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Brașovu, 4 Augusto.
Foile germane vorbescu cu en- 

tusiasmu despre toasturile împă- 
rațiloru Germaniei și Austro-Un- 
gariei, prin cari s’a sigilată din 
nou strînsa amiciția între domni
torii aliațl și oștirile loru.

„Național Zeitung" (fice, că cu
vintele, ce le-au schimbată cei doi 
împerați suntă în adeverii cuvinte 
germane. S’au făcută—adauge nu
mita fbiă—destule încercări de a 
sparge alianța încheiată, în cei $ece 
ani din urmă în Berlină ca și în 
Viena. Pentru totdeuna înse au 
primită aceia, cari se portă cu 
gândulă acesta, acuma în castelulă 
dela Berlină respunsulă: „celă ce 
voiesce se fiă amiculă Germaniei, 
trebue se fiă și amiculă Austro- 
Ungariei, decă nu — nu! și vice
versa. “

Celelalte foi berlinese, în frunte 
cu organulă lui Bismarck, accen- 
tueză asemenea marea importanță 
a cuvinteloră împărătesei și sus
țină, că alianța încheiată de cei 
doi împerați pe temeiulă unei „în
frățiri și cameraderii nedisolubile" 
a ambeloră armate, este cea mai 
sigură garanțiă de pace."

Modulă demonstrativă, cu care 
Germanii tocmai acum voiescă se 
dea o deosebită greutate alianței 
și înfrățirei dintre oștirea germană 
și austro-ungară, ne face se cre- 
demă că în constelația de față a 
lucruriloră politica germană voiesce 
se impună prin acesta, arătândă, 
că planurile dușmane Germaniei 
n’au prospecte de reușire.

Totă cu scopulă acesta se asi
gură mereu în pressa germană, 
că împăratului Wilhelm i-a suc- 
cesă de a dobândi, deși nu o ali
anță cu Anglia, der totuși o în
semnată apropiare a acesteia de 
liga de pace.

In momentele de față este înse 
de-o deosebită importanță părerea 

ce răsuflă ca ună firu roșu din 
articulii foiloră germane, că alianța 
de față între Germania și Austro- 
Ungaria este capabilă de a se‘în
tări și mai tare, decă nu în ce 
privesce „semțâmintele", atunci 
în ce privesce „forma“.

„Național Zeitung” îșl esprimă 
firma speranță, că alianța de față 
desvoltându-se din ce în ce mai 
multfi va face cu timpulîi acele 
progrese, de cari are lipsă „spre 
a căpăta o formă mai perfectă de 
drepții publicu.”

Este o dorință vechiă, a cance
larului germanu ca Austro-Unga
ria să între intr’o' legătură de 
stată durabilă cu împărăția ger
mană, formândă astfelu cu pute
rea ei armată o parte integrantă 
a oștirei germane.

Se ’nțelege, că o asemenea des- 
voltare a alianței s’ar pute face 
numai sub egida ideei de statu 
germane. Așa îșl gândesce foia 
amintită negreșitu viitorea ei des
fășurare, când accentueză că cu
vintele rostite de ambii monarch! 
au fostă „cuvinte germane".

Aspirațiunile aceste germane 
însă, precum amă arătată, vină în 
conflictă cu aspirațiunile popore- 
loră negermane, cari formeză trei 
din patru părți ai locuitoriloră mo- 
narchiei nostre.

Nu scimă der cum va face 
progresse alianța germano - aus
triacă „în spiritulă poporațiunei 
ambeloră împărății", când ideia 
ei conducătbre este numai ger
mană și când spiritulă ce-o însu- 
flețesce este numai germană. Unde 
rămână interesele de sine stătă- 
tore ale monarchiei habsburgice, 
care este ună imperiu poliglotă și 
care în desvoltarea sa pâte fi nu
mai împedecată prin aspirațiunile 
germane ?

IDTZST
Proclamarea independenței Bulgariei.
In dilele din urmă s’a răspândită 

sgomotulă, că la 2(14) Augustă, aniversa
rea suirei pe tronă a principelui Ferdi- 
nandă, are să se proclame indepndența 
Bulgariei. Cu idea acesta a venită mai 
ântâiu fdia rumeliotă „Plovdiv11. Foile 
guvernamentale bulgare însă „Bulgaria14 
și „Svoboda" au respinsă acestă ideă, și 
în fine n’a întârziată nici „Plovdiv11 a 
Zice că, decă interesulă patriei cere, patri 
oții bulgari trebue să renunțe deocamdată 
la proclamarea independenței.

Ministrulă președinte bulgară Stam- 
bulov a și trimisă o cerculară telegra
fică cătră toți prefecții, ca să împedece 
orî-ce mișcare a poporului, care ar țînti 
proclamarea independenței Bulgariei.

Acum comunică foile, că acestă pro
clamare s’a amânată numai pentru scurtă 
timpă și că ea totă se va face în cu- 
rândă.

Demonstrații pentru Creteni.

In Atena s’au întâmplată încăerărl 
din causa cestiunei cretane, cu care oca- 
siune pe ună gendarmă l’a costată vieța. 
Câțiva Creteni în unire cu mulțime de 
poporă răsvrătită au încercată să facă 
înaintea palatului ministrului-președinte 
Trikupis o demonstrația în favorea Cre- 
teniloră. D-lă Trikupis se opuse do
rinței demonstranțiloră de a eși pe bal- 
conă și a ține o vorbire. Acestă atitu
dine a ministrului grecescă se pote 
atribui efectului răspunsuriloră ce le-a 
primită guvernulă din Atena dela puteri. 
Intre aceste răspunsuri se pare, că ală 
guvernului engleză a fostă celă mai 
hotărîtă, căci, precum spune o telegramă 
din Constantinopolă, în răspunsă se 
Zice, că o intervenire a Greciei s’ar 
considera ca o declarare de răsboiu 
Turciei.

Noulu trimisă austro-ungaru în Belgradă.

Noulă ambasadoră austro - ungară 
pentru Serbia br. Thoemmel șl-a presen- 
tată hârtiile sale de acreditare regenților 
Protici și Belimarkovici în presența minis
trului de esterne generală Gruici, într’o 

audiență solemnelă, la care s’a observată 
ceremonialulă obicinuită. Br. Thoem
mel arăta mai ântâiu, că a fostă trimesă 
ca ambasadoră pe lângă regență în lo- 
culă d-lui de Hengelmuller. Elă mai ac
centua, că este însărcinată de a mani
festa la orî-ce ocasiune acea amicițiă 
sinceră și binevoitdre, ce a dovedit’o 
Austro-Ungaria în totdeuna față cu Ser
bia. Elă va stărui spre a se susține ami- 
cabilele raporturi de vecinătate, dictate 
de mulțime de interese cu Serbia, și pă
trunsă de acesta misiune va face totă 
spre a corespunde intențiuniloră înaltu
lui său domnitoră. Regentulă Protici i-a 
răspunsă în numele regenței Zicendă, că 
regența ia la cunoscință cu mulțămire 
asigurările de amicițiă ale guvernului 
monarchiei învecinate: mulțămesce și am
basadorului, pentru că este gata a cul
tiva raporturile amicabile între cele două 
state, pe cari și regența le consideră 
că fiindă în interesulă loră, căci este 
convinsă despre importanța acestoră ra
porturi. Ambasadorulă pote conta pe 
sprijinulă regenții și a guvernului sâr- 
bescă, pentru ca să se susțină și cultive 
raporturile amicabile esistente.

Foile cehe și alianța germană-austriacă.
rHlas Baroda11 Z^ce> că împrejura

rea, cumcă întrarea împăratului în Ber
lină s’a făcută tocmai în Ziua jubileului 
de 10 ani a cabinetului Taaffe, se con
sideră de mulțl mai multă ca o simplă 
întâmplare și se vorbesce despre influința 
alianței germane-austriace asupra ra- 
porturiloră interne ale Austriei. Foia 
cehă declară, că trebue să ia cea mai 
hotărîtă posițiă în numele poporului 
cehă în contra comentarieloră, care vin- 
dică alianței germane vre-o influință asu
pra raporturiloră interne austriace.

„PolitiD1 Q& popdrele neger
mane ale monarchiei nu suntă nici de 
cum in posițiune de a cuprinde alianța 
germană-austriacă, ca ună legată ală 
istoriei. Ele privescă în ea mai multă 
esclusivă numai ună resultată ală cons- 
telațiuniloră politice temporale, care au 
adusă la cale o cooperare a ambeloră 
imperii pentru scopuri anumte. Condi-
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Intelnirea mea la Bncurescl cu uoetnlii Eminescu.
ii

In erna anului 1884 m’am întorsă 
la BucurescI și ml-amă luată cu chiriă 
două odăițe în fundulă curții casei lui 
Resch din calea Victoriei.

Alăturea era casa lui Merkusch, o 
zidire mare, fără stilă și fără semetriă, 
avândă două fațade: una spre Calea Vic
toriei și alta spre strada Academiei, și 
în care, ca și într’o casarmă, locuiau mai 
multe sute de chiriași de tote felurile și 
de tote nemurile.

In liniă dreptă cu locuința mea, me- 
duina era formată dintr’o curte ca ună 
arcă din care se înălțau printre negre, 
vechi zidiri nisce acațl stufoși, cari cu 
frunZa loră desă adăposti au vera odăile 
din dosă de arșița sorelui.

Peste uliță, în strada Academiei, sta 
tristă și puști ă Biserica dintr’o <p, care, 
în urma împuținării proprietariloră și 
locuitoriloră Români în acea stradă, 
astăZl numai are decâtă trei poporenl: 
popa și duoi ctitori.

Din josă de biserică suntă sgomo- 

tosele localuri : Grădina Stavri, astădl- 
botezată „Lieder-Tafîel“,și Grădina Rașca, 
unde cei cari dormă Ziua petrecă noptea 
la musica lăutariloră și la jocurile cântă- 
rețeloră internaționale.

In vera anului 1888, târZiu noptea, 
se îngâna cu luna o raZă de lumină, ce 
străbatea pe căpătâiulă meu, printre frun- 
Zele arboriloră, dintr’o odaiă dosnică, a 
cărei ferestră era împotriva ferestrei mele.

La începută credeamă că s’a mu
tată în vecinătatea mea ună evlaviosă 
ortodoxă din insulele Ionice, la care de 
obiceiu arde candela cu untă-de-lemă totă 
noptea d’asupra iconei Maicii-Domnului, 
și numai târdiu amă aflată, că celă care 
priveghia în acea singurătate era auto- 
rulă Rugăciunii unui Dacii:
Gonită de totă lumea prin anii mei se trecu 
Păn’ ce-oiu simți, că ochiu-ml de lacrime e secă, 
Că’n orî-ce omă din lume un dușman mi-se nasce, 
C’ajungă pe mine însu-ml a nu mă mai cundsce, 
Că chinulă și durerea simțirea-mi a’mpetrit’o, 
Căpotusă-ml blestem mama,pe care am iubit’o — 
Când ura cea mai crudă mi s’ar părea amoră, 
P6te-oiu uita durerea-mi și voiu pute să moră.

Era poetulă Eminescu, care res
pinsă de totă lumea ședea gânditoră 
noptea întregă, Ziua întregă, pe căpă- 

tâiulă patului la o mesă mică de bradă, 
pe care ardea o lampă într’o odaiă as
cunsă în fundătura unui coridoră întu- 
necosă din casa lui Merkusch.

Se împliniseră cinci ani dela Ziua 
tristă, în care amicii săi cei mai apro- 
piațl l’au condusă cu o nesfârșită durere, 
la 26 Iuniu 1883, în casa de sănă
tate a D-rului Suțu din BucurescI, și 
ardea focă inima în mine de dorulă de 
a’lă revede.

In momentulă, în care poetulă pri- 
mindu-mă a deșchisă ușa încuiată pe 
dinănuntru, am v^Zută cu ochii mei sără
cia, și părăsirea, în care se găsia și 
care e accentuată în poesia sa Singură
tate :

In odaiă prin unghere
S’a țăsută păinjenișă,
Și prin cărțile în vravurl
Uumblă șorecii furișă.

Ah! de câte-orl voit’am
Ca să spendură lira’n cuiu
Și ună capătă poesiei
Și pustiului să puiu !
Pe-o căldură africană, care părea, 

că aprinde pământulă la BucurescI, po
etulă era îmbrăcată în haine grose și 
tocite de postavă săină călugârescă, 

cu ghetele rupte, cu cămașa nes
chimbată, îngrijată că’lă dă afară, nea- 
vândă cu ce plăti chiria, și luptându-se 
cu fomea și cu nedurmirea.

Ah! Domne-D6mne! Pe când din 
sudorea poporului Română aceia, cari 
esploateză țera, trimetă bani cu ferdela 
pentru întocmirile din Grecia, pentru 
reedificarea orașeloră în Ungaria, pentru 
asilurî de gușați în Știria, pentru inter
natele jidovescl în t<5tă lumea — în ace- 
lașă timpă celă mai mare poetă filosofă 
ală Româniloră inebunia de miseriă în 
mijloculă marelui BucurescI înțesată cu 
cetățeni d’ai universului, filantropi cu 
streinii și vitrigl cu Românii!

Decă regimulă de păn’acum, de li
bertate fără naționalitate, nu va înceta:

Vai de bietă Română sărăcuță!
Indărătă totă dă ca raculă,
Nici îi merge nici se’ndemnă,
Nici îi este tomna tdmnă,
Nici e vera vâra lui
Și-i streină în țera lui!1)

L’am găsită scriindă la o piesă în- 
tr’ună actă: Lays, subiectă luată din

’) Eminescu: Doină populară, scrisă la 5 
Iunie 1883, cu ocasiunea înnaugurării la Iași a sta- 
tueilui Ștefană Celă Mare. „Convorbirii Literaro" •

r
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țiunile acestei cooperări suntă stipulate 
în tractată. Alte îndatoriri afară de 
cele prescrise în acestă tractată n’are 
nici una din părțile interesate, nici drep
turi, nici pretențiunl nu au, care ar fi 
să se îndeplinesc ă pe contă streină sub 
pretextulă alianței. Așa înțelegă Cehii 
însemnătatea politică a alianței austriace- 
germane.

Boulanger — „vinovată*.
Scimă că tribunalală de stată fra .• 

ceză a declarată vinovată pe generalulă 
Boulanger. După ce senatorii din dreptă 
s’au retrasă, maioritatea republicană com
pusă din peste 200 de senatori a hotărîtă, 
că tribunalulă de stată este competentă 
a judeca asupra tuturoră puncteloră 
acusațiunei și îndată a și procedată la 
esaminarea fapteloră imputate acusatului. 
Privitoră la complota generalulă Boulauger 
a fostă declarată vinovată cu 206 voturi, 
șese senatori abținându-se dela votare, 
er privitoră la atentată cu 198 contra 
10 voturi. Condamnarea pentru atentată 
s’a făcută pe basa coloră întâmplate la 
gara din Lyon, unde în 8 Iulie 1887, 
când generalulă a plecată spre a’șl lua 
comanda în Clermont-Ferrand, s’au fostă 
adunată 40—50,000, spre a împedeca 
plecarea lui. Acusațiunea susține, că 
generalulă a pusă la cale însuși acestă 
mișcare, cu scopă de a pune mâna pe 
puterea statului. In adevâră mulțimea 
striga necontenită: „Nu-i ertată se plece! 
La Elisee cu elu“ ! (Elisee se numesce 
palatulă președintelui republicei). Bou
langer ar fi putută să se retragă dina
intea manifestațiiloră acestea, der elă 
aștepta pe anarchiștl, cari îi promiseră 
aprijinulă, însă nu veniră. După ce îi 
succese apoi poliției să împrăștie mul
țimea, duoi agențl de polițiă și șefulă de 
stațiă l’au făcută pe Boulanger să pără- 
sescă Parisulă pe o locomotivă. — Tri
bunalulă de stată a declarată și pe 
Dillon și Rochefort vinovațl ca complici 
la complotă. In urma urmeloră se va 
vota asupra mesurei pedepsei totă no
minală.

Boulanger — condamnată.
In 14 Augustă sera la 7 ore a ce

tită președintele tribunalului de stată 
sentința, prin care Boulanger, Dillon și 
Rochefort suntă condamnați la deportațiune 
inir’o fortăreță și la plătirea speseloră 
procesului. Tribunalulă de stată a de
clarată totodată pe .gen. Boulanger vi
novată de a fi suprimata și înstrăinată 
hani publici și n’a primită nici o împre
jurare atenuantă.

SUIRILE yiLEL
Regele României, împreună cu prin- 

țulă moștenitoră, întorcându-se în țâră, 
va trece pe la gara Brașovului cătră 
Predelă în urma unei nouă disposițiunl 
Duminecă dimineța, er nu mâne Sâmbătă.

* A *

Uîlă binefăcătorii. Alexandru Bon- 
naz, episcopulă diecesei romano-catolice 
de Cianadă, cu reședința în Timișora, a 
încetată din vieță. Binefacerile acestui 
episcopă suntă necomparabile. Peste 
ună milionă și două sute de mii fi. a 
dăruită spre scopuri de binefacere, peste 
42 biserici, locuințe parochiale ș. a. a 
zidită și reparată. Nu se scie încă ce 
va fi mai dispusă prin testamentă. Bon- 
naz a fostă francesă.

* * *
Filoxera s’a mai constatată și în vi

ile dela Văltită în comit. Ternavei-marI; 
apoi în Huedină, Chetișă, Fildu de mij- 
locă, Bichelată, Farnașă, Jobocă, din 
comit. Coșiocnei.

* * *
De-ale Kulturegyletului. Secretarulă 

de pănă acum ală acestei reuniuni, con- 
siderându-se „muuultele aafacerl44, va fi 
în viitoră numai „purtătorulă agitațiunei 
spiritualeer pentru lucrările de cance- 
lariă se va numi ună nou secretară.

Ei, vedl așa, ce totă cu mâța ’n 
sacă! Spuneți curată, că agitați.

* îfî *
Epidemia de vite. Intre bivolii din 

Roșia s’a ivită o bolă, căreia i-au cădut 
jertfă pănă acum optă bivoli.

Procesul!! de presă ain „Lmniiiătornlni11.
Lăsămă să urmeze adl, după „Lu- 

minătorulă11, discursulă de apărare ros
tită în limba română de acusatulă Ionii 
V. Biircianu:

La cele ce onorab. d-nă apărătoră 
avu bunătate a desvolta întru combaterea 
acusațiunei, ridicate contra mea, am să 
mai adaugă încă numai unele puține. 
Mărturisescă, că ocestă acusațiune este 
forte gravă, căci, în cele din urmă, ea 
involvă în sine cea mai grea învinovă
țire ce se pote face unui cetățenă li
beră într’ună stată constituțională; în
vinuirea : d’a fi lucrată contra țării pro
prie. Insă acestă învinuire, mă grăbescă 
a adauge numai decâtă, pe câtă este de 
lipsită dela începută pănă la sfârșită de 
orl-ce temeiu reală și legiuită, pe atâtă 
este deci și de vătămătore și apăsătore 
pentru mine.

La astfelă de acusațiune nu potă, 
nu-mi este iertată să tacă. Decă con- 
sciința-ml, asupra căreia puterea ome- 
nescă nu pote substitui înrîurința divină, 
m’ar fi admoniată cândva în nepretențiosa 
mea activitate publică de 20 de ani în- 
coce ; decă m’ar neliniști câtă de câtă cu 
acestă prilegiu, n’așă ave cutezanța să-mi 
ridică privirea la lume, n’așă ave tăria 
să grăiescă așa precum vedeți și audițl 
că o facă.

Considerândă mancitatea și golă- 
tatea motivării acusațiunei contra mea, 
mai că n’așă găsi nici o trebuință de a 
mă mai apăra. Insă din respectă cătră 
legile esistente și din stimă cătră D-vos- 
tră, judecătorii mei, cari, ce e dreptă, 
pănă în momentulă acesta nici nu ne-amă 
vădută și cu atâtă mai puțină ne-amă 
cunoscută unulă pe altulă prin vr’o ma- 
nifestațiune a esistenții nostre în acestă

lume mare, deși suntemă vecini câtă de 
apropiațl, sunt dătoră să vă dau în pu
ține cuvinte trebuinciosele deslușiri, refe- 
ritore la substratulă acestui procesă de 
pressă, pentru ca cu atâtă mai sigură și 
mai clară să vă fiă cu putință a vă de
clara în acestă causă. Mai departe, se 
pricepe, este treba consciinței D-vostră 
ea cetățeni, cărora, trebue să credă, ase
menea vă zace la inime sortea acestei 
țări locuite și susținută de mai multe 
popore lucrătore de sute de ani și pu
rurea credinciose.

La ascultarea mea prealabilă din 2 
Aprilie a. c. la on. tribunală reg. din 
Timișora am depusă și subscrisă în pro- 
cesulă verbală, spontaneu, neînfluințată 
și din convingere :

că eu nu suntă autorulă intelectuală 
ală articoliloră încriminați ;

că traducerea în limba maghiară din 
limba originală română a aceloră articoll 
încriminați, cari formeză baza acusațiu
nei procurorului de stată contra mea, 
nu este autentică, nu este esactă, nici 
corectă nici în privința gramaticală, nici 
în privința spiritului și a tendenței ar
ticoliloră originali românescl, ceea ce u- 
șoră a putută contribui la ducerea în e- 
rdre a d-lui procuroră, care de altcum, 
însuși trebue să scie perfectă în alelim- 
bei române decă are să intenteze pro
cese producteloră limbei românescl; și

că n’am avută intențiune a agita seu 
a ațîța la ura contra poporului seu a na
ționalității maghiare, ci tocmai din contră.

Tote aceste declarări ale mele le-am 
și dovedită întru câtă mi s’a admisă la 
o așa 3curtă și grabnică ascultare pro
tocolară, alăturândă procesului verbală 
acte și date concrete, cari credă, că și 
acuma se voră găsi acolo.

Articulii încriminați au apărută se
parată din diferite incidente ; cu tote 
acestea d-lă procuroru de stată s’a vă
dută silită a nu le separa, ci a le con
topi și mesteca în actulă de acusațiune, 
părându-i că astfelă va fi în stare a fă
uri o acusațiune mai impunătore, mai 
motivată, ceea-ce însă dovedesce pre lim
pede numai neputențioșia și netemeini
cia acusațiunei, căci decă părțile singu
ratice suntă neputențiose și netemeinice, 
nici colecțiunea loră, nici forostoirea loră 
nu pote fi altcum.

Articululă „Nascerea Domnului “ s’a 
scrisă din incidentulă Crăciunului gr. or., 
eră de basă și cinosură i-a servită arti
cululă apărută din acelașă incidență, a- 
decă la Crăciunulă rom. cat., în n-rulă 
355 ală fdiei „BudapesterTagblatt11, din 
pena d-lui conte Albert Apponyi. Arti
cululă „Anulă Nou14 i-a servită de firă 
conducătoră și de temeiu articululă apă
rută mai nainte în n-rulă 1 ală foiei 
oficiose „Nemzet44, scrisă tocmai de vi
cepreședintele d’atuncl ală dietei din Bu
dapesta, adecă de d-lă Horvath G-yula.

„Luminătoriulă14 însS, ca organă ală 
poporului Românescă amărîtă pănă peste 
capă și nemulțămită pănă în adânculă 
sufletului sâu de nedreptățirile și apăsă
rile, ce acestă poporă îndura de cătră 
inumanulă și greșitulă sistemă politică 
d’acum ală guvernului, „Luminătoriulă“, 
se pricepe, n’are vreme nici chiămare 
d’a se ocupa în rândulă ântâiu de ușura
rea sorții sclaviloră din Africa centrală, 
ci de a Româniloră. Deci precum acei 
doi luceferi politici maghiari au scrisă 
acele contemplațiunl ale loră, din punctă

de vederea lă intereseloră partidului loră, 
astfelă și „Luminătoriulă14 simplu a 
aplicată unele părți din scrierile aceloră 
politici maghiari la sortea și starea ac
tuală a poporului românescă. (Va urma.)

ZESaportnliA
adunărei generale anuale a „Despărțământului Sil- 
vaniei" ala „Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului românit", și a 

„JReuniunei femeiloră române selăgene".

Valorea unui poporă atârnă dela 
cultura sa. Acesta e ună lucru atâtă 
de constatată, încâtă nimenea nu se pote 
îndoi despre adevârulă lui. Istoria ne 
convinge, că ună poporă numai pănă 
atunci pote esista între celelalte popore, 
pănă când progreseză pe calea culturală 
dimpreună cu acestea, — îndată ce stag- 
neză seu chiar dă înapoi, dispare înce- 
tulă cu în cetulă contopindu-se cu altă 
poporă mai cultă decâtă densulă, și în 
urmă piere cu totulă și se dă uitărei, 
ori decă nu, atunci celă multă rămâne 
o tristă amintire despre densulă.

Deci ori-care națiune, care nu vrea 
să fiă înghițită de alte națiuni, orl-care 
națiune, care vre să trăiescă, și să joce 
ună rolă ore-care în lumea asta, are im- 
periăsă necesitate, de a se îngriji de 
acele mijloce, prin cari să se pătă ridica 
la acelă nivelă ală cui turei, de unde să 
privescă fără frică și gelosiă la celelalte 
națiuni.

Der eu nu am de scopă a vorbi 
despre influința educațiunei, ci scopulă 
meu este a vă descrie decursulă adunării 
generale a „Despărțământului Silvaniei44 
ală „Associațiunei transilvane14, precum 
și a „Reuniunei femeiloră române se
lăgene11 :

Adunarea s’a ținută în 6 Augustă 
st. n. în comuna Trăsnea. Cu plăcere 
mărturisescă, că nu m’am înșelată în 
așteptări, căci încă desă de dimineță în 
diua adunărei, pe stradele acestei co
mune unduia o mulțime de ospețl, sosiți 
din tote părțile Selagiului, ba și din co
mitatele Satu-mare, Dobâca, Clușiu și 
din alte părți ale Transilvaniei.

La orele 8 dim. ne adunarămă cu 
toții la biserică pentru invocarea Spiri
tului Sfântă. După terminarea serviciu
lui divină, cam la orele 10 a. m , vedemă 
îndesuită biserica de străini și săteni, 
unde avea a se ține ședința. Nu peste 
multă, Președintele „Despărțământu
lui11 Revdss. D-nă Alimpiu Barbolo- 
viciu, vicariulă demnă ală Silvaniei, ocu- 
pându-șî scaunulă între urările de „să 
trăescă11 ale publicului presentă, dechiarâ 
de deșchisă ședința prin o vorbire aco
modată și bine simțită. îndată după aceea 
se procede la esecutarea programului. 
D-lă președinte rogă pe d-lă secretară 
ală „Despărțământului14 Andreiu Cosma 
a’șl face raportulă. Se alege o comisi- 
une pentru încassarea taxeloră dela mem
brii vechi și pentru înscrierea membri-

clasica anticitate și pe care terminându-o, 
cam pe la începutulă lunei lui Septem- 
vre 1888, a presentat’o ilustrului profe- 
soră T. L. Maiorescu.

Lucrarea, se dice, că s’ar fi cetită 
în cerculă societății literare „Junimea* 
și unii ară susțină, că ar fi localisată, 
păstrândă chiar numele personeloru din 
Lays, piesă francesă a lui Emile Au- 
gier.

Chiar așa fiindă, scrierea însă, avendă 
0 incontestabilă valore literară pentru ad
mirabila și originala frumseță de formă 
a versuriloră, merită solicitudinea nos- 
tră să fiă dată publicității.

Elă, ca și Leopardi ală Italieniloră, 
îșl căuta idealulă în timpurile trecute, 
și pentru a reînvia virtutea străbună, 
vorbla cu mărețele umbre ale Basarabi- 
loră și Mușăteștiloră, er cu pena sa mă- 
estră, relevândă scripturile de aurii ro
mâne din trecută în comparațiune cu sgâ- 
riiturile Epigoniloră din pr esență, cari 
precupețescă cu cartea ca și neguță
torii cu marfa, esolama durerosă:

Erft noi? noi epigonii? . . . Simțiri reci, 
harfe sdrobite,

Mici de dile, mai! de patimi, inimi bătrâne: 
urîte,

Mășcl rîdende puse bine pe-unu caracteră 
inimi cu;

Dumnedeulu nostru: umbra, patria nostră: 
o frasă,

In noi totulă e spoială, totă e lustru fără 
basă;

Voi credeați în scrisulu vostru, noi nu cre- 
detnu în nimica.

Privindă apoi în jură de sine și vă- 
dendă o plutocrațiă cosmopolită și fără 
inimă, unită cu o burghezia oportunistă, 
spre a face legi pentru cei săraci, elă 
revărsa ca și o stea aprinsă o radă de 
lumină în calea timpiloră ce vină și, în- 
demnândă clasele muncitore c’ună tonă 
suverană, le comanda:

Sdrobițî orenduiala cea crudă și nedreptă, 
Ce lumea o împarte în miseri și bogați. 
Atunci când după morte resplatanu v’așteptă, 
Faceți ca ’n astă lume să aibă parte dreptă 
Egală fiă-care, și să trăimă ca frați!

Din firea lui fiindă cu multă mai 
ambițiosă decâtă sâ fiă vanitosă, succe
sele literare nu’lă încăldiau, laudele nu’lă 
mângăiau, defăimările nu-lă turburau și 
Criticiloru sei, cu o desprețuitore nepă
sare, le răspundea:

Critici voi, cu flori deșerte, 
Care rode n’ațl adusă, 
E ușorii a scrie versuri, 
Când nimicii nu ai de spusă.

Spre a pute analisa și comenta scrie
rile lui Eminescu în comparațiune cu si- 
tuațiunea politică, socială și literară, în 
care se găsia națiunna în dilele sale, s’ar 
cere să facă o carte întregă.

Numai când s’ar pute tote spune, 
câte ar fi de cjisn. în privința neajunsu- 
riloră poetului, care rătăcia printre noi, 
fără speranță și perspectivă de a’șl pute 
crea o esistență asigurată, fără de a găsi 
în ramura lui ună terenă de activitate, 
sj re a’șl pute manifesta capacitatea, în- 
tr’o epocă, în care poporulă gemea sub 
apăsarea unei păture suprapuse, în care 
gustulă pentru literatura națională nu era 
desvoltată, în care Mecenați pentru în- 
curagiarea arteloră frumose nuesistauși 
în care geniulu la Români era o nenoro
cire, — atunci și numai atunci ară ave 
cuvântă sâ se pronunțe în deplină cunos- 
cință de causă căpătuiții noștri optimiști : 
decă poetulă Eminescu a fostă ună cu
getătorii pesimistă, seu nu ?!

In interesulă istoriei literature]’ nos-

tre, înainte de a termina, voiu mai aminti 
câteva date biografice.

Mihailă Eminescu s’a născută din 
părinți săteni români, în comuna rurală 
IpotescI din județulă Botoșani, unde, după 
cum dice bardulă dela MircescI;

La ală Moldovei dulce sore
Cresce flore lângă flore.

A urmată clasele liceale în Cernă
uți, fiindă crescută de înfocatulă naționa
listă,neuitatulă profesoră Arone Pumnulă, 
de origine Oltenă din Cuciulata în Țera 
Făgărașului, și care ,în frunte cu frații 
Hurmuzachi și cu alțl boerl și învățațl 
ai țărei au întemeiată Juna Bucovină, 
reînviindă în patria lui Ștefană celă Mare 
literatura română.

In anulă 1866, tânărulă Eminescu 
era studentă în a Vl-a clasă liceală în 
Roma-mică, dintre Târnava-mare și Târ- 
nava-mică, fiindă în acelașă timpă și bi
bliotecară la biblioteca studențiloră dela 
liceulă din Blașiu.

După terminarea studieloră liceale, 
trecândă la sfârșitulă anului școlară 1868 
prin Sibiiu, distinsulă nostru istorică N. 
Densușianu i-a procurată cele necesar
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loră nuoi. Darea raportului despre sumele 
încassate rămâne în sarcina d-lui secre
tară.

După acestea urmeză cetirea unei 
frumose disertațiunl din partea d-lui An- 
dreiu Cosma, despre „Necesitatea isto
riei naționale11, dândă locă și unei epis
tole a răposatului episcopii Lemenyi, 
adresată nemuritorului vicariu de atunci 
aid Silvaniei Șuluță, aflată în Archivulă 
vicarialfl din Șimleulă Silvaniei ; accen
tuezi d-lă disertante, că acestă nobilă 
sarcină ar fi de dorită să o îmbrățișeze 
în deosebi preoții, ca unii, cari stau în 
nemijlocită atingere cu poporală și cu 
archivele bisericiloră române, ca lăsândă 
aceste documente interesante generațiu- 
niloră viitore, să se pdtă completa isto
ria nostră națională. In fine fostulă se
cretară a-lă despărțământului11 și ală „Re- 
uniunei femeiloră române sâlăgene", 
espirândă cei trei ani pe câtă timpă a 
fostă alesă îșl dă abdicerea, rugândă 
adunarea ală absolva de acestă sarcină 
plăcută, astfelă la recomandarea D-sale 
se alege ună nou secretară, în persona 
d-lui Dr. Ioană Nechită. D-lă preșe
dinte rogă în urmă pe membrii a hotărî 
loculă unde se să se țină în anulă vii
toră adunarea „Despărțământului"; la 
propunerea d-lui Georgiu Popă se pri- 
mesce cu cea mai mare plăcere Supurulă 
de susă. Finindu-se agendele de per- 
tractată, ședința se ridică.

Retrăgându-se biroulă „Despărță
mântului din Silvania11 ală „Associațiunei 
Transilvane11, presidiulă îlă ocupă ună 
nou birou, a căruia ivire în sală produce 
cea mai adâncă liniște, îndreptându-șl 
fiăcare privirea asupra lui. Este biroulă 
„Reuniunei femeiloră române selăgiene11. 
Scaunulă presidială îlă ocupă o adevărată 
matronă română. St. d-nă Clara Mânu, 
încunjurată de d-nele Maria Cosma vice- 
presidentă și Emilia Popă cassiera 
„Reuniunei11. D-na președintă, cetindă 
ună frumosă cuvântă de deșchidere, 
declară ședința de deșchisă. D-lă Se
cretară raportezi, spunendă între al
tele, că mobilarea școlei române de fe
tițe, înființată din fondulă „Reuniunei11 
în Șimleulă Silvaniei, s’a făcută din co
lectele particulariloră devotați causeloră 
naționale române, rămânendă astfelă 
neatinsă fondulă „Reuniunei11, care alt
cum ar fi fostă lipsită de vre-o 800 fl. 
v. a. D-lă secretară mai atrage aten
țiunea publicului și asupra împrejurării, 
că cu începutulă cursului școlastică voră 
fi înscrise elevele pe lângă o taxă de 
înscriere forte moderată în sumă de 3 fl. 
— care este de totă bagatelă în raportă 
cu lipsele materiale, cu cari are a se lupta 
„Reuniunea11 pentru susținerea școlei; o 
recomandă mai departe sprijinului pu
blicului română, amintindă și aceea, că 
d-loră se voră îngriji de cuartire câtă 
se pote de eftine și bune. D-na preșe-

și, înlesnindu-i călătoria, l’a recomandată 
părintelui Bratu din Rășinari, care, os- 
pătându-lă în modulă cum numai preoții ro
mâni din Ardelă sciu să cinstescă și să ome- 
nescă pe școlarii Români, l'a trecută în R - 
mânia.

Sosindă în marele BucurescI și ne- 
găsindă nici ună ajutoră, a intrată ca 
șoptitoră (sufleră) la Teatrulă Națională 
și cu trupa răposatului artistăPascali a in
trată în anulă 1869 pentru a doua seu a 
treia oră în Ardelă, călătorindă tote pro
vinciile române.

Poetulă Eminescu cunoscea mai bine 
decâtă ună academiciană portulă, graiulă 
și datinile Româniloră și nu făcea deo
sebire între Bucovineni și Basarabiană, 
Moldoveni și Muntenii, FrătuțI și BufenI 
seu Bănățeni, PădurenI și Podgoreni, 
HațeganI și CrișenI, Moți și Mocani, 
Sălăgenlși ChiorenI, OașenI și Sătmăreni, 
SomeșenI și MaramurășenI, CâmpienI și 
Grăniceri, MurășenI și TârnăvenI, Săcă- 
șenl și Mărgineni, Olteni și BârsenI, 
Brașoveni și Săcelenl.

In urma recomandațiunei ministrului 
culteloră și instrucțiunei publice de a- 

dintă rogă publiculă asistentă pentru a 
determina loculă uude să se țină adu
narea „Reuniunei11 în anulă viitoră; d-lă 
Vasiliu Popă îșl dă părerea, că ar fi mai 
bine să se țină în părțile Someșene, unde 
încă nu s’a ținută, er d-lă An. Cosma 
o învită la d-sa în Supurulă de susă. 
In fine d-na președintă mulțămindă pu
blicului de interesulă documentată pen
tru „Reuniune11, se ridică ședința.

Terminându-se ședințele, la orele 2 
p. m. s’au întrunită cam la 200 persone 
în locuința d-lui preotă locală, la ună 
banchetă comună. Cu astă ocasiune se 
închinară mai multe toasturi. Revdss 
D-nă Alimpiu Barbaloviciu închina toas- 
tulă primă pentru înalta casă Domnitore, 
— d. Georgiu popă ridică pocalulă său 
pentru bravii luptători ai națiunei ro
mâne Alimpiu Barbaloviciu și Andreiu 
Cosma, — d. Andreiu Cosma portă ună 
toastă pentru veteranulă ostașă ală na
țiunei nostre Georgiu Barițiu; forte in
teresantă a fostă și ală doilea toastă ală 
d-sale, spunândă, că ar fi de dorită, ca 
frățietatea și buna înțelegere să nu se 
accentueze numai țintei- pocula“, ca răs
punsă la toastulă ținută în limba ma
ghiară de preotulă ev. ref. din locă ; 
afară de aceste s’au tinută mai multe 
toasturi forte acomodate și ocasionale.

Despre baiu, care a reușită splendidă, 
v’așă pute scrie multe și frumose lucruri, 
der precum amă vădută, vi-s’a raportată 
de altulă. Atâta așă putea adauge, că 
la acelă bală, de sigură, mulțl tineri îșl 
voră fi perdută inima. Ună Ardelenii.

-------------- \ 
Dare de semă.

Societatea de lectură „Petru Maiori" 
a junimei române din Budapesta, luândă 
nobila hotărîre de a veni în ajutorulă 
bibliotecei liceului română din Bitolia și 
peste totă a școlelori române din Mace
donia, a și trimisă în semestrulă al 2-lea 
ală esercițiului școlastică 1888-89 la 
adresa subscrisului mai multe cărți, parte 
din ale sale, parte colectate dela inteli
gența română din Budapesta. In speciă: 
Societatea de lectură „Petru Maioră11 a 
donată 12 esemplare din opulă „Istoria 
pentru începutulă Românilor în Dacia11, 
de Petru Maioră.

La inițiativa și prin societatea „Pe
tru Maioră11 au mai donată următorii 
d-nt: Romulă Miculescu, când, de adv., 
Pavelă Boldea, preotă militară, Atanasie 
Bariană, adv., Dr. Corneliu DiaconovicI 
redactoră, Dr. Ioană PopovicI, Drd. jur. 
Eugeniu Mețiană, toți câte 2 esempl. din 
„Istoria pentru încep. Rom."; Simionă 
Stoianovicî, Ioană Gallă, stud, jur., Ro- 
mulă Polis, stud, jur., Ioană Curița, stud, 
phil., câte 1 esempl. din opulă numită. 
Iluștri Domni Dr. Alex. Mocioni și 
Vie. Babeșă au donată „Merinde dela 
școli" în 10 esempl., „Robinson11 după 
Campe, 5 esemplare și „Consciința națio
nală11 4 esempl.; d-lă Atanasie Marie- 
nescu, jude la tabl. reg., din operile 
d-sale „Cultulă păgână și creștină11, 
„Colinde11, „Balade11, „Istor. bisericescă, 
polit. nation.11 câte ună esempl. și „Steua 

tuncea, d-lă T. L. Maiorescu, în anulă 
1874, Mihailă Eminescu, fiindă Docto
randă dela facultatea defilosofiă din Ber
lină, s’a numită, prin Decretulă Domnescă 
Nr. 9250 dela 3 Octomvre acelașă ană, 
bibliotecară la biblioteca centrală din 
Iași.

La 1 Iulie 1875, prin Decretulă 
Domnescă Nr. 5619, a trecută ca revi- 
soră școlară ală școleloră din circum- 
scripțiunea județeloră IașI-Vaslui, er la 
3 Iunie 1876, prin Decretnlă Domnescă 
Nr. 1013, a fostă pusă în disponibi
litate.

La 2 Aprilie 1888, Adunarea depu- 
tațiloră i-a votată o pensiune viageră 
de 250 lei pe lună și Senatulă a încu
viințată proiectulă în ședința sa dela 
23 Novemvre 1888, er legea s’a promul
gată prin Decretulă Regală Nr. 224 
publicată în „Monitorulă Oficială" Nr. 
241 dela 2 Februarie 1889, așa, că Sta- 
tulă venindu-i pre târejiu în ajutoră, ne- 
norocitulă poetă n’a beneficiată nici chiar 
o centimă din darulă naționalii.

Galulii. 

magiloră" 2 esempl.; D-na Constanța 
de Dunca Schiau „La Alma11 10 esempl.

Aceste cărți, după dorința societății 
„Petru Maioră“ esprimată în scrisorea 
cu data 28 Martie st. n. a. c., s’au dis
tribuită astfelă: Școleloră române din 
Perlepe, Crușova, Nijopole, Clisura, Go- 
peșl, Moloviște, Nevesca si Hrupiște câte 
ună esempl. din „Istoria pentru încep, 
etc." și „Merinde dela școlă11. Scâleloră 
rom. din Corița, Magarova, Veria, Abela 
și Perivoli câte ună exempl. din „Is
toria pentru începutulă etc" ; părintelui 
N. Faveyrial, misionară lazaristă și prof, 
ală liceului rom. din Bitolia 1 esempl. 
din „Istoria etc." Câte 1 esempl. din 
„Istoria etc., Merinde etc., La Alma și 
Robinson11 s’au trimisă bibliotecei gimna- 
siale din Ianina. In fine 7 esempl. din 
„La Alma11, 3 esemple din „Robinson" 
s’au dată ca premie pentru școla rom. 
de fete din Bitolia. Opurile „Istoria Bi
sericescă etc.11 și Balade de D-lu A. Ma- 
rienescu suntă reținute la censură în Sa- 
lonică; er restulă cărțiloră amintite s’a 
aședati în biblioteca liceului din Bitolia.

Totă în semestrulă ală 2-lea ală anu
lui școl. 1888—89 am mai primită 43 
broșure din „Biblioteca poporală a Tri
bunei", din cari 12 broșuri s’au alesă și 
s’au dată ca premie școlei rom. de fete 
din Bitolia, er restulă s’a aședată în bi
blioteca liceului rom din Bitolia. Numele 
donatorului acestoră broșuri pănă acuma 
ne este necunoscută.

Că de ce preță voră fi aceste cărți 
întru înaintarea instrucțiunei din școlele 
române din Macedonia și peste totă a 
progresului causei române de acolo, se 
va înțelege ușoru considerândă, că șco- 
lele rom. din Macedonia suntă încă în 
leagănă și mijlocele fiindă modeste — nu 
și-au putută înființa încă biblioteci afară 
de liceulă din Bitolia, care posede o 
bibliotecă compusă din cărți adunate de 
prin România de călugări dela St. munte, 
der care în cea mai mare parte suntă 
numai fragmente; dreptă acea corpulă 
profesorală dela liceulă rom. din Bitolia 
în conferința lunară, ținută la 31 Martie 
v. a. c. au votată d-loră donatori și în 
speciă societății „Petru Maioră11 mulță- 
mită protocolară. Cu acestă ocasiune 
ne ținemă de cea mai sfântă datoriă, a 
renoi căldurosele nostre mulțămirl în 
numele nostru și ală tuturor Româniloră 
macedoneni, cari se voră împărtăși de 
darurile, ce le trimită frații de acelașă 
sânge. Totodată rugămă pe On. publică 
română, ca după putință să mai vină în 
ajutorulă școleloră române din Macedonia 
cu opuri sciențifice, literare, diare, re
viste etc. și de ordinară cu de acele 
scrieri, cari nu voră fi suspicionate de 
autoritățile turcescl ca vătămătore sta
tului.

Năseudu, 9 Augustă n. 1889.
Cu profundă respectă 

D. Cosinulei, 
directorii la liceulă diu Bitolia.

Literatură.
Preotulu Românii, Nr. 8. din Au

gustă, are următorulă sumară: Caracte- 
rulă Mitropolițiloră români uniți, în- 
cependă dela sfânta unire și pănă as- 
tădl. Studii din dreptulă canonică : Im
pedimentele dărîmătore seu nimicitore 
de căsătoriă (urmare). Cununa de măr
găritare a Preacuratei Vergure Maria 
(fine). Conceperea și nascerea Măriei (fine). 
Predică la schimbarea la față a d-lui nos
tru Isusă Christosă. Cuvântare rostită 
în 30 Iunie de d-lă prof. Alesiu Viciu, 
cu ocasiunea desvălirei monumentului 
IoDă F. Negruțiu, fostă canonică lec
toră ală capitulului gr. cat. din Blașiu. 
Varietăți. — „Preotulă Română" apare 
în Gherla. Proprietară, redatoră și edi- 
toră Nicolae Fekete Negruțiu. Adonamen- 
tulă 4 fl. pe ană.

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

Berlinîi, 16 Augustă. Monarchulă 
Austro-Ungariei a plecată aseră 
la 9 6re la Ischl. Despărțirea mo- 
narchiloră s’a făcută în modulă 
celu mai cordială, ei s’au îmbră
țișată și s’au serutată de repețite 
ori. După ce a plecatu trenulă, 
care ducea pe împeratulu Austriei, 
și-au luată rămasă bună împăra- 
tulă german dela archiducele Fran- 
ciscă Ferdinandă, care împreună 
cu cei din suita sa au plecată la 
9 bre 35 minute la Praga, respec
tive la Viena.

Parisu, 16 Augustă. Condam
narea generalului Boulanger este 

întâmpinată de poporațiune în ge 
nerală cu nepăsare.

DIVERSE.
Nou sistemă de torpilori. In En- 

glitera se lucrezi deja de doi ani la per
fecționarea noului sistemă de torpilori, 
așa numitulă sistemă ală inginerului 'aus
traliană Brener. Torpilorii inventați de 
acestă ingineră au marele avantagiu 
d’a pute fi bine cârmuită, d’a pute fi 
îndreptată și pornită cu înlesnire contra 
vasului inamică, și fără ca cei de pe vasă 
sâ-lă vadă. încercarea, care s’a făcută 
de curendă în apropierea insuleloră Whigt, 
a arătată pe deplină, că acești torpilori 
potă fi folosiți cu succesă în luptele de 
mare și cei competențl profețescă ună 
mare viitoră torpiloriloră, cari au să ho
tărască multă chiar asupra resbeleloră 
maritime.

NumSrulu visitatoriloru esposiției dela 
Parisu. După statistica oficială ce s’a 
publicată, în a doua jumătate a lunei 
lui Iulie esposiția a fostă visitată de 
2.030,814. Adunândă acestă sumă cu 
aceia a întrăriloră de mai nainte, ni se 
dă o sumă de 10.022,620 visitatorl pănă 
la 1 Augustă, ceea ce comparându-se 
cu numărulă visitatoriloră esposiției din 
1878, presintă ună sporă de 4.906,067 
persone.

Grevă la loculă ei. „Strassb. Post11 
anunță din Pisdorf: 0 grevă curiosă a 
isbucnitu între băutorii de bere de aci. 
Birtașii vindeau berea pănă mai deunâ- 
dile cu 8 pfenigi ună pătrară de litra, 
er acuma ceră 10 pfenigi. Băutorii de 
bere s’au învoită acuma cu toții să nu 
mai bea bere, pănă ce nu se va vinde 
erășl cu 8 pfenigi. Duminecă i-au pu
tută vede omulă ducendu-se cete în apro- 
piatulă Zollingen, unde se vinde berea 
cu 8 pfenigi.

Rectificare. In Nr. 173. (foiletonă) 
pe pagina l-a, colona 4, alinea 2, șirulă 
6, în loci de : numai pela amilii 1837 s’a 
întâmplată acesta, aste a se ceti: „nu pela 
anulă 1837 s’a întâmplată acista.^

In acelașă numără în diversa : ț)iaru 
latină^ suntă a se ceti cuvintele latinescl 
astfelă: alaudae în locă de „alaudatâ, 
alaudas în locă de ralandas~, Amiternum 
în locă de ^Armiternum^, Titi în locă de 

epistulis în locă de Tiepistolis.^

CwrswBu pieței Hrașovu
din 15 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Vend. 9.48
Argintu românescă - „
Napoleon-d’orI- - - „
Lire turcescl - - - „
Imperiali - - - . n
Galbini . „
Scris, fonc. „Albina”60/0 „

» n n 57o >i
Ruble rusesc! - - - „ 
Discontulă - - - - 61/2

9.40 11 9.44
9.47 H 9.49

10.70 n 10.75
9.70 11 9.75
5.60 n 5.65

102.— n
98.59 n

99.'—
122.50 jj 123.50
■8°/0 pe ană.

Cnrsulu Ia barsa de Viena
din 14 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.75 
Renta de hârtiă5% ------ 94.85 
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 ierate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.— 
Losurile pentru regulareaTiseișiSe- —.—

ghedinului - - 129.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.75
Renta de argintă austriacă - - - - 84.80
Renta de aură austriacă...........................109.80
Losuri din 1860  - 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 319.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.49
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.42*/j
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.45

Editori și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Escriere ie concurși!.
Pentru 6 stipendie din fundațiunea 

fericitului Dr. Simeonii Ramontiai se 
escrie concurși! cu terminulă de 8 Sep- 
temvre a. c. st. n. inclusive, și anume :

Pentru două stipendie de câte 315 
fl. v. a. usuate de Iosifii Turcu rigo- 
rosante în medicină și Br. Aureliu 
Popp rigorosante în drepturi;

Pentru trei stipendie de câte 84 fl. 
v. a., unulă usuată de Ștefană C. Popă, 
care a depusă doctoratulă din drep
turi, ală doilea de Iosifă Pintye, care 
a absolvată academia comercială, și 
ală treilea de Victoră P. Harșianu, 
care ca ascultătoră de silvicultură în 
cursulă ală III-lea nu a produsă âtes- 
tată despre progresulă său în studie 
în decursulă anului școl. 1888/9 ;

Pentru unu stipendiu de 63 fl. v. 
a., usuată de Nicolau Popă, care ab- 
solvândă gimnasiulă a abdisă de acelă 
stipendiu.

La aceste stipendie potă concurge : 
a) numai tineri studențl miserl, cari 

suntă născuțl în Transilvania și 
suntă Români de nascere;

5) carl pre lângă purtare morală bună 
au din ’studie calculi de eminență;

c) ascultătorii de cursulă filosofică, 
cari se prepară de profesori pen
tru gimnasie și suntă teologi ab- 
soluțl: mai încolo ascultătorii de 
medicină, de drepturi, de sciințele 
reale, precum suntă technica, mon- 
tanistica, silvanistica și la vr’o 
academiă comercială, și în fine 
studenții în gimnasie ori în școle 
reale;

d) dintre concurenți voră ave pre
ferință, în înțelesulă testamentului, 
caeteris paribus, cei de origine 
nobili și consângenii piului fun
dator ă;

I e) dela concurenți se recere să ală
ture la cererile concursuale testi-

monie scolastice în copie autentice, i 
și nu în originalii, apoi carte de 
boteză, atestata de paupertate, 
care să fiă subscrisa de antistia 
comunală politică și de parochula 
concernente și întărită cu sigilulă 
parochiala și cela comunala, pre
cum și cu subscrierea oficiului 
pretoriala, er în cetăți și opide 
cu subscrierea antistiei cetățene 
seu opidaue,—în urmă:

f) concurenții să numescă espresu in- 
stitutulu, la care și unde voră să con
tinue sciințele academice ori gimnasiale 

Cererile concursuale adjustate în 
modula arătata să le subșternă pănă 
la terminula prefipta consistoriului me
tropolitana subsemnata.

Concursele, cari nu voră fi ast- 
feliu instruite și nu se voră subșterne 
în terminula prefipta nu se vora lua 
în considerațiune.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augusta 1889.

Consistoriulii metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

1

I

g>

<>
$>

„ALBINA44,
Institutu de creditu și de economii

FILIALA
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 
vista“ CU 31/2%, și recomandă pentru plasarea de capitale

Scrisuri fonciare „Albina“ de 5° 0 
cari oferă cea mai bună siguritate și car? se potfi căpăta 
la institutu după cursulu de cți-

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

<5

Escriere de concursă. I
Cu terminulă de 8 Septemvre a. gl 

c. st. n. inclusive se escrie concursă B 
pentru unii stipendiu de 60 fl. v. a. din B 
fundațiunea fericitului Gavrila Vaida, N 
usuată de Demetriu Vaida, carele aH 
fostă primită în numărulă clerului te- 
neră din diecesa Gherlei.

Cei cari dorescă a obținea acestă 
stipendiu au de a’șl instrui cererile 
sale conformă condițiuniloră espuse în 
escrierea de concursă pentru stipen- 
diele romantiane, și a-le subșterne sub
semnatului consistoriu pănă la termi
nulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulii metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

A visă d-loră abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulă nostru până acuma.

Totodată facenui cunoscută tuturora D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei^, precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

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

Admînîstraț. „Gaz. Trans“.

T\/i t— : ' X'Jtri-tJZxTTj"iO^i
pe liniele orientale ale căii ferate de statu regesc? unguresc? valabilă din I Iunie 1889.

------------------------------------------------------- -
Budapesta—Predealii I

Trenu 
mixt

ff*redealft—B uda pesta B.-IPesta-Aradil-Teiuș Tehiș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu
Tren de
per- 
s6ne

Trenu 
accele- 

ratu

Trenu 
omni
bus

Viena 11.— 8.-
Budapesta 8.31 2.- 3.10
Szolnok 11.20 4.05 7.22
P. Ladâny 2.22 5.46 5.52

Oradea-mare 4.18 7.01 8.46
7.11 9.18

Vârad-Velencze 9.27
Fugyi-V âsârheli 9.44
Mezd-Telegd 7.41 10.21
Rev 8.16 11.38
Bratca 12.16
Bucia 12.54
Ciucia 9.05 1.57
Huiedin 9.35 3.11
Stana 3.40
Aghiriș 4.15
Ghirbeu 4.36*
Nădfișel 4.58

Clușiu j

11.02

10.35 5.26

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

Brașovu I 9.45
1.55 5.32

Timișu 2.53 6Ă5
Predealii 3.28 6.47

Bucuresci 9.35 11.50

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

"6/24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Bucuresol 
Pi*edeald 
Timișă

Brașovu

Feldidra 
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică ]

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelh 
Teiușii 
Aiudu 
Vințulă de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 

(Râv 
' Mezd-Telegd
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

) 
I

J 
I

sus ii

Oradea-mare

P. Ladâny
• Szolnok

r
uclapesta.
Viena

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
mixt

Trenu 
om ni- 
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenti 
mixt

Trenu 
de 

pers.

4.40
9.12
9.41

10.17

7.30
1.14
1.45
2.32

2_
5.03
6.22
7.23

Viena
Budapesta
Szoluok

11.—

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

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

8.42
8.47 

10.08 
11.51

1.55

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

AradQ

*

Q o

p
E.

a

g. 

p
EhCDCJ
►tO

CD
a

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamu
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulh de josă
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

3.40^Teiușă 

9.30|Alba-IuIia 
12.38|^mțulă de josh
5.36|Șibotii

~67O6l Orăștia
6 Silneria (Piski) 

Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamii 
Soborșină. 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

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

ova

I
1

Szolnok
Budapesta

Viena

Simeria (Piski)-lPetroșenăi

Simeria
Streiu 
Hațegfl.
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

I

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 6.05

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

Trenti
mixt

1.42
2.Ș2

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă.
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

Sihiiu-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40 
;11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - <)șoi*heiu -
5.35 Beghiuuiu s&sescu

.1

Peti*oșeni-Siniei*ia(Piski)

6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55

10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
12.30 4.25 Simeria 1.51 .8.50

Ai’adii—Timișora Timișora—Aeadii

3.36 Arada
3.52 Aradulă nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.47 Vinga 
7~30 Orczifalva
< e.'IMerczifalva

Tiniișdra
9.55------ I-----------

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

6.12 4.12 Timișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulă nou 9.11
9.04 6.50 Aradă 9.27

tnliirișu—Turda Turda—&hirisîi

6.011
6.441
7.251 
,7.44

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
Cernută 4.43 11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mir aș teu 5 21 12 36

| 5.40 12.55
Oșorheiu < 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27• mc ■ ■ ■ "

Beghinulu s&sescu- 
Oșorheiu-Cucerdea

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

1 6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
lernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-IJnied..

4.30J Bistrița
"7.27 i Tagă-Budatelecă 

Mureșă-Ludoșă

IBureșu-Audoșii-Bistrița Bistrița-USureșil-Ijudosis Ghirișd 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
1

Turda 9.54 4.40, Ghirișd 8.50 3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Mureșu-Ludoșu 
Țagti-Budatelecă 
Bistrița

3.—

11.-

Notă: Numerii încuadrați cu linii grdse însemneză orele de nâpte.

6.49
9.35

Sigliișora- Odorheiu Odorheiu—Sighișora
Unied.-Simeria (Pisk:.)

Sighișora 
Odorheiu

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișoră

6.-
8.56

l'nieddra
_erna

jSimeria

9.30
9.56

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


