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Brașovfl, 24 Augusto v.
Erăși se răspândesett sgomote 

despre pregătiri de resboiu. Și de 
astădată na suntfi numai statele 
mari, cari dau nutrementu aces- 
torfi sgomote, ci e vorba de mari 
pregătiri militare și în Serbia și 
Bulgaria.

O telegramă dela BucurescI 
ne spune, că guvernulă bulgară a 
datu ordinii pe cale telegrafică, 
ca se se cheme sub stegu toți re- 
serviștii bulgari, cari trăiescu în 
România. De altă parte ne este 
cunoscută, că în Serbia s’au con- 
chiematu toți milițienii ca în tim- 
pulu unei mobilisărl germane.

Ce scopu au aceste mesuri es- 
traordinare militare în micele state 
vecine de pe peninsula balcanică ? 
Nu cumva se temă Bulgarii, că 
Serbii voră năvăli erăși asupra loru 
ori că se temă Serbii de Bulgari?

Faptă este că în timpulu din 
urmă erăși s’a produsă o mare în
cordare între Șerbi și Bulgari.

Agitațiunile rusesc! în Serbia 
după abdicarea regelui Milanu, au 
deșteptată multă neîncredere în 
Bulgaria și rechiămarea ambasa
dorului serbescă din Sofia, Daniel, 
care susținea cele mai amicabile 
raporturi cu guvernulu bulgară și 
cu principele Ferdinad, a mărită 
numai acesta neîncredere. Cu tote 
astea Bulgarii se străduiau a sus
ține bunele și paclnicile relațiunl 
cu Serbia.

Inse, ca în totdeuna, neîncre
derea nu a rămasă isolată numai 
într’o parte, ci a cuprinsă din ce 
în ce mai multă și pe Șerbi. Cum 
s’a iăcută, cum nu, destulă că 
deodată Serbii au fostă cuprinși 
de îngrijirea, că Bulgarii plănu- 
iescă ună atacă asupra loră în 
tămna acesta. Iute s’a pusă pe 
lucru guvernulă serbescă și a con
vocată tote milițiile, ca, în ajunul 
unui resboiu. Bulgarii din parte-le 
veițendă mișcarea militară în Ser
bia, n’au stată cu mânile în sînă 

și după soirea cea mai nouă se 
pare, că voră se mobiliseze tote 
forțele loră armate. Foile din 
Belgradă și Sofia începură a se 
amenința, unele cu-o nouă năvă
lire, altele cu o nouă Slivniță, fiă- 
care parte susțiindă, că cealaltă 
are cugete rele.

Intr’aceea se vede că mariloră 
puteri nu le era indiferentă de a 
vede ațițându-se din nou ună răs- 
boiu între aceste doue state bal
canice și unele din ele au sfătuită 
pe înalta P6rtă se domolesca fo- 
culă. Și în adeveră Porta a fă
cută cunoscută cabinetului din 
Belgradă, că ea va considera ună 
atacă eventuală ală Serbiei în 
contra Bulgariei, care stă sub sa- 
zeranitatea turcescă, ca ună atacă 
îndreptată asupra teritoriului tur
cescă.

Fiă că s’au spăriată Serbii de 
acesta intervenire a Portei, fiă că 
n’au avută de gândă a ataca se- 
riosă pe Bulgari, guvernulă loră 
a luată, după cum se anunță, ini
țiativa de a restabili raporturile 
amicabile cu guvernulă bulgară și 
de a liniști pe Bulgari.

Agentulă diplomatică ală Ser
biei în Sofia, d-lu Body, a asigu
rată, se Pe șefulă cabinetu
lui bulgară, că guvernulă serbescă 
stă pe basa celei mai amicabile 
solidarități cu tbte statele balca
nice și că prin urmare Bulgaria 
nu trebue se mobiliseze nici ună 
milițian u din causa Serbiei.

Se mai asigură, că declararea 
serbescă a făcută cea mai bună 
impresiune în Sofia. Der nu prea 
armonieză cu acesta conchiămarea 
cea mai noue a reserveloră bul
gare.

In totă casulă spiritele în Bul
garia ca și în Serbia voră rămâne 
agitate și decă acesta a fostă sco- 
pulă celoră ce voiescă a submina 
peninsula balcanică pentru intere
sele loră, atunci și l’au ajunsă, 
precum și l’au ajunsă și față cu 
Grecii în afacerea insulei Creta.

ZDT2ST
Manifestulti contelui de Puriști.

FrancesI! Lupta decisivă ne așteptă. 
E vorba să smulgeți puterea din mânile 
unei partide, care vă amenință, a adusă 
pagubă averei publice și a călcată în 
piciore libertățile vostre cele mai scumpe. 
Toți cetățenii cei buni să urmărescă 
acestă scopă; nimică să nu-i desparță. 
Conservatori rămâneți uniți! Și voi par
tisan! ai monarchiei, dațl ună esemplu 
de unire și patriotismă. Susțineți cu ener
gia lupta acolo, unde aveți candidați. 
De altmintrelea lăsați-vă a fi conduși 
de nevoile luptei și să nu tratați ca duș
mani pe aceia, cari combată ca și voi 
pe aceiași adversari. Nouiloră mandatari 
ai Franciei li-se impune o sarcină mare, 
aceea de a reda țărei dreptulă de a de
cide de sortea sa. In anulă 1884 parti- 
dulă republicană a înlăturată din legile 
constituționale acelă dreptă, de care 
atârnă viitorulă ; elă a voită să închidă 
Franța într’o Republică, nelăsându-i nici 
o portiță deșchisă. Noua revisuire va 
pune sfârșită acestei stări de constrân
gere, va reda națiunei cuvântulă și va 
pregăti astfelă ună regimă, care să res- 
tabilescă religiunea și pacea, să acorde 
instituțiiloră nostre stabilitatea, societă
ții nostre democratice liniștea în eser- 
cițiulă libertățiloră sale.

Oând ora va sosi, vă veți aminti ce 
a fostă monarchia în trecută. Ce va fi 
în viitoră, v’am spusă. Catolici, creștini, 
puteți esita încă? Ce altă regimă, de- 
câtă monarchia vă dă mai multe garan
ții pentru crescerea copiiloră voștri și 
pentru respectarea credinței vostre ? ce 
regimă ar putea să onoreze mai bine 
religiunea și să asigure mai mulă inde
pendența, de care preoții ei au nevoiă 
în îndeplinirea misiunei loră ? Imperia
liștii nu vă ceră să renegați amintirile 
vostre din trecută, der ați refusa ore 
sprijinulă unei monarchii tari prin vo
ința națională, atunci când ar fi stabilită, 
că ea singură este mântuirea? Voi, cari 
din bună credință ați credută, că veți 
întemeia o republică cinstită și conser- 
vatâre, nu veți mai continua se apărați 
pe veciă o formă de guvernamântă, care 
pare condamnată prin resultatele sale.

Voi toți în sfârșită, cari voiți înălțarea 
Franciei în năuntru și în afară, înzadară 
veți cere acesta unui regimă efemeră. 
Numai monarchia v’o pote da, acesta va 
fi opera dilei de mâne. La lucru! Vo
tați fără teamă! Aveți încredere în Ddeu, 
care a pusă în mânile nostre sortea 
patriei. Philipp, conte de Parisu.

Căi ferate strategice in Rusia vestică.
Rețeua căiloră ferate strategice în 

Rusia vestică s’a întregită cu o însem
nată cale ferată: Pleskau-Riga, în lun
gime de 250 chilometri, care s’a și pre
dată comunicațiunei. Pleskau, capitala 
guvernământului cu același nume, cam 
300 chilometri departe de Petersburgă, 
e situată lângă calea ferată a Varșoviei, 
care e linia principală de comunicațiune 
cătră granița germană și austriacă. Riga, 
portă la Marea baltică, avea pănă acum 
o legătură necomodă cu Petersburgulă, 
căci, cănd navigația era întreruptă în 
cursulă celoră 4—5 luni, legătura o 
forma linia ferată, ce trece prin Duna- 
burg, în lungime de 350 chilometri. Cu 
noua cale ferată, legătură s’a scurtată 
cu 350 chilometri. In curândă rețeua 
acâsta se va completa prin o nouă cale 
ferată importantă, care va lega orașulă 
Reval cu calea ferată a Varșoviei; linia 
ferată de 130 chilometri dintre stațiunea 
Verro lângă linia ferată Pleskau-Riga și 
Dorpat e aprâpe terminată și orașulă 
Dorpat e deja legată prin șini cu ora
șulă Reval. îndată ce va fi gata și 
acestă cale ferată, în casulă unei mobi- 
lisări a puterii armate rusescl va fi multă 
mai ușoră ca pănă acum a înainta părți 
de trupe din provinciile baltice la gra
nița vestică ori a trimite trupe din in- 
terioră în puncte amenințate la litora- 
lulă baltică.

Afacerea desființării reuniunei de 
lectură a studențiloru cehi.

Cehii pretindă în tonă energică de 
la guvernă să reînființeze societatea de 
lectură a studenților^ academici cehi. 
Ba studenții cehi au adresată erăși o 
adresă studențiloră francesl, făcându-le 
cunoscută desființarea reuniunei. „Deși 
— se dice în adresă — centrala stu-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Impresium din călătoria.
„încercări zadarnice ! ... de compă

timită sunteți. Căci limba! și întrega 
individualitate a fiiloră mei, pe cari îi 
adăpostescă de opt-spră-dece secoll la sî- 
nulă meu; pe cari în încrețiturile frunții 
mele i-am scutită în contra tuturoră fur- 
tuniloră și vijeliiloru, ce s’au descărcată 
cu urgiă din cele patru părți ale lumii 
asupra loră, voi pigmeilorănu veți isbuti 
a li-le smulge, nici a li-le înstrăina și a le 
preface altfelă de cum Dumnedeu li-le-a 
dată..."

Astfelă îmi părea că vorbesce Ilena 
Cosînzena, dîna scumpului nostru Ar- 
delă, când în spre diua Schimbării la 
față, după medulă nopții, o vorbă 
dulce :

— Trecfesce-te, dragulă meu, trenulă 
e aprope de plecare! — mă deșteptă 
din somnă.

Aveam să călătorescă. Nu în țări 
străine, nu, căci țâra mea îmi oferă cu 

multă mai multă farmecă; de ea sunt le
gată cu ună sentimentă de iubire cu 
multă mai adâncă, decâtă să dorescă a o 
părăsi măcar pe o di.

In câteva clipe eram gata de călă- 
toriă. țlorile se ridicau vesele la orientă, 
trimițândă ună surisă dulce, zîmbitoră, 
livediloră pline de miresme din drepta 
și stânga drumului, ce ducea la gară.

Se dase semnalulă de plecare a doua 
6ră, chiar când întraiu în gară. Alergă la 
cassa de bilete :

— Ună biletă, d-le, ună biletu !
— Nem tudok olâhul, — audii răs- 

pundându’mi ună felă de fonografă la 
cererea mea.

Timpulă nu’mi permitea a sta de 
vorbă cu acestă „Nem tudom", ci trân- 
tindu’i ună^„Domne ajută" românescă, der 
în limba lui, îmi puse biletulă în mână.

Ală treilea semnală se dase, lo
comotiva șuerâ, trenulă se puse în miș
care, când printr’ună asaltă îndrăsneță 
străbătui pe peronulă unui vagonă. Prin
tre mulțimea nenumărată, ce era înde- 
suită în vagonă, în tocmai ca sar

delele într’o cutiă, abia mă putui fu
rișa făcându-mă stăpână pe ună mică 
locă. Mă aflam în societatea a trei 
domnișore, a unui tânără și a unui băr- 
bată, care, grațiă volumului său, cuprin
dea ună spațiu de trei ori atâtă de mare, 
câtă oricare dintre noi.

Tăcută și adâncită stăm într’ună 
colță ală cupeului, în vreme ce concă- 
lătorii mei se îndulceu de priveliștea, ce 
se desfășura totă mai frumosă pe am
bele laturi ale bătrânului Mureșă. Ae- 
rulă curată și reînviătoră de dimineță 
îți permitea a distinge nuanțele cele mai 
fine și mai variate ale acestui grandiosă 
tablou incadrată din tote părțile într’ună 
brîu de înălțimi surîcjâtore la lumina so- 
relui. Ooncălătorii mei începuseră a trece 
în revistă satele, ce apăreu unulă câte 
unulă la polele și prin cotiturile înălți- 
miloră. Lăudau frumsețea ținutului și 
vorbeu acuși nemțesce, acuși unguresce, 
făcându-șl reflexiunile în termini nu 
prea măgulitori la adresa locuitoriloră 
acestoră sate, a Româniloră. Vorbiau 
adecă despre „justa chemare" a Maghia- 

riloră de a „remaghiarisa" pe locuitorii 
acestoră sate „valachisațl". Una dintre 
cele trei domnișore, de-o frumseță deo
sebită, nu participase de locă la acestă 
discuțiă „patriotică". Era tăcută și gân
direa ei îmi părea, că se perde în fe
ricirea vr’unui ideală. Tăcută eram și 
eu, vorbele și suspinele Ilenei Cosân- 
ziene din acea nopte îmi sângeraseră 
inima, care îmi palpita totă mai puter
nică la audulă injuriiloră. Aci îmi adusei 
aminte de doina plină de durere a multă 
regretatului nostru Eminescu:

Dela Nistru păn’la Tisa
Toții Românulti plânsu-mi-s’a etc.

Nu mai putem tăcâ, trebuia să vor- 
bescă. Der cum să’ncepă vorba cu nisce 
necunoscuțl, între cari erau și dame, cătră 
care buna crescere îți impune a fi poli- 
ticosă și afabilă? Domnișâra, care întotă 
timpulă călătoriei era mai mult meditativă, 
îmi oferi ocasiunea forte binevenită, de 
a’ml putâ face reflexiunile în mod indirect. 
Dânsa adecă, în loculă gheteloră, purta 
opinci românescl în totă forma loră ori
ginală. Deosebită impresionată de acâstă 
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dențiloră cehi a foștii desființată din 
causa manifestațiuniloră ei de simpatiă 
pentru națiunea francesă, cu tote astea 
studenții cehi voră ține strînsti, adl ca 
cetățeni academici și după ani ca sfă
tuitori ai poporului, la idealele națiunii 
francese: luminași libertatea.14 Totodată 
s’au îmânatil guvernatorului statutele 
pentru noua reuniune cehă de lectură 
totă cu tendință ca a reuniunei desfi
ințate.

SCIRLLE VILEI.
Societatea pentru fondu de teatru ro

mânii. Adunarea generală a Societății 
pentru fondu de teatru românii, convo
cată la Caransebeșă pe dilele de 21 și 
22 Septemvre, s’a amânata și s’a con
vocată totă acolo pe dilele 29 și 30 
Septemvre st. n. cu programa următore :
I. Sâmbătă în 16/28 Septemvre: 1) Pri
mirea presidentului adunării generale și 
eventuală a ospețiloră la gară la orele 2 
după ameții.

II. Duminecă în 17/29 Septemvre : 2) 
La 9 ore dimineța serviciulă divină în 
biserica catedrală. Cântările liturgice le 
esecută societatea română de cântări din 
locă. 3) După finirea sfintei liturgii la 
11 ore adunarea generală se începe cu 
următorea ordine de di: a) Presidentulă 
deschide adunarea; b) Presidentulă co
mitetului arangiatoră bineventeză ospeții; 
c) Să alegă 2 notari pentru ședințele 
adunării; d) Se citesce raportulă comi
tetului Societății despre activitatea sa 
dela ultima adunare generală încdce; e) 
Să alege o comisiune de 5 membri pen
tru esaminarea raportului de sub d) 
și pentru eventuale propuneri speciale; 
f) Sa citesce raportulă cassarului despre 
starea cassei și averea ei; g) Să alege o 
comisiune de 5 pentru revisiunea soco- 
teleloră ; h) Să alege o comisiune de 6 spre 
a câștiga membri noi pentru Societate; 
i) D-lă Vasilie Goldișă ține o disertațiune 
despre „Pesimismulă în poesiile lui M. 
Eminescu." 4) După amedi la 2 ore 
banchetă la „Pomulă verde. 5) Sera la 
8 ore concertă dată de Societatea ro
mână de cântări și musică din Caranse- 
beșă. Programulă urmeză separată. După 
concertă teatru „Ruga dela Chiseteu44, 
comediă poporală cu cântece și jocă, de 
Iosifă Vulcană; represintată de corulă 
vocală ală plugariloră români din Chise- 
teu. După acestea întrunirea la mese cu 
cântări de coruri.

III. Luni în 18/30 Septemvre: 6) 
Ședința adunări generale să deschide la 
11 ore cu următorea ordine de di: a) 
autentificarea procesului verbală al ședin
ței prime ; b) raportulă comisiunei pen
tru câștigarea membrii oră noi ; c) ra
portulă comisiunei asupra socoteleloră 
Societății; d) referada comisiunei asupra 
raportului comitetului și eventuală asupra 

observațiă, folosescă, ună momentă de 
tăcere și cu ună surîsă caracteristică mă 
adresai cătră densa în limba germană:

— Domnișoră, permiteți-ml a vă 
îutreba: elegantele d-vostră „ghete,“ care 
vi-se potrivescă de minune, nu suntă 
opincile Valachiloră?

— Da, d-le, îmi — răspunse drăgălașa 
d-șoră, în vreme ce toți ceilalți făcură 
ochi mari și-și ațintiseră privirea spre 
mine.

— Așa e, că opinca nostră vă face 
să vă simțiți cu multă mai bine, decâtă 
în ghete?

— Prea adevărată, — îmi fu răs- 
punsulă la a doua întrebare, care căduse 
ca o bombă între acești aderenți și ade
rente ai utopiiloră de astăcll și care fu 
primită dreptă replică la insultele adre
sate Româniloră în timpu de aprope 
două ore.

Recomandația mi-o făcusemă deja 
prin aceste întrebări și dîn fețele loră 
observândă nedumerita stare psichică, ce 
pe neașteptate li-o pricinuisemu , mă 
simții îndemnată a accentua și mai de- 

propuneriloră speciale ; e) defigerea lo
cului adunării generale pe anulă viitoră; 
f) alegerea unei comisiunl de 3 membri 
pentru autentificarea protocolului acestei 
ședințe; g) încheiarea adunării generale. 
7) Sera la orele 7*/2 serenadă presiden- 
tui adunării generale. 8) La 9 ore 
petrecere de jocă în sala dela „Pomulă 
verde.u

* * *
Școlă superioră de fete în Lugoșii. 

Din Lugoșă i-se comunică aceluiași diară, 
că la inițiativa domneloră române, sim- 
țindu-se dorința și necesitatea generală, 
inteligența română ținu Duminecă în 1 
Augustă n. o întâlnire confidențială în 
scopulă înființării unei școle superiăre 
de fete. Aceste pregătiri fuseră salutate 
și îmbrățișate cu cea mai mare căldură 
și însuflețire. Sfătuirile au decursă în 
cea mai deplină armoniă și sinceritate. 
Colecta deschisă în favorulă fondului, 
numai decâtă fu coperită cu subscrierea 
frumosei sume de aprdpe 1200 fi. v. a. 
Acestă impulsă pre lăudabilă negreșită 
nu va rămâne fără răsunetulă corăspun- 
dătoră. Acum se lucră la facerea pași- 
loră de lipsă pentru statorirea înțelege- 
riloră și modalitățiloră cu anumite fun- 
dațiunl și corporațiunl române întru 
asigurarea acestei mărețe întreprinderi.

* * *
Controla reserviștiloru honvecjl. Co

manda cercului de întregire 23 de hon
vezi face cunoscută, că controla reser- 
viștiloru se va face: în Săliște pentru 
cerculă Săliștei la 2 Octomvre, în Mer- 
curea pentru cerculă Mercurei și Poianei 
în 4 Octomvre, în Sebeșă pentru cerculă 
Sebeșului și orașulă Sebeșă la 8 Octomvre, 
în Nocrigă pentru cerculă Nocrigului la 
15 Octomvre, în Sibiu pentru cerculă 
centrală și ală Boiței, în Sibiiu pentru 
orașulă Sibiu la 18 Octomvre, în fine 
controlulă ulterioră la 15 Noemvre în 
Sibiiu.

** *
Focii. In Rășinară a arsă casa și 

grajd ui ft Anei Drăgoiu, coperișulă șurei 
lui Isdrailă Galea și o parte a coperi- 
șului casei lui Brată ; Paguba întregă e 
de 360 fi. In Birgliișă i-au arsă lui George 
Galambfalvi lucruri în preță de 1395 fi. 
90 cr. In Nirașteu a suferită văduva Du
mitru Suciu, din causa unui focă, o pa
gubă de 823 fl. 30 cr., asigurați la so
cietatea de asigurare a comitatului Mu- 
reșă-Turda. In Brașovulă venhiu, ulița 
de laturi, a arsă erl coperișulă grajdu
lui cu fenă cu totă ală economului Voicu. 
Probabilă că foculu a luată nascere din 
nebăgarea de semă a fiu-său, care nu e 
sărmanulă în tote mințile.

❖ &
Musică națională. Oetimă în „Lumi- 

minătorulă“ : Societatea de lăutari a lui 
Toderică din BucurescI, care a escelată 
aici mai cu semă prin ghitaristulă Io- 

parte sortea și menirea opincei di- 
cendă :

— Ce amară ironiă a sorții! Pe când 
opinca, suntă acum câțiva ani, fu insul
tată, în pretinsulă centru ală culturei 
ardelene, în Clușiu, cu „O te budos 
bocskor" ; pe când toți patrioții falși 
privescă în esistența Româniloră, a băș- 
tinașiloră locuitori ai acestei țări, o 
nefericire pentru realisarea ideiloră loră 
nebunescl, er pitoresculă portă româ- 
nescă este persecutată cu furiă ; pe 
când cei cari urăscă pe Romană se 
încercă să gonescă din vatra românescă 
fermecătorea doină, frumosă poveste și 
veselele chiuituri: pe atunci opinca stră
bate în salone, cuceresce loculă ghe- 
teloră și d-vostră, gentileloră d-șore, vă 
simțiți fericite în acestă opincă.

Nu ml terminasemă bine vorbele și 
trenulă se opri înaintea gărei orașului 
D. Păn’ aci aveam să călătorescă de-o 
camdată. ’Ml salută cu respectă con- 
călătorii și dispară printre mulțimea, 
ce furnica pe dinaintea gărei.

______ (Va urma). 

nescu, a călătorită la Lugoșiu, unde se 
va produce verosimilă Mercur! și Joi. 
Numai recomanda putemă acea societate, 
mai alesă pentru aceia, cari dorescu să 
guste adevărata plăcere a unei musice 
naționale române.

♦* *
Servitore spurcată. „Grosskokler Bote44 

ne spune, că servitorea ungurdică Gagyi 
Zsuzsa din Șoimușă (celă mică), care se 
se afla în serviciu la dilerulă Iohann 
Zerbes din Sighișdra, apucă de piciore 
pe copilulă acestuia, fiindcă începuse să 
plângă, așa că’lă isbi cu capulă de pă- 
mentă, apoi îi apucă capulă copilului 
între piciore și’lă apăsa spurcata de ser- 
vitore cu o furiă de făcea spume la gură. 
Neîndestulită cu atâta, îi apucă în gura 
ei limba copilului și i-o supse pănă ce 
sângeră, și îi suflă în gură de i-se um- 
flară copilului bucile. Sărmanulă copilă 
în urma acestoră chinuri neîncetândă cu 
plânsulă, Unguroica ’lă trânti de pămentă, 
mentă, i-se puse pe capă și apoi îlă îm
brânci cu piciorele pe podinl. Și pentru 
tote aceste sălbătăcii scăpă spurcata de 
servitdre cu trei dile arestă și cu escor
tarea în comuna ei.

* * *
Fondulîi de pensiune, ce l’au creată edi

torii diarului „Neue Freie Presse44 pen
tru funcționarii farului, e de 100,000 fl. 
Redactoriloră li-s’au cumunicată, că după 
20 de ani de serviciu au dreptulă la o 
pensiune de 300 fl., funcționarii admi
nistrației la o pensiă de 240 fl. pe ană, 
și personalulă technică de 3 fl. pe săp
tămână (după 25 ani de serviciu).

** *
Alexandru de Battenbergu in armata 

austro-ungară. piarele au adusă de cu
rând scirea despre o apropiată întrare a 
contelui Hartenau (Alexandru de Batten
berg, fostulă principe ală Bulgariei) în 
armata astro-ungară. Acestă scire se de
clară acum de neîntemeiată. De o întrare a 
prințului Alexandru în armata austro- 
ungară, ar pute fi vorba numai pentru 
casulă unui răsboiu, când dispare orl-ce 
considerațiune. Adl însă, din considerația 
cătră Țarulă și cătră unele persone din 
Germania neamicale prințului, nu pote fi 
activată.

Dela adunarea generală a Associațiunei. 
Făgărașii, 31 An gustă. 

(Fine.)
In sera dilei ântâia a adunărei s’a 

începută la 9 ore sera concertul» dată, 
totă în sala otelului Lauritsch, de corulă 
eleviloră seminariului „Andreiană44 din 
Sibiiu sub conducerea profesorului semi- 
narială D. Dima. Sala era îndesuită de 
publică, la care Făgărașulă a dată con- 
tingentulă celă mai mare de Români și 
Neromâni. Esecutarea programei din 
partea corului n’a lăsată nimică de do
rită. Ori și cine a trebuită să se con
vingă, că acestă coră este escelentă in
struită și condusă. Solurile bărbătescl, 
ce erau presărate printre coruri, au fostă 
asemenea esecutate cu destulă esactitate. 
Ceea ce ar fi mai dorită partea cea mai 
mare a aucjitoriloră, ai- fi fostă ceva mai 
multă variațiă în programă, vr’o decla
mația, vr’o musică instrumentală și mai 
multe cântece românescl, pentru că com- 
posițiile străine de artă publiculă nos
tru celă mare mai puțină le pdte gusta. 
De aceea au și fostă aplaudate și bisate 
cu deosebire piesele românescl din pro
gramă și o cântare frumosă bisericescă 
compusă de d. Dima.

Observă cu acestă ocasiune, că co
rulă teologiloră din Sibiiu s’a purtată 
bravă și în presera adunării, înveselindă 
cu cântările sale frumose numărăsa în
trunire din sala „Mexico14, er în diua 
următore dimineța la 8 ore a esecutată 
cântările liturgice la serviciulă divină în 
biserica gr. or.

Mai rămâne să vă relateză despre 
succesulă balului dată de comitetulă 
arangiatoră a doua di după încheierea 
adunării generale în sala otelului „Paris.44 
Arangiamentulă a fostă nimerită, der 

publică mai puțină. Damele s’au pre- 
santată la bală în toalete frumose, der 
numai câteva dintr’ensele purtau costu- 
mulă națională, cu tote că comitetulă 
arangiatoră a fostă publicată ună pre
miu pentru aceea dintre ele, care va 
purta celă mai frumosă costumă româ
nescă din Ardelă.

S’a danțată multă și cu vioiciune. 
Ordinea de danță ce s’a împărțită da- 
meloră era cu gustă esecutată. Ea con
ținea, afară de „Romana44, și ună Oiardașă. 
Ciudata idea a vr’unui arangiatoră, de 
a face să se cânte ună jocă pe care 
l’au jucată într’ună colță ală salei nu
mai 2—4 părechl, a fostă de minune 
ilustrată prin lipsa costumeloră naționale 
femeiescl. Pdte că altădată, când va 
lipsi Oiardașulă din programă, voră fi 
mai norocoși, și cu costumele. Oa cu- 
riositate ar remâne, a se constata decă 
la balurile Kulturegyleturiloră se cântă 
vr’ună jocă românescă.

Câtă pentru primirea, ce au întem- 
pinat’o în generală ospeții sosiți din 
alte părți în Făgărașu din partea comi
tetului arangiatoră și a Româniloră Fă- 
gărășenl, putemă constata, că a fostă 
câtă se pote de bună, amicabilă și căl- 
durăsă. Amă rămasă cu toții pe deplină 
satisfăcuțl. Amă înțelesă însă cu părere 
de rău, că forte multe din cuartirele 
pregătite pentru ospețl au rămasă ne
ocupate. La acâsta a contribuită de 
sigură în modă însemnată și lipsa aprope 
totală a representanțiloră ținuturiloră 
celoră mai apropiate, ca Brașovulă, Să- 
celele, ZărnescI etc., lipsă care nu se 
pote scusa nici cu vremurile grele, nici 
cu împrejurarea, că tarifulă pe zone nu 
s’a putută aplica la escursiunea din Fă- 
gărașă, unde numai cu trăsura poți 
merge.

Der să sperămă, că în anulă viitoră 
va fi mai bine și că se va simți mai 
multă lipsă de cvartire, decâtă de ospețl 
la adunarea Associațiunei. Unde va fi 
în anulă viitoră adunarea, nu vă potă 
spune, dedrece în privința acesta nu s’a 
luată nici o hotărîre. Ori și unde va fi 
însă, să ne revedemă cu bine! /. —

fflulțămită publică.
Onorată Redacțiune ! Făcendu-să 

apelă la bunăvoința mai multoră autori 
și editori, spre a ne da gratuită opurile 
D-loră pe sema bibliotecei reuniunei în- 
vățătoriloră gr. orientali români din dis- 
trictulă ală VIII de învățămentă ală 
Reghinului, mulțl au satisfăcută rugărei 
nostre.

După ce și în ședința generală a 
reuniunei, ținută în Reghinulă săsescă la 
13—15 Augustă a. c. st. v. s’au espri- 
mată la protocolă mulțămită și recunos- 
cință generoșiloră donatori, reuniunea îșl 
ține de sfântă datorință a-șl esprima 
căldurosele sale mulțămirl și pe calea 
acesta, de aceea ne rugămă On. Domnule 
Redactoră a da locu în prețuitulă diară, 
ce redigeațl la următorea :

I. Dela Academia română amă primită 
următorele opuri donate: 1. Analele so
cietăți Academice române și analele aca
demiei române, 31 Tomuri. 2. ObservațiunI 
meteorologice făcute la Brăila, Iași și 
Ferăstrău (BucurescI), 3 tomuri. 3. Dic- 
ționariulă limbei române de A. T. Lauriană 
și I. C. Massimă, 2 volume. 4. Glosariulă 
de A. T. Lauriană și I. O. Massimă, 1 
volumă. 5. Operele principelui Demetriu 
Cantemiră 6 volume. 6. Istoria Români
loră sub Mihaiu Vodă vitezulă de Nic. 
Bălcescu, 1 volumă. 7. Catechismulă 
calvinescă de Georgia Barițiu, 1 volumă.
8. Psaltirea diaconului Ooressi Tom. I.
9. Pravila bisericescă numită cea mică 
dela Gavora Tom. I. 10. Psaltirea in 
versuri de Dosolteiu metropolitulă Mol
dovei, 1 volumă. 11. Cultulă creștină și 
păgână de A. M. Marienescu Tom. I.
12. Codicele Voronețiană, 1 volumă. 13. 
Mironă Costină opere complete Tom. I 
și II. 14. Operele lui C. Oorneliu Tacită 
traduse de G. I. Munteană, 1 voi. 15. 
Operele lui C. luliu Oesare traduse de 
O. Copăcineană și D. Cniană, 1 volumă. 
16. Marc Tuliu Cicerone — Filipicele 
traduse de Aug. Lauriană, 1 voi. 17. 
Dione Cassiu Istoria Româniloră dela 
Nerone pănă la Alesandru Severă tra
ducere de Anghelă Dimitrescă 1 volumă. 
18. Tit Liviu Pataviu istoria română 
tradusă de N. Barbu T. I. Car. 1—6.
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II. Dela Associațiunea Transilvană 
pentru literatura română și cultura po
porului rornânO: 1. Foia „Transilvania14 
pe anii 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 
1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1882, 1883, 
1884, 1885, 1886, 1888 în 16 Tomuri.
2. Studii asupra Constituțiunei Români- 
lorfl de Meitami, 8 fascicule dela 5—12.
3. Actele înființării Associațiunei Tran
silvane, 4 fascicule. 4. Analele Associa
țiunei Transilvane pe 1880i, 1 fasciculă. 
5. Necesitatea promovării meserieloră de 
Băiuleșcu, 1 fasciculă. 6. Acte și date 
despre conferința din Mercurea, 1 fasc. 
7. Elemente de poetica română de I. 
Lazariciu, 1 fasc. Acestea 5 din urmă 
le-amă primită prin mijlocirea Associa- 
țiunei Transilvane.

III. Opere complete de V. A. Ure
che donate de autorulă: 1) Drame și 
comedii, seria A T. I. 2) Conferințe și 
discursuri, seria B. tomulă I. 3) Discur
suri academice, seria B. tom. II. 4) Di
dactica seria D. tom. I. 5) Novele, seria 
C. tom. I. 6) Anuariulă institutului Ure
che pe anii 1877 — 1881. 7) Portretele 
domniloră români din Moldova și Mun
tenia. 8) Frațiloră întru dreptate, gazeta 
româniloră de peste Balcani. 9) Frag
mentă din albumulă Macedo-Română. 
10) Fotografia statuei lui Mironă Costin 
și Bansreliefă de pe statua lui Mironă 
Costină.

IV. D-lă D. A. Sturdza ne-a donată :
1) Monografia bisericei dela Argeșă, 1 
volumă. 2) Discursuri pedagogice, 1 
volumă.

V. D-lă Erbiceanul prof. în BucurescI 
ne-a donată: 1) Didachiele lui Antim 
Ivirenulă, 1 volumă. 2) Vieța lui Nifonă.

VI. Dr. P. Pipoșă ne-a donată: 1) 
Metodica generală, 1 voi.

VII. D-lă I. Lăzăriciu prof. în Deva 
ne-a donată: 1 ) Istoria limbei și litera- 
turei române.

VIII. D-lă Aronă Densușianu prof, 
în Iașiu ne-a donată: 1) Negriada tom. 
I. și II. 2) Cercetări literare. 3) Istoria 
limbei și literaturei române.

IX. Dr. I. C. Drăgescu medică Cons
tanța ne-a donată: 1) Higiena poporală.
2) Publiu Ovidiu Nasone. 3) Maternolo- 
gia, 1 volumă.

X. D-lă I. Manliu prof, la Bucu
rescI : 1) Stilă și composițiunl partea I. 
2) Stilă și composițiunl partea II. 3) 
Gramatica română partea etimologică. 4) 
Gramatica română partea sintactică 5) 
Etimologia, ortografia și composițiunl.

XI. II. Sa D-lă Dr. Ilarionă Pușcariu 
vicariu archi'episcopescă 1) Documente 
pentru limbă și istoriă tom. I.

XII. D-lă Teodoră Ceontea prof, la 
Aradă ne-a donată: 1) Geografia uni
versală.

XIII. D-lă Georgiu Șandoră ne-a 
donată: 1) Dumitru Stană istoriă loca- 
lisată, 1 volumă. 2) Noroculă unui Sat- 
mariană, 1 volum.

XIV. D-lă Georgiu Moiană ne-a 
donată: 1) Economia câmpului și grădi- 
năritulă.

XV. P. O. D. Galactionă Șagană 
protopresbiteră în Reghin ne-a donată: 
1) Protocolulă congresului națională bi- 
sericescă din anulă 1868. 2) Thier leben 
von Brehms. 3) Catalogulă esposiției 
române dela 15/27 Augustă 1881.

XVI. D-'.ă Ioană Branca paroch în 
Maierană : 1) Papalitatea schismatică de 
Vlademir Guttee, tradusă de Iosifă epis- 
copulă Dunărei de josă.

XVII. Dlă Alexandru Popă archi- 
variu la acad, româuă în BucurescI ne-a 
donată: 1) Cuvinte sufletescl de Carmen 
Sylva.

Cu ajutorulă mărinimoșiloră dona
tori biblioteca s’a înmulțită în decursulă 
anului 1888-89 cu 94 volume și 3 fasci
cule în 106 tomuri.

Deși mică biblioteca nostră, der face 
ună servițiu tuturora iubitoriloră de sci- 
ințe și literatură, fiind deșchisă nu nu
mai membriloră reuniunei învățătorescl, 
ci și flăcărui română adevărată. Și acesta 
avem a o mulțumi marinimoșilorl domni 
donatori susă amintiți, prin ajutorulă 
cărora am putută deșchide mica, der u- 
nica bibliotecă română în partea N. O. 
a Transilvaniei. Acesta deși mică, avem 
însă speranța, că se va înmulți și va de
veni odată ună adevărată tesaură morală 
și intelectuală pentru instrucțiunea pu
blică și cultura națională în acestea părți, 
decă va fi sprijinită cu același interesă 
și din partea inteligenței române din 
Reghină și jură.

Pănă când marinimositatea și bună 
voința acelora, cari ne-au dată sucursă nu 
va lipsi, pănă atunci și noi deși puțini 
la numără, ne vomă năzui, ca causa, pe 
care o representămă și care este adevă
rată causă națională să o ridicămă la 
celă mai înaltă nivelă posibilă ; delătu- 
rândă cu totă abnegațiunea năcadurile și 
greutățile, ce cjilnică le întempinămă.

Esprimendă încă odată mulțumitele 
nostre donatoriloră amintiți, nu putemă 
trece cu vederea de a nu aduce since- 
rile nostre mulțumiri și d-lui Alexandru 
Popă archivară ală academiei române, 
care ne-a lesnită multă corespondența 
cu bărbații însemnați din România, dân- 
du-ne și deslușirile de lipsă, precum și 
espedându-ne și opurile donate de aceia.

In fine mulțumimă și d-lui Vasilie 
Duma învățătorii în Hodacă și membru 
ală reuniunei, pentru donarea frumoseloră 
vestminte de IrodI la nascerea domnului 
pe sema reuniunei. — Aceste vestminte 
conformă actului de donațiune se voră 
putea folosi în viitoriu de elevii ori că
rei școle confesionali din Tractulă Re
ghinului pe lângă amintită tacsă în fa- 
vorulă reuniunei.

Dată din Ședința a III-a a Adună- 
rei generale ținută în Reghinulă săsescă 
la 14 Augustă a. c. st. v.
Președintele reuniunei Secretarulă reuniunei 

Galactivu Șagău I6nu Duma
protopopu învăț.

"V7" arietate.
Rândunelele căletore.

D-lă Desbouvrie din Roubaix (Fran- 
cia) a isbutită nu numai să domesticâscă 
rândunelele, der chiar să le facă să’șl 
iubescă rândunicandu loră, să le deprindă 
a se întorce în coteță după mai multe 
ore de libertate, și chiar să stea să’șl 
petrecă iarna în climele nostre.

Rânduneua emigreză la sfârșitulă 
verii, dice d. Desbouvrie, nu atâtă pentru 
temerea de frigă, câtă din pricina lipsii 
de hrană. Rănduneaua este în adevără 
forte insectivoră; după ce trece vremea 
frumosă, nu mai suntă insecte în aeră 
și ea plecă din țările nostre, numai ca să 
nu moră de fome. Dați’i ună adăpostă 
deșchisă la miadă-di, unde să se afle ea 
bine și unde să’i fiă pregătită hrana ce’i 
place, și rândunica va reveni mereu, în 
Ianuarie ca și în Iulie. Hrana acesta este 
secretulă domesticitorului.

Ca să’șl dreseze curierele, d. Des
bouvrie se duce de le ia puii din cuibu
rile de prin prejură. Iar resultatule ce 
le obține cu acești pui crescuți de elă, 
suntă în realitate forte ciudate.

D. Desbouvrie a destinată pentru 
răndunicele sale jumătatea unui cată ală 
casii, ce ocupă în sătulă Vigne, lângă 
canală. O primă încăpere, ună felă de 
anticameră, care dă într’ună balconă, 
comunică cu o altă încăpere transformată 
într’o coliviă enormă, în care sboră două- 
decl de pasări în voiă; dintre acestea 
numai două-spre-c}ece suntă obicinuite 
să iasă din coliviă; pe celelate le de
prinde cu captivitatea, ca să le potă 
vinde la amatori.

Rândunelele călătore suntă lesne de 
cunoscută: fiă-care din ele au la picioră 
câte o bucățică de mătase roșiă, galbenă, 
albastră, castaniă, etc. Versta și calită
țile fiă-cărei păsări suntu trecute într’un 
registru; se scie astfelă, că cea cu pan
glică roșiă în verstă de trei săptămâni 
este cu desăvîrșire dresată, ori cea cu 
albastru lasă de dorită.

D. Desbouvrie a dată drumulă în 
fața mai multoră martori la patru din 
pensionarele sale, cea mai în verstă din 
aceste drăguțe ființe era numai de două- 
4ecl de dile. Ploua cu găleta, împreju
rare forte nefavorabilă ; cele patru păsă
rele, după ce eșiră pe ferestra ce li-se 
deșchise, s’au ridicată în aeră, s’au în- 
vertută câteva minute pe d’asupra locuinței 
loră, apoi și-au întinsă sborulă spre câm- 
piă făcendu-se nevădute.

Peste douădecl și cinci minute după 
aceea cea mai tânără dintre rândunele 
se întorcea și se aședa pe ună felă de 
prăjină agățătore aședatăpe ună balcon ; 
celelalte trei mai voinice au profitată de 
libertatea dată loră, ca să se plimbe o 
oră, apoi s’au întorsă în coteță, unde d. 
Desbouvrie le-a adusă hrana, pe care 
păsărelele veniră să o ia, chiar din mâ- 
nile lui.

Dresătorulă din Roubaix avendă nu
mai pasări prea tinere, în momentulă când 
căpitanulă Degony venise să’i cerceteze 
cotețulă, a trebuită să ’șl amâe esperi- 
ențele de darea drumului propriu disă, 
esperiențe, cari voră avea dreptă resul- 
tată, decă voră isbuti, de-a face să se 
claseze rândunelele ca pasări de răsboiu.

Ună esemplu va permite să se jude
ce repeziciunea sborului acestoră curi
ere.

O rândunică nedresată, care-șl avea 
cuibulă într’o fermă din Roubaix, fusese 
prinsă, apoi dusă în coliviă la Parisă, 
unde i se dete drumulă. Peste mai puțină 
de o oră și jumătate, rândunica se în- 
torse la fermă. Străbătuse aprope două 
sute cincl-decl chilometri în nowe-rjecî de 

: minute.

D-lă Desbourvie este sigură, că ele
vele sale voră merge și mai iute, și are 
de gâudă, îndată ce ideia sa va fi pri
mită de ministerulă de răsboiu al Franciei, 
să construiască ună coteță de rândunicl 
la Parisă pe Mont-Valerien și ună altulă 
pe dealulă Montmartre.

Pasările acesta, cu multă mai repecjl 
decâtă porumbeii, voră scăpa de gldnțe 
mai lesne decâtă ei în timpă de resbelă. 
Proiectulă are der sorți, mari d’a fi a- 
doptată. („România44).

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

Berlinîî, 5 Septemvre. Pentru 
reînoirea materialului de resboiu și 
pentru înarmări se voru cere, precum 
se 4i°e> mai multe milione; mai de
parte se plănuescu reforme în for
marea cadrelord.

BucurescI, 5 Septemvre. „Inde- 
pendance Roumaine“ află din parte 
autorisată, că guvernulu bulgari, a 
datu ordinu telegraficu relativi, la con
vocarea sub steguri a tuturoru supuși- 
loru bulgari, cari locuescu în România.

DIVERSE.
Despre afabilitățile lui Boulanger^ 

când a fostă ministru, istorisesce ună 
comerciantă din Rheims într’o foiă de 
acolo : „Voiam să amână terminulă de che
mare ală unei rudenii de ale mele din con- 
siderațiunl familiare, și din causa acesta 
m’am adresat cătră Buret, care’ml era des
cris ca un omă cu mare influință. Buret îmi 
mărturisi, că cestiunea nu este așa gravă, 
der că totuși suntă de împlinită unele 
formalități costisitore. Nu mă lăsai să 
mă roge multă și oferii 500 franci, în 
urma cărora Buret ml-a dată pe a doua 
cli ună rendez-vous. Când mă presentaiu 
la densulă, omulă de încredere ală mi
nistrului îmi spuse, că deja lucrulă e în 
decurgere. „Intr’aceea însă trebue să te 
rogă, să scoți o bancnotă de 1000 de 
franci. Nu se multămesce cu 5OO44. Ca>

să scapă mai curând de astfelă de omeni, 
am urmată iute acestei cereri cinice. 
Cu o oră mai târcliu mă introduse Buret 
în Cabinetulă lui Boulanger. Ministrulă 
mă primi forte afabilă și amicabilă, și 
îmi acorda rugarea, fără de a da din 
sprâncene. După aceea luă pe Buret la 
o parte, și după ce’i șopti ceva în ure
che, cbse fare așa că eu putui audi : 
„Tu scii, bătrânulă meu, că eu nu mai 
am Cognac“. Când mă petrecu Buret 
înapoi, mă întreba, decă am audită, ce 
a disă ministrulă. Mie mi-se păru însă ci- 
nismulă acesta pre obraznică și eu cre
deam, că amă plătită de ajunsă 1000 
de franci pentru serviciulă acesta, necum 
să fi trebuită să’i trimetă d-lui Boulanger 
și vre-o câteva duzine de sticle de Cog- 
nac“. Comerciantulă din Rheims declară, 
că elă voesce eventuală să jure pe is
torisirea acesta înaintea tribunalului și 
provdcă pe BoulangiștI să’lă acuze pen
tru calumniă. Se scie, că și Buret a făcută 
prin diarele fran eze multe destăinuiri 
de felulă acesta în contra lui Boulanger.

„Mai multă lumină!“ ț)ilele acestea 
muri în Viena ună milionară, ală cărui 
testamentă cuprinde următdrea clausulă : 
„După mortea mea să fiu îngropată în 
mormântulă, ce eu însu’ml mi-l’amă 
destinată. Moștenitorulă meu univer
sală este cu tbte acestea obligată de 
a’ml ilumina mormântulă în decursă de 
ună ană de dile cu lumină electrică.Chiar 
și în sicriu (cosciugă) are să se inducă 
o sîrmă (telă) și să fiă iluminată ună 
ană îptregă. Măsurile de siguranță ne
cesare, probabilă forte costisitore, să nu 
împedece împlinirea dorinței mele și prin 
urmare suma de 20,000 fi. o destineză 
pentru ducerea în îndeplinire a acestei 
disposițiunl. Decă eheltuelile voră fi 
mai mici, restulă să se predea unui insti
tuții umanitarQ“. Trebue să mărturisimă, 
că acestă mortă a stată la înălțimea tim
pului său. Secolulă electrică nu va pute 

j fi mai clară ilustrată, decâtă prin acestă 
I testamentară disposițiune.

0 jertfă a toaletei. Foile rusesc! 
povestescă despre o sinucidere dintr’ună 
motivă unică în feliulă său. O frumosă 
der prea vanitosă fată din Gharkov a 
primită din Parisă o materiă de haină, 
forte frumosă, și ea spera că o haină 
din astă fină materiă îi va servi ca mij- 
locă de a întuneca pe tbte concurentele 
sale. Cusătoresa însă, căreia i-a dată ma
teria să-i facă haina, numai i-a cârpă- 
cit’o. Pentru tânăra damă acesta a fostă 
prea multă; ea cădu în desperațiă și se 
spendurâ.

Inundare mare. După o scire ce a 
primit’o din Yokohama (Iaponia) „Ofi- 
ciulă Reuter“ , în Wakayoma lângă 
Osaka a fostă o inundare înfricoșată; 
10,000 de omeni s’au înecată și 20,000 
de omeni au rămasă fără adăpostă. 
Mizeria poporațiunii de acolo e cum
plită.

Turburări în Geneva. Cu ocasiunea 
plecării deputațiunei lucrătoriloră la Pa
risă, care a fostă însoțită de reuniunile 
radicale de acolo, s’au întâmplată tumul
turi seriose înaintea palatului regală, în
soțite de strigăte revoluționare. Garda 
sprijinită de soldați a intervenită lo
vind ă în drepta și în stânga su săbiile. 
Au fostă arestate 7 persone. La sta
ția s’au reînoită tumulturile ; au fostă din 
nou arestate cinci persone și s’au sec- 
vestrată două steguri.

Trădare. Femeia: Aseră, pe când încă 
durmiai, m’am pusă și țl-am cusută bu- 
sunarulă de susă ală jachetei (rocului). 
Nu sunt eu nevăstuță bună? — Bărba- 
tulu: O ! de sigură ... der eu nu sciu 
să-ți fi pomenită nimică de spărtura din 
busunară. Cum ai dată de ea?

ULTIME SOIRI.
O telegramă din Berlină îm- 

părtășesce, că precum se spune 
din parte instruită, noua sesiune 
a parlamentului va aduce peste 
totă surprinderi în ce privesce 
măsurile militare. In legătură cu 
acesta „Nordd. Allg. Ztg.“, cu o- 
casiunea esistenței de 75 ani a 
serviciului militară obligatoră, îșl 
esprimă speranța, că basele orga- 
nisațiunei armatei voră rămâne 
pentru totdeuna neatinse de cer
tele de partidă.

(L'ursulltâ pieței
din 5 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9,45
Argintă românescă - >1 9.37 9.40
Napoleon-d’orI - - - r) 9.44 n 9.47
Lire turcescl - - - » 10.70 H 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
GalbinI M 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „ Albina“6°/0 n 102.— n

—
„ >• „ 5°/o H 98.59 n 99.—

Ruble rusescl - - - n 122.— H 125.—
Mărci germane - - jj 58.— 55 58.25

Cui'sulu Ia bnrsa da Viena
din 4 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 99.40
Renta de hârtiă 5°/0 - - - - - - 94.45
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emh’une) - - 112.—
Bonuri rurale ungare ----- 104.65 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.65
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.65
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.65
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.65
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

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

ghedinului - - 129.75
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.55
Renta de argintă austriacă - - - - 84.35
Renta de aură austriacă ----- 109.95 
LosurI din 1860 ......................... - 138._
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316._
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.10 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9 47
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.22‘/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.35
■ = IM — , =—— 7-tf

Editorii și Redactoră responsabilă : 
Dr, Aurel Mureșianu.
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GAZETA TRANSILVANIEI.

binevoiescă X

Nr. 191—1889.

I

Institute ie creiitu și ie economii
FILIALA BRAȘOVt

Amaneteză hârtii de valore 
ȘI DE GELEA ROIĂNESCI 

pănă la 85% din valorea loră după cursulă de 
anume cu interese de 
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
61/2% decă suma împrumutului este sub v. a. fl. 
Informățiuni mai de aprope se potu 
dilnică în biroulă institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria*

luni............................................
luni. . ,.........................
ană............................................

Pe
Pe
Pe

3
6

12

■
V 1

4i, și

1000.
1000.
lua
No

Avisii cL-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Admînistraț. „Gaz. Trans".

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu ană.................................................

fl.

fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir;
40 ir.

X 
x

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Anstro-Ungaria:
ană......................................................
șese luni........................
trei luni............................................

Pentru România și străinătate
ană.
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

.2
1

. 8 
. 4 
. 2

11. -
fl. —

50 cr

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

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

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

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

Bwdapesta—Predealft
Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Predealu—Budapesta
Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

B.-ff’esta-Aradft-'Teiiis Teius-Aradu-B.-iPesta Copșa-mic&—SiMiu
Trenu 
omni
bus

Trenu 
do 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
do 

pors.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu j

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
ȚJiora
Vințulh de susu 
Aiud
Teiuști 
Crăciunelu
Blașiu
Micăsasa
Copșa micit
Mediașii 
Elisabetopole
Sighișora
Hașfaleu
Homorodb 
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovii

Timișii
Predealu

BucurescI

11.—
8.31

11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

4.18 2.30
2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

11.05
11.23
12.44
1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45

~2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
2.34
3.17

JL49
9.35

6.14
6.30
7.29
7.53

8.02
8.21
8.43
9.05
9.18
9.40
9.53

10.08
10.32
11.07
11.22
12.31

1.02
1.20
1.40

2.34
3.17
3.48
9.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

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
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

BucurescI 
Predeal! ă 
Timișu

Brașovu

Feldidra
Apața 
Agostonfalva 
Homoroda.
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole
Mediașii

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelfi.
Teiuști
Aiudil
VințulQ. de susii
Uidra
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

NădășelH
Gîhrbău
AghireșH
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

I
IOradea-mare

P. LadAny
Szolnok
Bmdlajpesta

Viena

7.30
12.50

1.19

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

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
15.Î9
6.33
6.47
7.09
7.20
7.47
8.05
8.23
8.33

9.04
10.04
10.41

10.57
11.20

11.54

12.24
12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

3.27
5.10
7.06
8.40
1.40

Murăsu-Xiudoșft-^istrița

ZZZjî4.30] Bistrița 
~7"27l Țagh-Budatelecti
11 _ i Murești-Ludoșil

Mureșu-Ludoșu 
Țagh-Budatelecti 
Bistrița

7.30
12.50

1.19
2.15

”7.b7
7.44
8.00
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
1135
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

*)
£03
6.22
7.23

J5-
Q o 
B 
$□
ft

£
3

e> 
tb oo
-

B’

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

Glogovațil
Gyorok
Paulișii
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinil
Zamil
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulu de joșii
Alba-Iulia

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

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
Vințulb de 
Șibotb
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamil 
Soborșinil 
Berzava 
Conoph 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

josfi

Szolnok
Budapesta

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

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
8.156.-____

1.401 6.05

10.50
1.23
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

MurSșii-Ludoșii

Notă: Numerii încuadrațl cu nii grose însemnezi orele de nopte.

3.—

1.42
2.32

Trenii 
mixt Copșa-micii

Șoica mare 
Lomneșil 
Ocna
Sibi iu

8.—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

@3biiu-<7o]»ști-niicd

Sibiin
Oc ia
Ldmneșii 
Șeica mare 
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40 
.11.09

9.50
L0.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu*
______ ii ’

5.35 JlSegliinuIft săsescu

Meghinulu săscscu-
©sendieiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-®1’etroșenl B®etr®șeMiB-SBBMeB,5a(Piski)

Simeria 
Streiu 
Hațegii
Pui
Crivadia 
Banița
PetroșenI

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25j

PetroșenI
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegii
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23
1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Aradii—Timișora
’ ■> • 1

Timișora—Aa*adii

6.011
6.44!
7.25'
7.44'

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
Iernuth 4.43 11.57 5.28
Sânpaulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu <
1

5.40 12.55 6.27
6.- 4.58 =3---

Reghinul-săs. 7.35 7.-

Ara du
Aradulh. nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișora

Turda-Glurișii

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

Oliirișu—Turda

Ghirișu 
Turda

3.19
3.40

9.33
9.54

1
4.19
4.40

Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

J§Bglaiș®ra—Odorlieiu

i Sighișora
Odorheiu

1.
2.1
2.:
2.1
3.
3.51
4.05

©alwadaeha—SâșhișoH’a

6.05 Odorheiu
9.12>Sigliișdră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

6.-

Simeria (Piski)-Uaaied.

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n . ■ 1
Oșorheiu < 10.- 9.49

1 6.45 12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulii 7.28 12.58 11.02
Iernuth 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)
Cerna
Unieddra

8.56:

2.18
2.39
3.08

Uuied.-Siineria (Piski)

l'nieddra
„erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


