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Când cu ocasiunea deabaterilorti 
asupra nouei legi militare în dieta 
ungurescă, unu deputată unguru, 
venindă vorba despre naționalități 
că și ele vorfi cere depunerea esa- 
meneloru de oficeru în limba loru 
maternă, precum pretindă Ungurii, 
a dată espresiune urei sale în con
tra naționalității orft nemaghiare 
pronunțându cuvintele: „n’ara fi 
mai fostu!“

întocmai ca Ungurii, cărora 
nu le place să aucjă de numele 
naționalităților nemaghiare, Grecii 
ară dori să nu esiste altă elementu 
în Turcia europenă decâtă numai 
elementulu grecu ; er când e vorba 
de elementulu română, care e nu- 
merosă în Macedonia, Epiră, Te- 
salia și se întinde pănă în Pelo- 
ponesu, decă aru ave putere pe 
câtă de mare le este ura în con
tra lui, l’ar sterpi de pe fața pă
mântului.

In „Revue de l’Orient11, care 
de altmintrelea ca orl-ce foiă ungu- 
romană numai simpatii pentru Ro
mâni nu a dovedită, cetimă adese
ori dări de semă despre lupta din
tre elementulu grecă și celă ro
mână din Macedonia, Epiră și Te- 
salia. Svercolirile și uneltirile Gre- 
ciloră în contra elementului român 
din Turcia europenă aruncă o tristă 
umbră asupra descendențiloră ci- 
vilisațiloră elini, cari se pare că 
nu înțelegă a ave altă misiune în 
lumea asta, decâtă a prigoni prin 
cele mai imorale și mai nerușinate 
mijlbce poporațiunea negrecescă 
dintr’ună stată, care nu e grecescă.

Cea mai nouă corespondență 
ce o găsimă în fbia amintită ne 
arată cum uneltescă dascălii greci 
pentru grecisarea copiiloră Româ- 
niloră, cari au nenorocirea să 
mergă la școla grecescă. La sfer- 
șitulu lecțiuniloră, dascălulă ori 
dăscălița au totdeuna grija de a 
desinența pe copii români se nu 
vorbescă românesce nici între ei, 
nici în familiă, și când copii le

spună, că mamele loru nu înțeleg 
nici o vorbă grecescă, dascălii le 
răspundă, că irebue să se servescă 
de limba grecescă cu ori-ce preță!

Cetindă acestea, cine nu se 
gândesce la școlele unguresc!, unde 
de nevoiă meigu și copii români, 
fără se aucjă o singură vorbă ro- 
mânescă în ele, și unde suntii 
opriți a vorbi românesce, luându- 
li-se în nume de reu și de das
călii și de inspectorii școlari când 
grăescă românesce! Cine nu se 
gândesce la cele ce se scriu prin 
foile ungurescl, pretinețendu-se se 
vorbescă copii români unguresce 
și acasă cu părinții loru! Și câți 
dascăli unguri voră fi, cari să nu 
le impună copiiloru nemaghiari 
acestă lucru.'

Der după cum Românulu de 
aci nu se înstrăineză de limba sa 
măcarîi de s’ar face prafă și fă- 
rîme dușmanii lui, totă așa Ro
mânulu din Turcia europenă cu 
atâta sfințeniă ține la limba și 
naționalitatea sa, încâtu fata ro
mână nici pentru tbtă lumea n’ar 
consimți se se mărite după unu 
Grecă, după prigonitorulă nemului 
ei. Cașurile de asemenea măriti
șuri suntu fbrte rari și o fată, 
care a comisă acestu pecatu, eurgi- 
sită de întrega familiă și de cona
ționalii ei, precum urgisită e acelă 
Română, care ar vorbi grecesce 
cu conaționalii săi ori cu fami
lia sa.

Potă fi bre arme mai puternice 
pentru ca Românulă să se apere 
în contra atacuriloru îndreptate 
cu atâta înverșunare în contra lim- 
bei și naționalității sale, decâtă ca 
să grăesca ori unde numai româ
nesce și să evite legături de înrudire 
cu dușmanii nemului său și peste totă 
cu străinii de limba și naționalita
tea sa?

Așa a putută Românulă mace
doneană, epiriotă și tesalianu să 
rămână Română pănă în cfiua de 
ac|l, când deșteptarea națională a 
ajunsă a fi așa de puternică, în-

câtu șcblele românesc! se sporescă 
vefiendă cu ochii și limba grecescă 
rendă pe rendu se scote din bise- 
ricele române, înlocuindu-se cu 
limba națională, cu limba româ- 
nescă.

Ca și în Turcia europenă unel
tirile Greciloru, totu astfelă aci la 
noi uneltirile unguresc! în contra 
limbii și naționalității române voră 
fi spulberate de iubirea sfântă și 
nemărginită ce o are Românulă 
cătră graiulu și naționalitatea sa.

ZOTJST
Procesulti generalului Boulanger.

Asupra primei (file, în care s’a ju
decată procesulă generalului, (fiarele pu
blică următorele detalii:

Senatorii veniseră toți îmbrăcațl în 
fracă și cu legătură albă la gâtă. Cei 
din partida dreptă nu veniră în haine 
sărbătorescl. In paiață nu puteu să intre, 
decâtă cei ce aveau biletă. Poliția cir
cula mereu pentru mănținerea ordinei. 
Tribunele și galeriile erau înțesate de 
lume. Aprope de scaunulă presidențială 
era aședată masa, la care ocupă locă 
procurorulă generală, asistată de alțl pro
curori. Pe masa președintelui erau o 
grămadă de hârtii.

Idtrândă în sală presidentulă Lero- 
yer, se făcu apelulă nominală. După 
îndeplinirea și a altoră formalități, i-s’a 
dată cuventulă procurorului generală, d-lui 
Beaurepaire. Elă vorbesce clară, cu ună 
tonă destulă de plăcută, der în demon
strarea fapteloră numai arare-orl s’a 
putută ridica pănă la figuri de ora- 
toră puternică. La începută și cei din 
drepta ascultau cu atențiune, mai târdiu 
însă începură a’lă întrerupe. Republicanii 
protestau și trebuia o energiă rară din 
partea presidentului, pentru ca inciden
tele să nu degenereze în scandală.

Când procurorulă (fise '• „d. Boulan
ger n’ar trebui să se plângă de martori 
mincinoși, elă ar fi trebuită să vină aici, 
ca să-și pună martorii săi față ’n față cu 
ai noștri. Nu vorbesce procurorulă ge
nerală acum, vorbescă actele aduse .... 
Acusămă pe Boulanger, că a voită să

se facă dictatoră. Ambiția lui nicl-odată 
nu a avută margini, se dovedesce asta 
cu documente. Ca inspectoră generală 
ală infanteriei s’a folosită de diferiți 
agențl, dintre carl d. Buret, de care atjl 
se lapădă. Der suntemă în posițiă să-i 
reîmprospătămă în memoriă ceva, să-i 
spunemă, că Buret a disă: „Am fost re
comandată d-lui. Boulanger de generalul 
Thibaudin“ — se nasce ună incidență: 
cei din drepta vociferăză. D. Lareinty 
ÎDtrerupe clicendă : „Este amiculă d-tale.u 
Președintele: „Mă rogă, nu întrerupe. 
Nu uitați că sunteți judecători.“

Procurorulă arată apoi scrisorile, ce 
Buret le posede dela generalulă și de- 
monstrÂzăfprietenia dintre acusată și mar
toră, ce intimă era și ce scopuri asounse 
urmăria generalulă Boulanger. In Tu
nis ei trăiau ca în familiă și generalulă 
voia a lua rolă de vice-rege. Intre alte 
agente anume, ce avea aici, era și d-na 
Pourpe, care fusese condamnată și pe 
care la Parisă generalulă a visitat’o chiar 
m temniță. Mai avea ca agentă și p’ună 
anume Foucand, a cărui amantă d’ase- 
menea fusese condamnată pentru comerță 
clandestină. Cu dmenl de felulă acesta 
se întovărășia acusatulă, pentru a’șl ajunge 
scopurile sale ilicite. Acestă Foucand 
este individulă, care mai dilele trecute a 
dată o chitanță la lumină prin foile bou- 
langiste, în care arată, că a primită dela 
generalulă 36,000 de franci pentru mi
siuni patriotice (?), der unde nu se iscă
lise, ci puse numele de Monion, pe care 
nimeni nu’lă cunosce. Acum se des
copere, că și chitanța nu elă a scris’o, 
ci amanta sa, femeia eșită din puș- 
căriă.

Procurorulă insistă apoi asupra mo
dului, cum generalulă prin portretele sale 
și biografiile, ce insera prin diare plătite 
și broșuri, căuta a’șl face popularitate, 
acum s’a făcută conspirația contra Re- 
publicei, ce rolă au jucată alăturea cu el 
d. Rochefort și Dillon și termină dicendă: 
„Acum, că cunoscemă cine și ce felă de 
omeni suntă actorii, vomă procede la 
esaminarea piesei loră.u
Vi Sita monar cilului nostru și foile germane.

Cu multă căldură salută foile ger
mane visita monarchului austro-ungară

* —

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ îi făceau săgeți. In timpulă acestui esilă 
elă trebui să servescă regelui Admetos 
dela Pherae din Tesalia ca sclavă. După 
tradițiă Apollo păzi, pănă trecu timpulă 
pedepsei, oile lui Admetos, după Uiada 
iepele acestuia.

Câtă dură acestă serviciu și Apollo 
nu mai fu la înălțimea obicinuită, arăta 
înclinări mai multă seu mai puțină iden
tice cu ale unui muritoră. Așa se po- 
vestesce, că avu o certă cu Pan, care 
susținea, că flauta e instrumentă mai bună 
decâtă lira. Regele Midas din Lidia, îna
intea căruia fu adusă certa ca să o îm
pace, decidendă în favorulă lui Pan, fu 
pedepsită de Apollo, ca să porte urechi 
de măgară.

Asemenea pe Marsias, care se lăuda, 
că elă întrece pe Apollo în arta cântării cu 
flauta, puse să’lă omore în modă crudă. 
Niobei, care se ridică în sentimentulă 
său maternă mai presusă de Latona, 
Apollo dimpreună cu Artemis îi săgeta 
pănă la celă din urmă pe toți copiii, er 
mama loră fu prefăcută în stană de 
petră.

Precum Apollo însuși trebui să se

espieze, așa se făcu de aci încolo espia- 
torulă crimeloră. In tote religiunile era 
ideea, că ună omă, comițendă o crimă, 
se pote curăț! prin ajutorulă unui deu. 
La Greci acesta era Apollo, în ală cărui 
cultă purificațiunea și espiarea se vede 
a fi jucată ună rolă însemnată, după cum 
se vede din sărbătorile delfice și step- 
terice, unde însuși Apollo se espieză de 
ună omoră (ală Draconului). Loculă celă 
mai însemnată pentru acesta era Delphi 
cu oracululă său, după cum se lămuresce și 
din legenda lui Oreste, în care Apollo 
apare ca conducătoră ală răsbunării și 
totodată și ca espiatoră. Epitetele ca 
atare erau ecarșp și xataporog, după cum 
îlă aretă și Eschilă în „Eumenideleu- 
Altă epitetă era lat^opavrcg, adecă medi- 
culă sufleteloră, care posede totodată da- 
rulă profeției și ală vindecării.

Acestă dară ală vindecării, atribuită 
lui Apollo, se pote esplica pe două căi. 
După una, elă e sorele, care ajută cres- 
cerea planteloră, cari serviau de lecurl 
omeniloră bolnavi; după ceealaltă este 
oracululă, care dă sfaturi în cașuri de 
băle atâtă spirituale, câtă și corporale.

Așa deră elă era deulă medicamenteloră 
și ca atare se numia Paeon. Cu privire 
la acesta i-se atribue ună fiu Asclepios, 
la Romani Aesculapius, ca deu ală sci- 
inței de a vindeca. Hessiod și ceilalți 
autori povestescă, că Asclepios era fiulă 
lui Apollo și ală Coronisei, fiica lui La- 
pithos din Tesalia. Nascerea lui e mira.- 
culosă. Apollo omorî pe mamă-sa pentru 
necredința ei și, pre când corpulă ei se mis
tuia de flăcări, elă scăpa copilulă din cor
pulă ce ardea și-lă dădu centaurului celui 
albă Cheiron, ca se-lă crescă. Acesta-lă 
instrui pe muntele Pelion în arta vin
decării și a venătorei. In prima profe
siune ajunsese la atâta măestriă, încâtă 
nu numai că vindeca bolnavi, ci chiar pe 
mulțl morțl îi readucea la vieță și’i scotea 
din iadă, cum făcu acesta cu Lycurgos, 
Hyppolytos, Capaneus și Orionă, pănă 
când Hades, cuprinsă de grije, că acestă 
medică îi pustiesce imperiulă, reclamă 
la Joe. Joe numai decâtă, cugetândă că 
omenii, avendă ună așa ajutoră estra- 
ordinară, voră desprețui favorurile celor
lalți <Șei, îlă lovi cu fulgerulă ca pe ună 
criminală.

Lui îi erau zidite o mulțime de

Cnitali și miturile ini Apollo la Eleni.
(Urmare și fine.)

După, mituri, Apollo fu făcută de Joe 
fără voia lui păstorii pe pămentă. Suntă 
două mituri. După unulă elfi a fostă si
lită de Joe, ca împreună cu Poseidonă 
să servescă timpă de ună ană regelui 
Laomedon ală Troiei. Aci Apollo păzi ci
rezile de boi ale regelui pe costele mun
telui Ida. In urmă Laomedon nu voi să 
le plătescă, ba, fiindcă nu voiră să se 
depărteze de bună voiă, voi să le taie 
urechile, ba lui Apollo voi să’i lege ma
nile și picidrele și așa să’lă vendă ca 
sclavă în o insulă depărtată. Tradiția de 
mai târdiu adauge, că ambii dei îșî răs 
bunară, trimițendă unu monstru de mare 
și o ciumă peste țeră.

Ală doilea mită dă o soluțiune ho- 
tărîtă. Peulă, deși în luptă cu titanii, fu 
pe partea lui Joe și’i aduse mari servicii, 
elă fu esilată de Joe de pe Olimpă, fi- 
ind-că în acestă luptă omorî cu săgețile 
sale și câțiva Ciclopi, faurii lui Joe, cari
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în BerlinQ. „Postu dice, că printr’ensa 
se întăresce solemnei! alianța încheiată în- 
nainte cu 10 ani (la 1879). Acesta resultata 
prețios! e în mare grada meritula îm- 
păratului-rege Francisca Iosifa. „Berli
ner Tagblattu provăcă pe BerlinesI a 
dovedi simpatiile lora cătră împăratulă- 
rege printr’o spontană decorare a stra- 
delora lorh.

„Berliner Bdrsen - Courier11 dice : 
„Germania, Austro-Ungaria și Italia s’au 
îndatorata prin tractate de a fi tari și 
să dedice tăria lora pentru ajungerea 
scopului comuna. Călătoria împăratului 
"Wilhelm în Anglia a adusa cu sine o 
apropiare, deși nu o alianță formală, și 
de acestă putere, prin care s’a micșorată 
posibilitatea unora neînțelegeri și a unui 
conflicte. împăratule germana pote co
munica ospelui său Francis! Iosifa a- 
cestă veste bună11.

8CIR1LE VILEI.
Procesulu contra generalului Doda 

Foile ungurescl ne spună, că generalula 
Traian! Doda ar fi adresate ministrului 
unguresca dejusițiă o petițiă de „grați- 
are“, rugându-lfl să anuleze sentința 
curții cu jurați din Aradh, care l’a con
damnata la închisdre în lipsă.

Soirea acesta a foiloră ungurescl ni
se pare tendențios!.

* * *
Cum resplătescu cei dela putere ser

viciile Românilor! meritați și integri, o 
dovedesce și următorea scrisore, ce-o 
primima din Sălagiu și care este de ur- 
mătorula cuprinsa: „D-le Redactor!! 
„A.ștădl ama primita deprimătorea scire, 
că pisma și răutatea inimicilora neamului 
nostru a isbutită a isgoni pe d-la Ga- 
vrilti Trifu', profesora la, preparandia din 
Zelău, bărbata cu merite și de toți 
stimata, din mijloculă iubițiloră săi, 
din fruntea reuniunei învățătorilor! 
sălăgenl, ala' căror! suflet! și capa con- 
ducătora era, dispunendu-lă, ei sciu din 
ce motive, la Szabadka. Și acesta o fac! 
atunci, când după cruțarea denarilor! a 
unui oficiu împlinită cu cea mai mare cons- 
ciențiositate neîntreruptă în decursă de 
18 ani, i-a succes! a’șl câștiga o vătruță, 
o mică podinuță, în care se-șl scutescă 
acuși bătrânețele sale, după o vieță pe
trecută în muncă neobosită pentru binele 
patriei. Intru adevără, caracteristică răs 
plată, pentru că în decursă de aprope 
două decimi 11-a dată ațâți învățători 
abili și cvalificațl pentru luminarea po
porului lora!“

Strămutarea vrednicului profesor! 
Trifu la Szabadka (Teresiopolă), unde 
nu mai pote veni în atingere cu Românii, 
ne face impresiunea, că este prigonită 
din causa viului interes!, ce l’a mani
festată pentru înflorirea reuniunei învă-

temple. In aceste temple veniau bolnavi} 
de se rugau deului, care le trimitea tă
măduire. Bolnavii însănătoșațl atârnau 
de o columnă a templului o tablă cerată 
cu indicațiunea bdlei, pe .care deulă a 
vindecat’o. Celă mai mare și mai stră
lucita sanctuar! era la Epidauros. Epi
tetele aci aparținătore suntu : OuÂiog, ’^xs- 

’Axsaiodvvos, n^05TaTi]g, vosav,
Ilaiav (Ilcucbv') și altele.

In fine ultimul! rolă al! lui Apollo 
este acela ce-lă jocă ca idealulă juneței 
bărbătescl.

întocmai precum sorele vecinie! 
apare tînăr! și puternică pe ceră, așa 
avea și Apollo tinerețe, putere și vieță 
veclnică, de aceea fii primită de proto
tipul! și patronul! juneței bărbătescl. 
Cu deosebire era lățită adorațiunea sa 
ca xovpovpoipog, căruia-i era consacrată 
prima tunsătură a părului capului și ca 
directorul! gimnasiiloră, ală palatelor! 
(lângă Hermes și Heracle). Astfel! se 
esplică o seriă de sărbători apolinice în 
acestă sensă ca: Gymnopediile în Sparta, 
Theoxeniile în Pellene, Actio. și Pithiile la 
Delphi.

țătoriloră români sălăgenl, pe care o 
conducea cu multă zel! și cu multă cu- 
noscință. In loc-ă să fiă lăudata și pre
miată, pentru că, pe lângă împlinirea 
consciențiosă a datoriei sale ca profesor! 
la preparandia ungurescă, asciută să fiă 
folositor! și instrucțiunei conaționalilor! 
săi, guvernul! îl! strămută ca de pe- 
depsă la Szabadka. Așa se resplătâscă 
meritele cetățenilor! harnici și devotați 
binelui publică sub „liberala1* ocârmuire 
ungurescă. Nerecunoscința nu numai că 
este cea mai odiosă și urîtă plantă, der 
veninul! ei rode chiar la rădăcina sta
telor! !

* 
* *

Nouă cale ferată. Ministrul! ungu
rescă de comerț! a încunosciințată mu
nicipiul! Ciucului, că s’a dată contelui 
Gabor Bethlen și cointeresațiloră con
cesiune, de a face lucrările pregătitore 
pentru construirea unei căi ferate dela 
Reghin! prin pasulă Tulgheșă pănă la 
granița română.

❖ 
* *

Jupuiela din Alba-Iulia. Comanda 
militară a dată ordină stricta, ca nici 
un! oficeră din garnisona Albei-Iulia 
să nu cerceteze hotelul! „Hungaria11 și 
nici musicei militare nu-i este ertată a 
cânta în acel! hotel! timp! de un! ană 
de dile. In legătură cu acestă scire, 
amintim!, că hotelierul! cu pricina Weisz 
e bine cunoscută și membriloră „Associațiu- 
nei transilvane pentru literatura și cultura 
poporului română11, cari au fostă la adu
narea generală din Alba-Iulia. Au plătită 
atunci litrul! de vină acru ca oțetul! cu 80 
cr., un! capă de purcel!, care stătuse 
deja două dile, cu 75 cr., o salată cu 35 
cr., er o bucată de pâne câtă o dutcă 
cu 4 cr. !

* * *
Bătaia. Alaltăerl dimineța s’a întâm

plată în cârciuma dela Bârsă o bătaiă 
strașnică între lucrătorii boemi din fa
brica de zahară și între birjarii unguri. 
Un! birjar! a fostă adusă la Brașov! 
cu ună picior! frântă și cu mai multe 
răni grele.

* * *
A pațit’o Budapesta. In Budapesta 

s’au constituită o mână de „patrioți11 într’un 
fel de societate de conmeseni numită „Kos
suth", care, precum spune jidovescul! 
„Pester Lloyd11, a hotărîtă, ca cu înce
putul! anului școlară viitor!' să plătescă 
taxa școlară pentru trei elevi de „limbă 
străină11 din școla elementară și să i 
proved! și cu mijlocele de învățământ! 
necesare. Ei, nu-i așa, că a pățit’o Bu
dapesta ? Nici nu va trece încă o miiă 
de ani și ai s’o vedl „maghiară11.

* * *
Unu selbaticu condamnată. Nu de 

multă fu trasă înaintea tribunalului din 
Clușiu ună visitiu, care, în furia sa ne
mărginită, i-a ruptă limba calului stăpâ-

Ca o completare la cele spuse pănă 
acuma mai putem! aminti ceva referi
tor! la caracterul! său ca individă. Elă 
rămase pentru totdeuna neînsurată, der 
cu tote acestea nu fu lipsită de urmași. 
După spusele mitologiloră, Apollo întrâ 
în relațiunl amorose cu deițele și cu 
frumosele fiice pământescl, cu cari dete 
nascere la o mulțime de copii. Miturile 
spună, că _4poWo a dată Diaphobei, ficei 
lui Glavkos, o vieță mai lungă de 1000 
de ani și darulă profeției. In o peșteră 
la Cumae, în ținutulă Campaniei din 
Italia, trăia acestă profetesă cunoscută 
sub numele de „Cumica Sybylla11. Dela 
ea suntă și cele 3 cărți, pe cari le cum
păra Tarquiniu Superbu, și cari, din causă 
că conțineau predicerl sigure despre sortea 
statului romană, fură păstrate cu atâta 
îngrijire pănă pe timpul! lui Sulla, când 
fură nimicite prin ună incendiu. Cu 
Coronis, după cum am mai spusă, dete 
nascere lui Asclepios; cu Creusa lui 
Ion, dela care se tragă Ionienii, er 
dela frații vitregi ai acestuia : Doros, 
Eolus, Acheus, se tragă Dorienii, Eolienii 
și Acheenii. Cu Calliope dete nascere lui 

nului său. Tribunalul! l’a condamnată 
la două luni temnită.J 

*
* *

Petrecere de veră în Turda. Inteli
gența română din Turda și jură în vită 
cu tătă onorea la petrecerea de veră, ce 
se va arangia Marți în 27 Augustu st. n. 
a. c. în sala casinei din Turda. Venitul! 
e destinată în favorul! „Societății de 
lectură a femeilor! române din Turda și 
jur!11. Prețuia întrărei: De personă 1 fl., 
de familiă pănă la 3 persone 2 fi., peste 
3 persone de fiă-care câte 1 fl. In de
cursul! pausei se vor! juca jocurile na
ționale „Călușerula și Bătuta11. începu
tul! la 7 ore p. m. Suprasolvirl se pri
mesc! cu mulțămită și se vor! chita pe 
cale diaristică. NB.: Provederea cu vic- 
tualii e concredută unui hotelieră din 
locă. — Toți acei domni, cari din în
tâmplare nu au primită invitare separată, 
să binevoiescă a-o considera pe acesta 
de atare. Turda, 8 Augustă 1889. Pen
tru comitetul! arangiatoră: Iuliu C. Vlă- 
duțiu, președinte. Vasiliu R. Ramonțai, 
secretariu. D-na Victoria Mesaroșă, cas- 
sieră. Petru Maior!, controlor!.

* 
* *

De-ale esposițiunei din Parish. Se dice, 
că comitetul! esposițiunei române din 
Paris! are intențiunea de a trimite pe 
socotela sa, pentru a șede 15 dile la 
Parisă tot! pe socotela sa, ună numără 
de 40, profesori, -tipografi, meșteșugari, 
institutori etc.

$ 
♦ *

Emigrarea Evreilor! din Iași, piarele 
din România ne spună, că în fiă-care 
săptămână emigreză din orașul! Iași în 
America, la New-York, câte 3—4 fami
lii evreescl. Cea mai mare parte din 
biletele de drum! suntu trimise de fami
liile emigrate încă din anulă trecută.

Vorba e, că, emigreză în adevără 
la America ori, părăsind! Moldova, întră 
pe altă parte în Muntenia ? Și luatu-s’au 
măsuri, ca nu cumva, în vreme ce emi
greză 3—4 familii, să se scurgă în Ro
mânia 13 —14 familii evreescl de prin 
Rusia și Gaiiția ?

* * *
Vinurile române la Parish. In urma 

succesului obținută de vinurile române 
pe piețele din Parisă și la esposițiunea 
universală, o companiă francesă are in
tențiunea, de a merge în România, pen
tru a cumpăra cantități enorme de vi
nuri din viile dela DrăgășanI.

* 
* *

Coloman de Bedekovich, ministrul! 
croată, a răposat! Sâmbătă în Hinter- 
bruhl, lângă Viena, în urma unei paralisii 
de inimă. Elu s’a născuta la 1818 și a 
fostă după încheierea pactului ungaro- 
croată, la 1868, • celă dintâiu ministru 
croato-slavonă-dalmată în guvernul! un
gurescă.

Orpheu și Hymen; cu Thalia preoților! 
Cibelei, Coribanțiloră. Ună mită ne 
spune, că Apollo avu relațiunl amorose și 
cu o nimfă Daphne, fiica unui deu de 
rîu. Acesta neîmpărtășindă amorul! lui 
Apollo, fu urmărită de ei!, și când era 
să o prindă, Joe la rugămintele ei o 
prefăcu în Daphin și de atunci acestă 
arboră îi rămase sfânta. Max-Muller e 
de părere , că cuvântul! ^Daplme^ e 
samscritulă daltana, din trupina dah : a 
arde, și este ună nume ală aurorei ar- 
clătore. Daphne va fi der juna și fru- 
mosa auroră, care fuge dinaintea sorelui, 
care more, îndată ce sorele o îmbrăți- 
șeză cu strălucitorele sale rade. La 
Greci însă produse semnificațiunea pri
mitivă și deveni numele laurului emblema 
profeției lui Apollo la Delphi. O esplicare 
insă pote ave și mitul! cu nimfa Daphne, 
și adecă: In acela modă, cum fluerulă 
lui Pan a devenită o nimfă iubită de 
deu, tot! asemenea atributulă Aafpvrj, 
favorită lui Apollo, a putut! să devină o 
nimfă pentru elă.

Curiosităti Kossuthiste.
5

Intr’o foiă din Pesta publică ună 
d-nă Vilhelm Karczag unele stranii și 
caracteristice incidente dela escursiunea 
de deunădl la Turin!—Parisă a celor! 800 
de Unguri. Etă ce scrie:

„Faptul!, că birtașulă din Turin! a 
presentată întreprinzătorului escursiunei 
Dolmai o socotelă asupra obiectelor! 
luate de escursioniștl cu ei, se înfățișeză 
astfel!, ca și cum după banchetul! lui 
Kossuth s’ar fi comis! jafîl și furtii. In 
realitate însă, de sigur! fiăcare a făcut! 
astfel! ca mine, și păharulă. luată l’am 
plătită cu doi franci chelnărului. Tot! 
așa faptul!, că la serata lui Munkâcsy 
în Parisă unii au luată cu ei o flore ori 
una penel! ca amintire, se înfățișeză 
astfel!, ca și cum ară fi dusă cu ei și 
linguri de argintii. Der asta-i ori o glumă 
rea, ori o esagerare a omeniloră nepa
triotici, răutăcioși11.

Despre prândulă festivă ală lui Kos
suth în Turină istorisesce, că în cursul! 
vorbire! lui Kossuth unii au trebuită să 
fiă făcuțl atențl prin șuerăturl celu pu
țină de douădecl de ori, ca să nu lăr- 
muiescă și mai alesă să nu sune farfu
riile. După prândulă festiv! se îmbulziră 
mulțl beți împrejurul! lui Kossuth și a 
trebuita să se facă ună cercă, ca să-la 
ocrotesc! de împingeri încoce și ’ncolo. 
Unulu dintre cei beți striga suspinând!: 
„Am fostă prisoneră în Iosefstadt. 
Atunci te-am blăstămată, der acum îți 
binecuvinteză fiăcare pasă. Lasă-mă nu
mai odată să te sărută, d-le guverna
tor!, și apoi vreu să mă îmormân- 
teză aci.11

La prândulă festivi ală orașu’ui Pa
risă s’au bgutu, în locu de cele 800 sticle 
ce stau la disposițiă, cam 1500 de sticle 
de șampania. In opera comică la repre- 
sentațiunea festivă băură doi domni dup.ă 
actul! ala doilea ală operei „Esclar- 
monde11 limonadă și ună pahar! de șam- 
paniă în bufetu. Ei voiră să plătescă, 
der nu li s’au primită banii. Maghiarii 
au fostă în acestă seră și în bufet! ds- 
peții Francesiloră și tote li s’au servită 
gratuita. Abia trecură cinci minute și 
acest! secretă se lăți. Mulțl, forte mulțl 
alergară în bufet! și se născu acolo o 
mare îmbuldelă, așa că în sala specta
torilor! multe locuri rămaseră deșerte.

Astfel! istorisesce cu indiscrețiune 
ună membru ală societății maghiare, 
care a mers! la Turină și Paris!, lu
cruri vădute de elă însuși, ce ară fi pu
tută rămâne tăinuite. Dealtmintrelea 
„frumose11 lucruri s’au petrecută!

Cetățenii ungari în România.
Ministrul! de interne contele Geza 

Teleky a adresată tuturora jurisdicțiuni- 
lori următdrea ordinațiune circulară:

„In urma unei încunosciințărl ce 
mi-a venită dela ministrul! c. r. de es- 
terne, toți străinii, cari petreci în Bucu- 
rescl, decă nu se pot! legitima cum se 
cuvine ori n’au îndestulitbre mijloce de 
subsistență, se isgonescă afară din țâră 
și se trimită sub escortă în patria lori. 
Deorece acestă măsură atinge interesele 
numeroșilor! supuși ungari, s’a stabilită 
între ambasada austro-ungară c. r. din 
Bucuresci și între autoritatea polițienesc! 
de acolo o învoielă, în înțelesul! căreia 
toți aceia, cari nu posedă legitimațiunl 
de călătorii, der a căror! cetățenia un
gară se pote presupune, să fiă duși la 
agenția austro-ungară, unde li-se dă 
ună certificată provisoriu de ședere 
în Bucuresci, valabilă pănă în acelă 
timp!, când va fi cunoscută resul- 
tatulă corespondenței purtate cu au
toritățile din patriă. In casă când 
tractările în astă privință ară ave ca re- 
sultată, că autoritatea competentă din 
patriă refusă a da legitimarea de călă
toria din vr’ună motivă dre-care, respec
tivul! se escorteză pănă la graniță. Ju- 
risdicțiunea se încunosciiuțeză despre 
acesta cu adausul!, de a lua disposițiunl 
corăspuudătore, ca corespondențele ce 
ară sosi dela agenția austro-ungară 
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din BucurescI în afacerea astorfelă 
de individl să se resolve în timpulă 
celă mai scurta posibila. — In fine 
dorescfi a atrage atențiunea jurisdicțiu- 
nilorfi asupra împrejurărei, că între in
divizi ce sunta a se isgoni se potă afla 
numeroși fugari militari și alțl făcători 
de rele, în contra cărora e a se intro
duce procedura legală11.

Procesnlu ilB pressă alu „Lnminătoriiiliii".
Discursulă apărătorului Coriolană Bre- 

diceanu, advocată in Lugoșiu.
(Urmare.)

Der să continuămu. Pasagiulă alu 
treilea din articululă întâiu sună astfeliu: 
„Și cum stăma cu bunăvoința ? Cu multa 
mai rău, decâta cum stăma cu pacea! 
Bunăvoința pare-ni-se că a perita de totu 
în reședințele celoră dela putere, făcendă 
loca răinței! Când noi cerema posibili
tate și mijloce pentru cultură, învățătură, 
limbă națională și drepturi naționale, — 
ni se impune maghiara; când noi spu- 
nemu adeverulu, — ne bagă în temnițe; 
când reclamăma drepturi naturale, când 
aderămă la legea scrisă, viiă și în vigore, 
când pretindema adevărată egalitate de 
drepta, sinceră frățietate, ca să ne pu- 
tema întrăma și noi în acestă țeră și 
să-i putemfl fi spre ajutora, — atunci 
domnii și organele lord ne insultă în 
publica, ne batjocurescd, ne trimită în 
alte țerl, ne tituleză de răi patrioțl, de 
agitatori, de gravitatorl spre alte țerl, și 
tote astea se facă fără nici o sfielă, fără 
nici o temă! Nu este ună unicd cash în 
țeră, ca stăpânirea nostră, ceea ce iau 
dela noi cu puterea esecutivă contribu- 
țiunile țerii, să fi trasă la răpundere pe 
astfeliu de calumniator! fără obrazd !

„Nu e bunăvoință spre noi, — nu e, 
și pace d’a bună11

Cu gravaminele din aceste pasagie 
nu se învinovățesce națiunea maghiară, 
ci sistemulă stăpânirii. Seu doră a învi
novăți nu e dreptă, nu e datorință. civică 
într’und statu constituțională ? Seu doră 
e ] ecatd în Ungaria a spune adevărulă, 
a spune ce te dore, ce este nedreptă ? 
Și pote fi ore în patria nostră o curte cu 
jurați, care ar fi în stare să declare de 
vinovată pe und cetățenă liberă, pentru 
că acesta spune bărbătesce curatulu ade- 
vără, fiă acela chiar și greșela seu pă- 
catulu guvernului? Semțămentulă meu 
constituțională nu este în stare a crede, 
că așa ceva ar fi cu putință.

Și apoi gravaminele cuprinse în a- 
ceste rânduri suntu unuld ca altuld prea 
cunoscute.

I. Dreptuld folosirii limbei, garan
tată în legea pentru naționalități, este 
vătămatd. Durere, însă este faptă, că sub 
guvernuld de acum la fiăcare pasă, la fiă- 
care lege nouă, garanțiele avute încă se 
ștergu sistematice, așa încâtd se pote 
dice, că articululă de lege 44 din 1868 
despre egala îndreptățire a naționalită- 
țilord se pote considera răsturnată din fun
damentele sale. Ce e dreptă, nici acestălege 
nu îndestulesce postulatele egalei îndreptă
țiri, nici ea nu dă naționalitățilord vr’unu 
dreptd importantă, care ar asigura vali- 
ditarea lord politică și desvoltarea națio- 
nalitățilord; — însă și cele puține din 
acea lege, prin cari ni-se recunosce esis- 
tența, în anulă 1868 și mai alesă legile 
aduse sub stăpânirea acestui guvernă 
conțină astfelă de disposițiunî, prin cari 
statoririle din legea de naționalități se 
despoiă de totă puterea și valdrea lord.

II. Apoi gravamenulă, că cultivarea 
națională a naționalitățilord nu se spriji- 
nesce, ci din contră tocmai se împedecă 
numai și numai pentru că e națională, și 
nu maghiară, — durere, acestă grava- 
menu încă este adevărată.

Datorința statului este a înainta cul
tivarea flăcărui cetățend și cetățenii au 
dreptuld a îmbrățișa cultivarea lord na
țională. Acesta nu mai sufere nici o > 
dispută.

întrebă der acum: esistă la noi mă
car und giînnasiu cu limba de propunere 
română, susținută de stată? Nu esistă! 
Insă contribuțiunea aruncată asapra a trei 
milione de Români întră în cassa statului 
și din acela se susțină multe gimnasii 
maghiare; ar fi deci cu dreptd și cu lege 
a susține și o instituțiune culturală ro
mână.

Ecă deră cum stămă cu sprijinirea 
cultivării naționalitățilord. Insă avemă 
dovedi și mai eclatante despre împede- 
carea nisuințeloră nostre culturale. Pe 
lângă cunoscutele cașuri mai vechi ser- 
vescă spre ilustrare următorea făptă ne- 
disputabilă:

a) ministrulă de instrucțiune n’a 
permisă tinerimei române universitare 
din Clușiu înființarea unei reuniuni de 

lectură română, pentru că la universi
tate este „reuniunea maghiară11 ; deci după 
d-lă ministru de instrucțiune reg. pentru 
Români este superflu a cultiva limba 
română, va fi bine a cultiva cea ma
ghiară în loculă celei române;

b) ună altă casă, de totă nou, în
tâmplată în apropierea nostră: în Făget 
inteligența română a vrută să întemeieze 
o societate de lectură, în care scopă a 
decopiată și a tradusă statutele esisten- 
tei casine maghiare și le-a înaintată cu 
totă cinstea on. ministeriu de interne reg. 
ung. — Porunca d-lui Baross sună ast
feliu: „Nr. 26392—1889. Oficiului co
mitatului Oarașă-Severină. Proiectulu 
de statute și adusele sale despre înfiin- 
țânda societate de lectură română din 
Făgetă, înaintate cu raportulă vicecomi- 
telui din 22 Februarie a. c. nr. 5013, le 
retrimită cu provocarea, ca oficiulă comi- 
tatensă să încunosciințeze pe cei intere
sați, că, dedre-ce in Făgetă esistă o reuniune 
cu acelașă scopu, care corespunde in tote 
privințele scopului statorită în§-ulu 2 5 alu 
statutului alu acelei reuniuni, și astfelă re- 
lațiunile locale nici nu pretindă înființarea 
reuniunei din cestiune, deci n’amă aflată 
cu putință a provede cu clausula de vi- 
dimare proiectulă de stătută presentată. 
(Se audă două „eljen^-url din publică. 
Președintele admonieză publiculă a nu 
face nici ună felă de manifestațiune, 
la din contră va dispune golirea salei de 
publică.)

In era stăpânirii absolute sub guver- 
nulă Bach, guvernulă absolutisticu de 
atunci încă a procedată astfelu față de 
Maghiari, de reuniunile de lectură ma
ghiare ș. a. și ce au dish Maghiarii ? I-a 
durută;’au lamentată. Au avută totă 
dreptatea. Și ce facem noi față de asemenea 
procederl vătămătore de drepturi a stă- 
pânitoriloră maghiari? noi încă lamen- 
tămă, ne plângemă, căci ne dore, însă 
pentru aceea ni-se intenteză procesă, vreau 

I să ne osâudescă.
1 Facă-o, și noi încă vomă suferi pe- 
depsa; însă de vină totă numaiguvernulă, 
sistemulă ‘de cârmuire este.

In pasagiulă ală treilea din articolulă 
întâiu se ridică gravamenă și asupra 
împedecării întrebuințării drepturiloră po
litice și asupra vătămării egalei îndrep
tățiri. Și cu totă dreptulă se plânge; 
căci, decă vomă privi la parlamentă seu 
la orl-care terenă alu activității publice, 
orl-care nepreocupată se va convinge, 
că drepturile politice ale naționalitâțiloră 
suntu paralisate și egala îndreptățire vă
tămată. Kossuth încă a declarată. în 
cea mai nouă vorbire a sa în Turină, 
că pe lângă totă progresarea patriei, 
lățirea nemulțămirii, nu mai sufere nici 
o îndoielă, căci mai cu semă în ținuturile 
nemaghiare cumpărarea voturiloru gra- 
seză forte.

Numai singură cu „principiulău e- 
galității politice nu se pote nimeni . în
destuli, ci tocmai pentru că în principiu 
se recunosce dreptulă, vremă să ne și 
folosimu de acelă dreptă, și cu totă 
dreptulă ne plângemă, că suntemă es- 
chișl dela practisarea drepturiloră, despre 
cari și d-lă procuroră afirmă că esistă. 
D-deu să ferescă pururea pe Maghiari 
d’o astfelă de egalitate, pe care siste
mulă de guvernare d’acum o practiseză 
față de naționalități, căci, decă ună gu
vernă mai târdiu va măsura Maghiariloră 
egalitatea cu acea măsură, precum gu
vernulă d’acum măsură d. e. celoră trei 
milione de Români, atunci cele dintâiu trei 
milione de Maghiari n’ară ave nici ună mi
nistru, nici ună secretară de stată, nici 
ună deputată, astfelă nici o universitate, 
nici ună gimnasiu de stată etc., precum 
în faptă n’au Românii sub sistemulă de 
guvernare actuală.

In acestă pasagiu ală treilea incri
minată ală articolului întâiu s’a accen
tuată și motivulă, că de ce se cere spri 
jinirea cultivării naționale și esecutarea 
egalității ; scriitorulă articolului dice : 
„ca și noi să ne putemă întrăma în a- 
cestă țeră, pentru ca să-i fimă spre a- 
jutoră11. . I

Acestă intențiune, credă, ,este cin
stită, corectă și patriotică. Eră decă 
scriitorulă articolului publică în articolă 
însuși pricinele gravamineloră sale, iu- 
tențiunea pretensiuniloră sale, în cuvinte 
limpedl și nerestâlmăcibile, atunci pro
curorului de stată nu-i este iertată a 
numi, a afirma, că acelea ară fi „tendințe 
de agitare păcătose11.

Seu doră on. d. procuroră vrea să 
respingă ajutorulă oferită? Ore astfelă 
să esplicămă motivulă acusațiunei ?

Noi nu vremă! pentru că politicii 
serioși suntă în curată cu aceea, că este 
datorință sfântă și patriotică, pe lângă 
tote rătăcirile, a lucra într’acolo, ca sem
țămentulă frățietății între Maghiari și 
Români să învingă.

Referitoră la articululă primă, de

Crăciună, trebue să accentueză deosebit 
partea încheiătdre, căci acolo se găsescă 
deducțiunile celoră desvoltate în articulă, 
precum și provocarea cătră poporulă ro
mână, ca ce să facă. încheierea sună 
astfelă:

„Pentru noi însă avemă totă drep
tulă că, chiar în peșteră aflându-ne, să 
ne însuflețimă noi între noi și să ne în- 
dulcimă de adevărata pace și bună-vo- 
intă! Si acesta recomandămă noi astădl, 
în presera ajunului și Nascerii Domnu
lui, Româniloră peste totă și fiă-cărui 
sufletă de Română în parte11.

„Să respectămu drepturile, să pur- 
tămă contă de năcasurile și suferințele 
altora, să-i sprijinimă și îndulcimă pe 
cei amărîțl, și pe acestă cale menținemă 
pacea pe pămentă, și să cultivămă bună
voința — între omeni. Să facemă așa, 
precum ne-au învățată ângerii din ceră, 
ca să eșimă când-va — din peșteră!11

Aceste cuvinte calme și consciențiose 
vorbescă de sine; ele descopără pacl- 
nicile intențiunl ale scriitorului articulu- 
lui. Elă sfătuesce și legă de inima Ro
mâniloră: pacea, bunăvoirea, lucrarea 
conformă învățăturii oră ângerescl. Decă 
și acesta este „agitațiune11, atunci apoi 
on. d. procuroră de stată persecută cu 
acusațiunea sa și pe ângerii din ceriu; 
însă, precum nu pote pătrunde în acelă 
locă, în numele eternei dreptăți nici pe 
pămentă nu-șl va pute validita nemoti
vata sa acusare.

După acestea d’abia credu, că ună 
cetățenă câtă de câtă pătrunsă de sem
țămentulă libertății de pressă va fi în 
stare a părtini părerea d-lui procuroră, 
că articululă „Nascerea Domnului11 ar 
involva în sine delictulă „agitațiune?1.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRAW‘.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlin. 13 Augusto. Majesta- 
tea Sa monarchulu austro-ungaru 
Franciscu Iosifu a sositu aici la 5 
6re și 10 minute d. a., pe un timpii 
forte frumoșii. Imperatulfl. Wil
helm II, toți prinții, cancelar ulii 
Bismarck, mareșalulu Moltke și 
întrega generalitate au foștii de 
față la gară. Imperatulu Austriei 
a fostu întempinatu cu multă cor
dialitate. Monarcliii s’au îmbrăți
șată și s’au sărutată de repețite- 
orl, și-au strînsă manile escitațî 
de bucuriă, apoi s’au îmbrățișată 
și sărutată încă odată. Fbrte 
cordială a fostă salutarea din 
partea prințului Henrică și s’a 
observată mai alesă cordialitatea, 
cu care împeratulă Germaniei a, 
îmbrățișată și sărutată pe pre- 
sumtivulă moștenitorii, archiducele 
Austriei, Franciscă Ferdinandă. 
După aeesta a pășită înainte can- 
celariulu imperială principele Bis- 
mark și făcendă ună complimentă 
adencu salută pe. ospețl, cari îi 
întinseră mâna.

Când mulțimea imensă adunată 
înaintea gării a zărită pe împă
rați a isbucnită deodată în stri
găte nesfârșite și cutremurătăre 
de ura, massele enorme de dmenî 
ocupară tbte stradele aclamândă 
mereu pe monarchă în modulă 
celă mai entusiastă. La urările 
mulțimeirăspunse împăratulă Fran
ciscă Iosifă și archiducele Fran
ciscă Ferdinandă cu neîntrerupte 
salutări de mulțămire. Când tră
sura, ce ducea pe ospețl, a întrată 
în porta de Brandenburgă s’a tă
cută salutulă împărătescă cu 101 
salve de tună. Intre necurmate 
ovațiuni împăratulă Franciscă Io- 
sifă a întrată pe sub ună balda- 
chină de aură în castelulu regală, 
unde a fostă salutată în aparta
mentele de susă de împărătesa 
Germaniei și de împărătesa vă
duvă Augusta. Sera la 7 ore a 
fostă prân$ă în iamiliă. Imperă- 
tesa ședea între împăratulă Aus
triei și archiducele Franciscă Fer- 
dinaridu. Nu s’a ținută nici ună 
toastă. La 9y2 sera a fostă mare 
retragere cu torțe din partea tu- 
turoră musiceloră militare.

Parisu, 13 Augustă. Tribuna-

lulăde stată a decisă cu 212 con
tra 51 voturi să se declare com
petentă spre a judeca în procesulă 
Boulanger. Senatorii din drepta 
(monarchiștii) au decisă ca de 
aci încolo să nu mai ia parte 
la deliberările tribunalului de stată.

DIVERSE.
Cuscriă rusă-muntenegrenă. Princesa 

Milița, fiica principelui Muntenegrului, s’a 
cununatu. în Petersburgi! cu marele duce 
Petru ală Rusiei. O altă fiică a princi
pelui Muntenegrului, princesa Anastasia, 
s’a logodită totă în Petersburgă cu prin
cipele George de Leuchtenberg.

Tergulu de fete în India. Chiar îna
inte de asta cu câțiva anliera obiceiulă, 
că fetele mai sărace, der frumose, cari 
nu se puteau mărita în Englitera, plecau 
cu corăbiile în India, unde ;’șl găsiau 
bărbați berechetă, din causă că aici se 
simția multă lipsa de femei. Ele ple
cau singure și multe de-odată, și ori și 
cine lesne ’șl pote închipui responsabili
tatea căpitanului vaporului, cu care mer
geau și care trebuia să supravegheze 
fetele și să le păzescă, ca în lunga loră 
călătoriă să nu facă vre-unî! romană cu 
mateloții ori ceilalți funcționari de pe 
vasă. In India tinerele fete erau întâm
pinate de sute de bărbați, cari le luau 
cu asaltă și cu mia dintre curagiosele 
fete căpătau bărbați bogațl, cu cari peste 
câțl-va ani se reîntorceau în țeră. Se 
scrie acum, că acestă tergă s’a trecută 
și elă, deorece acum suntă și în India 
atâtea fete, încâtă cele din Englitera nu 
mai au căutare.

Câtii cântăresce familia regală spani
olă? In dilele acestea ex-regina Spa
niei a visitată esposiția agricolă din 
Gran-jacint. Ea duse cu sine și pe fiiulă 
său, miculă rege ală țării, Alfonso XIII 
și pe cele două surori ale regelui. S’au 
cântărită cu toții și aflară, că ex-regina 
cântăresce 55 chilograme, intend anta Maria 
Teresia 26, principesa de Austria 21, er 
regele Alfonso 15 chilograme, seu 117 
chilograme cu toții, atâta câtă cântăria 
în dilele ei bune, bunica regelui, Isa
bella II.

D-lă George Eremia și D-șora Vasi- 
lichia Muscă, facă cunoscută căsătoria 
loră, ce se va celebra Duminecă 30 Iulie 
c. lâ orele 8 sera în biserica Olari, Calea 
Moșiloră, în BucurescI.

(DnarsaaBw giseței IBrașovii 
din 13 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Clump. 9.46 Vend, 9.48
Argintă românescă - n 9.43 lî 9.45
Napoleon-d’orI - - - îi 9.48 n 9.51
Lire turcescl - - - 10.7(3 îl 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 îl 9.75
Galbinl îi 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albina116% n 102.— _

r r » &7o n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - . n 122.50 „ 123.50
Discontulă - - - - 6V2--8°/„ pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 12 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.60
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.— 
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 terate de

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112.50 
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.—
Renta de argintă austriacă - - - . 84.80
Renta de aură austriacă ----- 109.60 
LosurI din 1860 ------- 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 909.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI 9.51
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.4772
Londra 10 Livressterlinge - - - . 119.70

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA", 
institiitîî de creditu și de economii 

ZETiliala ZSreiso-vCi.

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

Credite de Conto-Corrent 
cu interese de 6°j0

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

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

co^rcrcr^s"cr.
La postulă de învețătoru secundară, la școla gr. cat. principală 

din Lăpușulă ungurescu (Magyar Lâpos) împreunată cu salariu anu
ală deocamdată 160 fi. se deschide concursă pănă în 31 Augusta a. 
c. st. n. inclusive.

Recursele se se sușternă la subscrisulă pănă la acelă termină, 
căci în l-a Septemvre se va face alegerea.

Deșiu, la 5 Augustă 1889.
G-a-v-rilă Mânu,

139,1 președ. comit, școl. gr. cat. din Lăpușulă ung.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Totodată facemu cunoscută tuturoril D-lorfl abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

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

Administraț. „Gaz. Trans“.

Sosirea și plecarea trennrilorn și Desteloră în BrașonNr. 556-1889. w 140,3—1

Pentru ocuparea postului de învețătoru dirigente la șcăla reu- 
niunei grănițărescî din Cugieru, comitatulă Huniedorei, cu ună sa
lariu anuală de 350 fi. v. a. apoi cuartiră și lemne de focă, prin 
acesta se escrie concursă cu terminulă pănă la 22 Augustă st. n. a. c.

Reflectanții au se-și trămită cererile instruate cu diploma de 
cualificațiune, precum și cu alte documente necesarie la

Comîtetulu administratorii! de fbndulîi și școlele fbștiloru 
grănițerî din regimentulu rom. I la Sibiiu.

A. Plecarea posteloru.
oj 
b) 
<3 
d) 
<3

Dela Brașovă la JReșnovil-Zernesci-Brană : 12 ore 30 m. după amedl 
., „ ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
„ „ în Săcuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ „ la Făgărașul 4 ore dimineța.
„ „ la Săcele: 4 6re dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovă-Zernesci-Brană la Brașovti: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașoviî: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovii: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

Mersulu trenurilor
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

BBwdapesta—ff*redealii Predealft—IBudapesta ^.-Pesta-Âradft-Teîuș Teiwș-Aradia-BS.-Siesta Cojpșa-inica—Sibiiu
Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele

rata

Trenu 
omni
bus

Tronu
mixt |

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rat u

Tren de 
par- 
s6na

Tromt 
mixt

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

I
1

Vârad-Velencze 
F ugy i-Vâs ârh eli 
Mezo-Telegd-
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Ag-liiriș
Ghirbeu
Nădfișel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora
Vințulu de sus® 
Aiud
Teiușă
Crăciunel® 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaș® 
Elisabetopole
Sighișăra
Hașfaleu 
Homorod® 
Âgostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu

Timiș®
JPretlealft

BucurescI

l
4.18

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
61Q' PrcdealvL

Timiș®

Brașovu

Feldidra
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorod® 
Hașfaleu 
Sighișoră 
Elisabetopole 
Mediaș®

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunel®
Teiușă
Aiud®
Vințul® de sus®
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apabida

Clușiu

2.11 Nădășelu 
.2.29 Gîhrbău
1.10 Aghireș®
1.30 Stana
2.14 B. Huiedin
2.54 jCiucia
3.35 jBucia
4.07 Bratca

Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Lndâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

Iîltturfeșii-îjtadosu-BSistrita j

Murăș®-Ludoș® 
Țagu-Budatelecu 
Bistrița

7.30
1.14
1.45
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2,33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

i Viena
'Budapesta

6.221 Szolnok

*)

7.23
Arad îl

O o

c
S' p<
s p
S g.
B’ 
t±> o o g

<1
H o 
r*

Glogovaț®
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipi
Conop
Berzava
Soborșin® 
Zatn®
Gu rasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Or&știa
Șibot®
Vințul® de joșii
Alba-Inlia
Teiușă

ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

T renii 
omni
bus

8.55
9.54

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

11.- 3.4Q|Teiușă 11.24 3.-
7.40 9.30 Alba-Iulia 11.59 3.34

10.42 12.38 Viuțulă de josh 12.30 4.10
3.53 5.36 Șiboth 1.01 4.43
4.29 6.061 Or ăștia 1.32 5.13
4.41 6.18 Simeria (Piski) 2.03 5.47
5.05 6 431 Deva 2.52 6.27
5.17 6 551 Branicica 3.23 6.54
5.38 7.14! Ilia 3.55 7.20
6.05 7.46 Gurasada 4.08 7.32
6.23 7.57 Zamu 4.44 8.03
7.20 8.42 Soborșină 5.30 8.38
7.55 9.11 Berzava 6.27 9.27
8.26 9.39 Conopă 6.47 9.46
8.47 9.55 Radna-Lipova 7.28 10.20
9.11 10.13 Paulișu 7.43 10.34
9.42 10.37 Gyorok 7.59 10.50
9.59 10.53 Glogovaț 8.28 11.16

11.- 11.391 8.42 11.30
11.29 12.01 9.20 12.05
12.02 12.29 Szolnok 2.22 5.10
12.19 12.45 Budapesta 6.- 8.15

1.06 1.24 Viena 1.40 6.05

Trenu 
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică 
Seica mare 
Lomneș® 
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

Sibttu-Ctopșa-niftcft

Sibiiu
Ocna
Lomneș®
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

€u cea’dea - ® soi*heiu<
___ II 9

5.35 Reghinulu sftsescu
6.011===
6 44l’ JlCucerdea 
‘•(glCheța
’■ 'Ludoș®

M.-Bogata 
ternută 
Sânpaul® 
Mirașteul|

®iwuuda(Piski)-E®etfjmșeuSj B®etr®șewi-SflEweB>fla(Piski)'

Avad ai—Timiș® ra

Simeria 6.47
li

11.54' Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.371 Banița 10.17 5.12’
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegfi. 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

O
Tinnișws"»—Aa*adu

J
I

Reghinul-săs.

Oșorheiu

I

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.-

S&egfliinulu stiseseu-
^șorhciu-Cucerdea

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|
7.301

11.51
9.55

Reghinul-săs.
I
iOșorheiu

Bistrița-JSSaareșu-ljQEdoșii

Bistrița 
Țagh-Budatelecil 
Mureșu-Ludoș®

3.—
1

4.30
7.27

H.-|

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnez® drele’ de nopto.

Gtlairișii—Turda

Aradă 6.12 4.12* Timișora 6.25 1.15
Aradul® nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
iNemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Viuga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56

1 Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
. Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișora 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Turda—Otârâsu

Mirașteu 
Sânpaulh 
lernuth
M. Bogata 
Ludoști. 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.—

8.-
9.49

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

Simeria (Piski)-Unied.

Ghirișu 
Turda

III

T î|
9.33 4.19 Turda
9.54 4.40 Ghirișu

Simeria (Piski) 
[Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.0S

Sighișâra—Odorheiu
6.491
^■^^ijSighișdra

Odorheiu

8.29| 3.19
8.501 3.40 -------------  Hjuied.-lsiimeria. (Piski; 

Odoriwiu—Sfighișora j-
===== lUnieddra
6-—Terna
8.56l.Simeria

6.05! Odorheiu
9.12| SighișorăO;

8.501 3.40

9.30
9.56

10.15

I
1

I

*

J I

i 
i

Tipografia A. MUREȘIANIJ, Brașovu,


