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Brașovu, 31 Iulie.
Dintre t6te visitele princiare, 

ce le-a primită tînârulfi împeratu 
germană Vilhelm II în reședința 
sa, cea mai importantă este fără 
îndoială visita monarchului nostru, 
a împSratului Franciscă Iosifă, care, 
pe când scriemă aceste rânduri, 
își va face intrarea în Berlină, unde 
va fi primită în modulă celă mai 
strălucită și mai cordială.

Bucuria și însuflețirea, ce dom- 
nesce în Berlină din incidentulă 
acesta, este forte naturală, căci 
în casulă de față nu este vorba 
numai de ună actu de curtenire, 
ca urmare a îndatoririi ce o avea 
monarchulă nostru de a-i întdree 
împăratului germană visita, ci de 
o nouă manifestare a strînsei le
gături de alianță, ce esistă între 
aceste doue împărății; seu, între- 
buințândă cuvintele foii oficiale 
din Viena, „Wiener Abendpost“, 
e vorba de manifestarea3 „rapor- 
turiloră strînse și intime, ce esistă 
acțl între puternicile case domni- 
tore Habsburg și Hohenzollern.“

Intr’adevără, diplomația ger
mană pote fi pe deplină mulță- 
mită de resultatulă dobândită prin 
alianța cu Austro-Ungaria. Astăzi 
celă mai puternică dintre princi
pii confederațiunii germane de 
odiniără merge la curtea prusiană, 
spre a-și dovedi acolo simțămin
tele sale de credinciosă aliată, de 
membru ală nouei fedeiațiunl, ală 
cărei capă este a (ți regele Prusiei; 
federațiune, care-lă apropiă și-lă 
îndatoreză față cu Germania 
aprâpe în aceeași măsură, ca pe 
statele confederate care facă parte 
din împărăția germană.

Nu se pote nega, că prin acestă 
federațiune puterea germană în 
centrulă Europii a ajunsă la apo- 
geulă ei, căci se estinde de faptă 
a<ți pănă’n Marea adriatica și pănă 
în Carpațl.

Foile din Germania, ca și cele 

din monarchia nostră, accentueză 
mereu comunitatea de interese, 
ce esistă între aceste două state, 
precum și simpatia ce legă poporele 
ei unulu cu altulă. F6ia oficială 
amintită din Viena accentueză 
acesta în deosebi.

Câtă pentru comunitatea de inte
rese, nu numai odată s’a consta-1 
tată chiar de foile austro-ungare, 
că ea nu s’a dovedită de când 
esistă alianța în modă satisfăcă
torii, nici pe tăremulă economică 
nici pe celă politică, întru câtă 
adecă suntu în jocă interesele spe
ciale ale monachiei năstre în Ori- 
entulă Europei.

Nu numai odată a declarată 
însuși cancelarulă germană, că lui 
îi este indiferentă mersulu politi
cei în peninsula balcanică; nu totă 
așa stă lucrulă în ce privesce Aus
tro-Ungaria, care pretinde a ave 
în Orientă interese vitale.

Totă cam același lucru se pote 
(țice și despre sentimentele de ami- 
cițiă și de simpatiă dintre pop6- 
rele ambeloru împărății. O adevă
rată simpatiă pentru alianța cu 
Germania s’a manifestată pănă a- 
cuma numai de cătră Germanii 
din Austria. Nu totă așa se păte 
(țice despre lumea neoficială a Sla- 
viloră din monarchiă, cari se temă 
de germanisare, și a Unguriloră, 
cari cu orl-ce ocasiune dau frău 
liberă urei loră în contra germa
nismului. Lealitatea cătră tracta- 
tulă de alianță și alipirea cătră 
dinastia, care l’a încheiată, nu se 
potă confunda cu pretinsa simpa
tiă și amicițiă generală.

Și cu tote astea, celă mai sur- 
prin(țătoră lucru este, că legătura 
dintre monarchiă și Germănia apare 
ca o consecență a nouei forma
țiuni de stată dualistice în Austro- 
Ungaria , care numai prin idea 
supremației celoră două rasse, 
germană și maghiară, vine în 
contactulă celă mai strînsă cu 

interesele germane, contactă că
ruia atâtă de viă espresiune i-a 
dată de curendă prințulu regentă 
ală Bavariei în vorbirea sa cătră 
gimnasticii austriac! în Munchen.

întâmplarea a voită, ca toc
mai astă(ți, în (țiua sosirei împă
ratului nostru în Berlină, să-și 
serbeze jubileulu esistenții sale de 
cțece ani ministeriulă Taaffe, care, 
cu tâtă lealitatea sa dovedită pen
tru alianța germană, a desvoltată 
o activitate ce nu intră nicidecum 
în cadrulă ideiloru dualisate ger- 
mane-maghiare și ală ideiloră de 
germanisare desfășurate în Mun
chen.

Der pote că tocmai spre a eși 
din impasulă acestoră vădite con- 
tradicțiuni în raporturile dintre 
ambele împărății aliate, pressa 
germană accentueză cu deosebire 
importanța ce o are visita monar
chului nostru pentru susținerea 
păcii. Alianța cu menirea de a 
susține pacea și de a garanta res
pectarea tractateloră apare în altă 
lumină și orl-și-cine trebue se re- 
cunâscă marea ei însemnătate pen
tru întrega Europă.

E vorba de a se crea totă mai 
puternice stavile pentru asigura
rea păcii generale. Totă cu acestă 
scopă a întreprinsă împeratulă 
Germaniei călătoria sa în Anglia, 
de unde s’a întorsu erl. Tristă este 
numai, că și pacea cu sacrificiile 
nesfârșite ce le impune acți popo- 
reloră a devenită pre apăsătore, 
și ar fi de dorită, ca cei cari ni- 
suescă a o susține și întări se gă- 
sescă ună modă de a mai ușura 
statele de militarismulă celă cos- 
tisitoră, care sleiesce puterile po- 
pdreloră.

Austro-Ungaria sufere, pâte, 
mai multă de acestă plagă. Fia, 
ca monarchulă nostru, care este 
însoțită de ministrulă seu de es- 
terne și de presumtivulă moșteni
torii ală corânei, se găsescă îm

preună cu aliații săi acestă mij
locii mântuitoră.

Manevrele din Galiția.
Manevrele militare, ce au să se facă 

în curând în Galiția, în presența mo- 
narchului Franciscă Iosifă, dau prilejă 
foii rusescl „Novosti“ de a face ună șiră 
de considerațiunl strategice într’ună tonă, 
ca și cum Austro-Ungaria și Rusia s’ară 
afla în ajunulă unui răsboiu.

„Impăratulă Franciscă Iosifă/ scrie 
„Novosti“, „va esamina la fața locului 
destoinicia de răsboiu și starea de pre
gătire pentru mobilisare a antegardei ace
lora trupe, cari se țină gata pentru ună 
răsboiu cu Rusia. Trupele, cari voră lua 
parte la manevre, se află aprope aduse 
la efectivulă de răsboiu. Trupele fron
tului nordostică suntă întărite și li-s’a 
dată o organisațiă, care asigură putința 
de a fi repede întrebuințate. La granița 
austro-rusă se află acum, în locă de două, 
trei corpuri de armată. Dela 1 Octomvre 
a. c. Austria va ave la frontulă nord
ostică șese divisii de infanteriă, trei di- 
visii de artileriă de câmpă, afară de ar
tileria de fortăreță și de trupele de in
gineri. Deși e neîndoiosă, că înarmările 
sporite ale Austro-Ungariei formeză pre
gătirea pentru ună răsboiu ofensivă, to
tuși nu se pote admite, că suprema con
ducere de răsboiu a Austriei ar intenționa, 
să împingă trupele frontului nordostică 
pe teritoriulă Rusiei, fără a aștepta con
centrarea celorlalte corpuri. A forța gar- 
nisonele rusescl dela graniță, ca să se 
retragă în interiorulă țării, a împedeca 
mobilisarea loră și a asigura frontulă 
principală strategică Cracovia-Lembergă 
de o năvălire a cavaleriei rusescl: aceste 
probleme suntă seriose și esecutabile. 
Scopulă măsuriloră luate de conducerea 
austriacă a răsboiului constă tocmai în 
aceea, de a asigura succesulă celui din- 
tâiu actă ală unui răsboiu ofensivă, a- 
nume concentrarea armatei în punctele 
de atacă alese. Cele dintâiu operațiuni ale 
trupeloră austriaco în casulă unei cioc-
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Cnlffl și miturile lui Apollo la Eleni.
(Urmare din Nr. 169.)

Apollo ca deu alu anutimpului caldil, alu 
verei și alu tomnei.

După anutimpulă celă frumosă și 
plăcută ală primăverei urmeză anutim
pulă ferbinte, adecă vera și tomna. O 
caracteristică a acestui anutimpă se 
pote vede mai bine din observațiunea 
făcută asupra lunei atice Targelion, în 
care atunci ca și astădl cade secerișulă 
produsă prin arșița solară a luniloră 
Maiu și Inniu. O altă caracteristică a 
acestui anutimpă este aceea, că prin ace
eași arșiță se produce uscarea vegetațiu- 
nei și mulțimea boleloră epidemice, cari 
seceră ațâți dmenl. Deci omenii îlă ado
rau pe Apollo, deulă sorelui în ace- 
lașă timpă pe de-oparte ca pe o putere 
binefăcătore a prosperărei secerișului și 
a sănătății, pe de alta ca o putere dis- 
trugătore, care se îmblâncjia prin sacri- 
ficei și daruri.

Prima sărbătore în acestă sensă erau 
Targeliile atice, cari se mai țineau și la 

Miletă, Efes, Delos și Masilia și pote 
chiar și la Delphi. După Momsen la a- 
cestă sărbătore vină de esprimată două 
idei forte nimerite, și anume : La 6 Tar
gelion, după mărturia lui Helladios, era 
obiceiulă a se ține o procesiune cu doi 
omeni; dintre cele 2 idei una era presentată 
pentru purificațiune cu privire la bărbați 
și una cu privire la femei. In timpu
rile cele mai vechi cu acestă ocasiune 
se aduceau sacrificii omenescl. Acestă 
usă de purificațiune servia pentru depăr
tarea boleloră contagiose, cari obiclnu- 
escă a isbucni vera și tomna.

Cu totulă deosebită era caracterulă 
părții din urmă a sărbătorei. Acesta 
provenia de acolo, că la finea anutimpu
lui de primăvară și la începutulă anu
timpului fierbinte omenii se îngrijiau nu 
numai a împăca po deulă arșiței pustiitore 
și aducătore de bole ci și pentru a’i mulțumi 
pentru darurile secerișului. Omenii dreptă 
aceea îi oferiau pârga secerișului numită 
TapyijÂta, constătătore din cele mai di
ferite producte ale timpului, dela cari 
sărbătorea și luna și-au primită nu
mele. La Delos acestă sărbătore se 
chema Arpia, care, după o notiță a lui Ca- 
limach și Plutarch de asemenea era o săr

bătore a secerișu lui. In Sparta se nu- 
miau Hiakyntele, cari erăși pară a fi fostă 
cam asemenea Targeliilor atice.

După unele relatări era o reflexiune 
la efectele nimicitore ale arșiței solare.

Luna, în care se țineau Hiakyntele, 
era cea mai căldurosă și mai periculosă 
a întregului ană, adecă luna răsăririi lui 
Sirius. Sărbătorea ținea 9 dile și anume: 
în diua și noptea primă cu tristeță, se 
audiau din locă în locă cântece jalnice; 
însă în cele următore cu bucuriă și ve
selia și cu ospețe bogate.

Mitulă, la care se referă acestă cultă 
nareză, că Apollo avea o simpatiă deo
sebită față de frumosulă Hiakynthos, celă 
mai tînără fiu ală lui Amiclas. Odată, 
pe când se juca cu elă cu di sculă Ze- 
phiros, deulă favorită ală copiiloră, din 
gelosiă îndrepta disculă spre capulă lui 
Hyakinthos, care imediată espirâ în bra
țele lui Apollo. Acestă faptă supăra forte 
multă pe Apollo și, spre aducerea aminte, 
lăsa, ca din sângele favoritului său să 
răsară florea r,hyacinthau‘, pe ală cărei 
potiră se pote vede imprimată esclama- 
rea de durere a lui Apollo: „ai, ai /“ Mor- 
ței lui Hyakinthos, care se prefăcu în o 
flore de acelașă nume, i-se atribue întris

tarea manifestată la începutulă Hykin- 
teloră, er reînvierei sale, bucuria flileloră 
următore. In modă evidentă mitulă sem
nifică amorțirea și reînvierea naturei, 
care aci e întrupată în imaginea unui 
tînără, și totă așa de evidentă este 
aruncarea discului o imagine a sorelui, 
sub a cărui arșiță vegetațiunea se uscă. 
Apollo era aci adorată cu epitetulă „Hya- 
kinthios.“ Oultulă lui ca atare se respândi 
pe întregă țărmurulă sudică ală Pelopo- 
nesului, în Siciona, Mesenia, Amiclae și

Amiclae, în Laconia, se serba în 
ană în cele mai lungi dile de 
sărbătbre poporană de trei (fii0-

In diua primă, di plină de tristeță, se 
jertfea morțiloră și se da ospețe nesgo- 
motose, fără musică (pomeni). In dimi- 
nâța următdre premergeau procesiuni 
vesele cu cântece răsunătore, musică și 
jocuri. Aci se afla ună sanctuară ală lui 
Apollo, unde se afla și sarcofagulă lui 
Hyakinthos.

După acestă sărbătore se ținea în 
Augustă sărbătorea Carneieloră, care în 
Sparta avea două aspecte: unulă, care se 
referă la Apollo, cjeulă răsboiului, pe care 
l’amă descrisă mai nainte, și altulă, care 

Sparta.
In 

fiăcare 
veră o
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nirl cu Rusia s’ară pute prevede acum, 
cu mare probabilitate. îndată după de
clararea de răsboiu, corpurile antegardei 
s’ară apropia de graniță, ară căuta să trecă 
peste ea, unde ar fi cu putință și să îm
pingă îndărătă garnisonele rusescl. Oor- 
pulă l-iu va înainta câtă se pote mai 
departe, ca să acopere legătura șineloră 
între Tozebinja și Cracovia; acestă corpă 
va trece cu ori ce preță granița, ca să 
nimicescă garnisonele rusescl cele mai 
apropiate, precum și ca să oprescă întă
ririle ce le-ară veni. Pentru întăririle cor
pului l-iu va alerga îndată corpulă 6-lea 
din Cașovia, chiar decă nu și-ar fi ter
minată mobilisarea. Manevrele din Ga- 
liția, încheiă „Novosti**, voră arăta, întru 
câtă trupele corpuriloră antegardei suntă 
pregătite pentru îndeplinirea destinațiu- 
nei loră speciale**

Turcia și nota grecăscă.

„Corespondenței politice1* i-se scrie 
din Constantinopolă, că nota guvernului 
grecescă, privitore la insula Creta, a fă
cută acolo o deprimătore impresiune. Și 
în cercurile turcescl se critică, că guver- 
nulă Sultanului a desvoltată prea puțină 
energiă în Creta, din care [causă agita
țiunea acolo a luată dimensiuni așa de 
mari. Dealtmintrelea pănă acuma în 
tote părțile insulei funcționeză neîmpe- 
decate autoritățile civile turcescl și nu 
s’a întâmplată nici ună casă ca popora- 
țiunea să nu recunoscă autoritatea gu
vernului. Tote ciocnirile s’au întâm
plată pănă ac|I numai între partide. 
Cei din cercurile guvernului turcescă 
spereză, că cabinetele europene nu 
voră fi dispuse a începe o campaniă 
diplomatică în contra Turciei, pe teme- 
iulă notei grecescl. OrI-ce intervențiune 
diplomatică ar încuragia numai resistința 
Creteniloră. Din certa între partide s’ar 
pute nasce apoi ușoră o adevărată răs- 
colă și s’ar pute astfelă aduce la ordi
nea cjilei cestiunea anexiunei. Nimeni 
n’ar mai pute predice atunci; cum 
s’ară desvolta lucrurile într’ună asemenea 
casă.

Niliiliștl ruși.

„Daily News** e informată din Odessa, 
că în Charkov au fostă arestați de cu- 
rândă 80 de revoluționari. Astfelă de 
arestări au fostă mai în fiă-care di 
în Charkov la ordinea dilei în cursulă 
celoră patru săptămâni din urmă. Se 
pare, că poliția e în posesiunea unei 
liste de nume de-ale membriloră secțiu- 
nei din sudă a partidei revoluționare. 
Deși poliția clasifică tote aceste arestări 
sub aceeași rubrică, se pare, că bănuiții 
nu aparțină partidei revoluționare, ci 
unei nouă organisațiunl socialiste, care 
se lățesce repede în Rusia sudică.

se referă la fatalulă Apollo, 4eu^ arșiței 
și ală pestilenței, sub numele de Carneios. 
Starea sub corturi însemna subtragerea 
omeniloră dela efectulă arșiței caniculare.

Carneiele la începută erau o sărbă- 
tore curată agrară, în care se aducea 
deului pârga vinului. La ea se referă 
și cărarea struguriloru (alergarea stafilo- 
dromiloră). Dela imigrarea Dorieniloră 
ea pare a căpăta aspectulă unei sărbă
tori de luptă și ’n acestă semnificare 
este asemenea Boedromiiloră atice.

Celelalte sărbători, cari mai suntă 
afară de cele amintite, erau pentru de
părtarea bdleloră de veră seu pentru 
aducerea de sacrificii pentru abundanța 
tomnei. Așa fură în onorea lui Apollo, 
apărătorulă de șorecl Smintea, așa Actia 
în onorea lui Apollo, stârpitorulă musce- 
loră supărăciose și, după vederea celoră 
vechi, aducătore de bole. In Athena și 
Aiolis Apollo se chema Tlogvortios seu 
HoQvoTtiav, adecă apărătorulă de lăcuste.

Ciclulă sărbătoriloră Apolinice în 
Athena îlă încheiă sărbătorea „Pyanep- 
sia“, ce se ținea la finea verei, când urma 
apunerea constelațiunii Pleiadeloră. In 
acestă timpă arborii îșl perdeau frundi- 
„ulă, întrau furtunele, navigațiunea de-

Prea Sânția Sa Episcopuhi Nicolae Po
pea, avândăa călători la Budapesta, spre 
a participa la ședințele representanței 
fundațiunei „Gozsdu“, apoi laSibiiu, spre 
a participa la ședințele Consistoriului me
tropolitană și pentru de a lua măsurile 
necesarii pentru definitiva strămutare la 
Caransebeșă, a plecată Luni, în 24 Iulie 
v. dimineța cu trenulă accelerată din Ca
ransebeșă, concrecjendă conducerea die- 
cesei, pe timpulă absentărei Preasânției 
Sale, Preacuvioșiei Sale Părintelui proto- 
sincelă Filaretă Musta.

* * *
Desastru Îngrozitorii. Din Viștea-inf. 

ni-se comunică cu data 11 Augustă n. 
următdrea durerosă scire : Erl, Sâmbătă, 
pe la 1 oră p. m. ună focă s’a escată în 
Arpașulă-inferioră, comitatulă Făgărașu
lui, și a nimicită în timpă forte scurt pănă 
la 120 edificii cu totă secerișulă din anulă 
acesta. Fiindă din nenorocire ună Vântă 
nord-vestică, foculă a nimicită și case 
și șuri solidă edificate și acoperite cu 
țiglă. Au arsă o copilă de 4—5 ani, 
animale, precum și mulțl viței de bivolă, 
porci, găini forte multe. Cam într’ună 
pătrară de oră au fostă tote edificiile 
ună sulă de focă, încâtă nu s’a putută 
apropia nimenea de ele; bărbații au fost 
mare parte la fânață în pădure, eră fe
meile la alte lucruri de câmpă econo
mice, din care causă nu s’a putută scăpa 
din focă nimica. Acești nefericiți dmenl 
au rămasă din totă averea loră numai 
cu vestmintele avute pe dânșii. Se sfă- 
șiă inima omului vădândă acestă neferi
cire, care nu se pote descrie. Acestă 
comună românescă, frumosă, cu reședință 
pretorială, este nimicită pentru două ge
nerați uni. Ajutore cu totă graba din ori-ce 
parte simtă forte de lipsă. Stanciu, căpi- 
tană c. r. în pens.

* * *
Poesia română și Hușii. ț)iarele ro

mâne de dincolo anunță, că societatea 
geografică rusescă, secțiunea etnografică, 
a premiată lucrarea d-lui E. Simionescu: 
„Legende și cântece poporale române, 
culese în Basarabia. “

Pe când se hotăra acestă premiare 
a poesiei române de cătră „despoții** din 
imperiulă moscovită, pe atunci „libera
lii1* din Țera-Ungurescă opriau colecțiu- 
nile de poesii române. Ce contrastă ru- 
șinătoră!

* ♦ *
Reorganisarea artileriei de fortărețe. 

Precum comunică „Reichswehr**, artileria 
de fortărețe se va reorganisa câtă se 
pote mai repede. Cele 12 batalione de 
artileria de fortăreță, formate din câte 
6 companii, se voră forma din câte 4 
companii, er din cele 24 companii dis- 

venea periculosă, este momentulă, când 
Apollo și cu elă anutimpulă celă bună 
îșl ia rămasă bună. In acestă timpă și 
fructele de tomnă suntă adunate și chiar 
și vinulă celă nou. Cu ocasiunea aces
tei sărbătorii-se oferiau lui Apollo, ca de’i 
ală sorelui și anutimpuriloră, fructe de 
tomnă. Acestă dară consta în o ramură de 
laur seu de oliv cu o legătură și cu fructe le
gate pe ea, ca ună simbolă ală seceri- 
rișului terminată cu norocă, ună obiceiu 
identică cu celă care se observă la noi 
la „cunună**, care se face, când se ter
mină secerișulă și care la noi șl-a per- 
dută cu totulă semnificarea sa originală, 
precum și la Romani, unde acestă pro
cesiune nu se mai făcea în onorea lui 
Apollo, ci în a Cererei.

Resultă deci din acestă espunere, 
că Apollo să fi fostă considerată și ca 
cfeu ală agriculturei, și în adevără, sem
nificarea lui ca atare nl-o arată acesta 
pe deplină epitetele de Jțwfft/hog și ffrral- 
xag, ceea ce va să dică depărtătorulă 
tăciunelui și apărătorulă bucateloră. Și 
acestă împrejurare îlă arată, ca pe ună 
4eu solară, căci producerea tăciunelui 
se atribuia radelpră agere ale sorelui, 
cari uscă rouă cădută noptea, precum 

ponibile se voră crea 6 batalione nouă. 
Numărulă soldațiloră se va spori după 
trebuință și în modă corăspuncjătoră.

* * *
Furtună mare. La 6 Augustă n. s’a 

descărcată asupra Turdei și împrejurimei, 
în Sân.-Mihaiu-de-josă, Criștișă și Poiana, 
o furtună grozavă amestecată pe alocurea 
cu grindină. In Sân-Mihaiu-de-josă cu- 
curuzulă de pe câmpă a fostă totală ni
micită, multe edificii au fostă stricate și 
mai alesă în Săcelă au fostă rupțl arbori 
și coperișulă școlei comunale dusă de 
vântă. In Turda trăsnetulă a lovită două 
femei în pieță, dintre cari una a rămasă 
imediată mortă, er cealaltă se luptă cu 
inortea.

* * *
Statutele „Reuniunei române de 

cântări din Năsăudă1* au fostă aprobate 
de ministerulă ungurescă de interne.

** #
Școla industrială din Agnita, școlă 

germană, a fostă cercetată în anulă șco
lară trecută de 117 elevi dela 18 diferite 
meserii. După naționalitate au fostă : 
109 Germani, 4 Români, 3 Maghiari, 1 
Israelită. ** *

Dela universitatea din Pesta. Cu în- 
ceputulă anului școlară 1889/90, se va 
lua dela noii auditori ai celoră patru 
facultăți, pe lângă taxa de înscriere de 
2 fi. 10 cr., încă 3 fi. pentru bibliotecă. 
Acestă taxă se va plăti pe semestru di
rectorului bibliotecei universității, care o 
va alătura la dotațiunea sa anuală or
dinară.

* * *Invitare la concertulu, ce-lă va arangia 
reuniunea de cântări „Unirea**, în sala 
ospătăriei mari din Varadia sub condu
cerea d-lui Homulu lorgoviciu, teologă, 
la 18 Augustă st. n. în favorulă bisericei 
rom. gr.-cat., ce se edifică în locă. In- 
ceputulu la 8 ore sera. Prețulă de in
trare : Loculă I. 60 cr., loculă II. (de 
stată) 40 cr. Comitetulă. — Programulă: 
1. Polca touristă (marșă), coră bărb. 2. 
Venerabilis barba Capucinorum, de Haydn, 
coră bărb. 3. Simphonia jidovescă, de 
Strauss, coră bărb. 4. Pepitant. 5. Cisla, 
operetă corn, de Porumbescu, coră bărb. 
După producțiune jocă. Piesele de danță 
se voră esecuta de orchestra lui Moise 
seu Barca.

** *
Invitare la petrecerea cu danță, ce se 

va arangia la 6 (18) Augustă 1889 în 
sala „Berăriei** din Hunedora, în favorulă 
„Reuniunei femeiloră române din comi
tatulă Hunedorei**. Damele române din 
opidulu Hunedora. începutulă la _ ore 
sera. Intrarea: de familiă 1 fi., de per- 
sonă 50 cr. SuprasolvirI se voră chita 
pe calea diaristică.

** *

se atribuiau și alte neajunsuri ale buca
teloră efecteloră stricăciose ale sorelui. 
Oa tgvoifiog Apollo se adora la Rhodos 
și Cipru, er ca StTdor.ag la Delphi. La 
sărbătorea Metageitniiloru ținută in Au
gustă, se credea, că Apollo, ca c|eu fllh 
recoltei și ală abundanței, ospătezăpe cei
lalți dei pe Olimpă.

Numerose suntă și cultele, epitetele 
și miturile, cari se referă la Apollo, pro- 
tectorulă crescerii viteloră, ca deulă 
păst'oriloră. Dela acestă ocupațiune îșl 
primi numele de „Nomios** și Plaitalog, 
adecă deulă livediloră și ală păduriloră, 
după unii mitologi chiar și Carneios 
(Minckwitz), deulă berbeciloră. Ca 4eu 
păstorală îlă recunosce și Ilia da, der 
acestă rolă era ună rolă secundară alu 
lui Apollo; acesta era rolulă principală 
ală lui Hermes.

Deorece elă, ca deu păstorală purta 
arcă și săgeți, făcu, ca să fiă considerată 
și ca cjeulă vânătorei, după cum și sora 
sa Artemis, deița vânatului. In Megara 
avea chiar ună sanctuară, unde era ado
rată ca vânătoră. (Va urma.)

Petrecere în Tușnadii. Se invită la 
serata danțantă dată de Români în diua 
de 2 (14) Augustă 1889 în salonulă de 
cură din Tușnadă. Inceputulă la orele 
81/, sera. Biletulă de invitare seva pre- 
senta la intrare. Comitetulă.

Procesul!! de pressă alii „Lnminătoriului".
Discursulă apărătorului Coriolaniî Bre- 

diceanu, advocată în Lugoșiu.
„Onorată tribunală regescă ca ju

decătoria de pressă !
Prea stimați domni jurați!

Procurorulă de stată a strigată: să 
se pedepsescă! Să se pedepsescă! strigă 
și eu. Să se pedepsescă acela, care a 
comisă ceea ce a afirmată procurorulă 
reg., să se pedepsescă celă ce a revoltată, 
care a provocată la revoluțiune, să se 
pedepsescă, care a îndemnată la rumpere, 
să se pedepsescă, căci este vrednică de 
pedepsă. Insă să nu se pedepsescă și 
nu se va pedepsi clientulă meu, căci n’a 
agitată, n’a comisă revoltare, fiind-că în 
articolii încriminați nu se pote găsi nici 
provocare la revoluțiune, nici îndemnare 
la rumpere. In acusațiune înzădară am 
căutată fapte positive, cari chiar și numai 
la aparință ară sprijini acusațiunea. N’am 
putută găsi ; și astfelă scrutândă, îmi 
picară în minte cuvintele lui Fr. Deâk, 
scrise baronului Wesselenyi: „Acâstă 
națiune nici când nu se va pute smulge 
din mistuitorele lanțuri ale prejudiții- 
lor®**.

Prejudițiulă a dată nascere acusa- 
țiunei, preocupațiunea este totă moti
varea ei. Temeiulă prejudițiului este o 
ideiă; procurorulă reg. nu numesce ideia, 
însă ea se cuprinde în fiă-care cuvântă 
ală motivării acusațiunei.

Acea ideiă este: Ideia de stată ma
ghiară, care nu pote fi de sine stătătoră, 
neatârnățoră și constituționalismulă ei 
nu este asigurată, pănă când nu este 
maghiară totă vâna ei, ceea ce este 
d’opotrivă cu maghiarisarea universală. 
In acestă ideiă se isbesce fiă-ce postulată 
națională, acestă ideiă într’atâta înrîureză 
asupra fiă-cărei mișcări a vieții publice, 
încâtă se amestecă în tote, pune mâna 
pe tote și răstornă totă ce la aparință 
’i-se pune în cale și întunecă sâmțămân- 
tulă publică.

întunecarea sâmțământului publică 
este legănulă prejudițiului și consecința 
loră este perseeuțiunea politică.

Noi ceremă dreptate, dreptate cu
rată și liberă de ori-ce preocupațiune 
ceremă noi, avemă dreptă să ceremă a- 
cesta și e datorința civică a d-vostre să 
ne faceți dreptate.

In numele sempiternei dreptăți fire- 
ar ore cu putință a condamna pe clien
tulă meu pentru agitațiune pe basa celoră 
doi articoll incriminați, în cari nu se 
găsesce provocare la comiterea nici unui 
feliu de ilegalitate, oricâtă de largă să fiă 
conceptulă „agitațiune** ? cu putință este 
ore a declara de vinovată pe clientulă 
meu, care în cei doi articoll admonieză 
la „pace**, la cultivarea „bunăvoinței**, 
îndemnă la respectarea legiloră, seu doră 
pentru că glorifică idealulă revoluțiunei 
francese din anulă 1789? Nu se pote, 
căci atunci cugetarea liberă, sentimentulă 
pentru libertate încă aru fi oprite și demne 
de pedepsă; — seu doră numai pentru 
aceea, pentru că „s’a manifestată într’o 
făiă redactată românesce?**

Dreptatea este bunulă flăcărui cetă- 
țenă, unuia a face și a nu face altuia 
dreptate, nu se pote, deci a declara de 
„agitațiune** cuprinsulă unui articolă, 
pentru că acela s’a publicată în limba 
română, și a privilegia nepedepsindu-se 
articolulă cu acelașă cuprinsă, pentru că a 
apărută în limba maghiară seu germană, 
acesta este nedreptate.

Acusațiunea susține, că cele cuprinse 
în cei doi articoll încriminați „suntă în 
stare a agita pe Români la ură contra 
Maghiariloră**.

Că „nu suntă în stare**, se vede lim
pede din resultată ; seu cu putință este 
procurorului de stată a presenta măcar 
pe ună unică Română, în care cuprinsulă 
aceloră articoll ar fi stârnită ura contra 
Maghiariloră; seu e în stare d-lă pro- 
curoră de stată a ne spune o faptă în
tâmplată dela aparițiunea aceloră articoll 
încoce, prin care Românii și-ară fi mani
festată ura loră contra Maghiariloră ?

Resultată nu e, deci despre agitațiune 
seu despre încercare de agitațiune nici 
vorbă nu pote fi, cu atâtă mai puțină, 
că în nici unulă din articulii incriminați 
nu este nici amintire de națiunea ma
ghiară, căci în aceia nu se învinovățesce 
națiunea maghiară nici cu despoiare de 
drepturi, nici cu apăsare; nu se vatămă 
constituțiunea ungară, nu se găsesce ațî- 
țare la ură, nici provocare cătră Români 
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d’a urî națiunea maghiară, ceea ce nici 
n’a fostă. voința seu simțirea seu inten- 
țiunea clientului _ meu. Acestea se vSda 
din întregh cuprinsulQ articuliloră, deci 
să analisămO părțile singuratice ale arti- 
culilorâ, așa precum fură înșirate de cătră 
procurorului de stată în acusațiune.

Articululă întâiu, „Nascerea Domnu
lui11 conține din pricina sărbătorii Cră
ciunului o reprivire asupra anului trecută 
și în partea sa cea mai mare ilustreză 
starea politică a Europei întregi.

Popdrele gemă sub apăsarea sarci- 
niloră publice; cu lacrimi de durere în 
ochi privescu la vitele loră flămânde și 
tremurânde; alții cu inima sfâșiată se 
despartă de vetrele loră străbune Juândă 
lumea în capă, pentru ca în alte țerl și 
sub alte stăpâniri străine să-și afle o 
esistență mai bună; alții gemă prin 
temnițe, pentru că au avută, cutezanța 
d’așl apăra viețile ori averile atacate 
pe nedreptă din partea organeloră sta
tului".

Auclit’au d-nii jurați în aceste ron
duri amintindu-se națiunea maghiară seu 
poporală română? Eră cuventulă „po- 
pore“ nu este ore cumulativă și nu se 
înțelegă ore tote poporele Europei1 și 
nu se caracteriseză bre starea tuturoră 
poporeloră cu ocasiunea sărbătorii uni
versale a Crăciunului?

Totă astfelă este și pasagiulă ală 
doilea din articolulă întâie.:

„Pacea, de care ne bucurămă noi 
astădi, nu e pacea ângerescă seu cerescă 
seu creștinescă, ci este o pace păgânescă, 
lipsită de sufletă și de inimă omenescă. 
Ea este o dictatură despotică și nemilosă, 
cu multe milione de baionete impusă 
bieteloră popore suferinde; e o pace, ce 
pretinde imperativii dela cetățenulâ. în- 
dreptățită spre vieță și esistență, ca să 
îșl calce voința și sentimentele, să-și 
musce buzele și inima, să renunțe ne
condiționată la drepturile sale, până 
chiar și la cele firescl, să se supună pof- 
teloră și fărădelegiloră mai mariloră, să 
vedă cu ochii lotriile altora, rătăcirile și 
abusurile, der _ să tacă tăcerea pesce- 
lui și să sufere tăte, ba încă să mai și 
respecteze pe cei abusivi, să se închine 
loră, aducendu-le daruri: „aură, smirnă, 
tămâiă și — sânge".

Este doră în aceste rânduri ale arti
colului întâiu vorba despre Maghiari și 
Români? Seu dâră ângerii, pacea ânge
rescă, pacea cerescă, pacea~ creștinescă 
este numai maghiară și românescă ?

Aceste numiri generale tocmai es- 
chidă „caracterulă" națională ală celoră 
dise.

Espresiunile, la aparință vătămătăre, 
din acele pasagiurl, precum: „călcarea 
voinței; să se supună pofteloră mai ma- 
riloră, să vedă cu ochii lotriile altora", 
nu sună la adresa națiunii maghiaie, ci 
suntă îndreptate asupra sistemului de 
guvernare și nici aceea nu este espresă 
spusă, că acele epiteturl se referescă la 
guvernulă patriei nostre.

Decă însă d-lă procurară de stată 
vrea să le referescă asupra sistemului de 
guvernare a patriei nostre, atunci apoi 
să cetimă articululă de Orăciună, alătu
rată protocolului investigării prealabile, 
care articula l’a publicată contele Ap- 
ponyi Albert în foia „Budapeșter Tag- 
blatt"; ună pasagiu ală acelui articula 
sună astfelă: „Să privim acum specială 
la patria nostră; aici stăpânesce doră 
pace, nici o răsuflare nu se mișcă, măr
ginită minte a supusului gustă în totă 
tigna binecuvântările unui regimă d a- 
prope 13 ani; cetățenulă acestoră țări 
privesce plină de respectă la fișpanii 
săi, cari dispună de mandate de deputațl, 
oficii și diplome nobilitare; elă premă- 
resce blândulă ochiu ală controlei gu
vernului, care se închide față de nenu
măratele defraudațiunl și manipulări 
ușore cu bani străini".

Acestea suntă cu multă mai aspre, 
decâtă cele cuprinse în pasagiulă ală 
doilea ală articulului întâiu încriminată, 
și în articululă lui Apponyi neîncetată 
se vorbesce de: „manipulațiune de sa
trapi" și mâjgăie de asemenea espresiunl 
scandalisătore; cu tote acestea contelui 
Apponyi nu i-s’a intentată procesă pen
tru agitațiune contra constituțiunii. Și 
cum se încheiă amintitulă articulă ală 
contelui Apponyi? Se încheiă cu provo
carea: „Deșteptă-te!“

Insă, dău, decă clientulă meu ar fi 
încheiată articululă său cu cuvintele : 
Deșteptă-te!“, atunci d-lă procurară deja 

ar fi audită trîmbițele de răsboiu și poc
niturile pusciloră. (Ilaritate generală.) 
De ce? Pentru-că „Deșteptă-te!" este 
cuvântă revoluționară, eră „Erwache" în
semnă numai scularea de dimineță comună. 
(Ilaritate generală).

Articululă lui Apponyi a fostă nu
mai o probă a diaristicei germane, cum 
se atacă sistemuiă de guvernare. i

Insă, decă poftiți, vă potă servi cu 
probe, cum atacă foile maghiare, și nici 
nu citeză pe „Fuggetlenseg" și alte ase
meni foi timbrate de escentrice, ci o foiă 
asemenea seriosă cum este și „Bpester 
Tgblatt", d. e. n-rulă 25 din 1885 ală 
lui „Egyetertes". Referitoriu la nemul
țumirea universală, la casulă cu stegulă 
în Zagrabia și la tendința panslavă și 
națională a „omladinei", acea foiă scrie 
din cuvântă în cuvântă acestea : „Moti- 
vulă agitațiunei este simplu: ațîțarea 
națională era deja aprope amorțită, însă 
administrațiunea coruptă a guvernului Tisza 
și sistemulu seu de dare despoiătoriu a în
viată er acea agitațiune. “

Aceste enunciațiunl suntă cu multă 
mai aspre decâtă cele cuprinse în arti
cululă incriminată, și cu tote acestea pen
tru acele enunciațiunl nimeni nu fu in- 
acționată. Seu doră limba, în care s’a 
redetată, și nu cuprinsulă articulului se ia 
de obiectă ală delictului? Atunci acesta 
ar fi vătămarea principiului fundamen
tală, în tendrea căruia într’ună stată de 
dreptă nu este iertată unuia a face drep
tate și altuia a o denega.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din marginea Silagiulzti, 7 Augustă n.

Cu viuă plăcere apucă pena în mână, 
pentru de a Vă raporta despre petrecerea 
de veră, ce s’a arangiată cu ocasiunea 
adunăriloră generale ale „Despărțămân
tului XI selagiană", a „Associațiunii tran
silvane pentru literatura și cultura po
porului română" și a „Reuniunei femei- 
loră române selăgiene."

Despre modulă, cum au decursă adu
nările? Ce activitate a desvoltată des- 
părțămentulă selagiană și reuniunea 
femeiloră române ? Lasă, ca alții, mai buni 
de penă și mai competențl, să raporteze. 
Mă restrîngă la descrierea petrecerii.

Petrecerea șl-a luată începutulă la 8 
ore sera. A fostă forte animată și una 
din cele mai splendide. Publiculă numă- 
rosă, inteligență alesă, voiă bună, care 
o puteai ceti de pe fața fiă-căruia, tote 
au fostă nisce împrejurări, cari au con
cursă la ridicarea și reușita splendidă a 
petrecerii.

îmi rîdea inima și mă sâmțiamă 
transpusă în regiuni de totă fericite, 
când, privindă în jură de mine, nu ve- 
deamă decâtă Româncuțe gingașe și fru- 
mose.

Etă am compusă ună buchetă din 
cele mai frumose flori : Domne și Dom- 
nișore, cari cu presența loră au contri
buită multă la succesulă și animațiunea 
petrecerii.

Dintre Domne: d-na Mânu din Ză- 
lău, d-na Cosma din Supură, d-na Ne
chita din Zelău, d-na Papiriu din Iclo- 
dulă mare, d-na Lemenyi din Borșa, d-na 
Mica din Odorheiu, d-na Popă din Zelău, 
d-na Mărincașă din Nireșă, d-na Farago 
din Dragă, d-na Roșea din Sâmpetru, 
d-na Lăpusteană din Șimleu, d-na Papi
riu din Ciumărna, d-na Flonta din Bocșa- 
română, d-na Stanciu din Dorolță, d-na 
Popă din Poptelecă.

Dintre drăgălașele domnișore : d-șorele 
Rosalia și Eugenia Papiriu, d-șora Maria 
Lăpușteană, d-șora Eugenia Trifu, d-șora 
Nechita, d-șora Rosalia Marincașă, d-șora 
Cosma, d-șora Olariu, d-șora Laura 
Popă, d-șora Stefania Popă, d-șora Cor
nelia Popă, d-șbrele Prundușă, d-șorele 
Tulbure, d-șora Maria Nossa, d-șora Chifa, 
d-șora Germană și altele multe, pe cari, 
neavândă fericirea să le cunoscă, nu le 
potă însemna.

Cadrile au fostă 3, Romane 2. Au 
jucată cadrilele și romanele ca la 70—80 
părechi.

Intru adevără, o nopte plăcută a 
fostă acesta pentru toți, cari au luată 
parte. Insă precum tote se gată în lume, 
așa și acestă petrecere frumosă a trecută, 
și dimineță ne-amă depărtată cu toții, du- 
cândă cu noi suvenirile cele mai dulci 
și plăcute. Le dorescă braviloră Români 
selăgienl, ca datina, de a ține petreceri 
cu astfelă de ocasiunl solemne, să o sus
țină și mai departe și totdeuna să aibă 
așa reușită strălucită.

Unirea — armonia —, interesulu și 
zelulă Româniloră selăgienl pentru îna

intarea și cultura națională a poporului, 
storcă admirațiunea nu numai a Româ
niloră, ci și a străiniloră.

Esemplu, care nu numai pote, der 
și trebue să-lă imiteze fiăcare ținută lo
cuită de Români.

Ondre și respectă braviloră Români 
selăgienl! Călătorulă ardeleană.

Literatură.
„Transilvania". Foia „Associațiunei 

transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română". Acestă foiă ese 
în câte 2 cdle pe lună și costă 3 florini 
v. a. pentru cei ce nu suntă membrii As
sociațiunei. Pentru străinătate 9 franci 
(lei noi) cu porto poștei. Abonamentulă 
se face numai pe câte 1 ană întregă. 
Se aboneză la Comitetulă Associațiunei în 
Sibiiu, seu prin postă seu prin d-nii colec
tori. Sumariulă N-riloră 15—16 dela 1—5 
Augustă 1889. Anulă XX: Necesitatea 
reimprimărei cărțiloră bisericesc! cu li
tere străbune. — Riaristica în Buourescl.
— Proiectă de lege pentru conservarea 
monumenteloră naționale. — Diagnosele 
Cryptogameloră vasculare. — Consem
narea contribuiriloră făcute în favorulă 
școlei superiors de fete a „Associațiunei 
transilvane" pe cola d-lui Parteniu Cosma, 
din 1 Ianuariu pănă la ultima Iuniu 1889.
— Convocare. — Bibliografia.

„Școla și Familia". Foiă pentru pă
rinți și învățători. Comitetulă de red ac
țiune : Ionă Dariu, redactoră responsa
bilă. Ștefană IosifO, George C. Belissimus, 
Ionă D. Petrașcu.

Sumarulă N-rului 12, dela 1 Aplilie— 
1 Iulie 1889, anulă III: Episcopulă Nic. 
Popea. I. Dariu: Teoria învățământului 
intuitivă (continuare). I. D. Petrașcu: 
Ală VI. congresă didactică română. T. 
PopovicI: Musica vocală. Bibliografia. 
Diverse.

Raportulu generalii
aid Societății de lectură „Petru Maiorii" a 

junimii române din Budapesta pe anulă școlas- 
tică 1888/9.

Estragftmă din raportulă acestei so
cietăți, a cărei devisă e: „Uniți să fimă 
în cugete, uniți în Dumnedeu" (Alexan
dri), următorele :

Societatea a împlinită 27 ani de e- 
sistență. A fostă ună fără luminătoră 
pentru tinerimea română din Budapesta, 
și-a împlinită multe datorințe naționale. 
Societatea a fostă loculă, unde tinerimea 
de acolo a avută ocasiune a’șl cultiva 
spiritulă, a’șl nobilita inima și a’șl iubi 
limba și naționalitatea mai presusă de 
tote, contribuindă în multe cașuri la 
deșteptarea și sădirea consciinței națio
nale și la nutrirea și consolidarea ei, a 
fostă ună felă de școlă, unde au învă
țată tinerii a se cunosce unii pe alții, 
voindă și în vieța practică mai departe 
a conlucra împreună.

Despre starea societății în anulă ad
ministrativă 1888/9 avemă următorele 
date în raportă :

Membri au fostă: 18 fundatori, 30 
onorari, 34 ordinari și 4 ajutători. Șe
dințe s’au ținută: 2 generale ordinare, 
5 generale estraordinare, 17 ordinare săp
tămânale, în care s’au cetită și s’a dis
cutată asupra mai multoră elaborate de 
ale membriloră și s’au pertractată agen
dele administrative. Lucrarea de căpe
tenia a fostă continuarea afacerii cu eda- 
rea Almanachului, care însă din cause 
independente de societate nu s’a putută 
aduce în îndeplinire. Biblioteca numără 
acll 1012 opuri. Cabinetulă de lectură ală 
societății a fostă pusă la disposiția mem
briloră cu mai multe cliare politice și re
viste literare.

Averea societății este în anulă cu
rentă: fondulă nealienabilă 4415 fl. 99 
cr., fondulă disponibilă 62 fl. 32 cr, res- 
tulă cassei 35 fl. 45 cr. și 6 lei 50 bani. 
Față cu anulă trecută, fondulă nealiena
bilă a crescută cu 513 fl. 34 cr.

Și în anulă acesta d-na Elena Mo- 
cioni de Foen a dăruită societății 100 
fl. Societatea a declarat’o membră fun- 

datore. Stipendiștii fundațiunii „Gojdu" 
au dăruită și în anulă acesta 7 fl. 
70 cr., er d-lă G. Mladină, preotă în 
Siclea 2 fl.

Prețulă „Istoriei pentru începutulă 
Româniloră în Dacia", de Petru Maioră, 
s’a redusă la 60 cr. pentru esemplarulă 
broșată, 1 fl. 10 cr. pentru celă le
gată.

Partea generală a raportului încheiă 
amintindă perderea, ce a îndurată socie
tatea prin mortea episcopului Caranse
beșului Ionă Popasu, membru onorară 
ală societății.

Din partea specială vedemă, că so
cietatea are: 18 membri fundaterl, 30
onorari, 34 ordinari, 4 ajutători.

Comitetulă societății îlă formeză 
D-nii:

George Bogoeviciu, președinte. Pavelă 
Opn'ja, vice-președinte. Iosifă Blaga, se
cretară. Geor. Morariu și Romulă JPolișu, 
notari. Ioană Onciu, bibliotecară. Val. 
Branisce, cassară. Emiliană Popescu, con- 
troloră. Ioană Curiță, economă.

Societatea apeleză la sprijinulă pu
blicului română, care ajutorând’o îi dă 
putința a aduce multe și mari servicii 
causei comune. Sperămă, că glasulă so
cietății nu va suna în pustiă nici de as- 
tăd ată.

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

Viena, 12 Augusta. ImpSratulu a 
plecatu aseră la 9 6re cu mare 
suită la Berlinu. La dorința rno- 
narchului, nu s’a tăcută nici o des
părțire oficială. In Praga s’a suită 
archiducele Franz Ferdinand în 
trenulu curții.

Berlin, 12 Augustă, fiarele 
scriu cu cuvinte căldurdse despre 
apropia tavisită a monarcliului aus
triacă. Acestă evenimentu sfirbă- 
torescu s’a vestită pretutindenea 
prin decorarea stradeloru. — Sera 
a căzută o pldiă mare, care a îm- 
pedecatu în multe părți decorarea. 
— Imperatulu a primită pe can- 
celarulă imperiului într’o lungă 
audiență. Cancelarulă a fostă fur- 
tunosă salutată de namerosă mul
țime de omeni.

Atena, 12 Augustă. Mai mulțl 
creștini au fostă măcelăriți de 
Turci. Turcii au devastată și au 
incendiată localitatea Assipopulo.

CursuSu pseței ESi*așovft
din 9 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 'Tend,. 9.48
Argintă românescă - „ 9.43 9.45
Napoleon-d’orI - - - n 9.48 ti 9.51
Lire turcescl - - - „ 10.70 5, 10.75
Imperiali - - _ - n 9.70 >1 9.75
GalbinI . „ 5.60 ti 5.65
Scris, fonc. „Albina"6% „ 102.— H __ __

» >■' n ®°/o t, 98.59 H 99.'—
Ruble rusescl - - - „ 122.50 » 123.50
Discontulă - - - . 6*/2—-8°/0 pe ană.

100.—

Cursultt la bursa de Viena
din 10 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4u/n ------ 99.65
Renta de hârtii 5u/0 ------ 94.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostă ungare (8-a emio’une) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - - 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 
Bonuri rurale transilvane - - - - 
Bonuri croato-slavone - - - - - 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 
Renta de hârtiă austriacă - - - 
Renta de argintă austriacă - - - 
Renta de auru austriacă - - - - 
LosurI din 1860 ------
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI -------- 
Mărci 100 împ. germano - - - -
Londra 10 Livressterlinge - - - -

Editoră și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

112.60
104.80
104.80
104.80
104.80
104.80
105.—

99.99
83.60
84.80

109.75
139.—
909.—
318 50
804.75

5.68
9.51’/,

58.50
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Institute de credit'd și de economii

primesce în comisiune efectuirea de plăți și
încassări atâtu în interiorulii țerei câtu și 
în străinătate.

• i

I

Cumpără, vinde și amaneteză monete, efecte 
și cupone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a ori-cărei transac- 
tiuni de bancă în România.

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

ABONAMENTEGAZETA TRAHSILVAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unti

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

3
6

12

fi. 
fi. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

tt

CITAȚIUHE.
Maria George Simonu Strîmfru, gr. cat. din VadO, în 24 Februariu a. c. a in

tentata procestt divorțialQ. contra bărbatului ei George Cosgaria, gr. cat. de acolo, 
căruia i-s’a comunicata acțiunea spre răspundere în 23 Aprilie a. c.; însă numi- 
tulâ 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 citata 
prin acesta: ca în termina de 6 luni să se presenteze la forula matr. gr. cat. 
de I instanță ala Făgărașului; altcum va fi înlocuita prin curatorii „ad actum“.

Dela presidiula forului matr. del. gr. cat. de I instanța ala vicariatului Fă
gărașului.

Făgărașa, în 4 Augusta 1889.

Nr. 368—1889.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anii...........................................................
șese luni........................
trei luni............................................

Pentru România și străinătate:
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe

2
1

11. -
11. —

50 cr.

136,3-3
ZBGLsilruL ZESa-țin,

vicarii.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă. ft
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei". §

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoi escă

♦ 
♦J 
♦J 
<J
♦j 
♦J

♦

a 

►«<

a
Mersulu trenurilor^

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

Budapesta—yredealii
Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Predealu—Budapesta
Trenă 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

B.-Pesta-Aradil-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Trenu 
omni
bus

Trenu Trenu 
de de 

pers. pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Trenri 
accele

rații

Tren de 
per
sons

I
Viena 11.— 8.-

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

Oradea-mare 1
1 4.18 7.01

7.11
Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli

7.41Mezo-Telegd
Rev 8.16
Bratca 
Bucia 
Ciucia 9.05
Huiedin
Stana

9.35

Aghiriș 
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu
10.35

IHE
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințuld de susd 1.42
Aiud 2.07
Teiușii 2.26
Crăciunelti 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediaști 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișoră 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodti 7.32
Ăgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

Brașovu i 9.45
1.55 5.32

Timișii 2.53 6.15
Predealu 3.28 6.47

Bucuresc! 9.35 11.50

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

g.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 

~O4
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

Bu.cu.resc! 4.40 7.30
Predealii 9.12 1.14
Timișii 9.41 1.45

_  _ 10.17 2.32
4.54 7.07

Feldiora 5.37 7.44
Apața 6.15 8.09
Ăgostonfalva 6.43 8.29
Homorodii 7.31 9.07
Hașfaleu 9.09 10.34
Sighișdra 9.33 10.46
Elisabetopole 10.02 11.09
Mediașii 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
Teiușu 1.13 1.07
Aiuclu 2.18 2.11
Vințulă de susd 2.48 2.33
Uiora 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.46
Gliirish 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

1 5.56 5.08
6.45 5.32

Nădășeld 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșii 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
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

f)
5.03
6.2‘z
7.2i

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu I 
f

11.—

*
QO
B 
p
E.
px

£
Bg.

6’
thCD O £
6
<1
= 
CD

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

9.i

Murfeșu-Cudoșu-Slistrita Bistrita-JBuresu-Au  dosii

Murășu-Ludoșii 
Țagti-Budatelecti 
Bistrița

ir4.30| Bistrița 
ț 27 Țagh-Budatelecfi

11.- Mureșii-Ludoșîi

Notă: Numerii încuadraț! cu linii grose însemneză orele de nopte.

Glogovații
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
Soborșind 
Zamti
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotii
Vințuld de josh 
Alba-Iulia 
Teiușii

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40j Teiușu 
Alba-Iulia 
Vințulfl. de 
Șibotii 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia 
Gurasada 
Zamii 
Soborșind 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lip' 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Arad ii

9.30
12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45
1.24

joșii

ova

Szolnok
Budapesta

Viena

I

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.-
1.40

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

6.05

Trenu 
mixt

1?
2.i

Copșa-mică 2.05 4.35
Seica mare 2.38 5.05
Ldmneșii 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibiiu-Copșa-mică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea - Oșorheiu- 
___ i v ’ 
5.35 Keghinulu săsescu

i
Simeria(Piski)-B>etroșenij]P'etroșeui-Simeria(Piski)

J

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 1

Hațegîî 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu » 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradti—Timiș6ra Timișora—Aradu

Aradii 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulii nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-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 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulii nou 9.11 3.51

! Timisora 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Turda-Ghirisii
9

Ghirișu—Turda

Sighișoră—Odorheiu

Ghirișu 9.33
l

4.19, Turda 8.29
Turda 9.54 4.40^ Ghirișâ 8.50

3.19
3.40

3.-
6.49
9.35 Sighișoră

Odorheiu
6.05
9.12

Odorheiu—Sighișoră
Odorheiu
Sighișoră

6.—
8.56

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.

Cucerdea
Cheța 
Ludoșii
M.-Bogata 
lernutii 
Sânpaulii 
Mirașteu

Oșorheiu ■ 

Reghinul-săs.

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Ifteghinuiii săsescu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.-
9.49| Oșorheiu « 10.-

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
Ludoșii 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

Cnied.-SiBueria (Piski)

Vnieddra
_ erna
Simeria

9.30
9.56

10.15

11.


