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Brașovii, 10 Augusto.
Ca nou secretarii de stătu în 

ministeriulu de interne, a ținută 
și Secuiulă Ti bad se ’și esprime 
vederile sale într’o cestiune fdrte 
importantă, reforma administra- 
țiunei.

Acesta a fă cut’o elă, îndată 
după numirea sa ca secretarii, cu 
ocasiunea unui banchetă, ce i-s’a 
dată de Secuii din Oderheiu.

După părerea lui, reforma ad- 
ministrațiunei cuprinde trei puncte 
principale și anume: 1) Adminis- 
trațiunea Ungariei trebue se fiă 
națională, adecă e necesară, ca în 
t6te amăruntele să porte în sine 
caracterulă de statu maghiară, care 
nu trebue sacrificată nicî unei alte 
considerațiunî. 2) Administrațiunea 
trebue se ocrotescă în acelașă 
modă și în egală măsura drep
turile și interesele tuturora cetă- 
țeniloră patriei, să nu se pună în 
serviciulă nici unei naționalități, 
confesiuni ori classe, și nici să nu 
decadă pe terenulă mlăștinosă ală 
lupteloră politice de partidă, căci 
e mai mare periculă a prelungi 
ori chiar a eternisa dominațiunea 
unei partide prin întrebuințarea 
mijloceloră de putere într’ună 
modă, care vatămă dreptulu și 
bunacuviință morală, decâtă decă 
s’ar disolva diferitele partide po
litice într’ună a guvernului. 3.) Ad
ministrațiunea să fiă mai cinstită 
atâtă în personele, care voră fi 
chemate a conlucra la ea, câtă și 
în acțiunile și procedarea ei, așa 
că nici umbră de bănuială îndrep
tățită în acelea să nu se ivescă.

Nu scimă pentru a câta oră ni-se 
presintă prin vorbirea Săcuiului 
Tibad ocasiunea de a constata, 
că principalulu motivă ală refor
mei nu este atâtă europenisarea 
administrațiunei „asiatice“ a d-lui 
Tisza, câtă mai multă ună nou 
pasă cătră țînta anihilarei indivi
dualității naționalitățiloră.

O administrațiune națională ma
ghiară într’ună stată poliglotă, a 
cărui poporațiune în marea-i ma
joritate este nemaghiară, însem- 
neză ea ore altceva, decâtă celă 
mai necreștinescă și mai imorală 
atentată la esistența poliglotă a 
statului, și deci cea mai nelegiu
ită crimă la esistența națională a 
celoră douespre4ece milibne de 
Ne maghiari?

Cum mai pote fi vorba atunci 
de o administrațiă, care să apere 
drepturile și interesele tuturoră 
cetățentloră patriei fără deosebire 
de naționalitate, când acpf, că mai 
e ună dramă de autonomiă ad
ministrativă, drepturile și interesele 
naționalitățiloră suntă desconside
rate pănă la bătaiă de jocă, fa- 
cendu-se însă totulă pentru rassa 
domnitore, și cu dreptă și fără 
dreptă, ba satisfăcendu-se pretinse 
interese ale aceleia chiar în pa
guba intereseloră naționalitățiloră?

Ce felă de scută și apărare a 
drepturiloră și intereseloră popo- 
rațiunei nemaghiare va pute da o 
administrațiune naționalămaghiară 
când interesele și drepturile națio
nale ale Nemaghiariloră pretindă 

promovarea vieții și individuali
tății naționale a acestora, pe cari 
regimulă ungurescă tocmai a le 
înăbuși voesce, precum de doue- 
4ecl de ani la înăbușirea loră lu- 
creză ?

Etă der, că administrația de 
stată va fi și mai rea, căci fiindă 
ea o uneltă în mâna guvernului 
ungurescă căruia îi umblă prin 
capă gărgăuni de a maghiarisa 
tote naționalitățile, va comite cele 
mai mari ilegalități față cu popo- 
rațiunea nemaghiară, espunend’o 
la prigoniri și persecuțiuni în4ecite.

Astfelă reforma administrativă 
va pute fi bună pentru rassa ma
ghiară, administrația de stată îi 
va apăra drepturile și’i va pro
mova interesele aceleia, der vai 
și amară va fi de drepturile și de 
interesele naționalitățiloră, care 
deja a4l suntă bătaia' de jocă a 
fișpaniloră și maioritățiloru arti
ficiale ungurescl din comitate.

Der amară se ’nșelă guvernulă 
ungurescă, decă crede, că prin 
reforma administrativă va reforma 
și fisionomia poliglotă a statului. 
Acesta nu-o va pute face nici o 
putere pămentescă, necum ună 
regimă ungurescă

Anglia și politica ei în afară.

In. dilele acestea s’a serbați! de că
tră oficerii regimentului prusiana de dra- 
gonl ai gardei aniversarea luptei cu 
Francesii dela Mars-la-Tour. La serbare 
a luata parte și însărcinatulă de afaoerl 
și atașatula militară engleza.

In acestă privință a fosta interpe
lata în camera comunelora guvernulă 
englesa Sir Fergusson a declarată, că 
presența însărcinatului de afaceri și ata- 
șatui militară englesă la serbarea acelui 
regimenta, ală cărui șefă a fostă numită 
deunăcjile Regina Victoria a Angliei, a 
fosta ună simplu acta de politeță, fără 
nici o semnificare politică.

Răspunclend apoi la o interpelare a 
d-lui Labouchere asupra soirii date de 
una (fiară berlinesă, că s’ar fi făcută în- 
voell între Englitera și tripla alianță în 
timpulă visitei împăratului Wilhelm la 
Osborne, Sir Fergusson a declarata, că 
șcirea dată de diarulă berlinesă nu e 
basată decâtă pe presupuneri. Elă a 
adăugată, că trebue să mențină declara- 
țiunile ce le-a făcută d-lui Labouchere 
în ședința dela 19 Augustă. Acțiunea 
Engliterei va fi determinată de împre
jurări și de ocrotirea intereseloră en
gleze, — guvernulă n’a contractată obli
gațiuni, cari ar putea să împedece acestă 
libertate de acțiune.

0 enciclică a Papei,
Foile din Roma publică o enciclică 

a Papei dela 15 Augustă, care cuprinde 
considerări asupra posițiunei bisericei. 
In enciclică se dice, că inimicii bisericei 
continuă cu atacurile loră, ca să dis
trugă credința și principiile fundamen
tale ale religiunei. Răsboiulă în contra 
sfântului scaună e totă mai tenace. Papa 
recomandă adorarea sfintei fecidre și a 
sfântului Iosifă ca apărători ai tuturoră 
claseloră, mai alesă ai lucrătoriloră, cari 
învață dela elă, să suporte legea lucru
lui cu răbdare și supunere. Papa prescrie 
în fine deosebite rugăciuni în ondrea 

sfântului Iosifă, precum și sărbătorirea 
cjilei lui.

Deodată cu enciclica a apărută în 
Roma și întâiulă numără ală „Cronicei 
negre?, organă ală clerului de josă. In 
(fiară suntă atacați Papa și cardinalii.

Spania și alianța triplă.
In (filele acestea a sosită ambasa- 

dorulă germană de pe lângă guvernulă 
spaniolă în Berlină. îndată au și înce
pută a se face diferite combinațiunl po
litice asupra acestui faptă. Se susținea, 
că sosirea ambasadorului în Berlină va 
face începutulă unoră tractărl, care în 
cele din urmă au să aducă cu sine o 
apropiere a Spaniei la alianța triplă. In 
cercurile oficiale însă se efice, că astfelă 
de intențiunl nu esistă și declară cu 
mare hotărîre, că nimenea în Berlină nu 
se gândesce la o lărgire a cercului alia- 
țiloră.

Afacerea cretană.
O telegramă din Constantinopolă a 

„Agenției Havas44 dă următorele amă
runte despre răspunsurile puteriloră la 
nota ce le-a adresat’o Pdrta ca răspunsă 
la nota grecescă:

Anglia, Germania, Austro-Ungaria și 
Italia îșl esprimă deopotrivă părerea, că 
Grecia n’are dreptă d’a-se amesteca, de- 
orece Creta e o parte constitutivă inte
grantă a imperiului otomană. Deci e 
treba Porții, să resolve iute și energică 
cestiunea. Austro-Ungaria adauge, că e 
de dprită, ca Porta, după înăbușirea tur- 
burăriloră, să lucreze cu moderațiune, 
să esamineze plângerile Creteniloră și 
eventuală să-le facă concesiuni, spre a-se 
evita alte încurcături.

Busia îșl esprimă satisfacțiunea sa 
pentru alegerea lui Șakir-pașa ca guver- 
natoră generală, promite că va fi spri
jinită de consululă rusă din Canea, și 
va recomanda guvernului grecescă din 
Atena moderațiune.

Francia sfătuesce pe Porta a lucra 
hotărîrl iute și imparțiala, șî a pedepsi 
pe vinovațl fără deosebire de credință 
și de naționalitate.

SCIRELE DJLLEI.•>
Numiri în armată. In cea comună: 

sublocotenentă: Arcadiană Popsavin, e- 
levă ală academiei militare din Viena, 
la reg, 62 de inf.; cădeți: Iosifă Nemeșă 
dela reg. 51, la reg. 85 de inf.; Luca 
IovanovicI dela reg. 64, la reg. 53 de 
inf. — La honvedl: căpitani cl. 2: lo- 
cotenenții Franciscă Opra la semibrigada 
23, Alesandru Stanciu la a 22, Paulă 
Fodoră la a 23 ; locotenentă : sublocot. 
Anohidimă Șoldea la semibrig. 23.

** A
Transferări din armata comună la 

honvezi se voră face în curendă, pentru 
a se acoperi în parte lipsa de ofîcerl 
activi la trupele de honvedl. Se voră 
transfera acei oficerl din armata comună, 
cari se voră anunța voluntară. Lipsa 
de încă 300 oficerl, ce va mai fi după 
aceste transferări, se va acoperi suc
cesivă.

*
* *

0 cestiune de limbă s’a ridicată în 
18 Augustă la o pertractare a tribuna
lului de arbitri ai bursei. Contractele 
alăturate cu documente și presentate 
tribunalului de o partidă erau în limba 
germană, și acestă împrejurare făcu pe 
representantulă partidei contrare, și pe 
șefulă cancelariei lui Karol Eotvos, Dr. 

S. Perl, să ceră presentarea documente- 
loră respective în traducere autentică 
maghiară, înainte de a intra tribunalulă 
în pertractare. După o scurtă desbatere 
acâstă cerere fu respinsă de tribunală. 
Pertractarea meritorică s’a încheiată cu 
aceea, că partidele au fostă avisate să 
se presinte în persdnă înaintea tribu
nalului.

* * *
Petrecerea oficeriloril. Sâmbătă în 8 

(24) Augustă 1889 va fi cea din urmă 
petrecere cu dare la semnă a oficeriloră 
garnisonei de aci la casa de dare la 
semnă de sub Tempa (Schutzenhaus). 
începutulă la 6 ore d. a.

* 
* *

0 nopte fără soandalii! Fdia bugetară 
din Clușiu comunică accentuândăîn modă 
deosebită într’o notiță, că mai alaltaerl 
nopte a fostă în orașă liniște și ordine, 
nu s’a ivită nici certă nici bătaiă! Pănă 
și reptila e cuprinsă de uimire pentru o 
asemenea nâpte estraordinară în capitală 
Kulturegyletului.

* 
* *

Proprietarii de mori au ținută în 
Pesta o conferință, în care au primită 
convențiunea privitore la împuținarea 
oreloră de lucru pentru lucrători.

* * *
Va apără la 15 Augustă de sub ți

pară, în editura „Librăriei și Tipografiei 
Școleloră14 din BucurescI „Abecedarul^ 
Bomânescu (CheiaCărții)^ de Th. D. Spe- 
ranția.

* * *
Pentru primirea in seminariulti cleri

cală ort. or. din Cernăuți petițiunile, pre
cum spune „Candela14, au să fiă instruite 
cu alegatele: 1. Mărturiă de boteză ; 2. 
Mărturiă de sănătate și vaccinare (altij- 
ire); 3. Testimoniu de maturitate, even
tuală de coloquii seu esamenulă de stată; 
4. Testimoniu de cântare; 5. Testimoniu 
din tipiconulă și cântările bisericescl; 6. 
Testimoniu de pauperitate. Petițiunile 
suntă a se stilisa cătră Preav. Consistoriu 
archiepiscopală și a se trimite seu preda 
Rectoratului seminarială^ănă la 3/15 Sep- 
temvre a. c. inel.

* * *
Esplosiune. In minele de cărbuni 

dela Reșița ale societății căii ferate aus- 
tro-ungare s’a întâmplată la 17 Augustă 
o esplosiune, cu care ocasiune au fostă 
răniți 12 lucrători, unii mai greu, alții 
mai ușoră.

Tarifulu pe zone,
„Nemzet" aduse de curendă scirea, 

că într’o singură săptămână căile ferate 
ungare au câștigată în urma întroducerei 
tarifului pe zone 190,000 florini. Acnm 
vine „Budapester Tagblatt44 și constată 
că aoestă câștigă e numai pe hărtiă și în 
fantasia foiei oficiose, care a vrută să 
amăgescă publiculă, der în realitate so- 
cotelele dovedescă o perdere însemnată, 
în raportă cu Intrările din anulă trecută, 
în timpulă corăspun(jătoră. Adevărata 
stare a lucrului, dice „Bud. Tgbltt14 este 
următorea:

„După datele oficiale au călătorită 
dela 30 Iuliu pănă la 12 Augustă a. c. 
353,687 persone, pe când in săptămânile 
corăspundătore ale anului trecută 29 Iulie 
pănă la 11 Augustă au călătorită 301,257 
persone. Plusulă călătoriloră este der 
de 52,000, ceea ce dă însămnata urcare 
de 17 procente. Dintr’o asemenea re- 
dicare a comunicațiunei e lucru fîrescă, 
că nu pote resulta acelă venită mare în 
plusă, despre care vorbesce fdia oficidsă. 
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In realitate resultă pentru ambele săp
tămâni unii scăcțămentu ală venituriloru, de 
152,696 fi. După ce în aceeași periodă a 
anului acestuia s’au transportată cu 35,000 
tone mai multe frahturl, resultă unii scă- 
dămentă în veniturile comueicației de 
persone.

„Ar fi o ușurință frivolă — dice 
„Bud. Tagbl.“ — „dâcă amă voi să în- 
chidemă ochii față cu aceste aparițiunl. 
Fie-care aderentă ală tarifului pe zone 
a credută, că deja în prima săptămână 
comunicațiunea va cresce în modă e- 
normu, dâr când săptămâna ânteiu n’a 
arătată nici ună succesă, se mângăiau 
omenii cu speranța, că săptămâna a doua 
va fi mai bună. Chiar noi amă fostă 
de acâsta părere. Acuma însă, după 
ce avemă înaintea nostră și ală doilea 
conspectă, vedemă că și a doua săptă
mână a fostă rea, și ne tememă, că cu 
tote buletinele dilnice, de isbendă și a 
treia săptămână ne va aduce ună mică 
desastru. Tarifulă pe zone se va proba 
inse in a treia și a patra săptămână a lunei 
lui Augustă. Decă aceste două săptă
mâni voră fi numai în parte la aceeași 
înălțime, ca săptămânile corăspundătore 
din anulă trecută, atunci putemă să fa- 
cemă ună bună prognostică tarifului pe 
zone. Decă însă și cele mai bune dile 
de călătoriă ale anului în Ungaria s’ar 
esploata din partea publicului mare așa 
de puțină, încâtă să resulte ună scădă- 
mântă în venită de vre-o 70,000 fi. pe 
săptămână, îttuncl ar fi timpulă a chibzui, 
decă tarifulă pe zone se pote în ade- 
vără susține în forma lui actuală/4

Adunarea generală
a despărțământului VI Deva, alu Associațiunei, 

ținută în opidulu Hunedora, la 6(18) Augustă 1889.

Românii din orașulă Hunedora au 
avută o îndoită sărbătore, căci, afară de 
sărbătorea bisericâscă, au mai avută una 
și națională-culturală, ținându-se acolo 
adunarea generală a despărțământului VI 
ală Associațiunei, precum și adunările 
reuniuneiînvățătoriloră români din comi- 
tatulă Hunedorei.

Prin întrunirea inteligenței și popo
rului din locă și jură, ba chiar și din lo
curi îndepărtate, s’a dată micului opidă 
o față veselă și viuă.

Sărbătorea s’a începută prin servi
ciile d-4eescl în ambele biserici româ- 
nescl, unde s’au ridicată rugăciuni fer- 
bințl pentru casa dcmnitore și pacea ță
rii. Serviciulă divină din biserica gr. 
orientală, a fostă de o pompă estraor- 
dinară, servindă doi preoți și ună pro- 
topopă; er corulă a fostă compusă din 
număroșii învățători, cari veniseră 
la adunarea generală. După săvîrși- 
rea serviciului d-deescă și Intonarea 
imnului împărătescă, d-Jă protopopă gr. 
cat. Ioană Popă, din mijloculă bisericei 
îndesată de mulțime, într’o vorbire fru- 
mosă și însuflețităre, espunendă scopulă 
stăruinței și resultatele activității Asso
ciațiunei transilvane în genere, și a des- 
părțăminteloră în speciă, accentuândă și 
activitatea despărțământului VI, — în 
numele Româniloră din orașulă Hune
dora, a bineventată comitetulă despăr
țământului și pe toți cei venițl din jură 
și depărtare.

Directorulă despărțământului, d-lă 
Ioană Papiu, protopopă gr. or. în Deva, 
mulțămindă oratorului și Hunedoremloră 
pentru căldurosa primire, ocupândă scau- 
nulă presidială, într’ună discursă rostită 
cu multă căldură, în care arată însem
nătatea și binefacerile culturei, apoi es
punendă activitatea Associațiunei tran
silvane pe terenulă culturală și în speciă 
arătândă cum Associațiunea în timpulă 
mai nou stăruiesce la ridicarea și culti
varea femeii române, — învită pe toți 
Românii de inimă, ca să sprijinâscă ten
dințele salutare ale Associațiunei nostre.

Ună momentă mișcătoră a fostă, 
când directorulă-președinte. a adusă la 
cunoscința adunării generale marea per- 
dere ce a îndurat’o Associațiunea Tran
silvaniei prin mortea ilustrului vice-pre- 
ședinte lacobu Bologa, urclitorulă și sufle- 

tulă despărțăminteloră. Publiculă emo
ționată și cu pietate șl-a dată espresiune 
condolenței sale prin sculare și cjicendă, 
ca Dumnedeu să-lă odihnâscă.

Directorulă-președinte mai departe 
în vorbirea de deșchidere a arătată, în 
liniaminte generale și activitatea des
părțământului VI învitândă pe cei adu
nați a înainta după puteri scopulă ce 
comitetulă urmăresce, — în fine salu- 
tândă pe cei întruniți, declară adunarea 
generală de deșchisă.

Amăsurată programului presentată 
de comitetă, actuarulă despărțământului 
d-lă Francisca Hossu Longinu cetesce ra- 
portulă subcomitetului despre activita
tea prestată dela ultima adunare gene
rală ținută în Deva în 11 Faură 1888.

Din acestă raportă se vede că sub- 
comitetulă despărțământului VI, amăsu
rată împrejurăriloră după putință șl-a 
împlinită datorințele sale, esecutândă 
conclusele aduse și stăruindă a promova 
scopulă Associațiunei.

Luându-se raportulă la cunoscință, 
și dându-i-se subcomitetului absolutoriu, 
s’a alesă o comisiune pentru înscrierea 
membriloră noui și încassarea taxeloră.

Pănă când comisiunea a fostă ocu
pată cu însărcinarea amintită, d-lă George 
Munteanu teol. gr. cat. din diecesa Lu- 
goșului, fiulă părintelui Alesandru Mun
teanu dela Vețelă, a cetită o disertațiune 
compusă cu multă diligință, și ascultată 
cu meritată atențiune, despre „Ponder  o- 
sitatea căsătoriei pentru individă și stătu*. 
Disertatorulă a fostă remunerată cu viue 
și sincere aprobări.

Referentulă comisiunei amintite, d-lă 
Teofilă Tulea, notară cercuală, arată că 
s’au înscrisă ca membrii pe viâță d-lă 
jude dela tribunalulă din Deva Ioană 
Moțoiu, cu 100 de fi., er dela membrii 
noi și restanțe, au incursă 53 fi. cu to- 
tulă 153 fi. Adunarea luândă actă, pri- 
mesce pe noi aleșii cu vii strigări de 
„Să trăiâscă.44

Directorulă dândă demisiunea între
gului subcomitetă, adunarea alege cu a- 
clamațiune noulă comitetă în personele 
d-lui Ioanu Papiu directoră, Dr. Alesandru 
L.-Hossu, actuară, JRomulu Crainică, A- 
vramu Pecuraru, Ioanu Papă, Teofilă 
Tulia, Nicolae Șinca, membrii în comi
tetă, -er pe d-nii Fr. Hossu-Longinu și 
Ioanu Simionașv. ca suplențl.

După alegerea comisiunei pentru 
verificarea protocolului, d-lă Francisca 
Hossu-Longinu face ună premiu de doi 
galbeni imperiali, pentru acelă învățătoră 
română, fără considerare de confesiune, 
de pe teritorulă despărțământului VI, 
care în anulă viitoră va dovedi celă ma 
bună succesă pe cariera sa. Adunarea 
primesce premiulă cu mulțumire.

Cu acestea exhauriată fiindă progra- 
mulă, directorulă mulțumindă înc’odată 
pentru buna primire declară adunarea ge
nerală de închisă.

înainte de depărtare, primarulă ora
șului Hunedăra, d-lă George Dănilă, mul
țumindă subcomitetului pentru că a con
vocată adunarea generală din ăstă ană 
chiar în Hunedora, asigură în nnmele 
său și a Româniloră HunedorenI, că ei 
totdâuna cu inimă românâscă voră spri
jini după modestele loră puteri scopulă 
Associațiunei și a despărțământului. Pu
bliculă s’a depărtată cu veseliă și mul- 
țămire sufletâscă.

După amâdl s’a deschisă adunarea 
generală a reuniunei învățătoriloră ro
mâni din comitatulă Hunedorei și în di- 
lele următore voră continua interesantele 
puncte din programă. Despre decursulă 
acestei adunări speră că voră raporta 
alții mai în detailă, restrengendu-mă eu 
a vă mai pomeni numai și aceea, că în 
sera acelei dile damele române hunedo- 
rene au arangiată ună bală în folosulă 
reuniunei femeiloră din Deva; er acestă 
bală a succesă peste așteptare.

Voia bună a fostă la culme, — cos
tumele naționale n’au lipsită,—cuadrilulă 
primă a fostă jucată de vre-o 70 părechl, 
er petrecerea a durată pănă dimineța în 
dori. Succesulă materială, deși nu-lă potă 

sci hotărîtă, der potă dice fără temere, 
că a fostă mulțumitoră, și tâte acestea 
suntă a se mulțumi numai bunăvoinței 
dameloră române hunedorene, cari n’au 
întârziată a face totă posibilulă pentru 
ca balulă și peste totă întrunirea acesta 
românescă să aibă ună colorită câtă se 
pote mai sărbătorescă și să impresioneze 
câtă mai plăcntă pe ospeții cari veniseră 
nu numai din jură, ci și din depărtări 
considerabile, ca dela Brașovă, Sibiiu, 
Baia-de-Crișă, Bradă, și din alte locuri.

Unu participantQ.

„Corespondența Gaz. Trans“.
Făgărașiu, 19 Augustă 1889.

Stimate d-le Redactoră! Am cetită 
din când în cândă în colonele prețuitului 
(jiară ce redigeațl despre esemplara ad- 
ministrațiune și conducere a școleloră 
grănițărescl din fostulă regimentă ro
mână I, în cari încă de multă e intro
dusă industria de casă, er la acele școle, 
unde funcționâză și învățătorese, și lu- 
crulă de mână.

Cumcă aceste școle potă servi de 
totă atâtea modele, mi s’a dată ocasiune 
a mă convinge la esamenulă de vâră 
dela școla grăDițărâscă din Voila, unde 
am vădută cu ochii mei lucruri de mână 
la copilele din classa de fete, cari valo
rau aprope sute de florini, și cari lucruri 
îlă prindă mirare pe omă, când le vede 
în școle superiors, er nu în o școlă ele
mentară.

Mai mare ml-a fostă surprinderea 
însă, când cu ocasiunea târgului de țâră 
ce s’a ținută în luna acesta în acea co
mună, am văcjută și o șatră cu diferite 
lucruri de mână, cari se vindeau de 2 
copile din classa de fete, adecă erau lu
crurile, pe cari le văcjusemă la esamenă. 
Am văzută cu ochii, pănă ce o copilă 
șl-a vândută munca ei — o față de masă 
— cu 6 fi. 20 cr. și întrebându-o pe 
acea copilă, că a cui e ? îmi răspunde, 
că e a parochului de acolo Șerbană. Cu- 
riosă să sciu, cine e și cealaltă copilă, 
care încă avea lucruri forte frumose, am 
întrebat’o că a cni e? și ml-a răspunsă, 
că e copila notariului de cercă de acolo 
Danilă Șierbană!

încâtă m’am putută informa acele 
lucruri s’au vândută, ca din venitulă cu
rată să se procure materială de lucru de 
mână pentru copilele sărace.

împrejurarea acesta n’are lipsă de 
nici ună comentară. Salută cu bucuriă 
o ideiă atâtă de frumdsă și pe inventa- 
torulă ei !

Aducă lucrulă acesta la cunoscința 
onoratului publică, numai ca să se vâdă, 
ce se pote face și într’o scolă elemen
tară, decă este condusă de ună comitetă 
ca acela, în fruntea căruia stă ilustrulă 
d-nă Baronu Ursu.

Unii făgărășianu. 

Studenții Romârn la Parisii.
Sub acestă titlu „Națiunea44 publică 

o corespondență din Parisă, în care suntă 
descrise serbările date studențiloră ro
mâni și de alte naționalități, cari au 
fostă invitați acolo de colegii loră fran- 
cesl, cu ocasiunea înaugurărei Sorbonei. 
„Națiunea44 constată cu satisfacțiune, că 
studenții români prin inteligența și munca 
loră atragă atenția străinătății. Etă co
respondența :

Delegația. Serbările universitare date 
la Parisă pentru inaugurarea Nouei Sor- 
bone au avută ună caracteră escepțională 
de mărire și de splendore după mărtu
risirea unanimă a studențiloră străini in
vitați, din care mulțl asistaseră și la ser
bările de acelașă felă dela Bologna, dela 
Upsala, etc.

Pentru noi ele mai presintă ună in
teresă deosebită, acela că pentru prima 
dată junimea română a fostă represen- 
tată printr’ună numără relativă mare și 
într’ună modă, care a făcută o bună im- 
presiune. Plecaseră din țâră optă studențl, 
pe lângă cari s’au grupată, îndată ce a- 
flară de venirea loră, mai mulțl studențl 
români venițl la Parisă ca representanțl

ai universitățiloră din Bruxelles, Lieges, 
Lausanne etc., unde se găsescă în studii, 
precum și mulțl studențl din Parisă, ast- 
felă că la ocasiunile mari, formau o 
grupă de 25—30 de tineri, cu stâgulă 
țârei, cumpărată de ei la Parisă prin 
cotisațiunl.

La Operă. Asociațiunea parisiană a 
studențiloră ne-a dată de trei și de patru 
ori mai multe serbări și desfătări decâtă 
promisese când ne-a învitată. A le des
crie pe tote, ară cere prea multă locă și 
timpă. Cea mai emoționată a fostă a- 
ceea dela Operă. Se da Vilhelm Tell. 
La începutulă actului 2-lea se anunță 
sosirea președintelui Carnot. îndată totă 
publiculă compusă numai din studențl, 
francesl și streini, și din profesori uni
versitari se scolă în piciâre, șefulă or
chestrei dă ună semnală cu arcușulă, 
cortina se ridică, pe scenă suntă grupați 
toți artiștii și coriștii în costume de 
teatru. Celebrulă Melchisedec vine pe 
scenă în uniformă de soldată de infan- 
fanteriă, ună pagiu îi aduce tricolorulă 
francesă, cu elă în mână întonâză îm
preună cu cei 3000 de asistenți, cu co
rulă și-cu orchestra „Marseillaisa.44

După primele strofe ale imnului re
voluționară, ună felă de extasă cuprinde 
acâstă adunare, unde tote poporele și 
rasele omenescl erau representate, și se 
manifesta prin tote semnele entusias- 
mului. A .fostă unulă din acele rari 
momente, unde într’adevără arta se ri
dică, cum spune Schoppenhauer, din sfera 
timpului și a spațiului și ne transportă 
în regiuni necunoscute.

La Sorbona. Serbarea de inaugurare 
a Sorbonei a fostă descrisă de tote 
diarele. Mă voi opri ceva mai departe 
puțină la dânsa. A doua di s’au întru
nită totă la Sorbona delegațiunile streine 
spre a exprima prin șefulă loră recunos- 
cința loră pentru învitațiunea Franciei. 
Șefulă delegațiunei române improvisâ 
următorele cuvinte, care fură salutate 
de aplausele ritmice numite barr, usi- 
tate la asemenea ocasiune la studenții 
francezi:

„CamaradI! învitațiunea studențiloră 
francezi ne a venită în timpulă vacan
ței oră și din causa acâsta amă întâmpi
nată multe dificultăți pentru a trimite o 
delegațiă a nostră. Le-amă învinsă însă 
și amă fi învinsă și altele mai mari, 
dăcă ar fi fostă, căci eramă pătrunși de 
idea, că tinerimea română trebue să fiă 
de față la aceste serbări date lumei de 
cătră Franța. Ba noi ca Români mai 
avemă și ună altă motivă puternică. 
Acela de a afirma acea solidaritate de 
origine, civilisațiune și idei între latini, 
de care a vorbită înaintea mea delega- 
tulă vechiei Pisa, căruia îi aducă mulță- 
mirile nostre pentru cuvintele ce le-a 
adresată României44.

„Poporă latină încunjurată de ele
mente eterogene, în mare parte inferiâre 
prin cultură, perdută în Orientă printre 
acele popore, cu care spre marea ndstră 
părere de rău, totă ne mai confundați 
câte odată; aspirațiunile, tendințele nos
tre se îndrâptă cu putere și cu focă spre 
occidentă, spre frații latini. De aceea 
d-loră, voiu termina cu strigătulă care 
resună credulă nostru ca națiune dori- 
tore de progresă : Trăiască poporele 
latine de peste Atlantică, și dela Lisa
bona pănă la Bucurescl. Trăiască patria 
nostră România și sora ei mai mare 
Franța44!

Cele două concerte. Frăția ce esistă 
în Franța între studențl și artiști s’a 
arătată cu strălucire în cele două repre- 
sentărl-concerte pe care camaraZii fran
cesl le improvisară pentru invitații loră, 
unulă la localulă asociațiunei și altulă 
la Meudon. Artiști dela Theatre-Fran- 
șais ca Coquelin, Cadet și Lambest, dela 
opera Comique, ca d-ra Marcolini, dela 
Odeon, etc. au venită rândă pe rendă să 
ne desfete cu vesela loră artă. Ună 
milionară n’ar fi putută să adune nici 
cu o cheltuială de 15,000 de franci ațâți 
artiști într’o serată,“ne spunea ună corn- 
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patriotă alii nostru care cunosce bine 
ParisulO.

La d. Fallieres. La serata dată de 
ministrulă instrucțiunei d. Fallieres, de- 
legațiunea română a avută ună frumosă 
succesă. In locă de a veni câte unulă 
cum au făcută ceilalți studențl, noi amă 
venită în grupă și cu ună buchetă, pe 
care unulă din noi, care cunosce bine 
limba francesă, îlă presintâ domnei Fal
lieres ca ună mică semnă de gratitudine 
și ca ună simbolă prin panclicile cu co
lorile române și franceze prin care era 
împodobită, de sentimentele nostre. Pub- 
liculă se aduna repede în jurulă nostru 
strigândă: „Bravo Ies Roumains!“ erda- 
mele dicendă: „c’est gentil !u D. Fallie
res ne mulțămi și densulă și ne strînse 
mâna fiă-căruia dicendă: „C’est aussi 
mon voeu: vi vent la France et Ia Rou- 
manie unies!“

La Comedia Francesă. La „Comedie 
Franșaise“, unde în trecătă fiă disă, ca 
și la Operă locurile cele mai bune eraure- 
servate studențiloră străini, s’a jucată 
„Ze Cid~ și d. Lambert declama nisce 
frumose versuri compuse pentru ocasiu- 
nea acesta de Claretie dicendă că și casa 
lui Moliere a vrută să aibă de ospețl pe 
studențl, că aci voră găsi pe Moliere 
„qui apprend â bien vivre“ și pe Cor
neille „qui apprend â bien mourir“.

Celelalte teatre, ca Gaițe, Eden, 0- 
deon se grăbiră de apune ladisposițiune 
studențiloră locuri de favdre.

Banchetzdu. Serbările au fostă în
cheiate prin banchetulă dată în orășelulă 
lui Rabelais: Meudon. La debarcader, 
municipalitatea întregă cu pompierii și 
musica locală aștepta pe ștudenții venițl 
din Parisă pe patru vapăr'e. Primăria 
se pregătise. Se pregătiseră tăblițe cu 
numele fiă-cărei națiuni representate și 
astfelă aranjați după națiune pornirămă 
pe delulă, unde erau aședate mesele ban
chetului pentru 2500 de participant, stu
dențl, artiști, profesori, diariștl. La pi- 
ciorele delului se vedea în depărtare ca 
o imensă panoramă Parisulă cu monu
mentele sale, din care se deosebia ca o 
dantelă aurită turnulă Eiffel.

Spre seră deodată răsare pe orizontă 
o stea, mai josă decâtă celelalte, der cu 
rade puternice îndreptate spre noi. Acesta 
era farulă turnului. Ce împuitoră spec- 
taoolă!

D-nii profesori Lavisse și Iansen ți
nură câte ună discursă. Dintre delega- 
țiunile străine se trăsese la sorți una, 
care se vorbescă pentru tote. Sorții fa- 
vorisară pe Elvețieni, ală căroră oratoră 
avu ună succesă strălucită.

La studiulu limbei române.
Brașovu, 16 Iunie 1889.

(Urmare.)
La cestiunea 1 : Sunt de firmă con

vingere, cumcă în cuvintele șerbu, șer- 
bescu și șerbanu, litera s nu Românii o 
au prefăcută în șuerătore, ci aceea 
au adus’o cu sine geniulă limbei, care 
necondiționată îșl cere drepturile sale, 
decumva spre aceea concurgă factori re- 
ceruțl; în cuvintele de sub cestiune ocurgă 
toți factorii, cari pretindă ca litera s să’șl 
perdă sonulă originală ; factorii aceștia 
în linia primă sunt litera palatală: r, în 
linia a doua litera labială: Z>, străformată 
din litera originală dentală v, și în urmă 
vine factorulă ală treilea vocala: e, care 
nemediată urma după litera s. Dovadă 
spre adeverirea aserțiunei este: 1) că, 
decă din literile numite prin mine fac
tori, spre aceea ca litera s să fiă în mo
dulă numită detronată, vomă restitui li
terei: b sonulă originală, adecă : v, atunci 
litera s de locă îșl va reprimi sonulă 
originală și noi Românii în casulă aces
ta, nevoițl fiindă a ne închina geniului 
limbei, vomă rosti cuvintele acestea așa 
precum suntă scrise, adecă: servă, ser- 
vescil, serviantl; 2) cumcă literele palatale 
seu labiate suntă factorii principali, pen- 
tru-ca litera sj să fiă muiată, ecsemple 
vii avemă în cuvintele: șărpe, șerbanii, 
șepie etc., der acestă însușire li-se atri- 
bue litereloră esistente în silaba primă; 
avemă ecsemple când litera s se moie și 
înaintea vocaleloră guturale |p. e. șorece, 
șoperlă, șodii, șuieră, etc., der să se măie 
litera s înaintea vocaleloră ă seu â, nu 
sciu ecsemplu.

La cestiunea a 2-a. Ai binevoită a 
întreba, pentru-ce n’au făcută Românii 
pe e de după s în ă seu â aducendă de 
ecsemplu: seninulu și serinulu, Aici pa- 
remi-'se că ai smintită, pentru-că bașl în 
cuvintele acestea pe cursulă întregă ală 
Bănatului, precum și în Ungaria, litera e 
se rostesce curată, adecă cuventulă senină 
și serinu se rostesce precum e scrisă, e 
curată ca în cuventulă secere. Avemă 
noi multe cuvinte, în cari după s litera e 
se închide, adecă se preface în ă seu â, 
oftândă aceea geniulă limbei p. e. săcare, 
sămenătura, săptămână, secure etc. lati
nesc© : secale, sementum, septimana, se- 
curis etc. — seu doră eu n’am prece- 
pută bine întrebarea. — Mai greu mi-se 
vede răspunsulă la întrebarea a 3-a, pen
tru-că ară apără ca și când așă contra- 
dice răspunsului meu de sub punctulă 
l-iu ; der nu va fi așa, pentru că am să 
observă că cuvintele : serbezii, sărbare, 
sărbătore , le-amă avută totdeuna în 
forma acesta, în care le vedemă și adl, 
s’au auclită și se audă necontenită din 
gura poporului, care ni-a croită și sus
ținută limba, der cuvintele: șerbii, șer- 
bescă s’au restituită limbei numai după 
1848—9, pănă atunci ne foloseamă în 
loculă loră cu cuvintele slave : slugă, 
slugescu, cu cari se folosesce poporală și 
acjl. Din cele trei cuvinte n’au esistată 
deră numai numele propriu familiară 
Șerbanu, care nici decâtă nu este iden
tică cu latinesculă: servianus, ci în totă 
întâmplarea are originea din cuventulă 
șerbii, ori câtă de mare domniă să fi 
purtată seu să porte proprietarii numelui 
aceluia d. e. Brebu, Brebanu; Hîrbă, 
Hirbană etc. Am disă la punctulă 1. 
că nu sciu esemplu spre aceea, ca litera 
s înainte de e și â să-și schimbe tonulă. 
Aici așișderea nu potă să dică alta de
câtă că așa poftesce geniulă limbei. 
Celă ce scie altă causă se ne deslu- 
șescă.

La întrebarea a 4-a răspundă, că 
șerbii însemnă atâta câtă a însemnată 
în limba nostră: slugă, latinesce servus; 
în începută cu derivațiunea servo, are, 
atum; pentru că în începută servatorii la 
casele Romaniloră aveau obligămentulă 
de a serva (păstra) aceea ce agonisiau 
domnii loră; mai târdiu au începută apoi 
a împlini unele slușbe împrejurulă dom- 
niloră loră și a caseloră loră, prin ur
mare în cursulă timpului din servatorl 
s’au făcută servitori, și vocabularulă loră 
apoi s’a înmulțită cu verbulă servo, is, 
ire, itum, fiindă apoi șerbu lui de față, 
din cuventulă acesta etimologia împreună 
cu tote derivatele. Sărbezu este identică 
cu verbulă prăznuescu introdusă în limbă 
din limba slavonă; va să dică: sărbăto
resc^, ce corespunde cuvântului latinescă 
celebro, observo, servo d. e. adl serbeză 
(jiua mea onomastică; hodie celebro diem 
meum onomasticum; observo diem hune 
qua festum omnium sanctorum; servo 
hune diem in memoriam defuncti patris 
mei; serbeză diua acesta ca sărbătorea 
tuturoră sfințiloră ; ținu diua acesta întru 
aducerea aminte a morții părintelui meu. 
Deducțiuaea acesta pote fi semisiologia 
loră etimologică.

La întrebarea a 5-a răspundă, cumcă 
cuvântulă nostru serbezu cu cuvântulă 
latinescă: servo, are, atum numai întru 
atâta stă în legătură etimologică, 
încâtă cuvântulă acesta latinescă stă în 
legătură etimologică cu latinesculă: ob
servo, are, atum; deci părerea mea mo
destă este, că verbulă serbezu în totă în
tâmplarea îșl află etimologia în substan
tivală sărbătore, pentru că mai nainte s’a 
decretată sărbătorea, apoi sărbarea perio
dică a sărbătorei; anume mai nainte a 
fostă varulă, apoi din substantivulă acesta 
s’au derivată verbulă : văruire-, mai nainte 
au fostă văpselele, apoi verbulă văpsire 
etc. etc.

Deci Domnulă meu! încâtă am pri
cepută, am răspunsă la cestiunile sule- 
vate de d-ta, rândulă d-tale fiindă acum 
a mă convinge despre aceea, că dis’am 
ceva nimeritoră la apelulă d-tale ori ni
mica?

De altmintrelea nu potă să nu-mi es- 
primă mirarea, cum de dumneta bașl cu
vintele acestea ți-le-ai alesă de obiectul 
meditațiunei, când acelea, după modes
tele mele vederi, nu contribuescă nimica 
spre lămurirea limbei, cu atâtă mai pu
țină spre originea nostră națională. 
Avemă noi mai multe cestiunl de altă 
genă, cari suntă într’adevără vitale și 
esențiale, bareml pentru lămurirea tutu
roră cinci părți ale gramaticei române, 
căci cu originea nostră națională suntemă 
de multă în curată. Cu durere privescă 
eu la aceea, că de atâtă amară de timpă 
de când suntemă redivivl nu nl-amă pu
tută lămuri: ortoepia, ortografia, etimolo
gia, sintacsulu și prosodia. De atunci am 
devenită acolo, că în privința acesta pu- 
temă dice: Romana per Romaniae fines 

sine lege vagantur. De va merge totă 
așa, acuși nu ne vomă pricepe unii pe 
alții. Si ocasionem nacturus sum, futuro 
coliegio plus dicturus sum maiori cum 
condiditate sed semper obiective.

Făgetu, 1888 Augustă 10.
Cu respectulă cuvenită 

Dionisiu Pascuțiu m. p.

NB. Quomodo scribenda recte exis- 
timares haec vocabula: novem, nobis, 
nova, ova, rosea? Araneam ante tres 
menses Ephemeride nostra „Gazeta1* in 
uno ipsissimo vix 10. ordinum articulo 
quadrifarie scriptam vidi etc. idem.

(Va urma.)

Econ omiă.
Grânele române la exposiția din Pa- 

risii. „Curierulă Financiară1* scrie : Con- 
gresulă internațională de grâne și făi
nuri, care se va ține la 20, 21 și
22 Augustă st. n. la Parisă, e a treia 
întrunire a Congresului anuală industri
ală și comercială de grâne și făinuri, 
fundată de associațiunea națională a mo- 
răritului francesă și care anulă acesta, 
cu prilejulă exposiției, a fostă constitu
ită în congresă internațională.

Comitetulă de organisare e formată 
din toți proprietarii cei mai fruntași de 
mori din Francia, a căroră competență 
în acestă materiă e nediscutabilă. Ală
turi cu acestă comitetă există, anulă 
acesta, pentru a da congresului adevâ- 
ratulă său caracteră internațională, ună 
comitetă de patronagii, în care figureză 
proprietari de mori în tote țările. Ro
mânia e representată în elă de d-nii Da- 
nielescu din Târgu-Jiu și Milas fiulă, dela 
casa Milas și fiulă, care acum patru ani a 
construită la Brăila o moră cu vapori și 
cu cilindru după modelulă celă mai nou 
și provădută cu aparatele cele mai per
fecționate, care produce 1000 de chintale 
de făină pe di.

D-lă Milas a plecată cfil0!0 acestea 
la Parisă, ducândă cu elă nu numai mo
stre de grâurile nostre, pe cari comite
tulă le-a cerută, și va pute da tote 
sciințele necesare pentru a face pe con- 
gresulă internațională să înțelegă bine 
însemnătatea producției nostre și să con
vingă pe totă lumea, că cu totă concu
rența Americei, Indiei și Australiei, Ro
mânia e ună factoră importantă în acestă 
comerță cu adevărată internațională și 
și că ea pote prin calitatea produseloră 
sale să rivaliseze cu țările cele mai re
numite printre producătorele de cereale.

Tergulă de rîmăton dela Severinu. In 
intervalulă dela 1 Aprilie pănă la 7 Iu
lie, au intrată în sălașe 2951 rîmătorî; 
au eșită 520 pentru Austro-Ungaria și 
580 pentru consumația internă. Uciși 
ca bolnavi au fostă 27. Au rămasă în 
sălașe 1824.

Prețulă pe ohilogramă variază între i 
65—70 bani după scădere ^de 45 kgr. 
viață la păreche și 4°/0 rabată. 

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

Strassburg, 22 Augustu. împă
ratule Germaniei șî-a esprimată 
cea mai mare recunoscință asupra 
primirei grandidse și cordiale, ce 
i s’a făcu tu.

Parisu, 22 Augustu. In cercu
rile diplomatice circulă faime, că 
Bismark, după cele mai nouă în- 
voelî cu Anglia și după întreve
derea monarchiloru în Berlinu, 
va propune conchiămarea unui con- 
gresii pentru desarmare la Viena.

DIVERSE.
Unii nou metodii de vindecare a of- 

ticei. In congresulă medicală, ce s’a ți
nută acum la Parisă, profesorulă Briand 
ținu o prelegere despre ună nou trata- 
mentă inventată de dânsulă pentru bol
navii de plumânl. Metodulă său constă 
în drastice întrebuințări de aeră rece. 
Cele dintâiu încercări le-a făcută cu 
patru bolnavi, cari s’au restaurată pe de
plină. Acești pațiențl trebuiră mai na

inte de tote din când în când a se o- 
biclnui cu aerulă liberă. Elă lăsa fe- 
restrile deschise și mai târdiu pațienții 
trebuiau să dormă sub cerulă liberă, 
așa că în erna trecută paturile loră furâ 
acoperite de zăpadă. Astăcjl bolnavii 
suntă mântuițl, în vreme ce ună altă pa- 
țientă, care nu a voită a se supune acestui 
esperimentă de vindecare, îșl trăiesce 
ultimele (file. La acestă tratamentă Dr. 
Briand întrebuințeză forte puține medi
camente ; în totală 80 centigr. Creosot, 
8 centigr. Iodoform și 30 centigr. Gly
cerin. Prelegerea lui Briand produse în 
congresă mare sensațiune. Decă acestă 
descoperire pote într’adevără servi de 
ună adevărată tratamentă, atunci bol
navii de plumânl în locă de a se duce 
la Nizza, St. Maurice, Mentone seu în 
alte localități climatice de cură, ară putâ 
fi trimiși în părțile polului Nordică. Este 
ună faptă cunoscută, că în Nordă oftica 
nu e cunoscută.

AtentatQ. In 18 Augustă sera pe la 
11 ore, pe când cânta musica, s’a arun
cată din strada Impresa (din dosulă ca
merei deputațiloră) o bombă pe pieța Co
lonna, din Roma. Intre mulțime se ivi o 
scurtă panică, der apoi se liniști și musica 
continuă a cânta. Peste ndpte s’au fă
cută mai multe cercetări domiciliare, ca 
să se afle atentatorulă. Răniții suntă în 
numără de șese, între cari ună copilă și 
ună gendarmă suntă greu răniți.

Regele insulei Sandwich, Kalakaua a 
promisă și elă, că va visita exposiția 
francesă. Timpulă trece însă și elă totă 
n’a mai sosită la Parisă. „Figaro11 pu
blică acum o scrisdre a regelui Kalakaua, 
în care acesta spune, că n’a putută veni 
din causă că n’a avută bani, dâr acum 
i-au scrisă librarii, că au vândută mai 
multe 4eciml de mii de esemplare din 
poesiile ce a scosă acum de curândă. 
Speră ast-felă să capete ca la 150,000 
franci, cu cari va veni apoi la Parisă.

JCursuh'a pieței Hrașovu
din 22 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vând . 9.45
Argintă românescă - „ 9.38 n 9.41
Napoleon-d’orI- - - „ 9.44 n 9.46
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - - - „ 9.70 n 9.75
GalbinI . „ 5.58 n 5.64
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 102.— n —

n n n ^°/o n 98.59 H 99.—
Ruble rusescl - - - „ 122.— n 123.—
Mărci germane - - „ 58.— 58.20

Cnrsulu Ia bnrsa de Viena
din 21 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.90 
Renta de hârtiă5°/e ------ 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 terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112,25 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.70 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138._
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 129.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.70
Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă......................109.80
LosurI din 1860 ------- 439._
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5,64
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.46’/2
Mărci 100 împ. germane - - . . 58.25
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.25

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA4,
Instituții de crcditii și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
sub trag ere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista“ CU 372%> recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fonciare „Albma“ de 5°
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potft căpăta 
la institute după cursulQ. de di-

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

Ain
a.

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.....
luni....
anu....

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Nr. 5120—1889. 46,M.8-1

PUBLICÂȚIUNE.
IșbucnindG; conformă protocolului 

veterinară din 17 a 1. c., în Stupinele 
Brașovului în modă epidemică băla de 
gură și .ingbii între vitele cornute, se 
aduce prin acesta la cunoscință, cumcă 
Stupinile Brașovului s’au închisă ca cercă 
epidemică, dispunendu-se în sensulă § 
219 a ordinațiunei pentru esecutarea ar- 
ticulului de lege VII din an. 1888, ca la 
intrările pe drumurile conducâtore în 
amintita parte a orașului să se pună ta
bele de admonițiune, la intrările acestoră 
drumuri să se pună străjl (sentinele), a 
căroră menițiune este, că afară de cai, 
să nu trecă alte animale în acesta cercă 
epidemică, ci din contra să le îndrumeze 
pe astfelă de drumuri, prin cari se pote 
ocoli acestă cercă.

Locuitorii Stupiniloră se prov6c& 
mai departe, că pe câtă timpă va dura 
epidemia se nu care din ale loră curt1 
nutreță și gunoiu; pașaportele de vite 
(cu excepțiune acele de cai) aflătore în 
posesiunea loră să le așternă în decursă 
de 24 de ore subscrisului căpitănată spre 
păstrare, și în fine laptele mulsă dela vi
tele infectate de boia epidemică de gură 
și unghii să nu ’10 vândă seu să-lă fo- 
losescă spre scopuri private.

Intrarea măcelariloră și samsariloră 
de vite în grajdurile astorfelă de vite 
este interdisă.

Neesecutarea disposițiuniloră acestei 
publicațiunl se va pedepsi conformă dis
posițiuniloră art. de lege VII din 1888 
cu totă rigurositatea.

Brașovă, 17 Augustă 1889.

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unfi anii.........................................................

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Anstro-Ungaria:

ană........................................................... 2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

fl. -
fi. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se faefi mai ușorfi. și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

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

Budapesta—Bredealft ff*redealii—Budapesta 32.-JPesta-Aradii-TeiușjTeiuș-Aradft-BB.-Pesta C’opșa-mică—Sibiiu

Trends
per- 
sâne

TrenuTrenă
accețe- omni- 

ratu busbus
Tronu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rată

Trends 
par
sine

Trenu 
mixt

Tronu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mez6-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nădfeșel

4.18 7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

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
5.2610.35Iuiușiu |

11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uidra 1.34
Vințulă de susii 1.42
Aiud 2.07
Țeiușă 2.26
Crăciunelu 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Pț>pșa mică 4.09
Mediașă 4.39
Elisabetopole 5.11
SJglțișdra 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodă 7.32
Âgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

. 1 9.45Brașovu < 1.55 5.32
Țimișă 2.53 “Î5
PteUcttlw 3.28 6.47

Bucuresci 9.35 11.50

Bucuresci
g jqI Predenlu

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

, Timișă
Brașovu j

Feldidra
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușft
Aiudă
VințulCi de 
Uiora 
Cucerdea
Gliirișil
Apahida

susă

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

4.40
9.12
9.41

10.17

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

*)
"503

6.22 Szolnok
7.23

Viena
Rudapesțft

Aradu

JJ
Q O 
B

o ,

tJ

e.
p
ft s a
P

o

Glogovațfi.
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinu
Zainti
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simcria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulă de joșii
Albațpilia
Teiușfi

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Tronu I 
de 

pers. • 

3.4o[reiușâ

i Albn-Iulia
I Vințulă de joșii 
; Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamtl 
Soborșind 
Berzava, 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

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

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Aradil

Szolnok
Budapesta

Viena
i

SțMinei,ia(Piski)-IPeta,®șeiaH; 
’ i

i

Tren* 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

CIușiu j 6.45 5.32
NădășeltJ 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghirești 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-Vâsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare < 11.04 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladăny 1.19 10.08 1.33
Szolnoț; 3.31 11.51 3.29
SJsndajseHta 6.30 1.55 7.45

Viena 1.40 7.15 6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3^52
4.03
4.47
7.30

11.5,1

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
PetrpșenI

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

9..

Ițlureșu-XtiadoșiirBistM-ița Bistrița-Mureșu-lLudoșu

Mureșft-Ludp.șft
Țagd-Budatelecă
Bistrița

____ !l
4.30| Bistrița
7 2Ț Țagd-Budatelecă

11_ Murăști-Ludoști

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

11.24
11.59
12.30

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

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

10.20'
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.32

Copșa-mlcă
Șeica mare 
Ldmnești
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
Lomneșu
Șeica mare
Copșa-inică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu
V.35 Beghinuiu săsescul 
~6.0Îk-
6 44 ’ e Cucerdea
7^(Cheț.a

8.15
6.05

g?etroșeni-SipMeria(Piski)

11.54 Petroșenl
12.37 jBanița

1.28. Crivadia
2.23.pui
311 ^Hațegă 
3.53|streiu 
4.251 Simeria

I

Aradu—Timișora

Aradii
Aradulă nou
Nemeth-Sâgh
Vinga
Orczifalva 
Merczifalva
Tiniișora

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
5.55,
6.41
7. '
8.
8.i

Oșorheiu

Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mirașteu

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

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.41
6.08
6.27

Tinuișora— Aradu

1.
2j
2.:
2.!
3.

6.12 4.12 Timișora 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 Aradulti nou 9.11
9.04 6.50 Aradu 9.27

3.51
4.05

Beghinulii săseseiL 
gPșorheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Uuied.

8.25Reghinul-săs.
|

Oșorheiu < 6.45

8.—
9.4910.-

12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
temută 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

3.-
6.49
9.35 6.—

Ghirișu—Turda Turda—Ghiciși!

Ghlrișu
Turda

i
9.33 4.19
9.54 4.40

Turda 
Ghirișw

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișdra—Odorheiu Odorheiu—Sigliișora

6.05
9.12

Odorheiu
Sighișoră

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Sigliișora
Odorheiu

2.] 8
2.39
3.08

Hjțsiecl.-Simcria (Piski

niedofa
J erna

8.56 Simcria

9.3o
9.56

10.15
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