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Brașovii, 17 Augusto v.
Șoviniștii unguri suntu necori- 

gibill.
Li-se spune în t6te chipurile 

și în tote tonurile, că Nemaghiarii 
ținu cu orl-ce prețu. se se folosescă 
de limba lorfi maternă chiar și 
acolo, unde întâmplarea nenorocită 
ar fi adusfi cu sine, ca se ia parte 
la conducerea unoru afaceri îm
preună cu acestu soiu de șoviniștl 
unguri necorigibill. Cu tbte astea, 
nu e chipu se ’i faci se ’nțelegă 
ce e corectă și cuviincioșii, necum 
se respecte dreptulu altuia.

In astfelu de împrejurări nu e 
mirare, decă raporturile dintre na
ționalitățile nemaghiare și dintre 
cei dela putere se îuăspresctt me
reu și adeseori se dă puternică 
espresiune acestei înăspriri de câte 
ori se ivescă cașuri, în care duș
manii naționalitățiloru găsescu cu 
cale a lovi în drepturile Nemaghia- 
riloru, nerespectându-le nici limba 
nici naționalitatea.

Așa s’a întemplatu în cjdele 
acestea în conventulu districtuală 
alu superintendenței conf. augsb. 
de idincdce de Dunăre, de care 
se țină cinci seniorate slovace și 
trei seniorate cu limbă mixtă, 
care și-a ținută adunarea în Po- 
junu.

Cestiunea limbei a tăcută, ca 
trei cțile de-arendulă se fiă ședin
țele conventului furtunose, er în 
ședința din urmă ferberea se’șl 
ajungă culmea.

Și nimeni altulă n’a fostă de 
vină decâtă dușmanii naționalită- 
țiloră nemaghiare, cari, încuragiați 
prin regimulă prigoniriloră și ne- 
dreptățiloră, numită tiszaistă, nu 
mai respectă nici ei nici dreptă nici 
lege, și nu se lasă a fi conduși de
câtă numai de sentimentulu de ură 
în contra a totă ce nu e ma
ghiară.

In conventulă din vorbă, pre

cum se pâte vede din numerulă 
seniorateloră după limbă, membrii 
slovaci formeză maioritatea șipriiț 
urmare și limba de desbatere aț* 
trebui se fiă mai multă, cea slovacă, 
mai alesă că nici ună senioratij 
curată ungurescă nu esistă în suf 
perintendența amintită.

Cu tote astea, uneltele ma- 
ghiarisărei, ca și cum s’ară fi gă
sită într’ună conventă ungurescă, 
n’au vrută se țină semă de maio
ritatea membriloră slovaci, cari au 
stăruită din tbte puterile și mai 
alesă în ședința din urmă au in
tervenită cu tbtă energia se se 
facă desbaterile în limba slovacă, 
singură îndreptățită în prima liniă 
în acelă conventă.

Trebue că s’au petrecută scene 
violente în sînulu conventului, de 
vreme ce ședințele s’au ținută în 
cea mai mare parte cu ușile în
chise, așa că încă nu se scie ni- 
mică despre resultatulu luptei ce
lei bărbătesc! a Slovaciloră pentru 
dreptulă limbei loră.

Destulă, că șoviniștii unguri s’au 
alesă și de astădată cu trista es- 
periență, că nu se pbte înăbuși 
vocea naționalitățiloru prin nici 
unu felă de ilegalități și presiuni, 
că prafă și țerînă se alege de 
tote uneltirile de maghiarisare.

In „Budapesti Hirlap“ se plânge 
ună Ungură despre Croați,' „că 
înaintea loră nu e o mă mai urgi
sită decâtă Maghiarului

Pbte fi acestu tristă faptă altă 
urmare, decâtă a încercăriloră din 
trecută ale regimului ungurescă 
și a șoviniștiloră unguri d’a pro
paga maghiarismulă în Croația,— 
încercări cari au fostă spulberate ?

Der o vorbă : Celă ce se- 
menă ventă, furtună eulege. De 
ani doue4eci ventă semână și gu- 
vernulă și ceta șovinistă ungu
rescă, acți cu firma kulturegylet- 
istă. Timpulu ar fi, să pună ca

pătă porniriloru celoră nenorocite 
de maghiarisare, căci numai bine 
nu potă aduce, și să ’nțelegă, că 
nici prin legi nedrepte, nici prin 
prigoniri și presiuni, nici prin 
forță și uneltiri nu se pbte înăbuși 
limba și naționalitatea popbreloră 
nemaghiare, er a sădi ura și duș
mănia între poporele aceleeși pa
trii, e o crimă.

ZDTZST -A_ZE"'-Z^ZEP^--
Nona lege militarii francesă.

Telegrama, ce amă fostă primit’o 
la 15(27) Augustă din Berlină, ne spu
nea, că foile oficiose germane, provo- 
cându-se la reorganisarea armatei fran- 
cese,pledeză pentru sporirea armatei ger
mane ; totodată se mai spunea, că se 
voră cere parlamentului credite militare 
forte mari.

In adevără, noua lege militară fran
cesă îngrijesce forte multă pe cei din 
Berlină, căci prin ea se face cu putință 
a ridica Francia armate în masse mari, 
însăși oficiosa „Kolnische Zeitung“ măr- 
turisesce, că acestă lege e ună pasă în
semnată, care va ave grave urmări. Prin- 
cipiulă legii e, că fiă-care cetățenă des
toinică are să fiă soldată. Deja prin le
gea cea vechiă Francia, deși are cu 9 
milione locuitori mai puțină ca Germa
nia, ridica cam totă atâția recruți ca 
Germania, așa că armata permanentă 
francesă întrecea pe a Germaniei cu 
22,000 omeni (489,900 după bugetulă pe 
1889 față cu efectivulă de pace germană 
de 468.409 omeni.)

In viitoră va recruta Francia cu 
60,000 meni mai multă, va forma deci 
mai mulțl soldați și va spori și reserva 
concediându-se o parte după serviciu de 
ună ană, pe când ceilalți voră servi trei 
ani. Francia deci în curendă va ffpusă 
în posițiune a dispune de masse de sol
dați înstruițl multă mai mari, decâtă 
Germania. Se realiseză deci idealulă 
înarmării generale a poporului pentru 
răsboiulă poporeloră, ce se vapurta pănă 
la estremă.

Ridicarea în massă, ce în 1871 în
cercase a o imita Gambetta, se pregă- 
tesce acum după ună plană bine stabilită. 
Nu masse neinstruate voră fi de aici îna
inte chemate la arme, ci soldați instru- 
atl în numără necunoscută pănă acum. 
Esențială e, că pentru aceste milione de 
soldați s’au făcută pregătiri chiar în pace 
într’ună modă nedobendită pănă acum 
de Germani, pentru ca să-i constitue în 
corpuri de trupe, în batalibne, regimente, 
divisiunl, corpuri de armate și armate cu 
conducători și cu staturi majore. Deja 
acum posede Francia mai multe cadre 
decâtă Germania și în pace armata ei e 
mutlă mai înavuțită cu oficerl speciali, 
curl suntă în mare numără disponibili 
pentru conducerea formațiuniloră celoră 
nouă.

Pregătiri militare serbescl.
Ministrulă serbescă de răsboiu a or

donată, că toți călăreții celoră două che
mări și soldații de trenă trebue să fiă 
provăjuțl cu caii necesari, ai loră pro
prii, respective cu cară și animale de 
trasă, ca să fiă în orl-ce vreme gata pen
tru o eventuală întrebuințare la eserci- 
țiile de arme. Totă așa medicii militari 
și soldații brutăriiloră militare au primită 
avisurl să fiă gata pentru convocare. 
Cei din urmă au asemenea să fiă che
mați la serviciu pe 15 dile. Disposițiu- 
nile acestea și altele de felulă acesta 
luate în timpulă din urmă, precum și 
articulii răsboinicl ai diareloră din Bel- 
gradă și înarmările ce se dicejcă le face 
Bulgaria, au produsă mare neliniște în 
poporațiune. Din causa acesta ministrulă 
de interne a publicată în foia oficială 
„Srpske Novine“ o declarațiune, prin 
care se desminte orl-ce intențiune răs- 
boinică a guvernului serbescă, spunendă 
că prin disposițiunile ministrului de răs
boiu se esecută legea militară în ce pri- 
vesce esercițiile anuale de arme.

Cestiunea desarmării.
Pressa rusă se ocupă cu sgomotele 

despre planuri de desarmare și dă es
presiune părerei, că nici pentru Rusia 
nici pentru Francia nu pbte fi vorba de
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(3)
Capitlulu alu XVII-lea 

și celă de pe urmă din partea a Vl-a a. 
v Memoriului11 lui Iosif ti Stevcci Șuluțiu, 

care se va publica mai târdiu.
(Urmare.)

Intr’o di am pornită să cetescă in- 
scripțiunile de pe numerosele table co
memorative, ce se află pe piramide, pe 
stânci, pe ziduri, pe bănci și alte locuri 
publice.

Unele erau dedicate spre aducere 
aminte pentru însănătoșarea respecti
vului și de a glorifica puterea vindecă- 
tore a apei.

Am aflată inscripțiunî pline de spi- 
rită și forte semnificative, în tbte lim
bile Europei, numai românesce nu.

Cum ? ! Se pbte ca pe acestă pă- 
mentă să nu fi călcată picioră de Ro
mână ?

Pardon ! acuma ’ml vine aminte, 
că am cetită în cetate, în strada princi
pală pe o ferestră, pe sticlă, tipărită ro
mânesce cu litere mari: „Aici se schimbă 
galbinl“.

Pe o bancă aședată în brădetă, la 
locă forte potrivită, stă scrisă în limba 

maghiară: „Călătorule! odihnesce nițelă 
aici, der înainte d’a pleca mai departe, 
decă ești Maghiară, cugetă la patria ta 
și trimite-i din depărtare ună suspină. 
1859“.

Acestă „1859“ esplică totă.
In acelă ană domnia absolutismulă 

austriacă în Ungaria; er inscripțiunea 
de pe tabla comemorativă trebuia tra
dusă în limba germană și subșternută 
poliției, pentru conoesiune. Cine a cu
noscută sistemulă de pe acelă timpă, va 
sci, că trebuia să ai curagiu nde-a trimite 
unii suspină patriei tale“.

Eram adâncită în cugete , când 
deodată se opresce înaintea mea ună 
domnă bătrână, mă salută și-mi dice:

— Frumosă prospectă, nu-i așa 
domnule ?

— Forte frumosă; întrega cetate 
se vede cu tote zidirile ei pompose ; 
der cea mai frumosă stradă e totuși 
acesta, vis-â-vis, în careâse află templulă 
jidovescă.

— Nu numai templulă, ci întrega 
stradă e jidovescă, cu tbte palatele și 
grădinele ei.

— Cum se pbte ?
— In tinerețele mele, în acea stradă 

de ambele laturi erau grajduri, pe ale 

căroră ferestri îșl scotbu mari cai fru
moși muscălescl capetele. Pe acelă timpă 
domnii cei mari din Rusia veniau d’a 
dreptulă cu trăsurile loră păn’aci și lăsau 
forte mulțl bani între noi. AdI ne-au 
copleșită Jidovii cu totului totă. Nu mai 
putemă trăi de ei. Ce e dreptă, ura în 
contra loră e teribilă, der n’ajută ni 
mică. In dilele aceste s’a întâmplată 
eră o scenă hazlia: Ună Rabină mergea 
dela Aberg — care e două bre îndepăr
tată de cetate — pe înserate acasă. A 
intrată îutr’unulă din locurile — eșitore, 
care se afla în apropierea drumului, în 
brădetă . . . Ună ștudentă ștrengară, 
care mergea îndărătulă densului, a sărită 
acolo, a încuiată ușa și a fugită. Se dice 
că Rabinulă striga ca din gura șerpelui: 
„Wai mir geschehen ! Gott uber die 
Welt“ ! A trebuită să stea multă acolo, 
căci astfelă de escursiunl mari numai 
puțini întreprindă, și de regulă djmi- 
neța.

— De cumva va fi avută norocă, 
ca să stea pănă de dimineță acolo, apoi 
s’a putută deprinde în strigătulă de re
clamă jidovescă, cu care-șl recomandă 
marfa: „Carniolund Wagenschmire; Dia- 
„mant und Federwische; Fidibus und 
„Grojerkăse. Alles echt und fețn. Feine 

„Waare gute Waare. Gott uber die Welt! 
„Wai mir geschehen" !

Ce-i voia lui Dumnedeu! Parcă e 
cestia jidovescă la ordinea dilei, ori cu 
cine vorbescl: Jidovii și eră Jidovii.

Am pornită mai departe. Deodată 
audă ună rîsetă cumplită, mă uită într’a- 
colo și vădă mai mulțl domni ședendă 
pe o bancă; unulă stetea în piciore îna
intea loră și cetea dintr’ună diară ger
mană. Rîdeu de răsuna codrulă.

— Cetesce încă odată, te rogă, e 
pre frumosă și nimerită poesiă, (fi30 
unulă dintr’înșii.

M’am oprită și eu și am cuprinsă 
locă în apropierea loră.

Domnulă de mai ’nainte ceti d’a 
capo.

Era o poesiă plină de satiră și 
umoră, într’ună diară din Praga, scrisă 
cu multă spirită; conținea rugăciunea 
Creștinismului cătră Dumnedeu.

Creștinii se plângă amară în contra 
Jidoviloră și rogă pe Dumnedeu, ca să-i 
adune pe toți Jidovii, din întrega lume, 
să-i ducă la Marea rosiă; să despice 
marea în două, precum a făcută, bagă 
semă, Moise, când i-a trecută pe Jidovi 
cu piciorele uscate, — și se-i bage pe 
toți acolo :
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o desarmare, deorece adevărata problemă 
a ligei de pace e aceea, de a con- 
strînge pe Rusia și pe Francia să se 
mulțămescă cu perderea Bulgariei, res
pective a Alsației-Lotaringiei. „Novoje 
Vremja** sorie că, câtă vreme cestiunea 
balcanică nu se va regula în modă pacî- 
nică, numai o pace înarmată e cu pu
tință.

Cercetări domiciliare, arestări, con
fiscări de cjiare în Galijia.

In cjilele trecute s’au făcută în Lem
berg numerose cercetări domiciliare, au 
fostă arestați și dațl pe mâna tribuna
lului scriitorii ruteni Franko și Fawlik, 
ună învățătoră privată din Chiev, anume 
Degen, și două surori ale lui, studenții 
dela universitatea din Chiev Krystia- 
kowski și Maszczynski, secretarulă de 
cancelariă ală reuniunii „Proswita", Sko- 
rodynski, și preotulă Kuziow. De ase
menea în provinciă s’au făcută nume
rose cercetări domiciliare. Motivulă nu 
e bine cunoscută. Unii vorbescă de u- 
neltirl socialiste, alții credă că aci jocă 
rolă și cestiunea rutenă. Cercetare do
miciliară s’a făcută și la rudenii de ale 
deputatului din parlamentulă austriacă P. 
Ozarkievicz. țliarele rutene „Czerwo- 
naja Rus" și „Dilo“ au fostă de trei ori 
confiscate pentru articull, în cari se 
vorbea despre plănuita predare a semina
rului clericală rutenă în mânile Jesuiți- 
loră și despre raporturile rutene. Amân
două diarele, în loculă articuliloră con- 
fiscațl, au publicată în a doua edițiă 
psalmi de pocăință în limba slavă bi- 
sericescă. Aceste edițiunl încă au fostă 
confiscate.

SOIRILE VILEI.
Princesa Stefania în România. îndată 

ce Regina României se se va întorce în 
țâră, va merge în visită la suveranii ro
mâni princepesa Stefania, soția deceda
tului archiduce Rudolfă. Principesa va 
sta în România vre-o 20 de dile, precum 
spune „Românulă**.

** *
Statutele „Reuniunei de cântări“ a 

economiloră gr. cat. din Șomcuta-mare 
au fostă aprobate de ministerlulă ungu- 
rescă de iterne.

*
0 adunare a partidei poporale săsesc! 

a fostă convocată în Hălhii Dumineca 
trecută. Deputatulă Iosefă W. Filtsch 
vorbi despre situațiunea politică internă, 
critica reconstruirea ministeriului, dela 
care încă nu se pote nimică bună aș
tepta, câtă vreme e Tisza în fruntea 
guvernului. De aceea nu e motivă de a 

renunța la oposițiune partida poporală 
săsescă și deputății ei. Vorbitorulă 
constată, că întrega partidă e gata a se 
alipi unui guvernă nou, care ar fi devo
tată progresului și dreptății, și ar fi dis
pusă să facă să ’nceteze gravaminele 
cele mai principale.

** *
Pe liniile ferate ung. de statu se voră 

introduce, precum se vorbesce, vagone 
de durmită și de restaurațiunl, dându-se 
la întreprindătorl privați.

* * *
Tămbălăulă kossuthist a făcută fiasco 

și în Pesta și în Clușiu. Gură multă și 
trâbă puțină. Câte-va stegurl ungurescl, 
câte-o ferâstră iluminată, o procesiune 
de câțl-va inși pe strade, câte-va vorbiri, 
incidente și tumulturi: asta-i totă ce s’a 
făcută pentru serbarea onomasticei „di
nasticului*1 Kossuth, care în 1848 a stri
gată : „Dinastia Habsburg-Lotaringia a 
încetată de a mai domni**. I-s’a trimesă 
lui Kossuth o telegramă la Turină de 
cuprinsulă : „Voiai să te ’ntorcl numai 
în patria independentă, noi ne pregă- 
timă pentru primirea ta“. Acâstă demon
strația antidinastică s’a făcută fără să 
fiă oprită de „dinasticulă** guvernă un- 
gurescă.

* * *
Contrabandă de omeni. La 26 Augustă 

se încerca Frideric Gebauer de aci, 
care a fostă de repețite-orl pedepsită 
de polițiă pentru contrabandă de omeni, 
să trecă peste graniță în România 6 
calfe butnari, dâr o patrulă de gendar- 
meriă l’a împedecată. In contra lui Ge
bauer, care a fugită, s’a pornită pertrac
tare penală.

* * *
Ministrului română de resbelu va în

sărcina pe atașații militari români de pe 
lângă legațiunile din Viena și Parisă să 
asiste la marele manevre ale armateloră 
austriaco și franceze, cari se voră face 
în Septemvre. Atașații români în aceste 
două orașe suntă: căpitanul!! Văsescu la 
Parisă și maiorulă Coandă la Viena, spune 
„Naționalulă“.

** *
Congresului oouliștiloru în Parish. Dr. 

Orăinicianu va ] leca la Parisă, ca să ia 
parte la congresulă de oftalmologia ce 
se va ține în curând în capitala Fran- 
ciei. Va lua parte la acestă congresă din 
partea României și d-lă Dr. Petrescu.

*♦ *
Cazacii la Prutu. Din Ungheni află 

„Românulă**, că acolo în dilele din urmă 
o sotniă de Cazaci a făcută numerose 
încercări pentru a trece Prutulă înotă. 
Cazacii de mai multe ori au trecută pe 
malulă română și apoi imediată s’au în- 
torsă.

Ghiarele „Kultur-egylef'-ului în Deva.
Deva, Augustă 1889.

Decă orecui îi va trece vre-odată 
prin gândă să facă psichologia omeniloră, 
cărora le place să se razime de umbre 
și să se îmbete de frase frumose der 
mincinos , noi îlă sfătuimă să nu se os- 
tenâscă cercândă cine scie pe unde prin 
lume și prin țâră după astfelă de pa- 
ciențl, ci, decă e dela noi, să se așede 
frumosă într’ună locă, âr dâcă e străină, 
să vină numai în Ardelă, Bănată și Țâra- 
Uugurâscă, să se pună la odichnă și să 
iee cu luare aminte la țîntă In massă pe 
conducătorii de adl ai poporului ungu- 
rescă, să le pândescă și observe bine 
tâte mișcările loră așa numite „culturale" 
și politice, acestora să le facă observa- 
țiunile critice, și dămă rămasă, că pe 
totă rotogolulă pământului nu’șl va găsi 
ună mai bună pacientă pentru ajungerea 
la strălucită succesă în studiulă său!

Cele ce le vomă povesti mai la vale, 
ne voră sprijini acestă vorbă.

Pe dina de 21 Augustă n. a. c., pri- 
marulă orașului Deva a convocată sena- 
tulă orășenescă la o adunare generală 
extra-ordinară, sub cuvântă că e a se 
lua o „importantă și grabnică** hotărîre.

S’a întrunită senatulă, âr „grabnica 
și importanta** hotărîre a stată într’aceea, 
că primarulă a adusă la cunoscința se
natului, că „Kultur-egylet“-ulă din Clușiu, 
a făcută întrebarea, că nu cumva ora- 
șulă Deva ar dori, ca elă, Kultur-egylet- 
ulă, să-și țină adunarea generală din 
$stimpă în centrulă comitatului Hunia- 
dorei, în Deva?

Lucru firescă, că întrebarea acesta 
primarulă nu o putea presenta senatului 
numai așa singură ca o întrebare, ci ca 
să nu-i fiă urîtă, i-a dată de călăuză și 
o propunere a d-sale, că da, se se in
vite Kultur-egylet-ulă a’șl ține la Deva 
adunarea.

Er apoi adresându-se senatului, l’a 
întrebată: Ce dicețl D-vostră la acesta?

Ca răspunsă la întrebare, s’a sculată 
d-lu advocată Franciscă Hossu-Longină și 
a rostită cam următorele:

„Oonorată adunare generală! Eu, și 
dimpreună cu mine toți adeverații Ro
mâni, cu totă dragostea și la tote oca- 
siunile sprijinimă în mersulu său orl-ce 
felă de reuniune, ce are de scopă nefă- 
țărită ală activității sale înaintarea po- 
păreloră; dreptă aceea salutămă cu plă
cere tote întreprinderile de acestă na
tură, și nu ne codimă a le da ajutorulă 
posibilă când ni-se cere. Aici însă avemă 
de a face cu Kultur-egylet-ulă. Er Kul- 
tur-egylet-ulă e o societate mare, carea 
pote să aibă orl-ce felă de alte țînte, nu
mai aceea de a propaga cultură maghiară, 
nu! E astădl îndeobște cunoscută, că 
tendințele acestei reuniuni bată hotărîtă 
în aspirațiunile și în drepturile cultu

rale ale celorlalte națiuni, ce constitue 
acestă stată poliglotă. Adevăratulă său 
scopă, precum s’a dovedită de nenumă
rate ori și în felă neîndoelnică, nu este 
răspândirea culturei ungurescl, ci sub 
masca acesta, scopulă său este: sporirea 
la numără a rassei ungurescl în propor- 
țiune cu scărițarea la numără a celorlalte 
naționalități.

„Este Kultur-egylet-ulă o reuniune 
nu culturală, ci vădită politică, âr ca a- 
tare eu, și dimpreună cu mine toți ade- 
vărații Români din Deva, nu dorimă 
ca acestă reuniune să’șl țină adunarea 
generală în orașulă nostru și nu potă 
primi propunerea ce ni se face, din contră, 
dorescă, ca în mijlocul'! nostru sUnu vină 
pănă-i lumea! îmi pare rău, că trebue să 
facă o astfelă de declarațiă, der d-lă pri
mară m’a constrînsă la acesta, punândă 
pe tapetă o cestiă de nici o însemnă
tate, pentru ceea ce și propună, ca să 
se ridice numai decâtă dela ordinea $i- 
lei.**

Vorbele d-lui Hossu n’au priită, se 
vede, prea tare membriloră din senată, 
cari suntă totodată și membri ai Kultur- 
egylet-ului, căci ele au pusă în mișcare 
sângele în vinele d-lui inspectoră regescă 
de scole Ludovic Htthi și l’au îndemnată 
să se esprime cam astfelă:

„D loră ! Antevorbitorulă e în o mare 
rătăcire, când presupune despre Kultur- 
egylet, că ar fi urmărindă scopuri ce 
bată în aspirațiunile culturale ale celor
lalte naționalități dela noi, și în specială 
că ar voi să unguriseze în țeră. Din po
trivă ! Kultur-egylet-ulă are sublima me
nire de a lăți în cercuri câtă se pote 
mai largi cultura maghiară, fără însă a 
se atinge de drepturile celorlalte națiuni. 
Apoi trebue șciută, că acâstă reuniune 
e compusă din cei mai iluștri bărbați ai 
Ungariei; — de aici din mijloculă nos
tru încă suntă forte mulțl aceia, cari suntă 
membri al Kultur-egylet-ului și noi amă 
simțită deja îmbucurătorele efecte ale 
întreprinderiloră aceluia, pentru ceea-ce 
in numele membriloră societății respingă 
insinuarea răut-lciosă a antevorbitorului. 
Oă Kultur-egylet-ulă are cele mai nobile 
intențiunl, dovedesce și faptulă, că în
suși Maiestatea Sa, când cu petrecerea 
în Ardelă, a primită deputațiunea Kul
tur-egylet-ului și s’a esprimată față de 
instituțiune în cuvinte binevoitore. E 
Kultur-egylet-ulă o reuniune sprijinită de 
chiar unii membri ai înaltei case dom- 
nitore. Dreptă aceea declară susă și tare 
de calumnii tote câte antevorbitorulă le-a 
insinuată la adresa Kultur-egylet-ului**.

La acestea d-lă IIossu ca celă atinsă 
a disă:

„Nu voiu să răspundă decâtă la cu- 
ventulă calumniă, și răspundândă de
clară, că cele spuse de mine, departe 
de a fi nesce calumnii, suntă adevăruri 
durerose recunoscute de totă lumea trâză. 
Decă calumnii suntă cele ce eu le-am cfisu, 
atunci calumnii și minciuni suntă tote 
câte (fiarele maghiare le-au scrisă și le scriu 
când vorbescă fără fățărire despre scopurile 
Kulturegylet-ului; — calumnii și minciuni 
suntă tote câte s'au spusă și se spună în 
vorbirile ținute la adresa Kultureyylet ului

Und wenn sie sind drinne,
In der grossen Rinne,
Dann : ldap zu!
Und die Menschheit hat Ruh’!

*
Când am sosită în Hotelă, unde 

avem cvartirulă, ceilalți, cari de regulă 
prâncjiau acolo, mâncaseră. Cu mine la 
o masă prândia, primarulă unui cercă 
din Viena, ună fabricantă de bumbacă 
și ună ingineră din Gratz, toți trei ne 
înțelegemă și bine ne petrecemă.

Deodată audă ună murmură în sa- 
lonă. Nemțăicele delamesele din Salonă 
începură a striga : „Russinen, Russinen, 
die sind Russinen** !

Mă uită și eu cătră fundulă salo
nului, unde priviau cu toții. Adecă ce 
era? Două dame ședâu la o masă și fu
mau con-amore.

Ună domnă chiamă ună chelnără și-i 
(jice în limba germană: „Du-te și spune 
dameloră, că aici nu-i ertată să fumeze**. 
Chelnărulă plâcă, dâr când trece pe lângă 
mine, eu îl •

— N’ai să faci de rușine pe acele 
dame.

— Eu n’așă face, într’adevără, bucu- 
rosă, — dâr m’au provocată anume, tre
bue să o facă. Tocmai d’asupra capete- 

loră aceloră dame este scrisă cu litere 
mari: „Fumatulă e oprită**. Se vede că 
ele nu sciu nemțesce.

— N’ai să le dicl nimică, s’ară rușina 
în fața atâtoră ospețl. Deșchide feres- 
trile din apropierea loră și ele se voră 
pricepe.

Elă a urmată întocmai. Damele s’au 
uitată în jură de sine, au chemată pe 
chelnără și l’au întrebată în limba fran
ceză :

— Aici nu se fumeză?
- Nu.
— Ei bine, n’amă sciută.

Apoi s’au sculat dela masă, au aruncat 
țigările pe ferestră afară și au eșită 
d’alungulă salonului printre două șiruri 
de mese, cu capulă ridicată și cu pași 
siguri.

Erau două dame brune, una cam 
de 50, cealaltă cam de 25 ani, îmbră
cate modernă, cu gustă și cu multe bri
liante.

— Forte bine făcuși, îmi cjise pri
marulă, că l’ai împedecată pe chelnără ; 
omenii aceștia suntă într’adevără prâ 
aroganți.

In cjiua următore, damele acelea 
s’au pusă la o mesă în apropierea în- 
trărei, nu departe de noi. Deodată intră 

ună domnă negriciosă, de statură mijlociă 
și merge spre acele dame.

— Ah! domnule Colonelă, ac}l nu 
ne-ai însoțită în escursiunile nostre, cjise 
domna cea mai de vârstă, în frumosa 
limbă a Bucuresceniloră.

— Mă pardonațl, dâr nu mi-a fostă 
cu putință. Am avută să răspundă la o 
depeșă ce o primii.

Audindă eu acestea, m’am bucurată, 
că l’am împedecată pe chelnără, d’a le 
face de rușine.

Sub durata prâncjului, intrară vr’o 
7 tineri și se puseră la masa nostră.

Dintre ei am cunoscută pe 3 inși. 
Erau acei tineri spanioli, cari în anulă 
premergătoră au cântată aici în Sibiiu 
în teatru. Ceilalți erau Francezi. Con
versau în limba franceză.

Aceștia făcâu parte dintr’o societate 
de 10 tineri ji două domnișore, cari se 
producă prin grădini în cântată.

Unulă dintre ei, care ședea în ca
pulă mesei, în apropierea dameloră ro
mâne, trăgea cu urechea într’acolo, ca să 
audă ce vorbescă.

— Ce limbă vorbescă damele cu 
acelă domnă ? întrâbă elă pe vecinulă său.

— Mi-se pare că în limba italiană ; 

dâr âtă că vină cameradii noștri, ei suntă 
Italieni, o să ne spună dânșii.

Alțl trei tineri se apropiară de masă 
împreună cu două domnișore tinere și 
forte frumose.

— Ce limbă vorbescă damele cu 
acelă domnă ? întrebă tînărulă curiosă.

Unulă dintre cei intrațl, oprindu-se 
pe locă, se uită în partea aceea, ascultă 
nițelă, apoi dice :

— In limba italiană.
— Atâta sciamă și noi, deși nu 

suntemă Italieni ca tine ; der în ce 
dialectă ?

— Ei ! în munții noștri suntă o 
mulțime de dialecte. Cine să le scie pe 
tote și care de unde e, — răspunse elă, 
apoi se așecjă la masă.

Acuma să-mi mai vină cineva și 
să-mi contesteze latinitatea limbei To
rn ânescl.

Intr’o sâră, acești tineri cântară o 
doină spaniolă ; să juri pe sfânta cruce, 
că-i doină ardelenescă:

N'am nici pane, n'am nici sare,
Tote le-au dușii darea mare,
Darea mare ce m’apasă,
De și sufletu-ml mai iesă etc.

(Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEI Nr 185 — 1889.Pagina 3

cu diverse ocasiunl sărbătorești; — în sfâr
șită calumnli și minciuni suntă tote câte 
însuși d-lă inspectoră dc școle JRethi în 
mai multe ronduri le-a mărturisită cu gra- 
iulu și în scrisă despre tendințele Kultur- 
egylet-ului /“

Der adunarea generală compusă din 
8 maghiari „neoșl“ (mai’nainte jidovi și 
armeni) și 3 Români, cu majoritate de 
voturi a hotărîtă, firesce, că ba da, să se 
invite jupânulă Kulturegylet a’șl ține a- 
dunarea la Deva.

Când apoi s’a discutată întrebarea, 
că în ce felii să se facă invitarea, în 
scrisă, ori prin deputațiune, ori cum? d-lă 
Kenosi Sandor Jozseț, notarulă publică de 
aici, carele multe sute și mii îndâsă în 
busuparele sale de pe spatele aceloră 
Români, pe cari vrea să’i unguriseze 
(căci nota-bene, d-sa e agentulă princi
pală ală reuniunei în Deva), s’a sculată 
și a cjisă: că nu e lipsă să se pripescă cu 
alegerea formei de invitare, deârece e între
bare, decă va veni ort nu Kulturegylet-ulă 
întrunii locă, unde se ridică în potriva lui 
și voci dușmănose și nu e primită cu una
nimitate I

Aici nu soiu luatu-l’a pe d-lă notară 
gura pe dinainte, ori d-sa crede lumea 
asta mai prostă decâtă cum e, der prin 
cele ce le-a spusă d-lui a ridicată.o per
dea, în dosulă căreia se potă vedea forte 
multe și interesante lucruri, — ne-a fă
cută o mărturisire prețidsa.

Și anume ântâiu și ’ntâiu ne dă pu
tința de a înțelege pentru-ce d-lă pri
mară ală Devei a chemată senatulă oră- 
șenescă la o adunare generală extraordi
nară, și încă tocmai acum pe timpulă aces
tora călduri potopitore, când omenii ne 
mai putendu-le suferi facă ce potă și se 
ducă care ’ncătrău pe la băi pentru mai 
comodă omorîre de vreme, — er în a- 
cestă adunare pune la ordinea dilei cestia 
cu invitarea Kulturegyletului.

Trebuie să fii forte scurtă la vedere 
pentru ca să nu poți numai decâtă cu- 
nosce, că primarulă în înțelegere cu cei
lalți kulturegyletiștl din locă au făcută 
acesta amăgiți de nădejdea, că Românii, 
fiă că le va fi pre caldă, fiă că nu voră fi 
pe acasă, nu o să se înfățișeze în adunare, și 
astfelă apoi, acolo fiindă numai ei de ei, 
la largulu loră, să aducă in unanimitate 
hotărîrea de a se invita Kultur-egylet-ul 
să’șl țină adunarea în Deva, ca apoi pe 
temeiulă acestui faptă ală unanimității 
să potă d-loră trîmbița în lume și în 
țeră, că etă comitatulă Huniedorei e deja 
maghiarisată, fiindcă în senatulă orașu
lui Deva, în care se află și trei membri 
Români, nu s’a ridicată nici o voce în 
potriva invitării Kultur-egyletului!

O, cătă le place omeniloră acestora 
să se razime de umbre și să se îmbete 
de frumseța fraseloră, fiă ele apoi și 
gole și mincinose! Noi suntemă mai 
multă ca siguri, că de cumva în aduna
rea pomenitului senată nu se ridica și 
vocea potrivnică a unui Română, în 
timpă de câteva dile tote diarele ma
ghiare, încependă dela codița codițeloră 
patriotice „Hunyad* și pănă la mai ma
rii mai mariloră „hemzet11 și „Pester Lloyd“, 
ară fi fostă pline cu „neașteptata și ne
prețuită îmbucurătorea scireu, că comi
tatulă Hunedorei e deja binișoră ma
ghiarisată ; dovadă faptulă că în se
natulă orașului Deva, centrulă aces
tui comitată, nu s’a ridicată nici o 
voce potrivnică invitării Kultur-egylet
ului, și fiă-care 4'ara și-ară fi aședată 
înaintea redacțiunii câte 101 tunuri, pe 
cari le-ar fi descărcată ea salve în ond- 
rea jupânului dela Clușiu.

De omeni mai curioși și mai unici 
în felulă loră, ca concetățenii noștri un
guri șoviniștl, nu scimă unde te-ai mai 
pute împedeca. Căci să punemă casulă, 
că la acestă adunare generală extraordi
nară, conchemată in pripă și pe vremea 
călduriloră caniculare — nu s’ar fi înfăți
șată nici ună Română, care să producă 
tonulă disarmonică în senată, și astfelă 
ei, kulturegylet-iștii, ar fi isbutită ca cu 
votă unanimă să invite pe jupânulă din 
Clușiu la ospăță în Deva, și ar fi um
plută și foile ungurescl cu îmbucurătorea 

minciună despre ungurisarea comitatului 
Hunedorei, câtă vreme în realitate acostă 
comitată e totă acclașă, care era înainte cu 
cțecl de ani: unde să afli motivulă realii 
ală bucuriei și veselei loră trîmbițărl de 
triumfă? Ddră în faptulă, că câtorva 
kultur-egyletiștl, membri în senatulă oră- 
șenescă, le-ar fi succesă prin o apucă
tură ore-care a ține o ședință, la carea 
neluândă parte și Românii, ei ar fi pu
tută aduce orl-ce felă de hotărîre în una- 
nimitate? Er acesta însemnă ceva suc
cesă ? După felulă de cuprindere ală în- 
ferbintațiloră loră creerl — pote.

„Faceți Unguri și din petri !“ cfisese 
ună poetă ungură. Fericită poetă, căci 
adl frații săi dau cu capulă de tote pe- 
trile, ca să facă din ele Unguri. Numai 
câtă nu scimă decă și Arany, — căci pare- 
ni-se elă a disă — a înțelesă ungurisa
rea așa cum, frații săi șoviniștl de adl 
o înțelegă, adecă prin forță, lingușiri și 
vicleșuguri.

La noi „liberalismulă“ ungurescă și 
„înțelepciunea11 cârmuirei a adusă lucrul 
acolo, că, în locă să incurgă străinii, 
fugă și indigenii din patriă.

Să răspundă, decă nu e așa, cei ce 
cu cădelnițele încărcate de smirnă și tă- 
mâe tămâeză (filme pe părintele lor Tisza, 
precum și cei cărora le-a puiată în capă 
ideia înființării și susținerii Kultur-egy- 
let-ului, bagsemă pentru mai marea tăriă 
a concordiei dintre cetățenii de sub „fe
ricita11 oblăduire tiszaistă.

Ar trebui să înțelegă odată pentru 
totdeuna șoviniștii, că acțiunea produce 
de-apururț reaețiune și că focă cu focă nu 
se pote stinge! Altă resultată nu voră 
ajunge, decâtă că la totă pasulu voră da 
cu capulă de câte o noziă piatră numită 
fiasco.

Der să revenimă la vorbă cu domnii, 
cari ne-au dată îndemnulă la scrierea 
acestoră scirl...

O dice inspectorulă regescă de scăle 
L. Rethi, — o dice totă diaristica ma
ghiară când are poftă de a spune nea
devăruri, — și o dice totă suflarea șo- 
vinistă ungurescă, când e cuprinsă de 
aceeași poftă, o dică toți și tote și tot-' 
deuna, că jupânulă dela Clușiu, Domne 
foresee, să aibă elă de gândă ungurisarea 
Româniloră, Sasiloră și a tuturoru Nema- 
ghiariloră, ci că singurulă său scopă 
adevărată e răspândirea „culturei^ un
gurescl.

La acesta observămă, că însuși d-lă 
inspectoră reg. de școle și toți câți vorbescâ 
ca d-sa, nu-șl facă credeu din aceea ce măr- 
turisescu. Căci cum se credă eu, că ei, 
kulturegyletiștii, nu au scopă să ungu
riseze , când am date sigure înaintea 
ochiloră, că acei domni Unguri dela 
cârma școlei reale din Deva, cari suută 
totodată și membri ai Kultur-egylet-ului. 
aducă la cunoscința publică, că în in- 
ternatulă acestei școli se află locă gra
tuită pentru atâția și atâția romano-ca- 
tolicl, pentru atâția și atâția reformați, 
și pentru doi Maghiari valachisațl.

Care va să dică, eu, tînărulă română, 
decă suntă săracă și voescă să fiu primit 
gratuită în internatulă acestei școli, ce 
s’a ridicată de altcum și cu bani româ- 
nescl, am să mă presintă la direcțiune 
și să stau înainte cu minciuna, că etă, 
eu, cutare, sciu bine, că moșii strămoși- 
lcră mei au fostă Unguri, deși părinții 
mei suntă Români curați: eu voescă să 
mă „întorcuu în sînulu națiunii ungurescl, 
— primiți-me în internatul Și se primesce.

Intrebămă acum: E acesta răspân
dire de cultură? E lucru necinstită dom- 
niloră șovinișl! E apucătură nedemnă!

Căci cultura ungurescă ori neungu- 
rescă, pe care o voiu primi eu ca ascul- 
tătoră ală claseloră reale, trecută dela ro- 
mânismă, o potă primi în aceeași măsură și 
formă și ca română!

Er aceea sumedenia de Omeni, cari 
prin astfelă de nevrednice mijlăce se 
străduescă a-șl mări numărulă, decă se 
mai constitue și într’o reuniune pentru 
ajungerea mai îngrabă la multă aflata 
țintă, — n’au dreptă să eficâ despre si- 
ne-șl, că formeză o reuniune culturală, 

și e o batjocură pentru frumosulă nume 
de „cultură**, că se aplică la adresa unei 
societăți politice și mascate ca cea din 
Clușiu.

Vrednică e acestă reuniune să o pă- 
țescă peste totă loculă așa cum a pățit’o 
la Deva, unde pe întunerecă și pe fu
rișă vîrendu-șl ghiarele, s’a aflată ună 
ghimpe care i-le-a împunsă, încâtă a 
trebuită să se tragă înapoi cu ele sân
gerate. Der chiar de nu se sângera, 
noi totă nu avâmă să ne supărămă nu 
sciu cum, căci, cum am disă, totă is- 
benda le-ar fi fostă într’aceea, că puteu 
pune în circulațiune mai multă cu o 
minciună, er Românii din comitatulă 
Hunedorei totă Români ar fi rămasă 
precum suntă și voră fi. E bine însă, ca 
câtă numai se pote, să le zădărnicimă 
orî-ce străduință de a da lumii despre 
noi fiă și măcară numai vești mincinose 
despre noi, — pentru ceea-ce 41cem^:

Români! Faceți peste totă loculă, 
decă se păte în mare, aceea ce domnulă 
Hossu mână în mână cu stimații d-sale 
tovarăși de luptă facă la Deva în mică; 
ridicați-vă cu hotărîre graiurile vostre în 
adunările consiliiloră comunale și orășe- 
nescl, în congregațiunile comitateloră, și 
pretutindeni unde numai vi-se dăprilejă, 
înpotriva speculanțiloră politici; puneți 
umără la umără, — și turbateloră va
luri vrășmașe, pornite și mânate înainte 
cu multă furiă de volbura meghiarismu- 
lui, împotriviți pepturile vdstre hotărîte, 
ca .isbindu-se de ele, să recadă sfărî- 
mate!

De altcum, noi n’avemă decâtă să 
le mulțămimă dușmaniloră noștri, pentru 
serviciulă ce ni-lă facă, căci ne arată 
cu degetulă tote lăpădăturile și putriga- 
iurile ce s’ar aflaînsînulă neamului nos
tru și ne mântuescă de ele, ca cu atâtă 
mai tare adeverații Români să ne strîn- 
gemă rândurile cu îndoită vigore și doră 
de puternică vieță românescă.

Tocmai pe când să încheemă acestă 
scrisore, aflămă, că jupânulă din poveste 
îșl va ține adunarea s’a generală ăst-ană 
la Gherla. Ventosele ne-au curățită 
de elă. *

Telegr. part, a „Gaz. Trans".
Făgărașu, 29 Augustu. Aduna

rea generală a „ Associațiunei 
Transilvaniei11 s’a încheiată aseră. 
S’au alesă : Președinte Barițiu, 
Vice-președinte Archimandritulu 
Pușcariu, Secretară I. Ioană Po
pescu, Secretară II. Dr. Crișiană. 
Comitetulă a fostă realesă, cu pu
țină modificare. Adunarea a vo
tată 1000 fi. pentru îticuragiarea 
literaturei poporale.

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

Pesta, 29 Augustă. Șahulă Per- 
siei s’a despărțită la gară forte 
cordială de Arhiducele Iosifu și 
de miniștri. La 9y2 a plecată.

Parisii, 29 Augustă. Președin
tele Carnot a subscrisă decretulă, 
prin care se escrie alegerile pe 
4iua de 22 Septemvre.

Sofia, 29 Augustă. Episcopulă 
grecescă din Varna a primită avi- 
sulă se părăsescă în timpă de trei 
cfile Bulgaria, căci în casă contrară 
va fi isgonită din țeră. Motivă 
la acestă măsură au dată ațîțările 
episcopului la alegerea comitetului 
bisericescă.

Berlinu, 29 Augustă. Importulă 
porciloră din Austro-Ungaria s’a 
permisă de cancelarulă imperiului 
cu condițiunea, ca imediată se fiă 
uciși.

Petersburgii, 29 Augustă. Căsă
toria prințului Leuchtenberg cu 
princesa Anastasia de Muntenegru 
s’a severșită erl într’ună cercă forte 
restrînsă.

DIVERSE.
Versta omenilortf înainte de potopii. 

Ună diară francesă scrie: Din bibliă 
aflămă, că omenii au trăită înainte de 
potopă cu sutele de ani. Așa d. e. se 
spune, , că Methusalem a trăită numai 
969 de ani.. De altă parte totă în bibliă 
găsimă pasagiulă următoră: „Și Dom
nulă a disă.. clilel© omului suntă o sută 
și douâ-decl de anl.“ Oum rămâne 
atunci cu sutele de ani ale lui Methu
salem? Etă cum stă, la traducerea din 
limba ebraică a bibliei s’au făcută gre
șeli în ceea ce privesce cifrele. Acesta 
se pote dovedi forte ușoră. Reese 
din scrierile ebraice, că la epoca când 
s’a scrisă biblia, sistemulă numerică ală 
Ebreiloră era atâtă de primitivă, încâtă 
numerii, cari însemnau mai multe su
timi, nu se puteau esprima decâtă prin 
repetițiunl seu parafrase. Așa d. e. nu
mărul 900 nu s’ar fi putută esprima nici 
în vorbe nici în cifre în modulă cum îlă 
esprimămă noi acum. Aici s’au încurcată 
traducătorii bibliei. Numerile cu o sin
gură sută le-au descifrată corectă, așa 
că acesta a făcută să nu vadă gre
șelile ce făceau când ajungeau la nu
merii cu mai multe sutimi. Ecă o 
probă despre cele ce afirmămă. Ver- 
sulă 3 din „Genesă11 [Bibliă] este tra
dusă în modă corectă în chipulă ur
mătoră: „Și a trăită Adamă 230 de anl.“ 
Versulă 5 însă s’a tradusă în modulă 
următoră: „Și țfilele, carele-a trăită 
Adamă, au fostă 9 sute și 30 de anl.u 
Acesta traducțiune este greșită, fiindcă 
decă s’ar fi tradusă versulă 3 totă 
cum s’a tradusă și versulă 5, ar fi tre
buită să se fiică că: „Adamă a trăită 30 
de sute de ani, er nu 130 de anl.u 
Trei-fiecI de sute de ani era însă o 
cifră pre mare, ca să se potă admite 
ca versta unui omă, și recunoscendu-se 
greșela ce făcea, s’a tradusă esactă cu 
130 de ani. Versulă 5 tradusă greșită 
trebue însă în modă consequentă să se 
traducă în modulă următoră: „Și dilele 
câtă a trăită Adamă au fostă 130 de ani 
și 9 anl.“ Făcendu-se în chipulă acesta 
rectificări în traducerea cifreloră din 

după texfculG. 
tradusu.

bibliă, se reduce în modă considerabilă 
versta patriarhiloră, cari au trăită îna
inte de potopă. Așa au trăită:

dupii tcxtulu 
origin alu alu bi 

bliei.
139 ani

121 „
124 „
159 „

Adamii : 
Sg th 
Methusalem.
Noe

numai în locă de 930 ani 
„ 912 „ 
„ 969 „ 
„ 950 „

>1

11

>1 11

A'ursulaa gtieței @2rașovis
din 29 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.42 VSnd. 9.45
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - .
GalbinI
Scris, fonc. „Albina“6°/0 

n r. n 5u/n
Ruble rusescl - - . 
Mărci germane - -

n 9.38 n 9.41
n 9.43 11 9.46
n 10.68 n 10.74
n 9.68 n 9.74
H 5.60 M 5.63
H 102.— n —. —
n 98.59 n 99.—
n 1.22— n 1.23 -

11 58.— n 58.25

Cursulu ia bursa de Viena
din 28 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99.80
Renta de hârtiă 5°/0 - . - - - - 94.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostă ungare (3-a emis:une) - - 112.20
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.  
Renta de hârtiă austriacă - - . - 83.50
Renta de argintă austriacă - - - - 84.35
Renta de aură austriacă ----- 109.90 
LosurI din 1860 ------- 138.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.40 
Galbeni împărătesei- ------ 9.46
Napoleon-d'orI............................................ 58-20
Mărci 100 împ. germane - - - - 119.25 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 99.35

Editoră și Redactorii responsabilii : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Institute de creditu și de economii 
FILIALA BRAȘOVt 

Amanetez! hârtii de valore 
ȘI DE CELEA R0MĂNBSC1 

pana la 85°/0 din valârea loră după cursulu de 
anume cu interese de 
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
61/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiuni mai de aprdpe se potu 
dilnicu în biroulti institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

1000.
1000.
lua
No.

4i, și

Avist d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponul! mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulii nostru până acuma.

Totodată facem! cunoscut! tuturor! D-loru abonați, că mai 
avem! din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilor! 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

n. 2S4-1839. Concursă repefiîu.
Pentru ocuparea unui postii de învețătoru la școla civilă de fete 

cu internată a „ Associațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului românăprin acesta se escrie concursă nou cu 
terminulă pană la 15 Septemvre n. anulu curentu.

Doritorii de a ocupa acestă postă au se presente următbrele 
documente:

«) atestată de boteză;
b) documente despre cualificațiunea cerută prin legea statului (§.

103 art. de lege XXXVIII din 1868) pentru ocuparea de pos
turi de învățători la școlele civile;

c) o arătare în scrisă despre studiile pregătitbre și despre ocupa- 
țiunea de pănă acum;

d) arătarea specialității pentru care suntă pregătiți cu deosebire, și
e) fundă limba română limba de propunere, să dovedescă, că po

sedă perfectă limba română în vorbire și în scriere.
Concurentulă alesă se obligă a propune pănă la maximum de 

30 6re pe săptămână.
Cu postulă, ce este de a se ocupa suntă împreunate următbrele 

beneficii: a
a) salariu anuală de 700 fi. v. a.
b) bani de cvartiră 150 fi. v. a. pe ană.

In lipsa de concurenți deplină cualificațî de parte bărbătescă, 
comitetulă își reservă a reflecta și pentru acestă postă la concurenți 
de parte femeiască cu cualificațiunea cerută prin legea statului.

Din ședința comitetului „Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului românăținută în Sibiiu la 22 
Augustă 1889.

G. Barițiu, Dr. L Crișianu,
președinte. 148,3—1 secretariu II.

A. Plecarea posteloru.
Dela

b) h

c) n

d) n

e) 71

Brașovă la lie.^novu-Zernesc'i-'Branu: 12 ore 30 m. după amedl 
,, ,, Zizinil: 4 ore după amedl.
„ în Săcuime [S GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ la Făgărașit: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

Mersul! trenurilor!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Biidapesta—Predealâ
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

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

Oradea-mareț 4.18 7.01
) 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezd-Telegd 7.41
Râv 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

| 10.35
Clușiu <

1 11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uiora 1.34
Vințulu de sush 1.42
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelii 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașîi 4.39
Elisabetopole 5.11
Sighișâra 5.45
Hașfaleu 6Ă2
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

I 9.45Brașovu 1.55 5.32
Timișîi 2.53 6.15
Predealît 3.28 6.47

BucurescI 9.35 11.50

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Predealu—ISudapesta
Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rată

Tren.de 
per- 
s6no

Trenu 
mixt

JB."I?esta-Aradu-Teiuș Teâuș-^&radis-EB.-Pesta Clopșa-mică—Sibiiu
Trend 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trend 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trend 
de 

pers.
Trenu 
mixt

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.10
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 

"6l24,
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

Bucur escl 
JFredealîi 
Timișîi

Brașovu

J1.40
9.12
9.41

10.17

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodîi 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașîi

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușft
Aiudîi
Vințulă de susă
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelîi 
Gîhrbău
Aghireșîi 
;Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
Rev 
MezO-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

Oradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
UutBapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

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

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

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

*)
5.03 

"6.22
7.23

o o 
B s
B. o
£3

g.

rt> o o95 -tCD

<n

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
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

11.51
9.55

Mureșu-Ijudoșu-SSistrîța BSistrița-JKSiai*ășu-IiUdoșft

MurSșîl-Ludoșu 
Țagîi-Budatelecîi 
Bistrița

Bistrița
Țagîi-Budatelecîi 
Muriiștî-Ludoșu

Notă-; Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațîi
Gyorok
Paulișîi
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamîl
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotîi
Vințuln de josh
Alba-Iulia
Teiușîî_________

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40, Teiușu 
9.30|Alba-Iulia 

12.38piuțulh de josh.
5.36|Șibotii

Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamîl 
Soborșinu 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

6Ăjq
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

Aradu

Szolnok
Budajiesta

Viena

11.24
11.59
12.30
1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
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

1.42
2.32

Sigîiișora—Odorlieiu

Simeria(Piski)-B®etrosew5 SPetreșeuB-SiMaeriatPiski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegîi • 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegâ. 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Tiuaișora Tiauâșera—Aradiâ

Aradu 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulti nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 • 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Ghirișîi—Turda Turda—GJhirSsu

Ghirișd 9.33
l

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Odorheiu—Sf^Iiișora

6.—6.05 Odorheiu
9.12^Sighișoră

Sighișdra
Odorheiu

3.—
6.49
9.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

Copșa-inică
Șeica mare 
Lomneșă
Ocna
Sibiiu

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

5.35
K.01I
6.44
7.25;
7.44

8.—
8.35

Sibiiu-dopșa-miciV

Sibiiu
Ocna 
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu -
Meghânsalu s&sescii

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulîi 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu <
5.40 12.55

4.58
6.27

6.-
Reghinul-săs. 7.35 7.—

Sfceghinulu s&sescu-
Oșorheiu-Ctacerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu j 10.- 9.49

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

Sîiueria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

fijnSed.-Slmeria(Pisk)

9.30
9.56

10.15

Cniedora
~erna

8.56l|Simeria

*
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu,

Tren.de

