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Piua numelui lui Kossuth s’a 
serbatu și de bmenii guvernului, 
și de ai oposițiunei, și de kul- 
turegyletistl, căcî ideia de a se 
serba a fostu sprijinită de întrega 
pressă ungurescă, fără deosebire 
de partidă. Lipsa aparentă a per- 
soneloru oficiale dela serbare nu 
pbte scusa pe guvernă, că a per
misă o demonstrația antidinastică.

Acesta manifestația a lipsei 
de lealitate dinastică a făcută rea 
impresiune în Viena, mai alesă că 
s’a găsită și ună ordină catolică, 
ordinulă Franciscaniloră din Pesta, 
ca se oficieze chiar o liturghia în 
biserica loră pentru protestantulă 
și dușmanulă dinastiei Kossuth.

Foia clericală „Vaterland“ din 
Viena a atacată violentă acestă 
ordină și chiar organulă clerioali- 
loră unguri „Magyar Allam“ a se
cundată pe organulă vienesă. Der 
se vede, că guvernulă ungurescă 
printr’unu semnă de înțelesulă, că 
„corbi la corbi nu’și scâte ochii“, 
a făcută pe fbia clericală ungu
rescă se’ntorcă zechea pe dosă 
și se spună în c|hia următore, că 
acei Franciscani 
vică Kossuth au 
ci „pentru ună 
trăesce. “

Pote că nici 
cestă scusă tipărită în 
lam“, când etă că vine „Pești 
Hirlap“ și dă de minciună, pe cei 
dela foia clericală ungurescă. Pu- 
blicândă adecă ună raportă des
pre liturghia din biserica Francis
caniloră pentru Ludovică Kossuth, 
publică și numele deputațiloră, cari 
au fostă de față, deși altădată nu 
le calcă piciorulă prin biserică; 
ba mai spune foia ungurescă că 
au fostă de față și membri de-ai 
asilului de honvezi în uniformă!

Ore credă antidinasticii un
guri, că-și potă jucă mendrele 

nu pentru Ludo- 
oficiatu liturghia, 
Ludovicu, care

nu se uscase a- 
„ Magyar Al- 
vine

loru fără să se afle, de n’au acum 
curagiulu să afirme o acțiune ce 
au severșit’o, ci-și iau refugiulu la 
minciună ? Ori o negă, pentru că 
au consciința că au severșitu unu 
faptii neiertată ? Atunci cum a 
tolerat’o guvernulu, care a sciutu 
de pregătirile ce se făceu pentru 
serbarea (filei numelui lui Kossuth, 
căci nici chiar foile lui nu s’au 
feritu a încuragia pregătirile pen
tru acestă serbare?

Cum se face, că pentru serba
rea cfilei numelui Maiestății Sale 
Monarchului nu se făcu pregătiri 
din partea sociețății unguresc!, pe 
când din contră pentru antidinas- 
ticulu Kossuth se pregătescu ser
bări în stilu mare, — îără se gă- 
sescă cu cale „dinasticulu“ gu
vernă ală lui Kolomană Tisza se 
oprescă aceste antidinastice de- 
monstrațiuni ?

Ce scuse ar îndrăsni se aducă 
ministrulă ungurescă Tisza, când 
ar fi trasă la dare de semă, că 
tolereză serbări pentru celă mai 
mare contrară alu dinastiei Habs- 
burgice, pe când serbările cțil®*  de 
3/1.5 Maiu, serbări ce dovedescă 
simțămintele de lealitate dinastică 
ale Româniloru, suntă oprite de 
acelașă ministru cu forța și celoră 
cari le severșescă li-se intenteză 
procese și suntă aruncați în tem
niță ?

Unirea Dalmației cu Croația.
Programulă maiorității croate a die- 

dalmatine, despre care amă vorbitătei
în (fiLl© trecute și care s’a publicată în 
„Narodni Listy“, cuprinde următorele 
puncte:

1) Clubulă națională croată ține ne
schimbată, pe temeiulă dreptului de stată 
croată, strînsă la integritatea Croației. 
Elă nisuesce deci la unirea câtă mai cu- 
rendă a Dalmației cu Croația și Slavo
nia și doresce se i-se rede regatului 
Croației tote privilegiile sale cele vechi.

2) Sub scutulă dreptului de stată 
croată se bucură Croații și Serbii de 
drepturi egale, precum și formeză o sin
gură națiune, afară de care nu se re- 
cunosce nici o altă naționalitate în Dal
mația.

3j Clubulă națională croată îșl ține 
de o datorință a sa, ca în fie-care mo
menta potrivită să ceră, ca regele nos
tru pre grațiosă să unescă Dalmația cu 
Croația și Slavonia pe temeiulă dreptu- 
riloră naționale și istorice întărite cu 
cuventulă său sfântă și să rede rega
tului Croației tote privilegiile sale. Pănă 
ce se va face acesta și pentru ca națiu
nea să se pregătescă mai bine pentru 
acestă evenimentă și să se oblescă calea 
pentru unire, clubulă națională croată 
va interveni cu tote mijlocele permise 
de lege pentru aceea, ca să întărescă 
consciința croată, să croatiseze tote sco- 
lele și oficiile în Dalmația, și să libereze 
țera de influința Italieniloră și a Germa- 
niloră.

4) Clubulă națională croată va căuta 
să elupte liturgia în limba slavă vechiă 
pentru amândouă bisericile (cea catolică 
și greco-neunită) deasemenea ca ună 
câștigă națională și comună culturală și 
să o apere.

5) Clubulă națională croată va ni- 
sui, să aducă la îndeplinire legătura por- 
turiloră dalmatine prin construirea de 
căi ferate cu Bosnia, ca cu țera naturală 
la spatele Dalmației.

Acestă programă, care din capulă 
locului proclamă intoleranța față cu alte 
naționalități — ceea ce numai spre onore 
nu le servesce Croațiloră — e subscrisă 
de 24 deputațl din 43, câți suntă în dieta 
dalmatină. Nu l’au subscrisă cei șese de
putațl italieni, cei șepte deputațl șerbi, 
deputății viriliștiloră, archiepiscopulă ca
tolică și episcopulă greco-neunită din 
Zara, precum nici căpitanulă țării con
tele Vojnovics și trei membri ai parti
dei croate din dietă.

Programulă, precum se pare, a im
presionată neplăcută pe guvernulă din 
Viena. Pressa oficiosă numesce totă lu- 
crulă o demonstrațiune și dice, că cei 

din Austria nu voră consimți la o unire 
a Dalmației cu Croația, precum nici cei 
din Pesta nu suntă dispuși a consimți.

Oficerî austriac! în Bulgaria.
Ună (fiară din România publicase în 

dilele acestea scirea, că ar lucra oficerî 
austriacl la armarea fortărețelor dunărene 
bulgare și că pentru casulă unui răsboiu 
armata bulgară va fi comandată de ofi- 
cerl austriacl. Foia rusă „Moskovskija 
Vjedomosti14 s’a și grăbită a comunica 
cetitoriloră acestă soire.

„Fremdenblatt11, organulă ministe
rului de esterne din Viena, declară acestă 
scire de o născocire tendențiosă, cu 
scopă de a ațîța opiniunea publică 
din Serbia și Bulgaria în contra Au
striei.

SOIRILE 1)ILEI.
Impăratulă germană în Bucuresci. 

„Memorial diplomatique14 anunță, că îm- 
păratulă Vilhelm ală Germaniei va visita 
Bucurescii și Constantinopolulă.

* * *
Ministerulă comună de răsboiu a a- 

dresatu o nouă provocare cătră oficerii 
armatei comune pentru trecerea loră 
la honvezi, concedendu-le și aceloră 
oficerî, cari încă nu și-au împlinită 
anulă ală decelea de serviciu, așa-deră 
cari încă nu se potă pune în categoria 
de serviciu la miliții, să potă fi escep- 
țională și înainte de espirarea anului 
ală (jecelea de serviciu trecuțl la honvedl.

* * *
Școla de răsboiu în Bucuresci. „Mo- 

nitorulă Oficială14 publică ună decretă 
regală, amăsurată căruia se va înființa, 
în Bucuresci o șcdlă superioră de răsboiu, 
care are scopulă de a forma oficerî de 
stată majoră generală.

* * *
Asilă ungurescă de copii in Bistrița, 

La 4 Septemvre n. se deșchide în Bis
trița, cu mare tămbălău, ună asilă (gră
dină) ungurescă de copii. Au să ia parte 

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(5)
Capitlulu alu XVII-lea

și ceia de pe urmă din partea a Vl-a a 
„Memoriului11 lui losiju Stereo Șuluțitc, 

care se va publica mai tărețiu.
(Urmare din Nr. 186.)

ț)ilele câte am mai stată în Karls
bad, le-am petrecută, nu după dorința 
mea, în aeră liberă, ci mai multă în ce
tate : în concerte, în teatru, în felă de 
felă de representațiuni, din simpla causă, 
că s’au pornită nisce ploi torențiale, îm
preunate cu mari viscole, care au făcută 
preste putință escursiunile.

Peste totă, relațiunile climatice n’au 
fostă favoritore. Dimineța abia 8 grade 
Reaumur, er peste cu 28 și mai bine. Am 
întrebuințată timpulă cu cercetarea deo- 
sebiteloră temple și totă ce am aflată 
mai însemnată.

Ceva mai simplu decâtă biserica an
glicană nu’țl poți înfățișa. Nici altară, 
nici amvonă, nici icone. Nu scii, că afli- 
te într’o școlă, seu în biserică. De am
bele lături bănci, pe care se aflau cărți 
bătrâne de rugăciune în limba engleză. 
La intrare de-a stânga, lângă ună piano,

cânta o tînără engleză o. melodiă fru- 
mosă, er ună domnă îi acompania.

De aci am mersă în templulă jido- 
vescă. O zidire minunată. Când întri, îți 
e, parcă întri într’ună teatru din vre-o 
capitală; ți-se ia bastonulă, cortulă, pă
lăria; se ’nțelege, ai să le răscumperl la e- 
șire. Templulă era îndesată de ascultă
tori, cei mai multi creștini, între cari mai 
mulți arebierei rom. cath. ’Ml pare rău 
că am sosită numai la finea predicei, pe 
care a rostit’o Ober-Rabinerulă din Praga, 
ună renumită oratoră. Der acele cuvinte 
câte le audii mi-au fostă de ajunsă, spre 
a mă uimi.

Elă provocă întrega jidovime, ca 
să țină cu tăriă la credință, la naționa
litate, la datine și la totă ce e strămo- 
șescă, „căci nu mai pote fi departe tim- 
pulă, când lanțurile sclăviei au să se 
sfărîme și asupritorii să se dea rușinați 
în lături dinaintea spiritului timpului. 
Atunci bucuria și fericirea 
au ținutii cu tăriă și credință 
lorii, va fi nemărginită. “

— Ce felă de libertate
ore acești omeni? întrebă ună episcopă 
r. cath.., care stetea înaintea mea, cu o 
voce destulă de tare.

celoră, „ce 
la nemula

mai vreu

— Bagă semă vreu, ca să potă lua 
8O°/o nepedepsiți, răspunse ună altă 
domnă.

D.ecă în Ardelă, ună popă românescă 
ar cuteza să vorbescă astfelă, numai de
câtă l’ar înfunda în temniță, cugetai în 
mine și apoi m’am depărtată.

*
Nu’ml vădusemă de multă sprinte- 

nile mele căpriore, doriam să le vădă; 
am pornită într’o după amedl cu cugetă 
să mergă la „Aberg44, de unde întorcen- 
du-mă spre înserate, o să le pândescă. 
Ajunsă la „echo14 — cam jumătate calea 
— m’am pusă la odihnă.

Ce mai „echo14! Celă ce-a audiuă ră
sunetulă buciumului, seu ală cornului de 
venată, în munții Ardeiului, la „Petra 
grăitbre44, la „Detunata44, la „Negoiu“, la 
Surulă44, la Retezată14, la „Bucecl“, la 
.Vîrfulă lui Petru14, la „Șuriană11, la „Bu- 

„Zezerl11, la „Muma“, la „Pri- 
etc., acela sigură că 

ce’lă

n

lesa14, la 
gone14 
cântată de răsunetulă 
Karlsbad.

Intr’aceea treceu 
dinaintea mea; care

cete
cum

nu 
va

va fi 
primi

în-
în

de 
vedea tabla 

de pe bradă cu inscripțiunea „echo14, se 
opria și striga ceva, apoi pleca înainte.

cete pe

Deodată se apropiă de mine doi domni, 
ună Germână și ună Polonă, cu cari ci- 
namă împreună. Mă salută și se pună 
lângă mine.

— Aci nu te vei fi urîtă, toți se 
îmbulzescă spre acestă locă și strigă, 
apoi făcendă o observare plecă.

— Nu sunt de multă aici și toc
mai vreu să plecă. Eu iesă la pă
dure, ca să scapă de învălmășală, să 
dau cursă liberu cugetăriloră mele. Ce 
va să dică urîtulă, nu sciu; eu în totă 
vieța mea niciodată nu m’am urîtă. Pe- 
trecă bucurosă în societate; der când 
mă aflu singură, atunci îmi revocă în 
memoriă totă ce am cetită în tinerețe, 
compară trecutulă cu presentulă și-mi 
facă conclusiunile pentru viitoră. Săracă 
omă de spirită e acela, pe care numai 
alții-lă potă desfăta !

— Aveți totă dreptatea, d-nulă meu, 
dise Germanulă, der să vedeți, ca să te 
oprescl bucurosă la amintirile tinerețe- 
loră trebue, să fi fostă fericită în tine
rețe. E adevărată, că omulă instruită 
va afla întotdeuna materială bogată 
pentru a se distrage ; der sufletulă tre
bue să fiă liniștită, altcum numai arun- 
cându-te în sgomotulă lumei, seu în

*
*

î
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ia tămbălău și Banffy-pașa și secretarulă 
principală ală Kulturegyletului.

Să-și ferescă Românii copii loră de 
acelă cuibă de maghiarisara ca de focă 
și de potopă.

* £ *

*) Vorba Maghiarului:
„Koldus a lelke“.

Vasele de sticlă, în care se transportă 
spirtă rafinată, trebue să porte la gâtă 
marca oficiului de măsurare, arătându-se 
cuprinsulă în decilitri. Mărimea vaseloră 
nu e restrînsă. Taxele pentru marcare 
și timbrare suntă : 5 cr. de bucată pănă 
la cuprinsulă de 5 litri, 15 cr. pănă la 
25 litri, 30 cr. pănă la 60 litri, 0.5 cr. 
peste 60 litri fiă vasulă plină ori golă. 
Repețindu-se măsurarea, se plătesce fără 
timbru 2 cr. de bucată pănă la 5 litri, 
8 cr. pănă la 25 litri, 15 cr. pănă la 
60 litri, 0.5 cr. peste 60 litri plini ori 
deșerțl. Ordinațiunea ministerială în astă 
privință s’a și pusă în aplicare.

* * *
Condamnați. La 15 Februarie a. tr. 

fu jefuită poșta din Paraidă de suma 
de 2840 fl., cu care ocasiune fu omorîtă 
gendarmulă Emerică Butyka. Jefuitorii 
fură judecați în tiflele acestea și anume: 
Martin Emerich, principalulă vinovată, 
fu condamnată pentru jafă și omoră la 
morte prin spendurare, Dumitru Puiu și 
Iohann Maurer pentru participare la jafă 
și omoră au fostă condamnați la închi
sore pe vieță, Ia restituirea sumei furate 
și la plata cheltueliloră de judecată. Con- 
damnații și procurorulă au apelată contra 
sentinței.

* 
£ =£

Trei jucători de cărți înșelători s’au 
fostă ivită în Brașovă în dilele acestea, 
venindă din Pesta â la tarifulă pe zone. 
Poliția din locă a aflată repede și, pu- 
nându-seîn înțelegere cu poliția din Pesta, 
i-a trimisă de unde au venită, totă după 
tarifulă pe zone, atragându-le însă aten
țiunea, că a doua oră voră fi trimiși după 
altă tarifă.

* * *
Liberatu din Inchisore. Din Lembergă 

se vestesce, că studentulă academică 
Thaddăus Dwernicki, care deunădile a 
fostă arestată în Polonia de poliția ru- 
sescă, sub bănuiala că e socialistă ori ni
hilistă, și despre a căruia arestare s’a 
vorbită în delegațiunl în Viena, a fostă 
liberată din închisore.

* * *
Pungășiă. Ni-se spune, căPăr. Archiman- 

drit Veniamin Popescu macedonenul i-s’a 
furată din buzunară, dela Predelă pănă 
la Brașovă, portofoliulă cu 25 napoleoni 
în aură, 5 napoleoni jumătăți și 1 leu. 
La Predelă, după ce a plătită biletulă, 
șl-a pusă portofoliulă în buzunarulă 
reverendei pe față, er la Brașovă, când 
să plătescă hamalului, n’a mai găsită 
portofoliulă. E probabilă oă i-s’a furată 

la Predelă, unde era mare îmbulzeli. 
Portofoliulă e de pele negră și are pe 
elă numele părintelui archimandrită.

Der ore litera- 
propaga numai 
novele, tratate 
Ba nu, Domnii

Dela adunarea Âssociațiunei.
Făgărașii, 31 Aug. n.

AatădI sunt în posițiune de a vă 
comunica pe largii discursulă, ce l’a ți
nută în ședința a doua d-lă Dr. Maiorii și 
care e următorulă:

D-le Președinte, D-loră membri! 
Onorabilulă antevorbitoră D-lă Dr. 

Mureșianu a propusă, ca Associațiunea să 
tipărescă și să răspandescă cărți și bro
șuri poporale și să lucreze astfelă directă 
pentru poporă. La acestă propunere eu 
adereză fără restricțiune. Vă este bine 
cunoscută, că scopulă Âssociațiunei nos- 
tre este tocmai literatura română și, cul
tura poporului română, 
tura și cultura se pote 
prin ’câteva romane, 
filosofice, seu istorice ?
mei . Modulă d’a propaga cultura și li
teratura este fore diferită și variată, pe 
câtă este de diferită și variată vieța și 
activitatea omenescă însăși. Ea se pote 
promova prin scrieri didactice și bele
tristice, totă așa de bine ca și prin tra
tate ori manuale speciale.

Insă eu îmi voiu permite a atrage 
atențiunea D-vostră a tuturoră asupra 
unei împrejurări, care pănă acum a fost 
cu totulă perdută din vedere. In ade- 
vără poporulă nostru este aprope esclu- 
sivă agricolă, pesta 80% din elă se ocupă 
cu agricultura, și cu tote aceste noi n’am 
făcută aprope nimică pentru ă’lă ajuta 
în greua luptă pentru esistența lui. Lupta 
literară începută de pionii culturei din 
secolulă trecută și condusă de bărbații 
iluștri cu multă energiă și asiduitate a 
dată în adevără frumose resultate, der 
poporulă a profitată forte puțină. Grațiă 
aceloră stăruințe, amă ajunsă să avemă 
mulțime de școle și prin sate destulă in- 
teligință cu carte, cum mai multă cu 
dreptă cuvântă vă mărturisescă că în ță
rile civilisate : în Boemia, Prusia, Sac- 
sonia etc. n’am găsită. Numai câtă ce 
folosă, căci inteligința nostră dela sate 
din tote cunoscințele ei dobândite în 
timpă de 16 ani din lipsa de mijlocenu 
pote întrebuința mai nimică, er ce ar 
pute întrebuința aceea n’a învățată de 
locă. Numai din acestă ținută săracă 
avemă în România vr’o 12 ingineri me
canici, de poduri și șosele, de mine etc., 
pe când în întrega Transilvaniă avemă 
numai ună singură ingineră arpentoră, 
Culturtechniker (Tilea).

Noi cunoscemă în tdte fasele ei vi
eța vechiloră Romani, Greci, Egipteni, 
Sirieni etc., scimă cum se îmbrăcau, 

pre-

va- 
care 
Ro-

se încălțau, cum se nutriau, der nu 
scimă și nu cunoscemă nici eu și nici 
D-vostre cum viețuesce și Șsă nutresce 
adl poporulă română. Noi cu toții tră
im încă în vederile și raporturile anticității 
clasice. Insă, Domnii mei, anticitatea 
clasică n’a cunoscută nici forța]aburului, 
nici lombardarea și societățile pe acții, 
ei nici n’a avută să lupte cu concurența 
Americei, ale cărei efecte și urme se re- 
sâmtă pănă în celă din urmă cătună și 
obârșiă din Oarpați și Balcani, și a cărei 
schimbare repede nu o pote fixa și 
tjice nimeni de mai nainte.

Ca esemplu Vă potă cita lupta 
mală între noi și vecina România, 
a fostă provocată, pentru-ca vitele 
mâniei să nu ne facă concurență. Și cu 
tote acestea nicl-odată vitele nostre nu 
s’au vândută pe prețuri mai de nimică 
ca tocmai dela închiderea granițeloră 
române încoce. Care să fiă causa ?

Noi pănă acum n’avemă manuale și 
tratate fiă poporale, fiă sciențifice, nici 
de agricultură; și nici de zootechniă seu 
de industriă de casă. Englezulă de adl 
însă (jice : dămă orice formă de vită, ca 
în timpă dc 6—8 ani de dile să țl-o 
schimbă cu totulă : din uriașă să facă 
pitică, din grasă slabă, din ciută cu corne 
din cornută oiută etc.

Și cu tote aceste câtă este de inte
resantă și instructivă a studia de aprope 
ocupațiunile poporului nostru. Neîntrecu
tele irrigațiuni ale Lombardiei le găsescl 
tocmai aci la noi la comuna Receași alte 
câteva în totă splendorea și regularitatea 
loră. Ce n’ai pute face din acestă ți
nută, decă tote apele ce scoboră din munți 
și traverseză șesulă le-ai întrebuința ca 
irrigațiune la udarea livediloră în toc
mai ca la Recea? Celă puțină 5—6mi- 
lione florini ai pute scote mai multă pe 
ffă-care ană din pământă.

Avemă mocanii, cari în ovicultura 
Europei ocupau un locă însemnat. Obice- 
iulă loră de a peregrina primăvera dela 
baltă la câmpă și d’aci 
apoi după S-ta Măriă să 
turmele loră erășl la 
riști și apoi să se ducă 
ostrove și baltă, acestă obiceiu îlă gă- 
simă în tocmai și la Spanioli — la cul
tivatorii renumiteloră oi merinose, îm
părțite în Estantes și Transhumantes — 
cari încă peregrineză din provinciă în 
provinciă și în evulă mediu aveu privile- 
giulă de a li-se da pe totă loculă ună 
drumă de 8 stenjinl pentru ca să potă 
pasce turmele loră în mersă.

(De asemenea și în Lombardia cu rassa 
de oi numită Bergamască. Decă noi nu
mai ceva amă fi făcută pentru acești 
mocani totă proprietari de turme de mii 
de ol, puteamă avea adl totă ațâți mari 
proprietari de moșii și latifundii și omeni 

la munte, ca 
se scobore cu 
câmpii în mie- 
la iernatică în

cu stare, der noi îndreptându-ne privi
rile în alte părți, er ei căutândă a con
tinua regimulă loră au decădută cu to
tulă, Dobrogea i-a răpusă mai pe toți, și 
sute din ei din proprietari de mii de 
capete «le oi s’au întorsă cu betele acasă, 
er în fabricele de postavă din Brașovă și 
Sibiu adl se lucreză lâna colonială din 
Laplata și din Australia.

Cu privire la industria de casă a- 
vemă în văpselile și țăsăturile țăranceloră 
nostre române nisce producte cu cari nu pot 
rivalisa nici în durată și trăiniciă, și nici 
în eleganță și frumsețe productele in
dustriei străine mari ori mici. S’a făcută 
ceva pentru răspândirea și încuragiarea 
ei, și pentru a’i căuta și asigura ună de
bușeu? Nu d-loră! Decă băncile agricole 
și societățile de împrumută care ca ciu
percile au răsărită din pământă de câțiva 
ani incdce, decă acelea s’ar fi înființată 
pe la anii 1850—60 de sigură că amă fi 
ajunsă mai departe, decâtă suntemă adl. 
Cu tote acestea rodele loră binefăcătore 
se potă constata la fiă-care pasă, deși 
ele s’au pusă pe ună terenă greșită. 
Ele au adecă destinația a veni în aju
toră populațiunei agricole și a-i oferi 
capitale ieftine. Der în locă de a des- 
volta creditulă reală de lungă durată și 
nedenunțabilă, unde debitorulă ori și 
când să se potă achita de datoria sa, 
er creditorulă, decă elă, datorni.culă, îșl 
plătesce regulată dobânda și amortisația 
capitatului împrumutată, se nu ’la potă 
strînge niciodată de gâtă , institutele 
nostre de credită, afară de unulă, din 
contră tote s’au aruncată pe desvoltarea 
creditului personală și de scurtă durată 
de câte 3—6 luni, ună ană, și iau în 
genere dobândă prea mare și facă spese 
enorme poporului agricultoră.

Ne dică străinii că ei ne-au civili- 
sată, că plugăria și cultura amă luat’o dela 
Sași, anume că în limba nostră n’avem cu- 
vântulă âeplugu. Der, d-loră, ferulă lată, 
pe care l’a întrebuințată tatălă meu pănă 
acum 3—4 ani la plugă era nu analogă, 
ci aș pute dice congruentă cu ferulă lată 
de plugă ce a fostă găsită într’o gropă 
romană din Austria de josă. Că locu
ințele stabile le-amă fi împrumutată dela 
Sași seu dela Slavi este erășl o altă ne- 
esactitate. Despre acesta ca să vă puteți 
convinge vă rogă să studiațl situațiunea și 
forma sateloră și a caseloră la Români și la 
Sași — cari tocmai aci le aveți în apro
piere, și veți vede diferința enormă între 
ele pănă în diua de adl, deși adesea 
suntă în aceeași comună. La Români 
satele împrăștiate, cu multe strade scurte 
și neregulate — multe înfundate, casa 
cu prispă apoi cu cămară — dâr fără 
pivniță, apoi tindă și grajdulă cu șura 
care are afară de ariă o singură ferdelă; 
tote clădirile economice suntă situate

ocupațiune continuă, poți scăpa de tor
tură.

țficendă acestea, a suspinată odată 
adâncă apoi a tăcută. Mare adevără 
grăi omulă acesta, cugetaiu în mine, 
și ’ml adusei aminte de tote momen
tele nefericite, care le avuiu în viața 
mea.

— Ce aveți de cugetă a întreprinde 
ac}l? mă întrebă elă, vădândăcă mă pre- 
gătescă de ducă.

— Singură nu sciu, voisem a merge 
la „Aberg“, dâră a patra 6ră în săptă
mâna acăsta, der ploile m’au împedecată ; 
mă temă că eră vine ună viforă, tote 
semnele așa arată.

— Decă ne primesc! ca tovarăși, te 
în soți mă.

— Să mergemă.
Pe drumă mi-a istorisită, cum elă a 

mersă în tinerețele sale din Germania 
în America, unde și-a făcută o frumosă 
stare ; s’a întorsă apoi pentru a se că
sători, ducându-șl nevesta, pe care în 
scurtă timpă o perdu; cum, într’o în
treprindere nefericită îșl perdu averea ; 
cum în urmă, prin energiă și lucru a 
ajunsă eră la stare , apoi s’a întorsă în 
Germania. Când mi-a istorisită luptele 

sclaviloră pentru libertate , la care a 
luată și elă parte activă, primindă mai 
multe rane, ochii-i scânteiau, și mi-se 
părea, că nu ună bătrână, ci ună omă 
tînără pășesce d’alăturl cu mine.

— Să ne grăbimă, ca să ajungemă 
înainte d’a se descărca norii aceștia grei, 
de unde ne amenință o furtună; amă 
nemerit’o rău și atjl.

— Mergemă, dise elă, apoi îșl în
trerupse istorisirea, căci ploia începu a 
căde în mari picături, tuna și fulgera 
neîntreruptă.

Am ajunsă la „Aberg“ tocmai la 
timpă. Acesta e celă mai înaltă punctă 
în acea regiune; der apoi se și audia 
trăsnetulă, de dău! mai că sămâna cu 
celă din CarpațI. Ne-amă pusă la o masă 
și ne-am urmată vorbirea întreruptă. Eu 
le puneamă întrebări, er ei se mirau de 
unde le sciu eu acele scene. Cu deose
bire Germanulă îmi dise:

— D-ta trebue, că ai umblată în 
America, de le scii așa bine ?

— Nu! nemă de nemulă meu n’a 
umblată p’acolo, der am cetită multe 
cărți și cu mare interesă despre luptele 
poporeloră subjugate; cu deosebire bro • 
șura „Onkel Toms Hutte“, care a pre

mersă răscolef d9 emancipare, m’a emo
ționată forte.

— Emanciparea a costată — luâ 
cuvântulă Polonulă — și va mai costa 
pretutindenea multe jertfe, pentru că, să 
vedl d-ta, răulă celă mai mare nu zace 
în puterea asupritorului, ci în mișelia 
celor asupriți. Omulă născută din nem de 
omeni fără tradițiunl familiare, în sărăciă 
și supunere, ajunsă la „domniă“are și mari 
scăderi, e de regulă invidiosă, servilă, 
lingușitoră, fățarnică, forte lacomă și do- 
ritoră de lucruri, ce mai nainte nu le 
putea avea: bani, titluri, decorațiunl, ș. a. 
Au să trecă vr’o câte-va generațiunl, 
pănă ce caracterulă și moralitatea pu
blică se voră cristalisa și consolida. Der 
nu e de desperată, pentru-că lumea s’a 
cumințită, urgia generală se îndreptă 
înainte de tote asupra acestei lepre. 
Marea nefericire, în cele mai multe ca
șuri, e sărăcia dmeniloră. Vedemă băr
bați îmbătrâniți în onestitate și ostenelă 
pentru poporulă din care facă parte; 
bărbați dela cari, după starea loră so
cială, numai la servijismă nu te-ai aș
tepta, pentru-că dânșii n’atârnă dela 
„superiori14. Bărbați cari după morte ar 
putea deveni celebri, decă sărăcia n’ar 

fi mai puternică, decâtă puterea loră 
morală*,)  Vedemă cum acești bărbați, 
probabilă ca să ajute ceva familiei loră 
scăpătate, înăbușescă sâmțămintele mai 
nobile și săvârșescă fapte, cari stau în 
compromițătoră contrastă cu întregă 
trecutulă loră. Celil mai scârboșii și in
famii servilismu e, când cineva acopere cv 
numele, cu autoritatea, cu condeiulâ său 
mișelia altora. Decă cineva îșl dă nu
mele și condeiulă pentru d’a acoperi, 
seu măcar numai d’a îmblândi judecata 
posterității asupra trădătoriloră, apoi 
acela e celă mai imorală și imfamă tră- 
dătoră, pentru-că densulă devine com
plice și contribue la falsificarea adevăru
lui istorică, singura mângâiere, ce le-a 
mai rămasă celoră ce și-au jertfită în- 
tregă viitoriulă pentru o credință, pen
tru ună ideală. Răulă ce’lă face cineva 
nemului său trebue fără milă și cu mult 
mai aspru pedepsită, decâtă injuria ce 
ți-o face streinulă; altcum moralitatea 
publică e sacrificată.

La audulă acestoră cuvinte am în
cremenită, ml-am adusă aminte de tote 

Nota aut.
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într’o singură liniă. — La Sași din contră 
sătulă compusă dintr’ună numără res- 
trînsă de strade lungi și drepte — casa 
e fără prispă și cămară der cu pivniță — 
grajdurile suntă lipite de casă— er șura 
stă totdeuna separată de ele și pusă în 
curmetjișulă loră. Șura are la mijlocă 
aria și pe margini 2 ferdele pentru con- 
servatulă nutrețului și ală bucateloră.

Totă așa este diferită forma sateloră 
și la Slavi — de ale Româniloră. Ea e 
pusă de ordinară în cercă — deorece 
loculă golă dela mijlocă servea de bătătură 
pentru vite.

Domniloră! Pentru a pune capătă 
scăderei sărăcirei și emigrărei în massă 
a poporului română dâcă este să se facă 
ceva pentru elă. Vă rogă ca în prima 
linie să aveți în vedere necesitățile lui 
dilnice și locale — să publicați concur
suri și premii pentru cele mai bune 
manuale de agricultură, de zootochniă, 
lânăriă, de industria de casă, pe care 
apoi tipărindu-le în deci de mii de e- 
semplare pe ună preță mică să le răs
pândiți printre poporă, er la întrunirile 
despărțăminteloră să se țină regulată și 
conferințe și disertații despre raporturile 
și necesitățile locale.

„Corespondența Gaz. Trans“.
Din Câmpiă, 29 Augustă 1889.

Petrecerea din Tirimia-mare și situa- 
țiunca școlei române de acolo. Petrecerea 
ce s’a dată la 11 Augustă n. c. în Tiri- 
mia mare n’a rămasă fără efectulă do
rită, căci deși, în urma prevenirei altoră 
petreceri din apropiere, publiculă a fostă 
cam mică, resultatulă însă atâtă în par
tea sa morală, câtă și materială l’am 
pute numi în împrejurările de față pe 
deplină mulțămitoră.

Cu deosebire ne-a satisfăcută carac- 
terulă curată națională ală acestei mici, 
der vesele petreceri, care nu mă îndo- 
iescă, că a lăsată o plăcută amintire în 
inimile înfocatei tineriml, er asupra po
porului română, care cuprinsă de o ad- 
mirațiune însuflețitore luâ parte ca pri- 
vitoră de sera pănă dimineța, de sigură 
petrecerea din vorbă a produsă o impre
sia de totă folositore și chiară necesară 
pentru vremile de adl.

Mai bine veți înțelege acesta, decă 
voiu aminti, că Tirimia-mare e situată 
tocmai în granițele Săcuimei, ba încă în 
parte este locuită de Săcui, er petrecerea 
dată în acestă comună, după cum mi-s’a 
spusă din partea poporului de acolo, fu 
cea dintâiu petrecere românescă în acelă 
ținută. Programa jocuriloră a fostă bine 
compusă, s’au jucată între altele : „Arde- 
lena“, „Romana“, „Hațegana” și altele, 
ba s’a jucată și „Brîulă”, care înainte 
de asta numai cu câțiva ani nu era cu- 

nmiseriile“, care suntă causa nefericirei 
nemului românescă și m’a cuprinsă o 
nespusă jale. Fără voiă ml-am țintită 
ochii și capulă în pămentă, mi-se părea, 
ca și când densulă ar ceti durerile as
cunse în fundulă sufletului meu. Am sus
pinată odată adâncă, apoi am tăcută.

— D-ta ne-ai istorisită — conti
nuă elă — că nemulă românescă s’a 
luptată 400 de ani, pănă ce a ajuns erășl 
a fi națiă regnicolară; der că peste doi 
ani a decădută eră, acolo unde a fostă. 
Nu cumva ați fostă trădați? Cum?! D-ta 
nu râspundl?

— ’Ți răspunde cerulă înfuriată! 
Așa dâră „omulă“ în tote părțile lumei, 
e același omă: unii cu virtuțile, alții cu 
scăderile loră.

Tovarășii mei îșl cerură de mâncată 
și băută, er eu îmi scoseiu notițele și 
am scrisă. Intr’aceea viforulă a încetată, 
ceriulă s’a luminată și aerulă s’a răcorită. 
Pănă ce ei mâncau, eu m’am suită în 
observatoriu și privemă cu ochianulă la 
panorama cea frumosă, ce se întindea în- 
naintea ochiloră mei. Vis-â-vis, într’o 
mare depărtare, vedem munții din Ger
mania și o ruină.

— Ați avută dreptate, îmi diseră ei, 
a fostă numai o furtună, er acum e plă

noscută prin părțile acestea. La medulă 
nopții s’au jucată cu bună succesă „Că
lușarul și „Bătuta” din partea câtorva 
tineri îmbrăcațl în costumă națională.

Costumulă națională, femeescă fu re- 
presentată prin domnele : Susana Maioră 
n. Mircea din Tirimia-mare, Elena Vlașa 
n. Rusii din Băla, d-șorele: Luisa Viciu 
din Nirașteu, Maria Vodă din Ormenișă 
și . alte două domnișdre, ale căroră nume 
regretă forte multă că nu le sciu. Musica 
a fostă din Blașiu și a cântată forte bine.

In ceea ce privesce arangiarea pe- 
trecerei, amintescă cu satisfacțiune, că 
s’a observată cea mai strictă cruțare. 
Venitulă curată ală petrecerei , după 
cum am înțelesă, se evaluâză la vre-o 
30 fl. v. a., o sumă de totă frumosă 
față cu venitulă brută, ce abia dâcă 
o fi trecută peste 50—65 fl. Și mai 
frumosă este însă acâstă sumă față cu 
lipsele de totă mari ale școlei române 
din Tirimia-mare, pentru care s’au des
tinată banii incurșl, căci, după cum se 
scie, în Tirimia-mare se află și o școlă 
ungurâscă de stată, la a căreia susținere 
deja de câțiva ani contribue poporulă 
română din acea comună prin repartițiune 
de 5 cr. după florenulă de dare. In decur- 
sulă acestui ană însă senatulă școlară ro
mân a petiționată la organele competente, 
ca să se ridice acâstă repartițiune de pe 
spinarea poporului română, aducândă ca 
motiv împrejurarea, că Românii îșl au șcâla 
loră întru tote corăspuncjătore recerințe- 
loră legei. S’a dispusă cercetare prin 
inspectoratulă ungurescă de șcâle și s’a 
constatată oficială, că în adevără Ro
mânii din Tirimia-more și-au adjustată 
școla loră amăsurată recerințeloră legei. 
Așa-deră iRomânii suntă îndreptățiți a 
spera, că voră fi câtă mai curândă scu
tiți de repartițiunea pentru școla ungu
râscă, dâr numai așa, decă și în viitoră 
școla românescă va corăspunde întru tote 
recerințeloră legale. Spre acestă scopă 
ea are urgentă necesitate de ajutorulă 
altora, căci poporulă de rândulă acesta, 
cu deosebire din causa recoltei sla
be, nu mai e în stare a presta pe 
lângă repartițiile impuse pentru școla 
ungurâscă și repartiți pentru școla ro
mână.

Astfelă esistența școlei românescl 
e condiționată dela urgentele oferte ale 
bărbațiloră marinimoși. O mică sumă 
este de ajunsă pentru a asigura nu nu
mai actuala esistență a școlei românescl, 
ci și viitorulă ei, căci dâcă prin deplina 
adjustare a școlei românescl va succede 
a elibera poporulă de cele 5°/0 pentru 
șcâla ungurâscă, acești bani se voră des
tina pentru școla română și prin acâsta 
viitorulă ei va fi asigurată. Rogă a se 
da atențiune acestei împrejurări. Pentru 
ca ofertele să se potă achita pe calea 

cută, să mergemă cătră casă. Ce scriai 
d-ta, când noi mâncamă ?

— Aici se află table comemora
tive în tote limbile, numai românesce 
nu. Vreu să pună una. Spre acestă 
scopă scriseiu o pagină din „Memoriulă“ 
meu“.

— Aveți totă dreptatea, diseră ambii 
d’odată. Amă dori și noi să scimă : cum 
sună acea pagină?

— Etă-o.
„Ardelulă, mândrulă Ardâlă ! Patria 

eroiloră; încunjurată cu o cunună de 
munți giganțl, cari se pierdă în nori; cu 
codri seculari; stânci și pietre grăitore; 
plaiuri și livedl vesele cu mirosă plăcut 
de flori; rîurl cristaline, șerpuitore și 
vorbărețe, care aducă pe aripile vântu
lui versuri misteriose și doine de jale, 
în care se amestecă adesea uraganulă de 
pe culmea Carpațiloră, amenințândă „ome- 
nimea“ încredută și desfrânată: ^Memento 
mori".

Pănă aci, din „Memoriu”. Următo- 
re e șiruri le adausei în „Aberg” :

Țâră dulce și frumăsă, scumpă țâra 
mea!

Cugetândă la tine, mă cuprinde 
ună doră:

Se prindă trăsnetvlă din nori,
Se-lu ishescu în trădători.

(Va urma.)

publică de-odată cu darea de sâmă des
pre petrecerea susă memorată, ar fi bine 
să se trimită câtă mai iute la adresa 
D-lui preotă și Directoră școlară Ale- 
sandru Maioră (în N-Tereme, u. p. Nyâ- 
radto). — V

..ALBINA" institutn de credita și de economii.
Filiala Brașovu.

Conspectul^ operațiunilor^ de cassă în luna 
Augustă 1889.

Intrate:
Numerară cu 31 Iuliu 1889 fl. 5,174.09
Depuneri spre fructificare . 166,719.24
Cambii răscumpărate. . . 119,853.43
Conturi curente .... 201,054.26
împrumuturi pe producte . 5,003.35
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi....... 4,427.—
Monetă................ 12,950.32
Interese și provisiuni . . 5,174 28
ComisiunI................ 728.53
Diverse ....... 2,046.54

fl. 523,131.04
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 136,698.56 
Cambii escomptate . . . 127,298.10
Conturi curente.................. 209,041.83
împrumuturi pe producte . 5,920.61
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 5,939.27
Monetă............................ 20,306.51
Interese și provisiuni . . 1,234.12
ComisiunI............................ 1,567.75
Diverse............................. 9,428.35
Spese și salare................... 890.93
Numerară cu 31 Augustă 1889 4805.01

fl. 523,13L04
V. Bologa, m. p. N. P. Pexrescu m. p. 

dirigentă. adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comptabilă.

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

Clușiu, 2 Septemvre. Ministrul^ 
Szapary declară, că guvernulfi cu- 
nosce importanța Ardeiului și vo- 
iesce se ușureze pe câtu se pote 
calamitățile economice.

Gmunden, 2 Septemvre. Feld- 
zeugmeister-ulu Huyn a muritu.

Sofia, 2 Septemvre. Gerantulu 
agenției serbescl, la însărcinarea 
guvernului său, a datu asigurarea, 
că Serbia are intențiuni paclnice. 
—„Svoboda“ vorbesce despre de
corarea fostului maiorii Grueff (unul 
dintre detronatorii principelui Ale
xandru) cu unu ordinii (decorația) 
rusescă de cătră Țarulu și c|ice 
că, decă împeratulu Rusiei a de
corații în adeverii pe Grueff, atunci 
autoritățile bulgare aru trebui se 
interzică cetățeniloru bulgari a 
purta ordine rusesci, pe care le 
portă acum trădătorii Bulgariei.

Sofia, 2 Septemvre. Porta a te- 
legrafiatu, că Bulgaria fiindu o 
parte întregitore a Turciei, ori-ce 
atacu asupra Bulgariei e și unu 
atacu asupra Turciei. De aceea 
Bulgaria n’are se se temă de ni
micii, debrece Serbia afară de acesta 
e pre slabă.

Cununiă. D-lă Simeonă Meciu și 
Emilia Safio îșl voră serba cununia la 
5 Septemvre n. 1889 în biserica gr. cat. 
din Arghihală în Silvania. — D-lă Du
mitru Stănescu și D-șora Lucretia Cor- 
descu și-au serbată cununia în 20 Au
gustă în biserica Sf. Ihe din calea Ra- 
hovei în Bucurescl.

Felicitările nostre ambeloră părechl!

DIVERSE.
Germanii în Rusia. Se scrie în „No- 

voje Wremja:” Avemă obiceiu de ună 
timpă încoce să ne totă plângemă de 
Germani și de Germania. N’ar strica 
însă, ca în locă de a ne certa cu cei de 
dincolo de Niemen, să aruncămă o pri
vire în jurulă nostru. La noi totulă e 
împănată cu Germani, tote posturile 
înalte de stată suntă ocupate de Ger
mani, din cei 570 de geuerall ai noștri, 
398 suntă Germani. Ca pildă să luămă 
consiliulu medicală superiorii, din cine 
se compune elă din verfulă piramidei 

sale ierarchice? Directoră generală e 
Beimer; inspectoră-generală Enlihofaju- 
torulă său von Schenk ; secretară-generală 
Hildebrandt; ală doilea secretară Rozen- 
bach. In consiliulă medicală-militară este 
directoră-generală Fovelin; inspectoră 
Royer; ajutorele loră suntă Bone, Ritter 
și Florio. Așa stândă lucrurile, dice dia- 
rulă rusă, să nu ne certămă cu Ger
manii.

ULTIME SOIRI.
AȚI în tbtă Francia se vorbesce 

numai de manifestulu contelui de Pa- 
risu. Acestu pretendentu orleanistu 
tace unu apelu la tbte partidele 
conservative, ca se remână unite 
spre a răsturna republica actuală. 
Elu atinge cestiunea revisiunei și 
la imperialiști, în fine la toți, cari 
suntu de bună credință, ca se stă- 
ruiescă a înființa republica con
servativa. Alegerile viitbre să-i 
unescă pe toți ca să redice Fran
cia întru în afară.

Tbte foile monarchice aprobă 
manifestulu contelui de Parish, er 
foile republicane îlfi combată ara- 
tândîi, că dintrensulu resultă, că 
monarchiștii voiescu se mergă la 
alegeri mână în mână cu Boulan- 
gismulfi.

Necrologu. Subsemnații, pătrunși de 
adâncă durere, anunță tuturoră rudenii- 
loră, amiciloră și cunoscuțiloră, că Ge
orge Etveșiu fostă pretore notară la se- 
dria orfanală după grele și lungi suferințe, 
împărtășită cu sfintele taine, a încetată 
din viâță la orele 4 dimineța în ală 38-lea 
ană ală vieții. Rămășițele pământene 
ale multă regretatului defunctă se voră 
transporta în strada timariloră Nr. 384 
și se voră aședa spre odihnă veclnică în 
cimiterulă română din Făgărașă, Vineri 
în 30 Augustă st. n. la orele 4 după a- 
miadl. — F ă g ă r a ș ă, în 29 Augustă 
1889. George Etveșiu ca fiu Nicolae Etveșiu 
Ana Ciora n. Etveșiu ca frați Ionă Giora 
Maria Etveșiu n. Balașu ca cumnațl.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

C»rs»9» pieței Brașov»
din 2 Septrmvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.44
Argintă românescă - „ 9.38 n 9.42
Napoleon-d’ori- - - „ 9.43 n 9.46
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
Galbini . „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Albina”6°/0 „ 102.— n —.—

5°/n n 11 u Io n 98.59 99.—
Ruble rusesci - - - „ 122.50 123.50
Mărci germane - - „ 58.— 58.25

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99.55
Renta de hârtiă 5°/0 - - - - - - 94.45
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.— 
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.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 119.70
Renta de bârtiă austriacă - - - - 83.50
Renta de argintă austriacă - - - - 84.35
Renta de auru austriacă ----- 109.90 
Losuri din 1860 ------- 138.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’ori........................-.- 9.46
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.20
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.30

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria H. Gross, și în 
librăria T¥iculae Cliircu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Instituții de credită și de economii
ZFIXuI-^Xj-^ 2BX2^.SOT7"Cr 
primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtu în interiorul!! țerei câtii și 
în străinătate.

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

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

i I
I11 i i i i I

Hr.Concurau repețittt.
Pentru ocuparea unui postu de învețătoru la școla civilă de fete 

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

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

a) atestată de boteză;
b) documente despre cualificatiunea cerută prin legea statului (§. 

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

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

d) arătarea specialității pentru care suntă pregătiți cu deosebire, și
e) fiindă 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 ore pe săptămână.
Cu postulă, ce este de a se ocupa suntă împreunate următbrele 

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

In lipsa de concurenți deplină cualificați de parte bărbătescă, 
comitetală îșl 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. I. Crișianu,
președinte. 148,3—3 secretariu. II.

s
A pentru A

| POSESORII DE PIANURl. |
Ună tehnică de pianuri, care a lucrată în cele mai mari A 

A și renumite stabilimente pentru construirea de pianuri din A 
A Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprinsă A 
X cu cele mai nouă invențium și îmbunătățiri la mehanismulă 
m pianuriloră cu onăre se recomandă pentru reconstruiri, pentru X
A îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi detotu A
A soiultt. X
A Asemenea accordeză în modulu celll mai exactă ori-ce A 

f instrumentă. A
lohann Strobel $

i,6—l TTlița, SctLeiîox-u. XTo. 136. A

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

Budapesta—JPredealfi PredealA—SBudapesta B.-Pesta-Ai*adu-Teius Teius-Aradft-I8.-S*esta 9 Copșa-mică—Sibiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rată

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

Oradea-mare 4.18 7.01
| 7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Văsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.16
Bratca
Bucia
Ciucia 9.05
Huiedin 9.35
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

1 10.35
Clușiu j

11.02
Apahida 11.23
Gliiriș 12.44
Cucerdea 1.27
Uidra 1.34
Vințulft de susîl 1.42
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelh 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașii 4.39
Elisabetopole 5.11
Sigliișăra 5.45
Hașfaleu 6.12
Homorodii 7.32
Âgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldidra 9.06

Brașovu j 9.45
2.34 5.32

Timiști 3.17 6.15
S“re<lealu 3.49 6.47

Bucuresci 9.35 11.50

Trenu 
omni
bus

Trenii 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rată

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
do 

pers.
Trenii 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenii 
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

Bucuresci
g.lQ, Predealu

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 Oradea-mare

Timișii

Brașovă

4.40
9.12
9.41

10.17

Mur&sibdLudosd-lBistrita, , ->

Mureșiî-Ludoșîi 
Țagă-Budatelecu 
Bistrița

Feldidra
, Apața
; Âgostonfalva
HomorodU

; Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelîi
Teiușii
Aiudii
Vințulă de 
Uidra
Cucerdea 
Ghirișu
Apahida

sus ii

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

7.30
12.50

1.19
2.15
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

*

Viena
Budapesta
Szolnok

A radu

Glogovații
Gyorok
Paulișii
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșind
Zamîi
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulil de josh
Alba-Iulia
Teiușii

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,|i'einșu

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

Alba-Iulia
Vințulil de josh
Șibotii 
[Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zamîi 
Soborșinh 
Berzava 
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradil

Szolnok
Budapesta

Viena
I

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40 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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșh
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

Sibiisi-dopsa-snică

Sibiiu
Ocna
Lomneșfl 
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 ■ ___ Jl ’
5.35 Beghinulit sĂsescu
6.0Î' -
6.44!
7.25J
7.44

Cucerdea 
! Cheța 
Ludoșa. 
M.-Bogata 
Iernutu 
Sânpauld 
Mirașteu

§HBmeria(Piski)-BB,eta.,oșeBM|3*etroșeni-§imeB ’Âa(Piski) Oșorheiu

Clușiu j

Nădășeld
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V ăsârheli
Vârad-Velencze

I
I

P. Ladâny
•Szolnok
Budapesta

Viena

6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55
7.15

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

Simeria
Streiu 
Hațegti
Pui 
Crivadia 
Banița
Petroșeni

I
6.47 11.54 Petroșeni 9.36
7.40 12.37 iBanița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2.23 Ipui 11.42
11.02 ^Hațegii 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25|Simeria 1.51

Aradii—Timisora

Aradu
Aradulîi nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
jTimișdra

Bistrița-HSiu^sik-ljudoșu
------- II

4.30| Bistrița
' Țagiî-Budatelecii

Murești-Ludoșu
7.27

11.-

3.-
6.49
9.35

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemnezi! orele de nopte.

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Reghinul-săs

3.05 10.20
3.35 10.50
3.51 11.11
4.06 11.20
4.43 11.57
4.58 12.12
5.21 12.36

| 5.40 12.55
1 6— 4.58

7.35 7.-

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

ULegbinuIiî săsescul
Cftșorheiu-Cucerdea

Timisara—Aradtt

6.12 4.12 Timisdra» 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 Aradulîi nou 9.11
9.04 6.50 Aradă 9.27

Ghirișii—Turda Turda—Ghirișii

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n u ■ I 10.— 9.49Oșorheiu :1 6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
lernuth 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșîi 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Umied.

Sighișora
Odorheiu

Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sfighisoi'a—®d®rheiu Odorheiu—Sighișora

6.05 Odorlieiu
9.12 Sighișoră

6.-
8.56

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Sjnied.-Sinieria (Pisk.)

Vnieddya 
^erna 
Simeria

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu,


