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Nr. 196. Brașovt, Vineri 1 (13) Septemvre 1889.
Brașovu, 31 Augustă v.

Cu ocasiunea alegerii de de
putată dietalu ală cercului Leopold- 
stadt din Viena, profesorulu Dr. 
Suess, unulu dintre candidați, care 
a și fostă alesă deputată, în vor
birea ce a rostit’o cătră alegetorl 
a atinsă și starea materială a mo- 
narcliiei, pe care a descris’o în 
colori destulă de posomorite, dândă 
a se’nțelege că dela introducerea 
dualismului și a sistemului pro
vincială descentralisătoră încăce se 
dateză trista stare materială a mo- 
narchiei și a Vienei.

Dovada cea mai bună despre 
starea materială deplorabilă este 
emigrarea continuă, care în timpă 
de 4ece ani a crescută în modă 
îngrijitoră. Dela 5—6000 de emi
grant! din întrega monarchiă, câți 
erau acum 10 ani, numerul emigrau - 
tiloră s’a urcată peste 40,000 pe 
ană numai pentru America nor
dică; adăugând la aceștia și pe cei 
car! emigreză în America sudică 
și în statele Europene, mai alesă 
cătră Orientă, numerulă emigran- 
tiloră ajunge la o cifră forte 
mare. Cei mai mulț! emigrant! 
suntă din Boemia, Galiția și din 
Țera-ungureșcă.

In mesura, în care se întinde 
miseria în monarchiă, în aceeși 
mesură sufere și Viena, și profe- 
sorulă Suess a constatată, că la 
starea cea nefavorabilă a capitalei 
Austriei contribue și împrejurarea 
că Viena nu mai e capitala între- 
gei monarchii.

O altă causă, care are urmări 
periculose pentru starea materială 
a monarchiei și prin urmare și a 
Vienei, este direcțiunea de ac|i a 
politicei vamale cu sistemul ă ei 
prohibitivă. Ună lucru s’a sperată 
a se ajunge prin vămile agrare, 

și altulă s’a ajunsă, așa că acpi 
chiar aceia din Austria, car! au 
creată aceste vămi, ridică plângeri, 
căc! vămile pe cereale lovescă pe 
cei seracl, cărora li-se scumpesce 
pânea de tote cailele, și nu tragă 
profită din ele decâtă marii pro
prietari unguri, fără ca în schimbă 
Austriacii sS fi primită ceva dela 
Unguri la încheiarea pactului. S’a 
ridicată în contra României unu 
zidă chinesescă — cj-îs® deputatulă 
Suess — și cerealele române se 
ducă acum pe Marea Mediterană 
pe piețele engleze, ba după ra- 
porte mai noue, chiar productele 
agricole ardelene facă deja acestă 
drumă.

Pentru ca se se ușureze mise
ria din monarchiă, e de lipsă, în
tre altele, să se schimbe raportul 
vamală cu România, 4ise deputa
tulă Suess; imputarea, că prin 
astfelă de vorbe se îngreuiază 
tractările cu România, se nu îm- 
pedece pe cei cari voiescă și do- 
rescă stări mai bune, a lucra în 
acestă direcțiune, apoi 4i°ă Un
gurii orl-ce voră 4ic©- Din vorbe 
de acelea, că România sufere în 
aceste împrejurări mai multă de
câtă monarchia nostră, nu se 
trage nici ună folosă.

Cu aceste cuvinte s’a făcută 
alusiune totă la Ungurii dela pu
tere, car! preferă a vede în mise- 
riă poporulă, decâtă a se strica 
cu câțiva nemeși, baroni și conți, 
car! au interesă a’ș! trece cu bani 
scumpi productele loră agricole și 
economice. La ei s’a gândită de
putatulă Suess, când a rostită cu
vintele :

„Se va 4ice, că Ungaria e de 
vină pentru aceste stări, der veți 
vede bine, că suntemă îndreptățiți, 
a representa interesele nostre ma

teriale. Cu o politică vamală ne- 
sănetâsă, nu putemă face o poli
tică esternă sanetdsă în Orientă, 
și ună mare numeră de bărbați cu 
influință trebue să fi ajunsă deja 
la acestă resultatu/

Ună lucru însă a uitată să-lă 
accentueze profesorală Suess, că 
Viena și politica ei șovăităre, ne
sinceră și scurtă vă4et6re, este 
causa principală, că au ajunsă lu
crurile acolo, încâtă ea nu pote 
încheia a4î nici cu România o con- 
vențiă, care să convină intereseloră 
ei și ale imperiului.

0 vorbire a marelui duce de Baden.
La 1 Septemvre, în ajunulă aniver

sării victoriei dela Sedană marele duce 
de Baden a ținută o vorbire de carac- 
teră puternică politică. Intre altele (fise 
ducele :

„ScițI toți, că acfi stămă în presera 
serbării comemorative a filei, ce în în- 
tregă imperiulă germană se sărbătoresce 
în amintirea victoriei dela Sedană. Decă 
acea victoriă a fostă încă departe de a 
forma sferșitulă problemei, ce era de 
îndeplinită, a fostă cu tote astea o (fi 
decisivă. Și acestă evenimentă este, ce 
din acelă timpă se serbeză din nou și 
cu mare bucuriă. Der acestă serbare 
trebue să deștepte și alte cugete, decă 
ne amintimă tote jertfele ce ne-a costată 
acea (fi decisivă. Nu-i vorbă, a urmată 
pace, der cu tote astea a fostă nu mai 
puțină necesară să ne ținemă gata, și 
acesta e ce mă îndemnă se reviu la 
diua comemorativă de adl, ca să vă 
esprimă , câ și după ațâți ani, când 
prin victoriile progresive ale aniloră 
1870/71 amă ajunsă la o formațiune tare 
a imperiului germană, trebue să ne fi- 
cemă: Să fimă gata! Da, gata pentru 
pace! căci numai pe acestă cale, că în- 

tregă poporulă germană e gata a inter
veni pentru drepturile sale și pentru 
interesele sale cele mai scumpe, putemă 
să mănținemă paceah

După-ce spuse, că fiă-care cetățenă 
îșl va sci face datoria ca soldată pentru 
patriă față cu dușmanulă din afară, dise 
că trebue toți să fiă gata și în contra 
dușmanului internă pentru patria cea 
îngustă, pentru cămină, pentru familiă. 
E vorba de mănținerea ordinei de stată, 
înțelegendă pe socialii democrațl ca 
dușmani interni. Observarea, că să fiă 
„gata în timpă de pace", pote că se 
referă la vr’ună nou proiectă militară, 
ce se va presenta parlamentului germană 
în curendă.

Alianță între România și Serbia.

Următorea telegramă din Belgradă 
a fostă primită de „Românulău:

„Oorrespondace Balcanique“ repro
duce ună articolă ală diarului coti- 
tidiană din Bălgradă „Narodni Dnevnic“, 
prin care se pledeză pentru o alianță în
tre Serbia și România. „Narodni Dnevnicu, 
între altele dice: Interesele Serbiei și 
ale României suntă identice. Cele două 
țerl au aceiași amici, după cum au și 
aceiași vrășmași. Serbia nu are de ridi
cată în contra României nici o preten- 
țiune, relativă la ținuturile, a căroră re- 
întorcere la patria-mumă o viseză toți 
patrioții români. Românii în schimbă 
n’au nimică asupra ținăturiloră revin
dicate de Șerbi în numele drepturiloră 
loră istorice și naționale. O uniune soli
dară între Serbia și România va conține 
în sine germenele solidarității, care tre
bue să unescă tote poporele balcanice. 
Apelămă și conjurămă pe toți patrioții 
acestoră două țerl, de a se inspira 
de acestă ideă și a striga împreună cu 
noi: Trăiască Serbia! Trăiască Româ
nia 1“

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

IST’uin.ta la ZESomâixi-
Studiu etnografică comparativă de Elena Se- 
vastos. Premiată de Academia Română cupre- 
miulu Eliade-Rădulescu. (5000 lei) 1888. Bu- 

curescl 1889.

Suntă trei ani trecuți de când Aca
demia Română însciința în analele sale, 
că ^Premiulă Statului Heliade-Rădulescu 
se va decerne în sesiunea generală din 
Martie-Aprilie 1888 celei mai bune di- 
sertațiunl scrise în limba română asupra 
următorului subiectă: „Nunta la Români. 
Studiu istorico-etnograficu comparativul. 
Se mai dicea: „Usurile nupțiale trebuesc 
studiate în varietățile loră după tăte 
provinciile române, comparându-se cu 
nunta la vechii Romani și la poporele 
neolatine pe deoparte, cu nunta la ve
cinii Româniloră (Slavi, Unguri, Greci, 
AlbanesI) pe de alta, de unde să reiasă 
apoi dela sine o conclusiune istorico-etno- 
grafică'-'-. Subliniămă cuventulă.

Decisiunea Academiei plăcea publi
cului, care aștepta cu o viă surprindere 
resultatulă unei lupte seriose la ună 
concursă, ale cărui cerințe răspundeu pe 
deplină la multe lipsuri din literatura 
ndstră poporală.

S’au presentată doi concurențl: Păr. 
S. Fl. Marian din Bucovina și D-șora 

Elena Sevastos, pe care abia ni-o amin- 
teamă din câte-va poesii poporale, ce 
publicase în „Convorbiri literare". Er 
când am vădută lupta decidendu-se în 
favorea D-rei Sevastos, ne-am (fisă cu 
toții: „De sigură autorea este ună ta- 
lentă tînără, care-șl face intrarea în 
arena spinosă și nerentabilă a literaturei 
printr’ună bună începută, prin o scriere 
de valore.

Și nerăbdarea, cu care aștepta pu- 
bliculă scrierea acesta, era cu atâtă mai 
justificată, cu câtă raportulă comisiunei 
asupra manuscriseloră presentate la con
cursă era forte espresivă.

Etă ce dicea d-lă B. P. Hașdeu, ra- 
portorulă comisiunei, cu privire la deo
sebirile mai de căpetenia dintre ambele 
manuscrise :

„1. Manuscrisulă A. (ală d-rei Se
vastos) îmbrățișeză totalitatea materiei, 
pe când manuscrisulă B. (ală d-lui Ma
riană) a lăsată netractate o mulțime 
de puncte forte importante.

„2. Manuscrisulă A. resultă din cer
cetări personale făcute la fața locului în- 
tr’o mulțime de sate dinMoldova, Muntenia 
și Dobrogea, ceea ce presupune călătorii 
costisitore, pe când manuscrisulă B., 
afară de Bucovina, se întemeieză în cea 
mai mare parte pe corespondențe și in- 
formațiunl de a doua mânău.

Deci conchide a se premia manus- 
scrisulă A., deși Onor. Raportoră recu- 
nosce, că „sub raportulă erudițiunei și 
ală stilului ambele manuscrise lasă deo
potrivă multă de£dorită“.

Am credută necesară a împrospăta 
în mintea cetitoriloră ceva din istori- 
culă acestei cestiunl, pentru a se vede 
acum, când cartea este dată la lumină, 
câtă de rău a procedată Academia Ro
mână premiind’o.

Ne pre rău, că n’a apărută pănă 
acum și cartea D-lui Mariană, pentru a 
face și noi deosebirile ce Onor. Rapor
toră a constatat; der când vom ave oca
siunea a o cunosce, promitemă că vomă 
reveni.

Acestea fise, să trecem la analisa ope
rei D-rei Sevastos.

Cartea cuprinde 56 pagine, formată 
mare în 8, și are 4 părți: I. Inaintealo- 
godnei. II. Logodna seu încredințarea. III. 
Nunta. IV. Pupă nuntă.

Nai ântâiu ar trebui să lămurimă pe 
cetitori asupra metodei, ce autorea în- 
trebuințeză în tractarea subiectului ; der 
nu suntemă în plăcuta posițiune a o face, 
pentru-că nu vedem nici metodă, nici clasi- 
fîcațiune, și materialulă este grămădită 
fără discernămentă, fără soirea lui Dum- 
nedeu. Și totuși se mai fie e în rapor
tulă comisiunei premieloru, că „oferă 

o mare bogățiă de materială, în parte 
cu desăvârșire necunoscută, pe care sci- 
ința etnografică comparativă lesne îlă va 
prelucra de aci înainte într’ună modă 
metodică, der care este totodată chiar 
de pe acuma de o însemnătate extremă 
pentru lexicografia română. “

Mulțumimă! Decă pentru unii din 
nemuritorii AcademicianI va fi ușoră a 
folosi opera D-rei Sevastos, pentru cei
lalți muritori ea va fi o muncă perdută 
fără nădejde; căci cine se va încumeta 
a pune vre-o greutate pe afirmările au- 
torei, când măcar a foiletată acestă carte, 
așa dicendă, fără începută și fără sfâr
șită ?

VoițI probe? Autorea ne presintă 
o mulțime de datine, obiceiuri, supersti- 
țiunl etc., și mai alesă la începutulă căr
ții, unde se vorbesce despre vrăjile fe- 
teloră spre S-tulă Andreiu, în ajunulă 
Crăciunului, spre S-tulă Vasile, în aju
nulă Bobotezii, despre cari nu spune ceea 
ce e mai elementară și mai însemnată, 
în orl-ce culegeri populare — nici loca
litatea nici persdnele, dela cari le-a adu
nată. Se înțelege, în asemenea cașuri 
dispare orice urmă de siguranță și de 
controlă; buna credință în afacere de 
sciință n’are multă răsunetă.

Der noi și mai puțină vedemă acea 
„însemnătate extremă pentru lexicografia



£ GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 196—1889.Pagina 2

Programulu Croațiloru dalmatfni.
Foile ungurescl, ocupându-se de pro

gramului „starcevicianiloră" din Dalmația, 
cum suntă numiți membrii maiorității 
dietei dalmatine, în principiu nu refusă 
anecsarea Dalmației la Croația, respec
tive la Ungaria, der se opune cu totă 
hotărîrea pretențiuniloră maiorității dietei 
dalmatine.

Lui „Pești Naplo“ îi bate la ochi, 
că în programă nu se vorbesce nici de 
Ungaria nici de Austria, ci numai des
pre dreptulă de stată croată și despre 
aceea, că „Croației are să i-se dea în
dărăt to te priveligiile ei cele vechi." Ce 
înțelegă însă Dalmatinii sub acele prive- 
legii ? întrebă foia ungurescă. „Pote că 
Iliria ce a esistată în 1767 pănă în 1777 
în contra legii și care se guverna din 
Viena absolută prin deputațiune ilirică 
a curții? Ori concesiunile, ce i-s’au fă
cută în Augustă 1848 Banului Iellacic 
în modă unilaterală și contrară legii ? 
pretențiunile dietei croate din 1861 și 
1865 ? Intențiunea patrioțiloră dalmatinl 
nu e, ca Dalmația să se alăture în ca- 
drulă dualismului la Ungaria, ci ca în 
contrastă cu dualismulă prin uniunea 
croată să se introducă federalismulă și 
să se formeze ună mare imperiu sud- 
slavă sub HabsburgI. Asta-i politica lui 
Jellacic, idealulă clerului croată. Bosnia 
și Erțegovina să se adauge apoi la acestă 
imperiu !“

„Pgijetertesu‘ dice, că despre restabi
lirea vechiloră privelegii ale regatului 
Croației nu se mai pote vorbi adi, deorece 
„maioritatea" națiunei croate a încheiată 
cu Ungaria ună pactă și vrea să se țină 
de elă în modă cinstită... Starcevicianii 
dalmatinl au capetele înferbântate, când 
ceru restabilirea privelegiiloră croate.

Pe când aceste două foi oposiționale 
ungurescl se temă, că prin unirea Dal
mației cu Croația se duce pe copcă dua
lismulă și se’ncepe federalismulă, din 
contră, pe atunci Ivor Kaas, ungură de 
îiemu daneză, cunoscutulă agitatoră și 
conducătoră ală demonstrațiuniloru con
tra ocupării Bosniei și în contra legii 
militare, într’o altă foiă oposițională e 
încântată de ideea unirii Dalmației, căci 
prin ea se anexeză și Bosnia la Ungaria 
și astfelă se restabilesce „imperiulă un
gară" în estinderea, ce o avea sub Hu- 
niade și sub regii din casa Anjou.

„Nemzet“ îșl bate jocă de schimbă- 
ciosulă Kaas, dicendă, că br. Kaas se 
va demasca încă ca ună însuflețită ado- 
ratoră ală nouei legi militare.

n

română" în cartea D-rei Sevastos; de 
6re-ce găsimă în ea o mulțime de cuvinte, 
ală căroru înțelesă nu-lă pricepemă ; mai 
alesă că cartea este scrisă într’ună pro- 
vincialismă moldovenescă, cu care nu 
toți Românii suntă fâmiliarisațl. Și so- 
cotimă că ar fi fostă de datoria autorei 
— și atunci într’adevără ar fi venită în 
ajutorulă lexicografiei — când, și decă 
nu s’ar fi arătată chipulu pronunțării 
populare, celă puțină ne-ară fi dată va- 
lorea unoră cuvinte. Așa mărturisimă 
că nu pricepemă ce însemnă vorbe ca : 
pănușe. meșniță, ghițimani prichiciu, prăji
turi, gherbă, ozoră, pojijie, huhură, corovai, 
huscă, motroină, helgea, miruaie, steriță, ro- 
godele, haragu, cevreă, turentețe, îmbadii, 
cob, stârliă, gâțișore, căsâgin, hâdei, tesme- 
niță,păcișele, impas, perje, narognată, ghiduși 
etc. etci apoi în dialectulu macedonenă : 
castîrlii, asprichendină, giumbir, etc. etc.

„Nunta la Români" așa cum ni-o 
presintă autorea este față de totalitatea 
Româniloră ună studiu unilaterală, care 
se mărginesce numai la Moldova și la 
Dobrogea. Despre celelalte părți locuite 
de Români se vorbesce forte puțină. 
Astfelă tratândă despre așa numitele 
iertăciuni, ne presintă numai două esem- 
plare de acestea, culese de doi învățători 
din județulă Ilfovă ; restulă este din 
Botoșani, Suceava, Dorohoi, Romană,

Boemia o Alsațiă-Lotaringiă slavă.
Bulangistulă Francis Laur, care a 

publicată în anulă trecută scrisori poli
tice din călătoria sa în Austria și Ger
mania, comunică următorele despre o 
întrevorbire, ce a avut’o cu deputatulă 
din parlamentulă austriacă contele Kau- 
nitz, care face parte dintre Cehii tineri :

La întrebarea lui Laur : „Ce face 
partida d-vostră, a Cehiloră tineri, care 
e atâtă de simpatică țerei nostre ?" răs
punse Contele Kaunitz : „Crescemă ; e- 
ramă numai cinci, acum suntemă nouă 
ori dece. Ca și partida națională în Fran- 
cia, ne sprijinimă și noi pe patriotismă 
și vremă să ne păstrămă naționalitatea, 
căci noi suntemă cam wnu felii de Alsa
țiă-Lotaringiă slavă. Ca și partida națio
nală, apelămă și noi — respingendă pe 
intransigenții cehi bătrâni din drepta, 
cari voescă să susțină formele feudale 
— la tote partidele. Ca și d-vostră, ne 
sprijinimă și noi de o parte pe idea pa
triotică, de altă parte pe idea socială. 
Fără a cunăsce pe Boulanger, urmămă 
în procederea nostră cam aceleșl mijloce. 
Avemu același obiectă de ură, anume Pru- 
sia, și aceleși simpatii pentru Rusiau. La
ur mai face unele comunicări ale lui 
Kaunitz asupra raportului Austriei cătră 
Germania.

Noulu guvernatorii alu Boemiei.
Foile cehice salută cu mare bucuriă 

numirea contelui Franciscîî Thun , ca 
guvernatoră ală Boemiei.

„Hlas Naroda" dice, că acesta este 
bărbatulu, care o va rupe cu politica 
șovăitore de pănă acuma și va stărui 
a realisa programulă guvernului iute și 
energică și mai alesă cu privire la po- 
porulă boemă. Der faptele voră dovedi, 
decă justifică speranțele ce se pună în- 
trînsulă. Deocamdată calitățile eminente 
ale noului guvernoră voră ave să se pro
beze pe teremnlă economică ; dela ună 
cavaleru care cunosce năcazurile țăranului 
și ale industriașului se pote aștepta în 
privința acesta multă. Apoi continuă 
„Hlas Naroda" așa:

„Neîmbucurătore este moștenirea 
ce-o face guvernorulă pe tăremulă po
litică și națională. Germaniloră, cari au 
părăsită dieta, nu li s’a impusă cu nimică, 
acesta au dovedit’o alegerile din urmă. 
In urma acesta guvernorulă găsesce o 
gravă situațiune. Elă, fiindă chiămată 
a esecuta împăcarea, va căuta negreșită 
să-o esecute în sensulă legii și ală drep
tății. Der fiă ori cum ar fi, de sigură 
că guvernatorulă va dovedi, că Cehulă 
se pote mișca liberă în Boemia și că

Putna, Covurluiu, Fălciu, Iași, una din 
Dobrogea și una dela Românii din 
Chersonă.

Totă așa și când vorbesce despre 
conăcării ne presintă pe cele adunate 
de Benedictă Viciu din jurulă Blașiului, 
apoi mai publică altele din județele R. 
Sărată, Suceava, Putna, din MoșescI (ună 
sată hotarnică între județele R. Sărat și 
Buzău), din jud. Covurluiu, Neamțu,IașI, 
Botoșani, Dorohoiu și din Dobrogea și apoi 
pe cele cunoscute din colecția poesiiloră 
populare a lui G. Dem. Teodorescu.

Der acesta nu îmbrățișeză, îmi pare, 
totalitatea datineloră Româniloră la nuntă. 
Apoi câtă privesce Ardealulă, autorea 
nu se căleuzesce decâtă de culegerile lui 
Benedictă Viciu ; fără a căuta să vaclă 
întru câtă aceste datine se deosebescă 
de cele ale Româ .iloră din Muntenia și 
câtă de numerose suntă încă altele la 
Românii din Crișana, țera Hațegului, 
țera Făgărașului, Timișana, Maramurășă, 
la Moți etc., pe cari autărea ar fi tre
buită se le cunăscă măcar din ceea ce 
s’a scrisă la noi pănă acum.

Cuprinsulă cărții nu corăspunde ti
tlului ce are și deci Academia ar fi tre
buită se se țiă strictă de condițiunile 
concursului, ce publicase, er nu, cum se 
pare, să premieze ună manuscrisă pe 
motivulă, că autorulu seu autorea a fă- 

aicl domnesce dreptulă și legea și va 
griji ca să nu se mai întâmple să fiă 
prigoniți Cehii pentru că suntă Cehi. 
Mai alesă în cestiunea școleloră va pro
ceda cu dreptate guvernorulă și se va 
îngriji, ca aceia cari nisuescă a înființa 
școli cehice, să nu fiă prigoniți. In nici 
ună casă însă nu se va pute crea o 
împăcare in țeră, care ar mărgini drep
turile Cehiloră. Contele Thun ca cava- 
leră independentă va sci să ia în apărare 
dreptulă și față cu cei de susă. De 
aceea e necredibilă, că noulă guvernoră 
ar pute să stăruiasca pentru o împăcare, 
care ar păgubi pe Cehi, căci atunci 
s’ar convinge curendă, că Cehii țină cu 
tăriă și perseveranță la drepturile loră.

„Politik" amintesce că contele Fran- 
ciscă Thun a promisă în discursulă său 
dela 5 Octomvre a. tr., care se pote 
privi ca ună programă ală său, că va 
respecta egala îndreptățire națională și 
o va respecta mai vertosă de aceea, 
pentru că este in interesulă monarchiei 
ca tote poporele sale să se semță în pri
vința națională mulțumite, de altă parte a 
promisă că va păși cu energiă în contra 
curenturiloră radicale din ambele părți. 
Mai departe s’a pronunțată Thun față 
cu proiectele de împărțire ale Boemiei 
după naționalități — făcute de Plener — 
pentru integritatea Boemiei, încheiândă 
discursulă său amintită cu dorința, ca 
câtă mai curendă monarchulă să se în
coroneze cu corona s-lui Vențeslav.

*
Din Lemberg se telegrafiază, că după 

informațiunile foiloră polone contele 
Franciscă Thun a fostă numită mai cu 
semă de aceea guvernatoră ală Boemiei, 
ca să țină în freu și să paraliseze miș
carea Cehiloră tineri, în „interesulă țerii 
și ală statului". Elă mai are misiunea 
de a întări posițiunea partidei Cehiloră 
bătrâni, față cu Cehii tineri, a căroră 
victorii electorale ar amenința sistemulă 
de astăcjl. Spre a ajunge la ună resul- 
tată favorabilă ală misiunei sale contele 
Thun crede, că trebue să stăruiască 
pentru încoronarea regelui în Boemia 
care ar fi ună triumfă alu Cehiloră, ar 
împle de bucuriă totă poporațiunea, er 
locuitoriloră germani ai Boemiei nu le-ar 
strica de locă. Se crede — scrie „Prze- 
glond" — că cu timpulă se va pute uni 
și Moravia și Silesia cu Boemia fără de 
nici o schimbare a constituției, numai 
pentru simplificarea aparatului compli
cată parlamentară. Nu s’ar atinge prin 
acesta nici ună interesă de stată ori 
dinastică și nici Ungurii, a căroru sferă 
de interese ar rămâne neatinsă, n’ar ave 
dreptulă să se amestece în acesta afacere.

cută călătorii „costisitărel£ pentru cule
gerea dateloră trebuinciose. Călătoriile, 
câtă de costisitore fiă, nu îndreptățescă 
pe nimeni la recompensă, când ele au 
fostă făcute fără folosă. Der să nu acu- 
sămu fără judecată. Ori că autorea a 
făcută călătorii în Muntenia și atunci 
unde-i suntă dovedile, ori că nu le-a 
făcută și atunci... a indusă în erore, a 
mistificată pe gravii membri ai Aca
demiei.

Din causă că autorea nici n’a făcută 
multe cercetări la fața locului, nici n’a 
fostă destulă de îndemânatică în cule
gerea informațiuniloru sale, comite o 
mulțime de erori. Așa dice la pag. 27, 
că „suntă unele sate, unde chiar de ar 
plăcea părintelui flăcăulă, elă totă o fură, 
așa înPufesci, MovilescI, CioranI (Putna)". 
Cum numai acolo ? Decă autorea și-ar fi 
dată mai multă bunăvoință a cerceta, 
ar fi aflată, că acesta pănă acuma mai 
câțiva ani era ună usă generală în Mun
tenia și că și acuma se păstreză în multe 
părți locuite de Români.

Apoi confusiunl că acesta : „In ju
dețulă Râmnică încă miresa nu trebue 
să se uite în hornă*),  căci atunci cuven- 
tulă ei nu va fi la nici o semă înaintea 
bărbatului, ca și cenușa din vatră" (pag.

*) Coșii, urloiu, .

Misiunea contelui Thun are prin urmare 
o mare însemnătate.

8CIRILE VILEI.
Secretulii scrisorilorii la Berliirii. Se 

vede, că la Berlină secretulă scrisoriloă 
nu este câtu-șl de puțină păstrată. Ast- 
felu confrații dela „L’Independance Rou- 
maine" releveză următorulă faptă: O 
personă din Berlină trimițendă ună esem- 
plară din „Berliner-Montags-Post" d-lui 
George Em. Lahovary, directorulă dia- 
rului „L’Independance Roumaine", în 
BucurescI, într’ună plică închisă, s’a gă
sită pe lângă foia berlinesă o scrisore 
adresată unui soldată Ernest Frei, din 
batalionulă 3 la Spandau. Faptulă se 
esplică forte lesne. Adresa directorului 
diarului „L’Independance" escitândă cu- 
riositatea impiegatului poștală însărcinat 
cu revisuirea curierului pentru străină
tate, a deschisă cuverta, a vădută ce 
conțme și din nebăgare de semă, când 
a închisă la locă, a pusă cuverta și scri- 
sorea adresată nenorocitului soldată dela 
Spandau, care așteptă și adi scrisorea 
în cestiune. Faptulă e rușinosă.

* 
# *

Numărulfi advocațilorfl în Ungaria era 
în 1887, cum spune „Pești Hirlap", 4216, 
er adi 4668. In Budapesta suntă 763, er 
restulă în provinciă, și anume în Oradea- 
mare 83, în Aradă 81, în Pojună 77, 
în Dobrițină 69, în CincI-BisericI și Oa- 
șovia câte 63, în Seghedină 61 ș. a.

* 
* *

Invitare la petrecerea ce se va aran- 
gea de tinerimea plugariloră din Bra- 
șovulă-vechiu Duminecă, în 3/15 Sep- 
temvre 1889 în sala dela „Nr. 1“ în fo- 
losulă școlariloră săraci din Brașovulă 
vechiu. Bilete de intrare: Loculă I: de 
persdnă 80 cr. de familiă 2 fi. Loculă II: 
de personă 60 cr., de familiă 1 fl. 50 cr. 
Galeriă: de personă 40 cr. Inceputulă 
punctă 8 ore. Comitetiilă arangiatoru. 
NB. Oferte mărinimose se primescă cu 
mulțămită și se voră chita pe cale dia- 
ristică. Programa. 1) „Marșulă lui Horia", 
esecutată de musica națională. 2) „De-aș 
fi iubit’o", de N. PopovicI, esecutată de 
corulă mixtă alu plugariloră. 3) „Frun- 
cluliță de sub punte", solo pentru Tenor. 
4) „Condamnarea strugurului", poesiă de 
A. Pană, declamată de D. Popa. 5) „Iată 
diua triumfală", de Humpel, esecutată 
de corulă mixt ală plugariloră. 6) „Pout- 
pouriu națională", esecutată de musica 
națională. 7) „Sub acestă negră stâncă", 
de N. PopovicI, esecutată de corulă 
bărbătescă alu plugariloră. 8) „Barbu 
Lăutarulă", vodevilă de V. Alexandri,

219), — pe când la pagina 260 spune că 
în Muntenia.

Se mai găsescă, cum e la pag. 220, 
și nostimade de felulu acesta : „Iu Mun
tenia petela-i mai multă pe bobine și 
rară, rară se vede, puindu-se mai ântâiu 
pe fusă peteala din sculă. (Jud. Dorohoiu)^ 
Vorba ceea, unde dai și unde crapă!

Când pricepe cineva chipulă cum 
autorea și-a înșirată datele adunate de 
d-sa, se minuneză de îndrăsnela, cu care 
afirmă unele lucruri, ca de esemplu la 
pag. 236, unde spune, că numai în Mol
dova la partea șesului și din Muntenia 
numai în județele Buzău, Brăila și Ia
lomița miresa-i îmbrăcată cu rochiă nouă 
de tergă.

Mai departe pag. 238: „Miresa cu 
nuna și cu druștele (de ce nu surorile 
de miresă?) se aședă într’ună cară ; în ju
dețulă Botoșani mirele cu nunulă și câți
va flăcăi în altă cară; în tote părțile 
însă atâtă flăcăii câtă și mirele mergă 
toți călări...."

Pag. 242: „Pănă în minutulă, când 
preotulă pune cununiile pe capulă miri- 
loră, păna atunci mirele stă cu pălăria 
pe capă".

Unde acesta? Non-sens mai mare 
ca acesta se pote?

La pag. 254 spune că, în Oltenia, 
după eșirea din biserică mirele fuge 
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jucată de D. Oprescu. 9) „Sunt soldat", 
de G. Dima, esecutată de corul! bărbă
tesc! alti plugarilor!. — După produc- 
țiune urmeză danță începând! cu „Că- 
lușerulă și Bătuta".

Ținându-se semă de scopul! acestei 
petreceri și de silințele ce și-le dau plu
garii brașovechenl de a ține pasă cu 
progresul!, ceea ce nouă Românilor! ne 
face cnore, publicultt română de sigură 
se va grăbi a’șl da obolulă său pentru 
nobilulă scopă ală petrecerei și a încu- 
curaja pe plugarii noștri în lucrarea 
loră de înaintare și progresă.

** *

mai mulțl arătară că ai- lipsi de mijloce 
pentru a angaja pe fete la calea virgini
tății, decă ar nimici acestă motivă de 
gloriă". Risum teneatis, amici! seu pe 
românesce: sS nu te strici de rîsă ?

Apoi pag. 274: „Mirele singură 
portă acestă pallă de culore; ele sunt! 
ca înhobotate".

La pag 293: „Țicândă acestea pune 
dinaintea nunului găina acoperită, care 
o pădesce cu ochii, fiindu-i ore de a o 
tine cu mâna de a binele."1

La pag. 337 : „Cine se mai pote ține 
de datinele străbune, MercurI se adună 
la plăcinte tote nemurile mirelui, socrii 
toți și parte din cei dela nuntă; —“

La pagina 342: „Omenii din sată, 
cari după puterea loră încă dau mână 
de ajutoră însurățeiloră, ca sâ-și potă 
ridica și casă, de vreme ce sciută este, 
că nimic nu-i mai bună pe lume ca aceea 
de a ave omulă păreții lui."

întrebuințarea singularului în locă 
de plurală, adecă greșeli de acordarea 
verbului cu subiectul!, pare că formeză 
îndeletnicirea de căpeteniă a autorei.

Voiu cita numai câte-va, pentru că 
sunt! forte plicticose.

Așa deja la începutul! cărții la pag.
5 : „Unele fete, decă pot! căpăta o strună
de sîrmă dela o scripcă, ce-i socotită că
are putere sâ moiă inima omului și că

Artistulti Ionesou va da astă seră 
Joi a doua representațiune la Nr. 1, cu 
programă nou. Ne va înfățișa, între al
tele, pe cocăna Chirița la esposiția din 
Parisă și în turnulă Eiffel.

* * *
Nenorocire. In Brețcu ună băetă a 

găsită ună fitil! (capsă) sistemă Nobel, 
ce se folosesce la aprinderea mineloră, 
l’a pusă pe palma unui altă băetă și l’a 
aprinsă cu o cătrăniță (chibrită). Cartu- 
șulă esploadâ, îi rupse băetului, care-lă 
ținea în palmă, trei degete dela mână, 
răni în peptă pe ună copilă de țîță ce’l 
ține în brațe ună ală treilea băetă și ’i 
scose și ună ochiu.

** *
Ploia de puciosă. In urma ploiloră 

continue din dilele trecute, apa Oltului 
a crescută multă în partea de josă a 
Ciucului și fără veste se acoperi supra
fața cu pescl, care, precum se pare, erau 
amețiți. Locuitorii nu s’au mirată de 
acesta, dicendă că provine de acolo, că 
ploia a conținută puciosă și a înveni
nată pescii. In adevSră apa avea ună 
mirosă fdrte neplăcută.

** «
Bani falși. In Olușiu a fostă prinsă 

o femeiă plătindă cu fiorini de argintă 
falși.

** *
Rață cu patru piciore. In Târgu- 

Mureșului are comerciantulă Sigmund 
Marton o rață cu patru piciore. Trecă
torii se uită lungă la acestă raritate a 
naturei.

Corespondența „Gaz Trans.“
Predealu, 21/2 Septemvre 1889.

Domnule Redactoră! Cu ocasiunea 
adunării generale a „Associațiunei Tran
silvane pentru cultura poporului român", 
luândă și eu parte ca membru, m’am dusă 
din Predeală la Sibiiu, de unde Luni în 
14/27 Augustă am plecată odată cu Co- 
mitetulă centrală percurgendă tăte sa
tele, care erau în drumulă mare în Țera 
Oltului. Ce frumsețe a naturei și ce en- 

tusiasmă îd popor! ! Tineri călări îm- 
brăcațî serbătoresce din fiă-care sată ne 
întâmpinau cu „se trăiască!" și când e 
vorba de vrednici Români din Avrigă, 
în capă- cu d-lă protopopă, era ceva în- 
suflețitoră. O jale însă îmi cuprinse su- 
fletulă meu, căci din câte rîurl esistă 
prin acele sate, mai tote erau seci, din 
causa marei secete, și mai multă pentru 
că sătulă Arpașiu l’am văclută mai multă 
de jumătate consumată de flăcări, căci 
nici picătură de apă nu era în rîu.

Ajunși în comuna Voila, mă învio- 
șai erăși vădendă splendida pregătire de 
întâmpinare de cătră vrednicii Români 
din cetatea lui Negru-Voda, din Făgă- 
rașiu. Acolo ună falnică arcă de triumfă 
era înălțată peste drumulă mare din 
fața bisericii din acea comună, formată 
din verdețăși flori naturale, cu inscripția 
din fructe verdl: „1861—1889. Bine ați, 
venităl" Entusiasmulă și bucuria strălu
cea, pe fețele tuturoră celoră 3—4 sute 
de Români.

Poporulă sta cu capetele descope
rite când Rvd. D-nă Protopopă gr. or. 
cu o voce puternică ținu o cuvântare de 
ocasiune, la care venerabilulă D-nă Pre- 
ședințe a răspunsă în vre-o câteva cu 
vinte forte mișcătore. O priveliște forte 
mișcătore a fostă când o fetiță elevă a 
d-nei învățătore Bunea din Voila a ros
tită câteva vorbe de ocasiune, la care 
„setrăiescă" a răsunată de mai multe ori. 
De aci plecarăm spre Făgăraș în aplausele 
poporului însoțiți de peste 60 seu 70 de 
călăreți. Ajunși în Făgărașă și arangeați 
la gasde, a doua di 15/27 Augustă di de 
mare sărbătăre (Adormirea maicii Dom
nului) am asistată la serviciulă divină 
în Sf Biserica gr. or. unde, câtă a ținută 
serviciulă, corulă D-lui G. Dima din Si
biiu cu rara sa armoniă a înălțată ini- 
mel celoră de față pănă ’n ceruri. Șe
dințele au fostă cercetate cu multă inte
resă atâtă de membri câtă și de străini 
de asemenea și sexulă frumosă a fostă 
bine representată.

Sfârșescă, D-le Redactoră, aducândă 
respectuâse mulțumiri scumpului meu 
amic D-lui G. I. Gollian, comerciantă în 
Făgărașă, pentru multa amabilitate ce 
mi-a arătată față de mine și familia’ml, 
pentru pregătirea cvartirului, asemenea 
aducă mulțumiri respectabilei D-ne 
Marie Wittek, pentru bunăvoință și ama- 
biltatea, cu care ne-a găzduită 3 dile în 
sînulă familiei D-sale, și care a refusat 
orl-ce recompensă.

Amintirile ce le-am adusă dela adu
narea „Associațiunei" vor! rămâne ne
șterse.

Primiți vă rogă, D-le Redactor, asi
gurarea respectului ce vă conservă.

George I. Dogărescu.
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(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Leitemisch! (Boemia), 12 Sep
temvre. La prânȚulfi ele gală Ma
iestatea Sa împeratulu Austriei a 
toastată în sănătatea Țarului Ale
xandru ală Rusiei, din incidentul^ 
cjilei sale onomastice.

Sofia, 12 Septemvre. PasicI, 
conducetorulu radicaliloru serbî a 
sosită aici. Elă a conferită cu mi- 
nistrulu-președinte bulgară Stam- 
bulov.

Berlina, 12 Septemvre. „Kreuz- 
zeitung" anunță, că ministeriulă 
de resboiu rusescă vrea se stra- 
forme Riga într’o mare tabără în
tărită.

BucurescT, 12 Septemvre. Din 
incidentulă c|ilei onomastice a Ța
rului a fostă aici Te Deum, la 
care a asistată numărosu publică. 
După aceea s’a sfințită noua zi
dire a ambasadei rusesc!, servin- 
du-se visitatoriloră câte ună punciu.

DIVERSE.
SborulO paseriloru și alii insectelor^. 

Ună fisiologă francesă a studiată câtă 
se pote de cu grije sborulă pasăriloră 
și a ajunsă la următorul! resultat!: Nu- 
mărulă bătăiloră din aripi pe secundă e 
la musca comună 330, la bondariu 240, 
la albină 190, la vespe 110, la calulă 
dracului (libelula) 28, la vrabiă 13, la 
rața sălbatică 9, la fluturele de varză 9, 
la porumbulă de casă 8, buha (învălită) 
5, șoimulă (coroiulă) de șorecl 3. Insec
tele le-a ținută cu o pensetă (nisce clesce 
fine) de partea de dindărăt a trupului așa 
de tare, încâtă o aripă se atingea ușoră 
de suprafața unui cilindru cu suprafață 
funinginosă, decă insecta încerca să 
sbăre. Ună diapasonă, care însemna os- 
cilațiunile pe același cilindru, îi servia ca 
ună acurată măsurătoră de timpă.

„Moscovita canallia". Petru celă mare 
a dată drumulă dintr’o pricină neînsem
nată pictorului său de curte italiană. 
Acesta s’a rugată să-i concedă a mai 
zugrăvi ună chipă. Era ună tablou, 
natură mortă, și cuprindea bine combi
nată o muscă, o viță, ună câne și ună 
bulbă de usturoiu. Pictorulă plecă din 
Rusia pritnindă ună dară bogată. Urma- 
șulă său sosindă mai târdiu, se spăriâ 
vădândă tabloulă. Petru celă mare voia 
să scie causa și celălaltă îi spuse: „a- 
cesta iconă conține una din cele mai 
grosolane insulte; căci musca se chiamă 
pe italienesce mosco,, vița vita, cânele 
cane și bulbulă de usturoiu aliia, aceste 
cuvinte pronunțate curând! unulă după 
altulă însemneză Moscovita canallia11.

ULTIME SCIR1.
Laitomischl, 30 Augustă. Impe- 

ratulu Franciscu losifQ, venindă 
din Galiția, a sosită aci erl. In
trarea suveranului în orașă a avutu 

unii caracteră mărețu. Manifesta- 
țiun! patriotice s’au făcut împăra
tului de cătră locuitorii orașului 
și de cătră populațiunile, cari au 
aleigată din Boemia orientală și 
din ținuturile limitrofe ale Mo- 
raviei.

RăspunȚendă discursului pri
marului, suveranulu a exprimată 
mulțămiri pentru primirea cordială 
ce i-s’a făcută. Elă a asigurată 
pe locuitorii orașului de buna sa 
voință imperială.

Primindă deputațiunl numerose, 
împeratulă a respunsă în limbele 
germană și cehă diferiteloru dis
cursuri ce i-s’au adresată-

BerlinU 10 Sept. „Vossische 
ZtgL 41°©; că Țarevici, adecă prin- 
țulă moștenitoră ală Rusiei, a fostă 
învitată la manevrele germane nu
mai după ce s’au convinsă cei din 
Berlină, că contra-visita Țarului 
va urma după manevre.

„Kreuzzeitung" află din Peters- 
burgă, că Țarevici a anunțată, că 
va visita esposiția dela Parisă în 
luna lui Octomvre și numita fbiă 
vede în acestă anunțare intențiu- 
nea de a sprijini causa preten- 
dențiloră la alegerile din Francia.

Cursulu pieței HBrașovia
din 12 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescă - 9.40 n 9.43
Napoleon-d’orI - - - n 9.46 M 9.49
Lire tnrcescl - - - n 10.70 » 10.75
Imperiali - . - - ji 9.70 n 9.75
Galbinl n 5.58 îi 5.64
Scris, f'onc. „Albina“6°/0 îi 102.— n —.—

„ ,, » 5% n 98.50 îî 99.—
Ruble rusescl - - - n 122.50 îî 123.—
Mărci germane - - H 58.— u 58.20

Gursnlu la bursa da Viana 
din 11 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o ------ 99.75
Renta de hârtiă5°/0 - - - - - - 94.70
împrumutul! căilor! ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungaro (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (3-a emisiune) - - 111.80 
Renta de argint! austriacă - - - - 84.40
Renta de auru austriacă ----- 110.— 
LosurI din 1860 ------- 133.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 910.— 
Acțiunile băncei de credit! ungar. - 315.50 
Acțiunile băncei de credit! austr. - 304.75 
Galbeni împărătesei- -...................... 5.66
Napoleon-d’orI - --.............................9.49
Mărci 100 împ. germane - - . - 58.10 
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.55

Editor! și Redactor! responsabil! : 
Dr. Aural Mureșianu.

acasă de se pitulă. Când nunta vine de 
la biserică, ămenii cu cofe de apă se 
țin! în cale și mirele trebue să pună în 
cofă după cât! îl! lasă inima. Bravissimo!

La pag. 280 etsqq. dă o listă de 
jocurile ce se usiteză după masa de cu- 
nuniă, și nu ne spune localitățile unde 
se jocă anumite jocuri, d. e. ciardașultiiȚl?')

Și alte multe confusii, neesactitățl și 
lacune, de cari cartea este plină.

Apoi stilul!, în care este scrisă, 
Domne sfinte! Cel!' puțin! în acest! 
punct! raportul! Comisiunei Academiei 
este precisă. Vom! da câte-va mostre 
de stil! și non-sens din acestă operă a 
Domnișorei Sevastos, prevenind! dinainte 
pe cetitorii noșrti, că nu voră fi însoțite 
de nici unu comentară.

Pag. 2 : „In România pe șes! și în 
unele locuri din Dobrogea casele se 
facă din ciamură, din stub! împletită pe 
inimă seu pe brâu, și copilașii le facă 
tot! așa, numai în loc! sâ frământe caii 
pământulă mai tragă mâța ori cățelulă 
și de cu ei nu facă trebă, frământă sin
gurei."

Mai josă: „La casa unui gospodară 
cu ogradă mare pună în bătătură o cidtă 
sdravână ș’o ațîță, la îndemână-i ună 
vravă de stuhă, de pae seu vreascuri, 
din cari fetișorele fără furcă, cară cu 
brațele de facă palalae să vadă fetele la 

torsă zestrea, care-o începă de cum se 
tredescă pe lume și pănă se mărită și 
vr’o doue-trei betrâne cum si scarmene seu 
si dărăcescă niște lână."

Der frasă fără verbă cum este la 
pag. 227 ! „După-ce mirele s’a gătită fru
mosă cu gemadane seu ilecă de postavă 
albă seu vânătă cusută cu găitane albe, 
dvluma cu găitane albe, sarica negră ori 
albă de lână cu mițe pe dinăuntru, ta- 
laganu, ună fel! de manta de lână negră 
cu mâneci lungi necusute și cu glugă, 
tambacă de lână căprină, ună soiu de 
manta cenușiă 01T negră cu ciori (șiretă 
albă) împrejură." Asemenea și la pag. 229.

La pag. 238: „Când nuntașii stau 
gata de pornire, vornicelulă cere dela 
socră colacii făcuțl de Joi, și de nu, a- 
tuncl măcar unulă îi aședă pe unu pro- 
sopă în mijloculă casei;" —

La pag. 239: „— Cu clieiă de aură 
— de argintă seu de aramă; și cu ce 
fel! de clieiă a c|is(h că-i închisă ușa, 
bacșiș! trebue sâ scotă nunul!."

La pag. 242: „Obiceiul! nupțială la 
popbrele Indo-Europene era, ca ine
lul! sâ fie de aură, pote în amin
tirea c’akra seu cercul! seu discul! so- 
relui, după cum dice Gubernatis."

Ascultați limbă românescă, bine înțe
les! traducere prostă : j,Când cestiunea de 
a înhobota pe fecidra fu pusă; pe tapetă, 

prin urmare stă în strînsă legătură cu 
inima lui, învdlătucesce struna pe deget! 
și o face ghemușoră, pe urmă o cose în 
bata fustii ce o portă și dice de trei ori 
pe di câte de 3 ori:..."

Fenomenul! acesta linguistic! nu 
scapă nebăgată în semă de cetitor!, 
căci se află aprdpe în totă opera D-rei 
Sevastos.

Decă nici stilă, nici frase mai de 
Domne-ajută nu găsim! în acestă carte 
— nu mai vorbim! de fond! — avemă 
dreptul! sâ clicemă Domnișdrei Sevas
tos: „Câmpul! literaturei — și mai alesă 
când vrei sâ faci pe omulă de sciință — 
este forte ademenitor! ; der nu e pentru 
toți; opresce-te, căci și aci cum dice 
Sfânta Scriptură : „mulțl chemați der pu
țini aleși." Mulțumesce-te, că ești premi
ata celei mai înalte și luminate institu- 
țiunl de cultură din Țâra Românescă, a 
Academiei Române, părtă cu fală numele 
de „autore" ce ai adoptat! după con
sfințirea meritelor! D-tale literare, nu- 
mesce-te și mai departe „Elena Didia 
Odorica Sevastos"- din Elena Sevastos, 
der ascultă învățătura nostră : Pentru lu
crări de felul! celeia pe care ai între- 
prins’o, îți trebue sciință, adecă prepara- 
țiune, ordine în cugetări, adecă metodă, 
și mai alesă o lecă de imaginațiuneames
tecată cu o lecă de bună simț!.

Sed satis de hoc; nune redeo ad au
gur em, (Va urma0
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Se arândeză
H

8
Comitetul!! parochial!!

i3,»LBINA“ 
institutu de credită și de economii 

□Filiala, Brașovu.

Amaneteză mărfuri 
cu interese de 6 pănă la 7°| 

în sensulu regulamentelor!! ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.
Informațiuni mai de aprope se potii lua 

cjilnicîi în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p

Schimbare de localii
Localitățile de oficiu ale Camerei comerciale și industriale 

din Brașovu se află dela 11 Septemvre a. c. încolo în Strada 
Călclărariloru în edificiulfi Reuniunii industriale No. 518-a 
tractulu I.

Brașovu, 11 Septemvrie 1889. 
i57)3_i Camera comercială și industrială.

0

instituteloiTi de credită si economii

ALBINA",
TIMISANA"

152,5—2

„ARDELEANA",
, și „VICTORIA" 

le cnmperă cu prețurile cele mai bune 
Di% Emsl FH

medicii în Gherla fSz.-ujvâr).

din partea Comitetului bisericii sft. Nicolae din BrașovO. 
Scheiu, 70 de holde aflător© parte pe câmpulil Saceleloru, 
parte pe câmpulu de mijlocu și parte pe câmpulu Cârstea- 
nului, seu în totală unei singure persdne, seu în pârțele la 
mai multe persone. Terminulu de arendare este 6 ani, în- 
cependu din 17 (29) Septemvre a. c. Licitațiunea se va ține 
în 10 (22) Septemvre a. o. în casa de ședințe a numitului 
comitetfi parochialfi la 10 ore a. m.

Informațiuni mai de aprope dă epitropulu bisericii, d-lfi 
Sterie Stinglie.

156,1

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

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

Budapesta—Predealu S’M'cdealii—32 adapesta B.-Pesta-Ai*a<lft-Teiuș,Teiuș-Ai*add-9B.-Pesta  Coipsa-mică—Sibiiu

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

Trent! 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trent! 
de 

pers.

Trenu 
de 

p ers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny

ii.--
8.31

11.20
2.22

3.40
9.20

11.25
1.04

Oradea-mare j

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

4.18 2.30

2.35
2.42
3.00
3.31
3.50
4.05
4.24
4.56

5.26

5.49

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cncerdea
Uiora
Vințulu de susîi
Aiud 
Teiuști 
Crăciunelii
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigdiișora 
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu )
1

Timișu
Predealu

BucurescI

ÎÎT)5
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
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45 

>705 
26.17 
§6.49 
§9.35

"7H4

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 țQi IPreelealw 

Timiștl

Brașovu

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfal&u 
Sighișâra 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copșa mică j

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

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

7.30
12.50

1.19

2.34

3.17
3.48
9.35

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunell
Teiuști
Aiudti
Vințulii de 
Uidra
Cucerdea
Ghiriști
Apahida

sus a

Clușiu |

Nădășelti
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
V âr ad-V elencze

1

I
Oradea-mare

P. Ladâny
■ Szolnok
Budapesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

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

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

2.15
2.47
3.07
3.22
3.56
5.07
5.28
5.57
6.19
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

Mureștt-Audoșta-Bistrița

4.30| Bistrița
'Jr,27l| Țagu-Budatelecii 

țț _ | Mureșii-Ludoșîi

Murășii-Ludoșîi 
Țagh-Budatelecu 
Bistrița

7.30
12.50
1.19
2.15

“7.07
7.44
8.00
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

*)

6.22
7.23

*

Q o 
B 
p y_ 
o' p<
y

s.
B'
t±> c o 
p
O

y CD

Viena
Budapesta
Szolnok

11.—

Aradu

Glogovații
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinii
Zamti
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulii de joșii
Alba-Iulia
Teiuști

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3.40 Teiuști
Alba-Iulia9.30

12.38 Vințultl de joșii
5.36 Șibotu 

“06! Oră?tia
g țg Simeria (Piski)
6.43 Deva 
g gg Branicica
7.14
ț 4g Gurasada 
ț gȚ Zamti 
g Soborșinii 
g țț Berzava 
9.39 Conopii 
q KK Radna-Lipova

10.13 Pauli?u
10 37 Gty01’0!1
10.53 Glogovaț

Aradu

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

1.42
2.32

Copșa-niică
Șeica mare 
Lomneșii 
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

Sibiiu-Copșa-mira

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Ldmneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cascerdea - ® sorbeau •
5.35 BeghiunaBu să,sescu 
6".0ÎU
6.441
7.25'
7.44

8.156.-_
I 1.40 6.05

SiBBiCB.’ia(Piski)-S®etr®șeMB Petroșeni-Siniei*ia(Piski)

12.24
,12.36
12.48

1.03
1.29
1.43
1.49
2.04

10.50
1.23
3.29
7,45

3.27
5.10
7.06
8.40
1.4O| 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 
Hațegu 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

11.54
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșeni
Banița

i Crivadia
i Pui
flațegii 
Stteiu. 
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

Ar adft—Timișoi*a Timișora—Aradu

figistrita-KSurtWB-ILudosii9 *

3.-
6.49
9.35

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

Tipografia

Unieddra
_ orna

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

Cxliiriștt—Tua*da Turda—Gltirișii

Ghiriști 9.33 4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghiriști 8.50 3.40

Odorheiu—SigliSșora

Sighișora 6.05
f-

Odorheiu 6.-
Odorheiu 9.12 Sighișdră 8.56

Cncerdea 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
lernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu j 5.40 12.55
4.58

6.27
6.— t .

Reghinul-săs. 7.35 7.-

Begliinulii s&sescu-
Oșorlieiu-Cucerdea,

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu j

Mirașteu
6.45

10.- 9.49
12.15 10.20

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

Simeria (Piski)-<Juiedo

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Unied.-Simerîa (Piski)

9.30
9.56

10.15

, Brașovu.


