 4.40 7.30
iPreilealu 9.12 1.14
'Timișu 9.41 1.45

. i _  __ 1017 2.32
j 4.54 7.07

Feldiora 5.37 7.44
Ap ața 6.15 8.09
Agostonfalva 6.43 8.29
Homoroda 7.31 9.07
Hașfalău 9.09 10.31
Sighișăra 9.33 10.46
Elisabetopolo 10.02 11.09
Mediaști 11.04 11.35

11.24 12.19
Copșa mică

11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
Blașiu 12.30 12.43
Crăciun elii 12.45 12.55
Teiușu 1.13 1.07
Aiudu 2.18 2.11
Vințulu de susă 2.48 2.33
Uiora 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.461
Gliirișil 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

I 5.56 5.08
UI Ut? 1U y

6.45 5.32
Nădășelă 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșă 7.37 6.11
S talia 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-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57

Oradea-mare ; 11.04 8.42
I 11.19 8.47 10.5Q

P. Ladăny 1.19 10.08 1.33
Szolnok 3.31 11.51 3.29
Budapesta. 6.30 1 55 7.45

Viena 1.40 7.15 6.05

*)
■5.03
6.22
7.23

O o 
B c
<5‘

H
3
E.
►*> o
<B Q»
<s

S'
Q

8.-
8,36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-1
3.04
3.36;
3.52
4.03
4,47
7.30

11.51
9.55

Viena
Budapesta
Szoluok

AradO

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamu
Gurasad^.
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulă de joșii
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.- 
' 7.40
10.42
3,53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38

3.40| Teiușu
Alba-Iulia
Vințulfl. de joșii 
Șibotii 
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia

ț 46 Gurașada
Zamu 
Soborșinii 
Berzava
Conopii
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu j

9.30
12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14

7.57'
842
9.11
9.39
9.55

10.13
40.37
10,53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24*

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
11.59
12.30

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

I 1.40
8.15

6.05

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

. Șeica mare 
jlLomneșii
Ocna
Sibiiu

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

8.--
8.35

Siblhi-Copșa-mic*

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
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 Meghinulu siisescu
6.01)______ =

„'o- CucerdeaJ^Cheța
Ludoșii 
;M.-Bogata 
Iernutii
Sânpaulii 
Mirașteu

Siuț,eria(l>iâki)-Petroșe0kn PetroșenM-Simeria(Piski)

Simeria 6.47 11.54i'l>ctro.șeui 9.36 4,26
iStreiu 7.40 12.371 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28|0rivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23ilPui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegu 12.23 7.26
'Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
RotroșcnI ț 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradul—'ffimișțira
................................. j

Timcșora—Aradii

;Aradu 6.12 4.12 Timișora 6.25 1.15
Aradulti nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemețh-.Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.3Ș 3.13

j Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
' Tiinisdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Ghirișu—Tatrda T iuțda—Ghirisu

Oșorheiu < 
i 

Rerjhinul-săs.

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

7.35 7.-

l&eg'hinulu săseseu-
©șorheîu-Cucerdea

Reghinul-săs.

I
1I Oșorheiu ’

Mirașteu 
[Sân paulii 
lernută 
M. Bogata 
Ludoșu 
Cheța 
Cucertlea

8.25
10.-

8.-
9.49

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

Simeria (Piski)-UiBicdi.

Mureșu-flAidoșu-EBistrița EBi^rifa-Mur.cșu-Audoșii Ghirișu
-----------— Turda

MurSști-Ludoștl
Țagii-Budatelecâ
Bistrița

II
4.30| Bistrița

Țagti-Budațelecii

ii
9.33i 4.19; Turda
9.54| 4,40 GhirișM

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddya

2. ÎS
2 V.i

7.27
_  Mureșu-Ludoșă

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

3.-|
■6.49J
9.35|Sighiș(5ra

Odorheiu

Sighișoră—Odorheiu Odorheiu—Sighișoră

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

Unied.-Simeria (Pisk

Uniedtau
I „ erna

8.56[Sliiierin

r»
O,

9.3(
9.56

10.15

i

i

i
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