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ajunge țînta pe deplină numai 
cu o avere de patru mii de ori ( 
așa de mare, care ar face nici i 
mai multă nici mai puțină decâtă i 
doue miliarde, adecă tocmai cam j 
câtă e datoră statulă ungurescă pe < 
o sută de ani înainte. 1

„Nemzet" înse cere acestă 
„mică" sumuliță în timpă de 4ece 
ani, pentru ca se scape rassa ma
ghiară de valachisare și se o și 
reconstruiască în Ardelă.

Va înțelege ori-cine, că e cu 
neputință se adune Kulturegyletulă 1 
doue miliarde dela societatea un
gurescă, când a îngrijită d-lă Tisza 
ca nici perulu din capă se nu mai 
fiă ală ei, și încă se le adune în 
timpă de 4ece ani • Decî „Nemzet" 
de sigură că numai se preface, 
când îșl dă aerulu a apela la so
cietatea ungurescă.

Se găsise ună singură omă 
între kulturegyletiști, vestițulă 
Farkas, celă cu loteria dela Timi- 
șora, care aflase cheia cum se se 
facă miliardele, și și începuse a 
pune temelia cu 5000 fl. pentru 
realisarea „mareloră" scopuri kul
turegyletiste. Der pre curend i-s’a 
deochiată planulă.

„Nemzet" înse trebue că scie 
ce scie, nu de geaba este orga- 
nulă d-lui Tisza, care astă4i portă 
globurile dualiste în spinare, și 
împreună cu puterniculă Bismark 
„ține" în mână sorții păcii și ai res- 
boiului.

E vorba de doue miliarde, de 
care rassa maghiară are lipsă ur- 

L gentă pentru reconstruirea sa. De 
, unde se le ia kulturegyletiștii?

Bismarck trebue că i-a șoptită 
lui Tisza la ureche, că miliardele 

j numai din Francia se potu aduce.
- Atitudinea dușmăndsă a d-lui Tisza 
j față cu Francezii în cestiunea es-

posiției, în legătură cu socotela 
i kulturegyletistă a lui „Nemzet" e 
, de natură a deștepta forte mari
- bănuell. De aceea 4i°eam^» ca 
1 mare periculă amenință pe 
a Francia.

Brașovii, 28 Iulie. a
Mare periculu. amenința pe c 

Frances!, der nu din partea lui s 
Boulanger, nici din partea Germa- i 
niei și Italiei ori a altui stattî, ci c 
din partea — Kulturegyletului. ( 

De si guru, că cetitorii „Gaze- ( 
tei“ se voru minuna de acesta 
scire sensațională, ce li-o aducemu. , 
Der vorba e, că Kulturegyletulă i 
nu glumesce, când îlu apucă căi- ) 
durile. ]

Matadorii acestei reuniuni se 
ocupă acum în foile loru de sco
purile cete „mari" ale Kulturegy- ' 
letului și de mijldcele ce le mai , 
trebue pentru ajungerea acestoru 
scopuri. Și chibzuindu și calculând 
astfelu, ei au ajunsu la unu resul- 
tatu, care dreptu spunend, a făcu tu 
asupra nostră impresiunea, că 
amenință pacea europenă.

însuși organulă d-lui Tisza, 
faimosuld ,,Nemzet“, scriindu unii 
articulă căldurosu în favorea Kul
turegyletului din Ardeală, ajunge 
la următorulu „cutrierătoru“ re- 
sultatu:

„Nu-i ertatu se ascundemu îna
intea ndstră, că scopurile ce ni 
le-amu pusu nu voru pute se aibă 
în adeveru succese mari — cari nu 
numai în părțile de dincolo de 
Muntele Craiului ară fi decisive 
pentru vieța rassei maghiare, der 
chiar și asupra statului maghiară 
ară influința în modă binefăcetoră 
—decâtu atunci, când amă ave celu 
puțină încă de patru mii de ori 
atâta capitală decâtă dispune acjî 
reuniunea. Acestă împrejurare nu 
o putemă destulă de tare accentua 
și se atragemă atențiunea societății 
nbstre."

Reptilele kulturegyletiste ne 
„asigură", că Kulturegyletulă^ ar- 
delenă ar ave deja ună fondă de 
o jumătate milionă,

Nu putemă lua nici o garanță 
pentru adeverulă acestei afirmări, 
der admitemă că „NemzeJ" a a- 
vută în vedere acestă cifră, când 
a 4isă că Kulturegyletulă îșl pdte

abia acum are să începă o viă activi
tate. Programulă oficială ală societății 
conține ca punctă principală promovarea 
desvoltării individualității naționale a po- 
porațiuniloră serbesci din Austro-Ungaria, 
Bosnia și Erțegovina, din Bulgaria și din 
Turcia, mai alesă din Macedonia. In 
Belgradă se crede, că silințele acestei 
reuniuni, în fruntea căreia se află pro- • 
fesorulă de universitate Dr. Nicolajevici, 
voră fi îndreptate în prima liniă pentru 
combaterea propagandei bulgare în Ma
cedonia. Serbii din Austro-Ungaria, Bos
nia și Erțegovina ară veni deci în a doua 
liniă.

O proclamații! a lui Boulanger.
Boulanger a adresată cătră popo

rală francesă o lungă proclamațiă, în 
care răspunde la tote punctele de acusa- 
țiă, ce se ridică contra lui. Boulanger 
învită pe poporă a’i fi numai elă sin
gură judecătoră. Tote acusările ridicate 
contra sa le declară Boulanger, într’ună 
limbagiu forte viu, ca infame calumnii. 
Alegerile pentru consiliele germano-francese.

Ministrulă de interne franceză a co
municată în consiliulă de miniștri resul- 
tatulă totală ală alegeriloră pentru reîn
noirea consilieloră generale. Intre 1438 
de consilieri generali se află 949 repu
blicani și 489 conservatori. Republicanii 
se împartă în 689 moderați și 258 radi
cali. Conservatorii au câștigată 29 locuri, 
ce le-au perdută republicanii. Intre con
servatori suntă socotiți și cei 19 bou- 
1 angiștl.

Turburările din Creta.
Din Atena se telegrafieză, că numă

rase familii sosescă acolo în fîă-care di din 
Creta. Două vapore grecescl au adusă 
la 5 Augustă vr’o 1000 de fugari. In 
Atena și în Syra s’au formată comitete 
pentru ajutorarea loră. Guvernulă gre- 
cescă a dată 100,000 franci comitetului 
din Atena pentru ajutorarea fugariloră, 
cari suntă provisorică încvartirațl în 1
școle.

j Noulă rege ală Abisiniei.

. In urma morții regelui Ionă ală Abi- 
) siniei, într’o luptă ce a avut’o cu insur- 
- genții, regele Menelik din Șoa s’a pusă 
r pe lucru, ca să supună sieși Abisinia.

Der gluma la o parte, Kultur- « 
egyletulu urmăresce scopuri nere- t 
afișabile. Dovadă este și articululă < 
amintită ală lui „Nemzet". Se < 
repetă mereu fabula despre brdsca, 1 
care a vrută se se umfle câtă - 
boulă, der a plesnită.

Yisita împăratului Vilhelm în Anglia.
„Times" vorbesce despre revista flo- , 

tei engleze și <Ș.ice, că, ea va forma de 
sigură o parte din datele, pe temeiulă 
cărora se va faoe o îngrijită și acurată 
aprețiare a puteriloră combatante, de 
cari atârnă destinele lumei. Nu numai 
împăratule, dice foia engleză, va esamina 
acestă aprețiare în lumina priveliștei dela 
Spithead (unde s’a ținută revista), ci în 
fiăcare capitală europenă, nu numai do- 
vedei despre pregătirea de răsboiu a An
gliei i-se va da cuvenita ponderositate, 
ci și impresiunei, ce a făcut’o acestă do
vadă asupra guvernului germană. OrI-ce 
calculare politică cuprinde acesta ca fac- 
toră, ce contribue la menținerea păcii 
lumei. Numirea Reginei ca șefă ală unui 
regimentă prusiană este ună incidență, 
care arată strînsa amicițiă dintre Anglia 
și Germania.

Yisita împăratului rusu amânată.
Impăratulă germană, după întdree- 

rea sa în Germania și după ce va visita 
representația festivă dela Bayreută, va 
face călătoria sa, de multe-orl amânată, 
în provinciile renane, și anume la 23 
Augustă va sosi în Metz, precum se 
comunică din acestă orașă. Tocmai pen
tru timpulă acesta se pusese în perspec
tivă visita Țarului la Berlină, der scirea 
oficială din Metz despre sosirea împă
ratului Wilhelm acolo confirmă scirea 
dată de „Neue Freie Presse", că visita 
împăratului rusă erăși se va amâna.

Societatea St. Sava din Belgradă.
„Corr. de l’Est" raporteză asupra

> organisării „ Societății St. Sava din Bel-
> gradul, care pare a fi chemată să joce 
L într’o di ună rolă p o li ti că însemnată. 
, Societatea, care numără deja peste 5000 
) de membri, s’a formată încă sub guver-

nulă progresistă ală lui Garașanin, der

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Cnltntt și miturile lui Apollo la Eleni.
(Urmare.)

Fiindcă cronologia naturală se ba- 
seză pe observațiunea cursului anuală 
ală sorelui și pe împărțirea anunțată 
prin schimbarea anutimpuriloră și a fa- 
seloră Junei, deulă sorelui fu considerată 
și ca dirigiatorulă timpului, și conformă 
acestui faptă, i-se atribuiau tote fenome
nele. Acesteasuntă : 1. Anulă, adecă, după 
Arătos, spațiulă de timpă, pe care îlă 
întrebuințeză sorele, pentru a termina 
drumulă său celă mare, din care causă 
chiar la Homer a fostă numită 
f}ag (drumulă luminei). 2. Anutimpulă, 
care din timpurile cele mai vechi se 
deosebia aci în două, adecă %8î[ia (ierna) 
și 9-eqos (vera), aci în patru : %slga (ierna), 
sap (primăvera), ftsgog (vera) și djrcopa 
(tomna). 3. Părțile lunei seu săptămânile 
de câte 7—10 dile. 4. Ennaiteridele seu 
anii cei mari, adecă ciclele de 99 luni 
seu 8 ani, după ală căroră cursă luna 
și sorele pășiau erăși în același raportă. 

întrebuințarea acestora, după cum spună 
miturile, este dela Cadmos.

Adorațiunea deului anului și ală luniloră 
se vede în usulă Daphnoforiiloră teba- 
nice, nisce sărbători ale lui Apollo Is- 
meniculă, pe cari le descrie Proclos. Cu 
ocasiunea acestei sărbători din Teba în
coronau ună lemnă de măslină cu ramuri 
de laură și cu flori pestrițe. In verfulă 
acestui lemnă era înțepenită ună globă de 
metală, de care atârna unulă mai mică. 
Globulă celă mai mică se punea însă la 
mijloculă lemnului și o stemată (cunună) 
purpuriă le ținea legate. Capătulă de 
josă ală lemnului îlă înfășurau cu ună 
kqikotov, adecă ună discă constătătoră 
din inele, ce representa diferitele fase 
ale lunei. Globulă de de-asupra repre
senta sorele, care se referia la Apollo, 
celă de desubtă representa luna. Glo
burile cele mici adause designau conste- 
lațiunile și astrele, er stemata pe ivsav- 
6tog Sgâpog.

Amă clisă în rendulă ală doilea, că 
dela cursulă sorelui aternă anutimpurile. 
Să vedemă deci raporturile, ce le are 
Apollo în deosebi ca cjeu ală celoră 3 

anutimpurl: primăverei, verei și tomnei. 
După vederea celoră vechi puterea, sore- 
lui ierna se arăta paralisată, său cu to- 
tulă dispărută, de aceea și 4iceau eb că 
ierna sorele petrece la Etiopeni. Prin 
urmare îșl închipuiau pe Apollo numai 
în cele 3 anutimpurl activă și’lă cele
brau numai în aceste anutimpurl. In ade- 
vără, tote sărbătorile cunoscute ale lui 
Apollo cadă numai în cele 8—9 luni 
calde. Plutarch spune despre DelphienI, 
că ei în cele 3 luni de iernă adoreză pe 
Dionisos, în celalaltă timpă însă pe 
Apollo.

Fiindcă anutimpulă celă caldă se 
împarte în primăveră, veră și tomnă și 
fiind-că în fiăcare din aceste periode so
rele produce efecte forte diferite, bune 
seu rele, noi trebue să deosebimă sărbă
torile lui Apollo în sărbători de primă
veră, veră și tomnă.

Apollo ca deu ală primăverei.
Primăvera arăta și pentru Greci 

timpulă frumosă și senină în oposițiă cu 
ierna cea aspră și posomorită. Redeș
teptarea primăverei a fostă concepută 
mitică, ca o întorcere a lui Apollo, care 

petrecu în depărtare, ca renascerea ace
luia și ca victoria sa asupra puterii de
monice a iernei. Era usulă, ca totdeuna 
primăvera, când 4eu^h se întorcea, să 
fiă întâmpinată cu cântecele numite 
wtvot, xkriTixoi, prin cari îlă invitau, er 
tomna, când se depărta, îlă petreceau cu 
ifacvot, ăitoitEgtiMoi. Omenii vorbiau des
pre ănoS^piat și htiArgiiaiAe lui Apollo. 
Acesta e a 7-a di a lunei Bissios, 
care e diua înființării oracolului și a 
renascerii deului. Acestă sărbătore purta 
probabilă numele de Theophania, cu 
ocasiunea căreia se cânta ună peană ală 
poetului Alceu, despre care ne dă o 
notiță retorulă Hunerios. După Alceu 
Joe voesce a trimite pe tînărulă 4eu> 
născută pe ună cară de lebede, la Del
phi, unde trebuia să anunțe prin oraco- 
lulă său dreptatea și legea. Acesta însă 
mergea la HiperboreenI, la cari se opria 
ună ană întregă și de unde era chemată 
de DelphienI prin peane și coruri melo- 
didse. Atunci elă se întorse la Delphi 
pe ună cară trasă de lebede și anume 
în anutimpulă caldă, din care causă era 
salutată cu ună cântecă de primăveră,
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Deja mai multe triburi i-s’au supusă. 
Intrega Abisiniă, afară de provincia Ti
gre, a fostă ocupată de trupele lui Me- 
nelik, care se va încorona în Septemvre. 
Menelik are intențiunea să ocupe provin
cia Tigre în Octomvre.

Nota Greciei
asupra situațiunei în insula Greta.

„Corresp. polit." afla, că în 6 
Augustu ambasadorulu Greciei în 
Viena a comunicată ministrului 
nostru de esterne nota guvernului 
grecescu în afacerea Cretei. Aceeași 
fdiă publică următbrea analisă a 
notei grecesc!:

In introducerea notei se constată, 
că mișcarea în. insula Creta avuse mai 
ântâiu numai ună caracter curată locală 
și se basa mai cu seină pe nisce certe 
în sînulă poporațiunei creștine. In urma 
acesta guvernulă grecescă n’a avută nici 
o causă de a se ocupa mai de aprope cu 
aparițiunile de pe insulă, s’a silită numai 
a împiedeca, ca nu cumva să iasă din 
văgașulă loră locală. De aceea guver
nulă elină a lucrată în contra curente- 
loră celoră simpatice pentru CretenI și 
a împedecată sprijinirea elementeloră 
neliniștite din Creta prin trimiterea de 
hrană și munițiunl din Grecia. Ba mai 
multă, organele guvernului din Atena au 
stăruită în modă împăciuitori și mijlo- 
citoră pe insula Creta, la cererea espresă 
și repețită a comisarului superioră tur- 
cescă. Der măsurile luate din partea 
Turciei pentru liniștirea poporațiunei cre- 
tene s’a dovedită ca neapte și au schim
bată situațiunea așa, că partidele creștine, 
cari se combăteau mai înainte între olaltă, 
stau acuma unite față ’n față cu Maho
medanii. Guvernulă grecesoă nu face nici 
o obiecțiune Portei, pentru că a trimisă 
întăriri de trupe pe insulă, ceea ce re- 
cunosce că a fostă legală. Autoritățile tur
ceștii au întrebuințată însă și intervalulă 
câștigată prin tratări și liniștirea relativă 
ce s’a produsă pe timpulă duratei loră, 
spre a provede cu arme intrega poporațiune 
mahomedană din orașe. Dedrece conform 
esperienței tote turburările sângerose pe 
insula Creta s’au petrecută în orașe, gu
vernulă grecescă se vede necesitată, a 
atrage atențiunea puterilor! europene 
asupra acestei stări de lucruri, căci, în 
casă când s’ar întâmpla vărsare de sânge 
pe insulă, eZw, ca guvernă parlamentară ce 
este, pote n’ar fi in stare a resista unei miș
cări poporale în javorea creștiniloră cre- 
teni. Cuvernulă grecescă doresce dim
potrivă, ca prin apelarea lui la puteri să 
delătureze acele împrejurări, cari ar pute 
să facă neapărată o intervențiune a Greciei.

SCIRILE PILEI.♦
Archiducele Albrecht, la reîntorce- 

rea sa spre Viena, a fostă întâmpinată 
la Aradă între alții și de Presânțitulă 
Episcopă Ioană Mețiană.** *

Numiri In capitululu archid. de Alba- 
Iulia și Făgărașîi. Can. cantoră Ioană 
M. Moldovană e numită canonică lectoră, 
can. custode Dr. Ioană Rață e numită 
canonică cantoră, can. școlară Alex. Micu 
e numită canonică custode, can. cancelară 
Simonă Popă Mateiu e numită canonică 
școlară, preotul! și protcp. Gavrilă Popă 
din Clușiu e numită canonică can
celară.

** *
Comandantulii Boemiei, Fzm. Philip- 

povicl, a murită în urma unui atacă de 
apoplexie. ** *

Esamenu de licență. După cum i-se 
scrie din Anvers (Antwerpen) „Tele
grafului Română", tînărulă Nicolau Dima, 
fiiulă d-lui profesoră dela gimnasiulă 
nostru din Brașovă, Panteleimonă Dima, 
a depusă cu mare distincțiune, „grande 
distinction", esamenulă de licență la aca
demia comercială de acolg.

Felicităm! pe tînărulă licențiată!** *
Schimbare de garnisonă. Din Făgă

raș! se scrie ca lucru hotărîtă, că, după 
plecarea batalionului 28 de vânători, va 
merge în garnisonă acolo batalionul! 
l-iu din regimentul! de infanteriă.* * *

Bistrița-Năsăudă. Deunăcjile se lă
udau foile ungurescl din Clușiu, că Bis
trița devine totă mai „ungurâscă". Acum 
vine rândulă Năsăudului să devină totă 
mai „ungurescă", căci, după cum ne 
spune reptila, „mâna de Maghiari de 
acolo se silesce în timpulă din urmă 
multă pentru menținerea limbei maghiare 
și a conviețuirei; biblioteca casinei un
gurescl, întemeiate abia de doi ani, cu
prinde de două luni o colecțiune de 
peste o sută volume și sala de cetită e 
bine visitată. Nu de multă a fostă o 
societate teatrală maghiară, care a dată 
representațiunl și a fostă bine cerce
tată de Maghiari, ba și dintre Români 
mulțl au cercetată representațiunile ma
ghiare". Acum rămâne, ca la anulă să 
ne spună reptila, că Românii năsăudeni 
și-au uitată limba remânescă și că nu 
mai jocă decâtă ciardașă. Etă ce face 
amestecul! Românilor!, unde nu le este 
locul!!

** *
Focă. In Sebeș! au suferită 10 eco

nomi din causa focului o pagubă de 
1380 fl. Ună individă bănuită de a fi 
pusă focă, a fostă arestată.** *

A pățit’o Kulturegyletulti. Se.scie, că 
„onorabilul!" înfocată sprijinitor! ală 
Kulturegyletului, șarlatanul! Farkas, a 
dăruită acestei reuniuni de maghiarisare 
5000 fl. din banii câștigați la loteriă 
prin înșelătoriă. Judele de instrucțiă 
Vasary a dispusă secvestrarea sumei amin
tite. Kulturegyletulă a apelată prin ad
vocatul! Deâky în contra secvestrării sub 
cuvântă, că numai tribunalul! pote or
dona secvestrarea. — Va să dică, Kultur
egyletulă, care pretinde a propaga „cul
tura" și „morala", protesteză în contra 
secvestrării unor! bani câștigați prin 
înșelătoriă și dăruițl lui!

*♦ *
Artiști români decorați. Afară de 

artiștii români Mircea și Grigorescu, cari 
au fostă decorați Îs esposiția din Paris! 
pentru opurele loră de pictură, a mai 
fostă decorată și tînărulă pictor! Cons
tantină Pascală, ale cărui opere au fostă 
multă aprețiate.

* * *
Trenă accelerată pentru Brașovă. Ca

mera de comerciu și industriă din Bra
șovă, având! în vedere introducerea ta
rifului după zone și marea circulațiune, 
ce s’a ivită în urma acesta și care se 
speră, că va fi durabilă, a cerută dela 
ministrul! Baross, ca să introducă erășl 
trenul! accelerată, începând! dela Bra
șovă, și încă astfel!, ca să fiă în legă
tură cu trenul! mixtă din România.

Colegialitate. In nr. 162 din săptă
mâna trecută „Tribuna" din Sibiiu ne 
impută, că amă reprodusă unii articull 
ai foiei germane „Kreuzzeitung", folo- 
sindu-ne de traducerea ei (a „Tribunei"), 
fără să o spunemă și pe temeiul! acesta 
cuteză a trage la îndoielă sâmțulă nostru 
de colegialitate. O procedere forte neco
legială dela nisce pretinși colegi co
legiali !

Ce ar fi de pildă decă „Kreuzzei
tung", de câte ori ia din „Neue freie 
Presse" traduceri de articull ungurescl, 
ar dice: „Egyetertes", „Pești Naplo", 
ori „Nemzet" scrie după traducerea lui 
„Neue freie Presse,, ? Noi credem! că în 
cașul! acesta colegii dela „N. fr. Presse" 
s’ară supăra, căci ar! pute presupune, 
că colegii din Berlin! n’au destulă în
credere în traducerea lor! și de aceea 
arată isvorul! ei!

Unde s’a mai pomenit! o asemenea 
procedură în ce privesce împrumutarea 
articuliloră politici de di din mâna a 
doua și a treia? Ori nu cumva cei dela 
„Tribuna" au câștigat! monopolul! 
pentru traducerea articulilor! din „Kreuz
zeitung" ?

Absurditatea pretențiunei însă devine 
și mai mare, când însăși „Tribuna" măr- 
turisesce, că noi am! reprodus! nu arti- 
culii ei, ci articulii foiei „Kreuzzeitung" 
și nu în traducere verbală, ci în tradu
cere prescurtată, și când îșl permite chiar 
a voi să ne prescrie cum să prescurtăm!, 
ce să luăm! și ce nu din „Kreuzzeitung".

Acesta trece orl-ce margine a cole
gialității!

Der etă ce cficd colegialii colegi 
dela „Tribuna": „Ne folosim! și noi câte 
odată de munca loră (adecă a celoră 
dela „Gazetă") der o spunemă când ne 
folosimă."

A face unui colegă o observare justă 
și amicabilă pote fi colegială, der a-i face 
o imputare nejustă și a voi să-o înte- 
meiezl pe o minciună nu păte fi niciodată 
colegială.

Deca colegialii colegi dela „Tribună" 
au o memoriă atâtă de slabă, atunci le 
vomă veni în ajutoră, citând! din nu- 
merii cei mai noi ai diarului loră, în 
cari ei s’au folosită de munca nostră, 
fără a-o spune numai Nr. 88 ală „Tri
bunei" din 1889 (în care au împrumutată 
dela noi ună articula de sine stătător!, nu 
traducere) și Nr. 117 ală „Tribunei" din 
1889. Mai amintimă aici în generală 
multele traduceri, ce le-a reprodusă după 
noi „Tribuna", precum discursuri, acte 
oficiale ș. a. apoi rubrica „Diverseloră", 
din care permanentă a împrumutată dela 
noi, ba și din rubrica „Șciriloră dilei" a 
împrumutată dela noi șcirl eu observările 
năstre cu totă, fără a-o spune.

„Tribuna" s’a folosită totă mereu 
de munca nostră, mai alesă de vr’ună 
ană îucoce fără a-o spline, și colegialității 
nostre nu i-a trecută nici măcar! prin 
gând! de a-i face vr’o imputare pentru 
acesta!

Așa înțelegem! noi colegialitatea. 
Cum o înțelegă colegialii colegi dela 
„Tribuna11 au dovedit’o pănă acuma cu 
prisos! și față cu noi și față cu alții și 
o dovedesc! din nou și cu ocasiunea a- 
cesta.

Atitudinea Slovacilor^.
Foia națională slovacă „Narodnie 

Noviny" din Turoță-St.-Mărtin! scrie în 
fruntea sa un! articol!, care se referesce 
la participarea Slovacilor! din Ungaria 
de sus! la vieța politică. Precum se scrie, 
Slovacii din Ungaria de sus! se află în 
pasivitate. „Narodnie Noviny" declară 
acum în privința acesta următorele:

„Când programul! nostru națională 
a devenită în anii 1860 imposibilă prin 
aceea, că activitatea nostră la alegerile 
dietale a rămasă fără succes! și condu
cătorilor! noștri li-a părută chiar păgu- 
bitore, atunci amă încetată a mai face 
politică activă; acestă retragere politică 
nu însemnă, ce-e drept!, abdicare, der 
îșl are și urmările ei stricăciăse. Și nici 
nu va mai dura multă timpă. Ne-amă 
ocupată, nu-i vorbă, cu afaceri culturale ? 
sociale și economice, și a fostă acesta o 
bună lucrare pregătitore. Der se apro- 
piă momentul!, în care Slovacii vor! 
întră erășl în vieța politică activă. In 
ce modă, prin ce faptă și pe ce basă, 
asta se va arăta în curând!. Și sămănă- 
tura nostră se coce. Trebue să rupem! 
tăcerea și să facem! ună pasă înainte. 
Noua activitate pe tărâmulă politică 
însă nu va întrerupe continuitatea lucră
rii slovene a strămoșilor! noștri; stegul! 
sloven! îlă voră apuca numai mâni 
prospete și puternice. Scriitorulă se re-

atâtă de dmenî, câtă și de cântăreții în
aripați : ca privighetori, rundunele, cicade 
și altele. Asemenea îlă cânta și Cali- 
mach în imnulă său apollinică „Intor- 
cerea deului", când veselia a sosită pe 
pământă.

0 altă variantă a legendei despre 
călătoria deului este aceea, care spune, 
că petrecerea lui în regiunea depărtată 
este involuntară.

In acestă timpă Apollo îșl espieză 
triumfulă, ce l’a câștigată asupra mon
strului Pithon.

Libertatea lui în acestă timpă e îm
pedecată ; elă ascultă, în locă de a co
manda, și nu va reapăre în gloria sa di
vină, decâtă după ună timpă determi
nată. Avemă deci și aci totă o espre- 
siune mitică, ceea-ce nu va să dică alta, 
decâtă, că: în ce modă astrulă puternică, 
care în căldura din timpulă anului a în
vinsă pe inimicii săi și făcea să strălu- 
cescă maiestatea sa la privirile omeni- 
loră, mai târdiu elă devine sclavă; cum, 
înlănțuită în legăturile iernei, elă pierde 
forța sa, strălucirea sa, pălesce și adesea 
dispare. In acestă timpă omenii îșl în
chipuiau, că elă este esilată după cum se

1
pare în Nordulă Greciei, de unde vină nin
sorile și brumele. Regiunea, unde pe
trecea peste iernă,’era cea hiperboreană, 
aceea, care se întinde dincolo de Boreas, 
cjeulă ernei și ală uraganelor!, a. căror! 
locuință se află pe piscurile munților! 
Riphei, o regiune fabulosă, pe care cei 
vechi înzadară se încercau ca s’o fixeze 
undeva în vecinătatea Scitiei seu pețer- 
murulă Danubiului. Sofocle vorbesce 
chiar despre o grădină străvechiă, ce o 
avea Apollo aici f&olflov Jta2.ai.6s xiptos).

Diferiți scriitori laudă seninătatea 
ceriului, clima cea dulce, fertilitatea pă
mântului și fericirea locuitorilor! acestei 
țări, considerați ca preoții și servitorii 
lui Joe. De aci se întorcea elă cu reîn
vierea primăverei la Delphi și Ia Delos, 
adusă de lebede și de Grifonii, cari dis
putau Arimaspiloră aurulă. La Delphi 
sărbătorea se numia ©eotpâvla și decurgea 
cu ospețe vesele.

Cu acestă representațiune despre în- 
torcerea lui Apollo primăvera, este aprope 
înrudită ideea nascerii șale la acestă anu- 
timpă. Omenii ’șl închipuiau pe deulă 
verei născută la începutul! primăverei, 
pentru-că puterea sa însuflețitore se re-

L .
înoiesce în fiă-care primăveră. După 
tradiția delphică, Apollo se născu la 7 
Bissios, care cădea la finea lui Martie șiîn- 
ceputul! lui Aprilie, numită și ’E2.atpr)[}62.iov 
adecă la (jiua Theophaniilor!. Din rapor
tul! serbătârei nascerii cu Epiphania (în 
torcerea deului) lasă să se înțelegă, că 
nascerea sa ca prim a sa aparență și în 
torcerea sa, în fiă-care an! din țera mi
tică a bucuriei, e ca o repețire a primei 
epifanii.

Când se vorbesce cu privire la săr
bătorile dela Delos aci despre o nascere 
a Jeului la 7-a Targelie, aci despre o 
sărbătăre epiphanică la începutul! pri
măverei, acestă contrazicere aparentă se 
lămuresce din acceptațiunea, că în tim
purile mai vechi șij la Delos diua nas
cerii cădea totodată cu întorcerea sa,pri
măvera.

Mitul! despre nascerea lui Apollols. 
Delos din imnulă homerică și din Ca- 
limach l’amă arătată deja mai înainte, 
aci ne mai rămâne a mai adauge numai 
atâta, că o sărbătore forte vechiă, totă a 
nascerii lui o aflăm! la Ortigia și la 
Ephesă, identică cu cea dela Delos, 
apoi la Tegyra, Amphigenia și Zoster în 
Atica.

E de observată, că cu sosirea pri
măverei nu se reînoiesce numai pămân
tul!, ci și marea se reînsuflețesce, căci 
corăbiile, cari pănă atunci zăceau pe pă
mântul! uscată, atunci erășl încep! a 
pluti pe mare. Acestă împregiurare făcu 
ca Apollo să fiă adorată și de marinari, 
pescari și coloniști, cari cu ardore aș
teptau primăvera, spre a pute începe 
călătoriile loră, căci primăvera înceteză 
furtunile aspre și marea devine naviga
bilă. Cea mai întrebuințată numire în 
oultulă 4eulai ca atare este Aeltplvtos- 
Numele „Delphinios" se esplică forte 
bine din însemnarea, pe care o avea 
delfinul! pentru navigațiune.

Preller a adunată numele a numă- 
rose localități, unde se afla cultul! lui 
Apollo. Naturală, acestea se aflau pe 
țărmurii mării fără escepuțiune și așa se 
esplică epitetele ,r Awttos, ’Ejtâwstos și 
’Axvatos, cari se dau de cătră perscarl și 
marinari lui Apollo Delphinios. In fine, 
fiind-că de obiceiu primăvera se facă 
călătoriile pe mare, aci aparțină și epi
tetele lui Apollo, ca deu ală emigrării și 
ală colonisării: ’Ejttfiavi](Hog, ’Epfâaios și 

| ’Exfiaffios- ■ (Va urma).
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trage aci și vine la ivelă bărbatula lu
crului și ala prosei, bărbatulă luptei și 
alQ realismului, care esecutâ vechiula și 
curatula programa slovena. In acesta 
Dumnezeu să ne ajute.“

Prigonirea Mei române în comune.
De lângă Deșiu, luna lui Iulie 1889
Căldura cea mare din luna lui Cup- 

tord a înfierbântata creerii stăpânilord 
situațiunei, încâta nu mai potd suferi 
elementula româna nici în administrația 
comunală. Una fermană fișpănesca spune, 
cum s’a pronunțata fisolgăbirăula cercu- 
cui Deșiu, Vekony Ferencz, că nu este 
permisa nici unui primara comunala a 
mai funcționa fără cunoscința limbei 
statului.

Drepta aceea subordinatula și-a 
și dată verdictula său asupra 12 primari 
comunali, ca în termina de douâ luni 
să-și însușescă limba maghiară, la din 
contră voră fi destituițl.

In urma acestui ataca ilegala și ten- 
dențiosa, primarula din comnna Șom- 
cuta mică și-a data demisiunea, sciinda 
că nu va pute satisface poruncei des
potice.

Acum stăpânula cercului ese în 
comuna lipsită de primara și cu una 
aera îngâmfata și surneța se esprimă 
cătră representanța comunală, cumcă 
voința nestrămutabilă a fișpanului este, 
ca la oficiulă de primara comunala sS 
nu se candideze decâta individa, care 
vorbesce limba statului, conditio sine qua 
non; „eră stare materială nu s’a mai 
recere, ci pote fi și proletară, numai să 
scie unguresce. Apoi mai adauge, tota 
cu acea aroganță, cumcă representanța 
nu mai are drepta de a candida, căci 
acela-la privesce pe] densulă, în urma 
unui articula de lege din 1886, adecă 
autonomia comunală a devenita tabula 
rasa după „sic volo sic iubeou.

Urmeză procedura absolutistico-con- 
stituțională. Intrebânda stăpânula decă 
este în comună vr’una individa, care să 
scie vorbi și scrie unguresce și neaflân- 
du-se nici una Româna numai decâta 
și-a pusa pe favoritula său ca candidata 
și totodată l’a și aclamata și jurata ca 
primara, adecă pe una Jidano-Maghiaru, 
venita de.una ana în comună ca aren- 
datoră.

Acestea suntă faptele faimosului li- 
beralisma maghiara la coda vecului ala 
19-lea. Quousque tandem abutere patientia 
nostra ? Fabius.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din marginea Câmpiei, Iuliu 1889.

Onorabilă Redacțiune! Scopula ba
lului din Betlenă, comitatula Solnocă- 
Dobâca, din puncta de vedere materiala 
a fosta ajunsa. Venitula brutto a fosta 
peste 140 fi. v. a., precând spesele nu 
făcu nici jumătate din acestă sumă. La 
bala a participată publica numărosa și 
alesă. Chiar costumulă nostru națională 
a fosta representata prin câteva domne 
și d-șore. Diletanții români din Betlenă 
s’au produsă forte bine prin representa- 
rea piesei: „Petra din casă.a Audimă, că 
au fostă și ei premiațl într’ună modă 
ce’i încurajiază, ca pe viitoră să facă și 
mai multă.

In decursulă pausei, după 12 6re din 
nopte, publiculă celă frumosă coadunân- 
du-se la cină, a fostă salutată prin o stră
lucită.... absență a d-lui președinte ală
balului, care a mersă acasă la cină. 
S’a dată petrecerel ună timbru „românii1* 
și „s’a ridicată moralulă“ multă prin ju
cărea „clasicului jocă națională1*.......

*) Raportămă, că acuma se lucră la cără- 
midi, ântâia sută de mii e gata, și acuma se
continuă la a 2-a sută de mii de cărămidl pentru 
clădirea bisericei.

„csdrcZâs **-ulă.
Gratulămii cârmaciului pentru acestă 

ispravă „românescă!
Ună Cânipenă.

Dare de semă publică.
Deșiu, 7 Augustă 1889.

Pentru biserica, ce se va ridica în 
Dfeșiti, au incursăT. din loch, del a d-nii 

inteligențî și poporani: Gabrieli! Mânu 
30 fi. Ioană Wele 20 fi. Ilisie Moldo- 
vană 5 fi. Vasilie Bene 6 fi. G-avrilă 
Cupșa 10 fi. Ioană Mașcașanu 2 fi. Va
silie Câmpeană 1 fl. Dr. G-avrilă Triponă 4 
fi. Petru Anca 5 fi. Teodoră ColceriulO 
fi. Vasilie Petrișoră 5 fi. Laurențiu Mi- 
cheșă 2 fi. Teodoră Baieșă 6 fl. Maria 
Petrovană 2 fi. Cilea Câmpeană 1 fi. 
OnisiePopă 2 fl. George Giurcan 2 fi. Va
silie Balmoșă 5 fi. Teodoră Filipil 1 fi. 
Ioană Cosma 2 fi. Nicolae Farcașă 1 
fi. 50 cr. Floriană Hatoșă 4 fi. Vasilie 
Hossu 5 fi. Dr. Teodoră Mihali 15 fi. 
Teodoră Bodea 5 fl. S. Corpodeană 5 fi. 
Vasilie Popă 1 fi. Vasilie Ciatlaușă 2 fi. 
Iacoba Moldovană 2 fi. 50 cr. Vasilie 
Ancea 1 fi. Teodoră Revnică 5 fi. Teo
doră Ciontă 2 fi. O muere 50 cr., — prin 
cassarulă Petru Mureșiană.

II. Din colecte esterne în urma a- 
pelului ; dela dlă Vasilie Popă, canonică 
în Gherla 2 fi. prin protop. I. Welle. — 
Prin d-lăTitu Budulă, vicariulă Marma- 
mației, trimiși prin adresa din 9 Iulie 
1889 n-rul 92 dela d-sa 2 fi. Biserica din 
S.-Șugatagă 1 fl. Grigorie Ivascu 1 fi. 
Biserica din Brebu 1 fi. Vasilie Doroșă 25 
cr. Ioană Ivascu sen., parochă în CracescI 
1 fi. Biserica din CracescI 1 fi. Biserica 
din DosescI 1 fi. Biserica din Vadu 1 fi. 
V. Iodu 1 fi. Biserica din BarbescI 1 fi. 
Petru Bîrlea, preotă în BarbescI 1 fi. 
Biserica din Gi'ulescl(?). Petru Salca, pre- 
otă(?) Suma 14 fi. 25 cr.

Prin mijlocirea d-lui Dr. Aurel Mu- 
reșianu din Brașovă dela comitetulă pa- 
rochială ală bisericei române ort. res. 
dela S-tulă Nicolae din Brașovă, prin 
dd. Vasilie Voina, președinte substitut, și 
Arseniu Vlaicu, notară, cunota din 19 Iulie 
Nr. 135 din 1889|au sosită la adresa d-lui 
Dr. Teodoră Mihali președintele comitetu
lui de incassare 50 fi. Dela d. Dr. Ioană Ne
chita advocata în Zelau nl-au sosită în 6 
Augustă a. o. 5 fi.

Pentru acste oferte marinimose, ve
nite la timpă, aducemă recunoscința pu
blică tuturoră oferențiloră mai susă 
acriși.*)

Dumn deu să le înlocuiescă însutită 
ceea ce au dată.

Representanța bisericei rom. gr. cat.

-A.'vis-u..
P. T. domni, cari voescă să parti

cipe la adunarea generală a „Associați- 
unei Transilvane, pentru literatura și 
cultura poporului română**,  care se va 
ține la 27 Augustă a. c. st. n. în Făgă- 
rașă, sunta rugați a se insinua la sub- 
scrișii celă multă pănă în 23 Au
gusta 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 
participant, cari voescă să li se coman- 
deze trăsuri dela Homorodă la Făgărașă, 
să aviseze pe subscrișii.

Făgărașu, în 5 Augustă 1889.
Iuliu Danii, Io anii Floria,
adm. protop. asesoru orfanală.

Economia.
Recolta și vitele în Basarabia.

Din Basarbia ni-se scrie:
De multă nu s’a pomenită aici o 

secetă, ca în anulă acesta. Potă dice, că 
dela PascI încdce n’a plouat mai de locă. 
Pămentulă în urma acesta a crepată mai 
de o palmă și acestă secetă se estinde 
și în sudulă Rusiei pănă la Odessa și 
mai departe. Recolta a fostă în urma 
acesta forte slabă. Grânele, ortjele, ove- 
sele, săcările suntă atacate. Dela dece 

spice nu poți să găsescl douăzeci de bobe. 
Der totă mai puteamă face ceva din 
recoltă, decă nu venia o stropitură de 
ploiă cam pe la amecjl, care a durată 
numai câte-va ore și a fostă caldă, așa 
că îndată s’au pălită tdte bucatele de 
pe câmpă. Agricultorii din aceste părți 
suntă desperați în urma acestei secete.

Economii de vite suferă asemenea 
forte multă din causa secetei. Oile n’au 
lapte și sunta slabe, er nutreță pentru 
ele nu se găsesce. Orcjulă, săcara și 
ovăsulă, care se dă oiloră ca nutreță, este 
așa de mică, incâtu nu se pote secera nici 
cosi, ci trebue să fiă smulsă din pământ 
cu mâna. In timpulă de față prețulă 
cașului dela oi este 20 copeci (cam 24 
cr.) ocaua, pe când înainte cașulă celă 
mai ordinară se vindea ocaua cu 30 de 
copecl. Vitele cornute, caii ca și oile 
au ajunsă a fi forte ieftine și nu se mai 
caută. Ună proprietară a vândută oi din 
cele mai alese cu 6 ruble părechia, cari 
anulă trecută chiar s’au vândută cu 10 
ruble părechia.

Din comitâtulu Treiscaune (Hârom- 
szek).

Amă fostă publicată asupra recoltei 
și pomeloră de acolo după foile ungu- 
rescl soirea, că recolta e forte slabă și 
că pdme nu suntă de locă. Aflămă acum 
din isvoră sigură, că recolta este mai 
bună ca de mijlocă, er pomii suntă în- 
cărcațl de pome, mere, pere și prune, 
nuci în abundanță. Se plângă omenii 
numai din causa urșiloră, cari s’au în
mulțită tare și prăpădescă la vite mai 
în totă diia.

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

Cowes, 9 Augustu. La toastultt 
ducelui de Cambridge, răspunse 
împeratuld germanii că va menține 
totdeuna tradițiunile de bună to- 
vărășiă a ambeloru națiuni. La 
prâncfultî festivii alu clubului es
cadrei yachturiloru toastă prințulă 
de Wales pentru împăratulu ger
mană (țicendă : Sperămă că marea 
armată germană, precum și flota 
Britaniei voră contribui la susți
nerea păcii lumei. Imperatulă ger
manii c|ise: Germania posede o 
armată corespun4et(5re cerințeloră 
sale; decă Anglia posede o flotă 
corespun4et6re cerințeloră sale, 
acesta se consideră de Europa ca 
unu factoru importantă pentru 
menținerea păcii.

BerliriU, 9 Augustu. Vorbirile 
împăratului germană și prințului 
de Wales se aprețieză ca maniies- 
tațiuni de fdrte mare însemnătate. 
—Nota Greciei privităre la Creta 
produce uimire și întâmpină desa- 
probare.

Paris li, 9 Augustă. Tribunal ulă 
de stată a începută pertractarea 
în contra lui Boulanger și a soți
lor ă lui. Procurorulă generală și-a 
începută vorbirea de acusațiune, 
care se continuă a4'L

Roma, 9 Augustă. Fostulă mi- 
nistru-președinte Cairoli a murită.

DIVERSE.
Unu trenu opritu de omidl.Ună trenă, 

care trecea pe o branșe a liniei Cana- 
diană-Pacifică din America, în dilele din 
urmă fu oprită ore întregi de o cetă 
imensă de on dl cenușii, cari se îndesau 
pe șinl. Rdtele trenului călcau omidele 
cu sutele și cu miile; cu tote acestea era 
înzadară. Lucrătorii, cari veniseră în 
ajutoră, ca să le gonescă, aruncară nă- 
sipă peste ele, însă fără succesă ; după 
aceea încercară să le măture cu ramuri 
de arbori, der ceta se sporia mereu. In 
fine a trenulă a trebuită să paseoe dis
tanța de 25 chilometri abia în 10 6re.

Uituci. Multe se vorbescă despre 
uitucia omeniloră învățațl, der ca întregă 
corpulă profesorală ală unei univer
sități să sufere de.slăbiciunea acesta, nu 

s’a mai pomenită. Universitatea rusă 
din Odesa împlinia la 23 Iulie 25 de 
ani de când esistă. Toți așteptau să se 
serbeze în acea di jubileulă de 25 ani. 
Mare fu însă mirarea cetățeniloră și a 
autoritățiloră, când vădură, că acestă c|i 
trece în totă liniștea. Cercetândă causa, 
aflară, că și rectorulă și senatulă, cu Ună 
cuvântă, toți profesorii universității uita
seră cu totulă de jubileu !

Monumentu pentru 1870. In Worths’a 
desvălită la 6 Augustă monumentulă ri
dicată pentru Bavarezii căduțl în lupta 
dela 6 Augustă 1870 cu Francezii. Din 
Bavaria și din provinciile renane au fostă 
de față vr’o 250 reuniuni de soldați ve
terani. Vorbirea festivă a ținut’o loc. 
generală Gropper din Munchen. Mo
numentulă e făcută din petră și metală, 
de o frumseță architectonică-plastică, care 
a făcută o adâncă impresiune asupra 
celoră de față.

ULTIME SOIRI.
;,Românulâ“, află că la con

gresului literaru din Parisu socie
tatea internațională a alesu în 
unanimitate ca președinte pe d. 
V. Alecsandrescu-Ureche.

Grânele române au începută 
a se urca din nou. După câtu 
află, „Românulu“ mai mulțî comer- 
cianțî streini și mai cu semă ruși 
au sosită în Iași și au începută 
a face mai multe cumpărături.

La 1 Septemvre se voră pune 
în ven4are la țărani 31 moșii de 
ale statului română, conformă le- 
gei pentru îmbunătățirea stărei 
țăranului.

Manevrele generale ale arma
tei române s’au fixată a se face 
la 20 Septemvre pe corpuri de 
armată, spune „Naționalulă“.

Rectificare. In foiletonulă de erl, 
colona I, rândulă 2 de susă, în locă 
de „tablă creată" să se citescă: tablă 
cerata.

Cursul ia pieței Brașovu
din 9 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Câmp. 9.46 Vend. 9.49
Argintă românescă - „ 9.43 n 9.46
Napoleon-d’orI - - - „ 9,49 n 9.52
Lire turcescl - - - „ 10.70 n 10.75
Imperiali - - - - „ 9.70 )i 9.75
GalbinI . „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina"6°/o n 102.— n —.—

„ „ „ 5°/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - • „ 122.50 „ 1.23.50
Discontulă - - - - 6l/2—8°/0 pe ană.

Cnrsulu Ia bursa de Viena
din 8 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.90
Renta de hârtia 5°/0 ------ 94.80
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 ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ............................. - 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.90 
Renta de argintă austriacă - - - - 85.05 
Renta de aură austriacă ----- 109.90 
LosurI din 1860 ------- 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 908.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 319.25 
Acțiunile băncei de credită austr’. - 305.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5,69
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.51*/j
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.50
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.—

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Sussu, 
profesorii.

ALBINA4
Instituții de credita și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 
Vista“ CU 3t/2°/o> ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fonciare „Albina- de 5
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potă căpăta 
la institută după cursulă de cf.i.

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

Peni 'ii4 universitari-
In ,.pap-utcza 22“ (lângă fabrica de gază) suntu 2 chilii cătră 

stradă (separate și mobilate) de închiriată ă 3 fi. inel, serviciu (ori 
pentru unulu singuru ă 12 fi.) pe lună; și pentru 1 studentă extra 
intertențiune întregă ă 20 fi. pe lună.

Clușiu, 10 Augustă 1889.
137,1

EDICTS.
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 î-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. ZBasiliAX ZKa’ți'U.,

vicară.
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ABONAMENTE
„GAZETA TRAHSILVAHIEI“

PrețulU abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unii

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

■

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă

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

Pentru România și străinătate:
. 8
. 4
. 2

Pe
Pe
Pe 50 cr

anii. 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

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

Budapesta—Fredealu Predealu—Budapesta

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele

rată

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

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli

4.18 7.01
7.11

Mezd-Telegd 7.41
Rev 
Bratca 
Bucia

8.16

Ciucia 9.05
Huiedin 
Stana 
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

9.35

Clușiu j 10.35
11.02

Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uidra 1.34
Vințulă de susu 1.42
Aiud 2.07
Toiușă 2.26
Crăciunelă 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.39
Elisabetopole 5.11
Sigliișdra 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu j 9.45
1.55 5.32

Ti miști 2.53 6.15
Predeal wt 3.28 6.47

BucurescI 9.35 11.50

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
mixt

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.io;
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

1.10
1.30;
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
omni
bus

[i
' BucurescI 4.40 7.30
Predealul 9.12 1.14
Timiști 9.41 1.45

1 _  __ 10.17 2.32
4.54 7.07

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

11.24 12.19
Copșa mică < 11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
Blașiu 12.30 12.43
Crăciunelti 12.45 12.55
Teiușft 1.13 1.07
Aiudu 2.18 2.11
Vințulii de susă 2.48 2.33
Uidra 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.46
GliirisA 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

5.56 5.08
6.45 5.32

NădășelU 7.06
Gîlirbău 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
Mezd-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57

1
Oradea-mare < 11.04 8.42

I 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 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

*

B e g 
a' px
0O
B
B.

B*

05 a oȘȘ 
d
< 
B-
<0 -t

Mureșu-Tudoșu-Bistrița Bistrița-Mureșii-liudoșu

(I
4.30| Bistrița

27 Țagă-Budatelecă 
11'-1

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

MurâșCi-Ludoșil 
Țagu-Budatelecu 
Bistrița Murășil-Ludoști

B.-Festa-Aradu-Teiuș Teiuș-Ar adii-B.-Festa
Trenă I 

de 
pers. I

I

? Copșa-micft—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trona 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovață
Gyorok
Paulișu
Radria-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinti
Zamti
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Crăștia
ȘibotU
Vințulii 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
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40|
9.30

12.38
5.36:
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.4H
1.24

Teiușil 
Alba-Iuiia 
Vințulii de joșii 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinti 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

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

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.32

Copșa-inică
Șeica mare 
Domnești
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-mică.

Sibiiu
Ocna 
Lomnești 
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- 
___ l v ’ 
5.35 Beghinulu săsescii
6.011
6.44
7.25
7.44

8.156.-
1.40 6.05

Cucerdea
' iCheța 
ȘLudoști
M.-Bogata 
temuta 
Sânpaulii 
Mirașteu

SinMeria(Piski)-Fetroseni Fetroșeni-Simeria(Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegii 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 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—Aradu5

Oșorheiu -J

Reghinul-săs.

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58
7.35 7.-

Beghinulu săsescu-
Oșorheiu-Cucerdea

Aradu
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12|
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga
Nemeth-Sâgh
Aradulă nou 
Aradu

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.
2j
2:
2.
3.
3.51
4.05 Sianei-ia (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n „ , 1 10.— 9.49
Oșorheiu <

6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulii 7.28 12.58 11.02
Iernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludo ști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Ghirișu—Turda ’Turda-Cihiri.su

Ghirișu 
Turda

3.-
6.49
9.35 Sighișdra

Odorheiu

3.19
3.40

i
9.33i 4.19 Turda 8.29
9.54 4.40 Ghirișu 8.50

Sighișoi-a—Odorheiu j Odorheiu—Sighișora

6.05|jOdorheiu
9.12^ighișoră

6.-
8.56

Tipografia A. MURElȘlAJNIJ, Brașovă.

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Unied.-Simeria (Piski.

Uniedora
_erna

phueria

9.3u
9.55

10.15

Cihiri.su

