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Brașovd, 13 Iulie st. v.
O naționalitate destulă de în

semnată din Austria, despre care 
se aude mai puțină vorbindu-se 
decâtă despre celelalte, suntă Ru
tenii din Galiția.

De când cu negoțiările de îm
păcare dintre Cehii și Germanii 
Boemiei, au prinsă mai multă cu- 
ragiu și Rutenii, cari în raporturile 
loră cu stăpânii țerii, cu Polonii, 
nu o ducă tocmai cu multă mai 
bine decâtă noi Românii sub ege- 
monia Unguriloră.

în timpulă din urmă foile na
ționale rutene, cari au urmărită 
cu deosebită interesă fasele nego- 
țiăriloră ceho-germane, au începută 
se discute cestiunea separării na
ționale a Ruteniloră din Galiția 
de Poloni și au căutată sâ dove- 
descă, că pacea în Galiția nu se 
va pute asigura, decâtă numai decă 
se va face o împărțire geografică 
și administrativă a țerii.

Se ’nțelege, că aceste idei în
tâmpină cea mai hotărîtă oposițiă 
din partea foiloră polone, cari nu 
voră se scie de nici o pace, ce 
s’ar răscumpăra prin sacrificarea 
egemoniei Poloniloră.

Intr’aceea s’au cam încurcată 
lucrurile în Boemia, ceea ce se 
’nțelege, că n’a tăcută impre- i 
siune plăcută asupra Ruteniloră, ! 
căci decă nu va fi cu putință o 1 
separare națională în Boemia, I 
cum s’ar pute ea esecuta în Ga- i 
liția, unde Polonii nici nu voră 
să sciă de o înțelegere cu Rutenii, 
ci caută și ei cu orl-ce chipă, ca: 
și Ungurii la noi, de a introduce i 
limba polonă pretutindeni în țeră, 
scoțendă astfelă limba rutenă din 
tote posițiunile.

Interesantă este, că și Rutenii 
au o fracțiune radicală națională, 
pe Rutenii tineri, cari acum iesu 
și ei la ivelă, și se deosebescă de 
Rutenii bătrâni prin aceea, că 

combată optimismulă și oportunis- 
mulă acelora.

Rău s’au supărată foile polone, 
că nu de multă Rutenii moderați 
au ținută o adunare, la care au 
luată parte și Rutenii tineri, pe 
cari îi numescă trădători de pa- 
triă și agitatori ruso-fili. Mai alesă 
le-au supărată, că scopulă acestei 
întruniri a fostă de a-se consulta 
asupra cestiunii separărei națio
nale a Galiției, ce voră s’o aducă 
înaintea conferinței partidei na
ționale rutene.

Una din aceste foi c|ice, că 
împărțirea națională a Galiției ar 
însemna o renunțare din partea 
Poloniloră și Ruteniloră de a mai 
ave o mfluință în cerculă familiei 
poporeloră austriace, ca și când 
Polonii ar fi ținută seină vre
odată pănă acuma de posiția po
porului rutenă în acestă concertă 
de popâre!

Alte foi se acață și de împre
jurarea, că nu s’ar pute face de
săvârșită împărțirea teritorială, de- 
ârece în multe părți Rutenii tră- 
iescă amestecați cu Polonii. Ba 
mai susțină, că chiar după o îm
părțire teritorială, Polonii ară 
pute să influințeze alegerile dietale 
și pentru parlamentă în favorulă 
loră și s0 introducă pretutindeni 
limba polonă. Cu alte cuvinte 
foile polone însăși mărturisescă 
păcatele Poloniloră față cu Ru
tenii.

Der orl-cum ară voi Polonii să 
înfățișeze lucrulă, totă nu voră 
pute scăpa nici ei de necesitatea 
de a se lămuri odată cu Rutenii.

Serbarea lui Napoleon în Parisu.
Imperialiștii francesl, cam 3,000 la 

numără, s’au întrunită îu sala Wagram 
din Parisă, în (filele trecute, ca să ser
beze a 28 onomastică a ducelui Victorii 
Napoleon. La adunare a presidată Po- 

rinque. S’a cetită scrisârea generalului 
du Barail, care e președintele partidei 
imperialiste. Generalulă s’a plânsO, că 
secta Iacobinilor^ și a liberiloră murarl 
a răpită pentru sine suveranitatea na
țională. Elă dice, că numai în plebiscite 
se pite pune încrederea, căci plebisci- 
tulă pote să redea lui Napoleon domnia. 
Prințulă Napoleon înoă a adresată adu- 
nărei imperialiștiloră o scrisore, în care 
dise, că numai domnia lui Napoleon 
pote deștepta pe Franța la o nouă vieță. 
Adunarea s’a închisă cu strigări puter
nice de : Vive Napoleon 1

Abdicarea principelui Ferdinand.
„Moskovskija Vjedomosti“ primesce 

dela corespondentulă său din Parisă o 
scire, îu care se dice, că abdicarea prin
cipelui Ferdinand e sigură. Deja între 
cabinete decurgă tratări asupra străfor- 
mărei situațiunei în Bulgaria. Cabinetulă 
din Viena doresce, ca Bulgaria pănă la 
revisuirea părții tratatului din Berlină 
privitore la ea, să se guverneze de-o 
regență compusă din trei persone alese 
de însuși poporulă. Același diară sus
ține, că între Berlină și Londra trată
rile față cu acestă afacere suntă forte 
seriosel

Din camera francesâ.
In camera francesă s’a ventilată nu , 

de multă cestiunea, decă senatorii și I 
deputății să fiă ori nu eliberați dela! 
serviciulă în armată în casulă unei mo- i 
bilisărl generale. De rendulă acesta nu j 
mai puțină ca 204 deputațl și câțiva se- j 
natorl aparțină încă claseloră obligate 
la serviciulă militară din reservă. Aface- II 
rea acesta a fostă predată de cameră' 
unei comisiunl și acesta a luată hotărî- I 
rea de a se pronunța în contra liberării i 
dela serviciulă militară. Comisiunea re- 
cunose, că lipsindă de-odată două sute 
de deputațl din cameră, de aci s’ar pute 
nasce desavantage și că este lucru fârte 
riscată de a face alegeri suplementare 
în timpuri așa de iritate cum suntă 
acele, ce premergu unui răsboiu imi
nentă; tdte aceste le aprețieză comisiu- 

o înțelegere formală cu Franța. Nu trebue 
să se uite, ca pe tronulă Germaniei nu 
mai șede bătrânulă împărată Wilhelm I, 

nea, der nu cuteză de a crea ună nou a cărui unică datorință a fostă, ca să-și 
privilegiu pentru deputațl și senatori și sfârșescă vieța în pace, ci șăde ună tî-

de a face să se mai mărescă încă prin 
acesta nemulțămirea în contra loră, ce 
esistă și așa vădită.

In contra Austro-Ungariei.
Decă e se credemă fâiei ru

sesc! „Novosti“, Rusia e în ajună 
de a-șl schimba atitudinea sa po
litică reservată de pănă acum. 
Pressa rusescă cu tbte ocasiu- 
nile accentua pănă acuma, că 
imperiulă rusescă nu e dispusă 
a’și părăsi politica sa reservată 
și de aceea enunciațiunile lui „No- 
vosti“, care stau în contracjicere 
vădită cu politica, ce-o urmeză 
Rusia de ani de c)ile, nu credemă 
să fiă întâmpinate la Berlină și 
la Viena cu prea multă încredere 
și liniște. Etă ce cțice „Novosti“ :

Așa se vede, că țînta diplomațiloră 
austriacl e să facă împărecherl între 
statele din Balcani. Scopulă Austro-Un
gariei este: a’șl estinde încetulă cu în- 
cetulă puterea peste întrega Peninsulă 
Balcanică, cum șl-a estins’o peste Bos- 
nia-Erțegovina. In politica ei agresivă 
Austro-Ungaria este sprijinită de Ger
mania, care în schimbă spereză să folo- 
sescă armata austriacă pentru ajungerea 
scopuriloră sale. Impăratulă germană 
face totă pentru sporirea „ligei păcei“ 
și după cum se vorbesce nu fără succesă. 
Rusia și Francia înse să deșteptă și vădă,- 
că stau față în față c’o coalițiune euro- 
penă amenințătore, care se întăresce și 
prin aceea, că pănă chiar și în China 
nisuescă Anglia și Germania a propaga 
ună spirită contrară Rusiei.

Decă s’ar pute presupune chiar, că 
aceste alianțe numărose nu suntă în stare 
a lucra hotărîtă și în armoniă, cu tote 
acestea va fi bine, decă Rusia va fi ou 
mare atențiune față cu acestă coalițiune 
și nu-i va strica, decă va nisui a încheia

FOILETONUL# „GAZ. TRANS. “

(2)

Bin domeniulu fabulei.
(După Hoffmann, Peters și alții.)

O lighidnă, aripată, care după fan
tasia celoră din vechime, locuia regiu
nile aeriane și sămena acestoră bălaurl, 
era pasărea Pajura. Conrad Megenberg 
în istoria sa naturală dă o interesantă 
descriere despre Pajură, elă dice: „Acăsta 
e o pasăre, după cum dice Jacobus, pe- 
riculăsă afară din cale, și e așa de forte, 
încâtă sboră cu ună omă înarmată și îlă 
omoră. Are ciocă mare cu care sfâșiă 
omenii și alte animale. Pasărea e cu patru 
piciore și pelea și aripile semănă cu ale 
vulturului, însă mai mari. Partea cea
laltă a corpului semână cu a leului. 
Locuesce munții Hyperborei și atacă 
omenii și caii. Ea pune în cuibulă său 
ună minerală numită Agat. Rabanus mai 
istorisesce, că Pajura sapă cu cioculă 
după aură, la a cărui vedere se bucură 
forte multă. “ Munster mai adaogă de 
asemenea: „Ișl face cuibulă în munți și 
desgropă aură din pământă spre a și-lă 
jmpodobi, acesta o sciu Indienii bine 

și de aceea se adună înarmați câte 
1000—2000 de omeni și noptease apro- 
piă cu mare grijă de cuibă, ca să nu 
fiă surprinși de acestă animală feroce, 
care și-ar închipui, că’i fură puii și nu 
aurulă.“

Mai puțină periculosă ca Pajura 
este pasărea Phonix, despre care amin- 
tescă cele mai vechi tratate de Istoria 
naturală. Munster în cosmografia sa face o 
dare de semă în modulă următoră: 
„Scriu și cei vechi, că în Arabia se gă- 
sesce pasărea Phonix, e așa de mare ca 
ună vultură și capulă ei este acoperită 
cu fulgi, deasupra ciocului are o crestă, 
și în jurulă gâtului este auriu, pe spate 
roșu închisă, fără codă si în penele roșii 
se observă o colore albastră ca seninulă. 
S’a aflată, că ea trăesce 540 de ani. 
După-ce îmbătrânesce, îșl face o moviliță 
de ramuri de scorțișoră (Cassia) și se 
arde singură în ea, ca să întinerescă. 
Apoi din osele și grăsimea sa, nasce 
înteiu ună verme și apoi din acesta ună 
puiu de pasăre și la urmă îi cresce aripi. “

Cum se vede, Munster în descrierea 
sa, se ține strînsă de dările de sămă din 
anticitate, cum se găsescă la Herodot 
și Pliniu. Acestă din urmă mai adaugă:

„Puiulă aduce antecesoriloră săi ul- 
timulă obolă, ducândă cuibulă întregă la 
Panchaia (Heliopolis) și acolo îlă de
pune însuși pe altară.“ Se vede, că pa
sărea Phonix nu era altceva, decâtă sim- 
bolulă anului la Egipteni. Perioda egip- 
tică, care după Herodot, Tacit și Pliniu 
dura ceva peste 500 de ani, sta în totă 
casulă în ună anumită raportă cu cur- 
sulă sorelui, căci Heliopolis era cunos
cută ca loculă de căpetenia ală cultului 
egiptenă de adorarea sdrelui.

*
De mare importanță în arta medi

cală a evului mediu a fostă Uni-cor nulă, 
ală cărui cornă, ca medicamentă, avea 
așa mare valore, că se plătia cu aură. 
Despre diferitele medicamente, ce se 
preparau din acestă comă în oficinele 
pharmaceutice din anticitate, scrie Ionă 
Ioachim Becher în opulă său „Par
nassus medicinalis illustratus“ :

„Unii îlă portă ca ună talismană la 
gâtă, seu la mână, ca să atingă pelea 
sub cuvântă, că ar apăra de venină și 
bolă grea; și totă pentru acestă scopă 
se lua și internă în „substantial Când 
din răsătură de acestă cornă se luau 
patru grane seu o jumătate de Scru

pul (ponderă veche =I-a 0.28 ; II-a 0.78 
kgr.) se eliminau sudărea și veninulă din 
inimă; asemeni era contra boleloră epi
demice de mare folosă.“

E cunoscută ca ună produotă 
alu fantasiei și acestă animală, care îșl 
are asemenea originea în anticitatea cla
sică. După Pliniu, era ună animală in
dică, care avea corpă ca de cală, oa- 
pulă ca de cerbă, piciore ca elefantulă 
și coda ca a mistrețului. In frunte purta 
ună cornă de 2 coțl lungime și era im
posibilă a-lă prinde viu. Conrad Megen
berg istorisesce despre imposibilitatea 
de a’lă prinde: „După Iacobus și Isido- 
rus, elă pote fi amăgită numai cu o vir
gină tînără. Decă acesta șede în pădure 
câtva timpă, elă vine la densa, devine 
blândă prin respectulă față de virgină- 
tate și îșl pune capulă pe sînulă său și 
astfelă adorme.“ Atunci se apropiă vâ
nătorii și îlă ducă în palatulă regală 
să-lă privescă omenii.

Animalulă acesta simboliseză pe 
Isusă Christosă, care înainte de a se 
face omă, era forte măniosă pe răutatea 
omeniloră de pe pământă; pe elă l’a 
primită apoi Maria în ourățenia sa vir
ginală, coborîndu-se din ceră în sînulă
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nării împărații, a cărui cea mai fierbinte ' mani ai partidei 
dorință este, să domnescă personalii acum 
după retragerea lui Bismarck.

In astfelă de împrejurări după pă
rerea nostră politica Rusiei ar trebui se 
între într’o nouă fașă. Pănă când am a- 
vută de lucru o’o triplă alianță, în fruntea 
căreia sta unii împărații bătrânii, pănă 
atunci așteptarea liniștită și neameste- 
culii în afacerile din Balcani avea înțe
leșii și asta și corăspundea intereselorii 
Rusiei. Der acum, când în fruntea coalițiu- 
nei îndreptate în contra Rusiei și Franței 
stă unii tânăra împărata energica și când 
coalițiunea a crescută la una conglome
rata colosală, ar fi lucru cu multa mai 
înțelepta, decă ni-amă schimba politica 
de pănă acum și ama lăsa la o parte 
scrupulii, ce sunta de prisosa adl.

Rădăcina răului e în Peninsula bal
canică, adecă în împrejurările politice 
ale acelora state din Balcani, pe cari 
Austria le scie folosi pentru interesele 
sale. Ca să putema paralisa intrigile 
austriaco, trebue să facema cele mai 
mari concesiuni Serbiei și Muntenegru- 
lui, ca și Bulgariei și României. Trebue 
se mijlocimu o alianță solidă între statele 
din Balcani, tăindu-se prin acesta Austriei 
calea spre Salonicu.

Sunta unii de credința, că Austro- 
Ungaria, ca stata cu mai multe naționa
lități, n’ar fi în stare să mistuescă sta
tele din Peninsula balcanică și că ea 
însăși și-ar pregăti prin acesta nimicirea. 
Dâr ore necesara ar fi ca să lăsăma pe 
Austro-Ungaria să [facă acestă probă? 
Să nu uităma că la spatele ei stă Ger
mania. Slavii, cari au ajunsa pe mâna 
Austriaciloră, vora pierde, pe lângă in
dependența politică, și independența spi
rituală. Rusia așa der trebue se-șl schimbe 
politica sa reservată cu o politică activă. 
Trebue să facema, ca in contra Austriei 
să înființămă alianța stateloru balcanice. 
O astfela de alianță ar fi mai potrivită 
pentru nimicirea machinațiuniloră aus
triaco și pentru disolvarea coalițiunei a- 
menințătâre săvârșite de împăratulă ger
mană. După părerea nostră, acesta pro
gramă politică va fi adusă de însăși îm
prejurările. N’ar fi bine der, decă ni-amă 
da silința să realisămă acestă pro
gramă ?

Afacerea exportului porciM serbescl.
In cailele acestea a apărutu o 

broșură în limba germană, în care 
vorbindu-se despre afacerea opri- 
rei importului porcilord serbescl 
în Austro-Ungaria, se c£ice urmă- 
torele:

Decă Austro-Ungaria, prin deschi
derea graniței, ar intenționa săumilescă 
pe Serbia, atunci și cei mai mari duș- 

radicale s’ar grăbi a 
trage băgarea de semă a guvernului sâr- 
bescă, ca să nu primescă pretențiunile 
Austro-Ungariei, ci să aplice represaliile, 
ce’i stau în putere, fiind-că guvernulă 
întotdeuna pote conta pesprijinulă opo- 
siției.

E dreptă, că prin închiderea gra
niței, Serbia ar ave în timpă de 2 ani 
o pagubă de 25—30 milione franci, der 
asta ar dura numai pănă când produ- 
seloră sale li-s’ar deschide debușeu în 
Salonică, prin ceea ce pagubele Austro- 
Ungariei s’ară ridica la multe sute de mi- 
lidne. Sârbii potă să-și asigure spre Sa
lonic o transportare ieftină și consi- 
liulă ministerială sârbescă a și hotărîtă 
să se reducă prețurile transporturiloră pe 
tote liniile ferate sârbescl pănă la Risto- 
vacz pentru porci, vite cornute, bucate etc. 
cu 8O°/0. Pe lângă acesta liniile ferate 
turcescl îi pună în prospectă ună scă- 
dământă de 4O°/0- Dela Belgradă pănă 
la Salonică este o depărtare de 696 
chim. Din Viena prin Budapesta pănă 
la Belgradă este o depărtare de 622 
chim.; diferența der e numai de 28 chim. 
La acesta mai adauge, că ună mare con
sorțiu englesă are de gândă să înființeze 
în Serbia ună mare abatoriu obligân- 
du-se, ca încă în primulă ană să cum
pere 100,000 porci, er în anii următori 
câte 300,000 porci, a cărora carne pre
gătită ca conserve să o esporteze. Fiind
că esportulă de porci de pănă acum ală 
Serbiei n’a întrecută suma de 180,000 
de porci, prin contractulă încheiată cu 
consorțiulă englesă, Serbia ar esporta în 
fiă-care ană cu 120,000 porci mai multă 
ca pănă acum. Nu trebue să uitămă apoi 
nici aceea, că abatoriulă se va înființa 
în Nișă, care e departe de Salonică nu
mai de 432 chim."

închiderea graniței de cătră Serbia 
așaderă ar fi pentru monarchia năstră o 
sabiă cu două tăișuri, ar păgubi în mare 
măsură comerciulă monarchiei, der mai 
alesă ar suferi Ungaria forte multă.

Timbrarea suplimentară a losuriloru in 
Austria și Ungaria. Se aduce la cunos- 
cință, că pe temeiulă disposițiuniloră 
ștergerei împrumutului de 4°/0 ală băncii 
ipotecare ungare din anulă 1884, obliga
țiunile (de câștigă cu prime) ce sunta a 
se eda pe calea schimbului, se potă tim- j 
bra suplementară fără ori-ce taxă și după 
terminulă stabilita în legea dela 28 Mar
tie 1889, adecă și după 28 Aprilie 1889 
cu condițiunea, ca la petiția respectivă 
să se alăture obligațiunile trase la sorți, 
provădute în terminulă legală cu tim
brală austriacă, cu aceleași serii și nu
meri. Timbrarea suplimentară o face

numai oficiulă c. r. centrala de taxe și 
competințe în Viena. Ministrulă ung. de 
finanțe a admisa și elă o timbrare su
plimentară fără taxă' a obligațiuniloră 
de 3°/0 ale institutului c. r. agricolă aus
triacă generală privilegiata, cu timbrulă 
ungară de cătră magazinulă de vân4are 
a timbreloră în Pesta.

* * *
Oficiu poștalii și telegraficii s’a des

chisă în Bodă sub numirea (ungurâscă) 
„Fabrica de zachară din BodO."

* ; * *
Filoxera. In viile comunei Alm a din 

comit. Târnavei mari s’a constatata pre- 
sența filoxerei. Hotarulă comunei a fostă 
pusă, prin ordinațiunea ministrului ung. 
de agricultură, sub carantină și s’a ală
turată la grupulă de sub oarantină ală 
Mediașului.

* #
Deputății dietall în Bucovina. Dieta 

Bucovinei după alegerile cele nouă se 
compune din 14 deputați români, 7 ger
mani, 5 poloni și 3 ruteni. Doi dintre 
deputății noi încă nu s’au afirmată la 
care naționalitate aparțină. De căpitană 
ală Bucovinei se va alege din nou bar. 
Vasilco.

* * *
Pagube prin grindină. In comitatula 

Ciucă a pricinuita pănă acum grindina 
o pagubă de 288.573 fi. 35 cr.

* * *
Brutalitate. Păstorulă de vite Dumi

tru Colgeru a rupta, în noptea de 22 
I spre 23 Iuliu n., în două piciorulă unei 
I vaci, er alteia i-a ruptă costele.

O lecțiă bună nu i-ar strica bruta
lului păstoră.

* * *
Concertulii clericiloru din Sibiiu, ce 

s’a data în Alba-Iulia la 13 Inlie n. o., 
ni-se scrie, că a fostă bine cercetata 
și a avută ună succesă morală forte îm
bucurători. — Petrecerea ce a urmată 
după concertă, s’a continuată pănă în 
dimineța dilei următore.

* * *
Coralii Metropolitană din Iași sub di

recțiunea d-lui Gavriilă Musicescu, a data 
aseră concertulă anunțată, secerândă cela 
mai frumosă succesă. Publiculă, care s’a 
întrunită în numără destulă de mare, 
cu tote că ora concertului nu era cea 
obicinuită, a fostă în adevăratulă sensă 
ală cuvântului surprinsă de escelenta 
prestațiune a acestui Coră, compusă din 
20 bărbați și 16 copii de diferită etate 
începândă dela 8—14 ani. Cu tote că 
s’au esecutată în totală nu mai puțină 
ca 12 piese, auditorii jpar-că nu se mai 
săturau de-a asculta acestă admirabilă an
samblu de voci și aplausele nu mai vo
iau să înceteze. Pentru astădl ne măr- 
ginimă a constata deplinulă și escelen- 

tulă succesă ală concertului, la care 
vomă reveni mai detailată.

Aflămă cu bucuriă, că d. Musicescu, 
la cererea, ce i-s’a adresată din mai 
multe părți, s’a hotărîtă de a mai da 
ună ală doilea concertă mâne, Sâmbătă 
în 14/26 Iulie totă în sala hotelului Nr. 
I. Programa acestui ală 2-lea concerta 
va fi următorea :

Partea I.
1) „Cu tărie înainte", imnă, de Mu

sicescu. 2) „Ingerulă a strigată14, musica 
de 3) „Adio", romanță, musica de 
Schubert-Musicescu.

Partea II.
4) „Cognovi Domine", Orlando di 

Lasso. 5) „Finalulă I-iu" din opera 
„Atilla", Verdi.

Partea III.
6) „Spune mândro mergi nu mergi?" 

7) „Frundă verde de bujoră." 8) „N’autjl 
mamă?“ 9) „VedI tu steua?" 10) „Na 
păcatulă ce vădui?“ 11) „Nevasta care 
iubesce." 12) „Baba și moșnegu", cân
tece poporale armonisate de Musicescu. 
Venitulă curată e menită pentru stu
denții săraci. — Inceputulă la 7 ore 
precisa.

Limba ungurescă — limba maternă.
E vorba de-o nouă impertinență a 

lui „Koloszvâr". In Nr. său 167 după ce-șl 
esprimă mirarea, că la gimnasiulă din 
Beiușă, și anume în desele superiors, 
suntă și acjl școlari care nu sciu ungu- 
resce, cî numai românesoe, se întrebă, 
deoă este cu putință acesta? și deoă se 
pote, de unde au putută veni școlarii 
aceia din clasele V—VIII cari nu sciu 
decâtă românesoe ?... E regretabilă a 
constata, dice mai departe reptila, că 
suntă, și încă probabilă în numără 
mare, școli românescl medii, a căroră 
școlari și după ce au absolvată cele 
patru clase inferiore ale gimnasiului nu 
vorbescă decâtă numai românesoe, er 
limba oficială a statului nu.

Și să vedeți, acesta e destulă pen- 
tru-ca lui „Kolozsvâr" să-i iâsă schîntei 
prin cefă, să asude sudori de sânge și 
îmbârzoiatu, ca ună cocoșă adusă în 
mâniă să strige: „pe calea publicității 
rugămă pe toți acei directori superiori 
ai districteloră școlare, pe inspectorii 
regescl și alte autorități sub suprave
gherea cărora stau scdlele medii române 
și germane, preparandiile și alte scoli 
cu caracteră mediu, ca în interesulă stu- 
diărei mai cu succesă a limbei oficiale 
a statului să facă pretensiunl mai rigu- 
rose și să nu sufere în privința acesta, 
nici cea mai mică indolență."

Și asta o cere „Kolozsvâr" sub pre
textă, că acum a trecută timpulă acela 
în care să se sufere și să se aplice, fiă la 
scolele elementare, fiă la cele medii, pro-

său. Apoi elă a fostă prinsă de vânători 
(adecă de Jidovi) șl-a fostă uoisă. Apoi 
er a înviată și s’a înălțată la ceruri în 
palatulă cerescului rege și este acolo 
o dulce privire pentru toți Sfinții și toți 
ângerii.

In ală 16-lea seculă încă totă nu 
se căuta originea Uni-cornului în dome- 
niulă fabulei. — In secolulă ală 17-lea a 
dispărută credința în existența acestui 
animală.

In anulă 1663 scrie Becher despre 
acesta următorele: „Esistă multă discu
ția între zoologi despre existența Uni
cornului în „rerum natura" și anume ca 
animală cu patru picidre.... Opinia mea 
este următorea: După ce s’au semnalată 
o mulțime de Unicorni în musee, fără 
a se fi menționată însâ vre-odată, decă 
s’a vâcjută viu vr’ună astfelă de animală, 
nici vr’unulă căruia să i-se fi tăiat cornulă: 
forte ușoră se nasce bănuiala despre exis
tența aoestoră uni-corni între animalele 
cu patru pioiore în „rerum natura", de- 
dreoe se aduoă numai din Nova Semla, 
Norvegia eto. dela unii pescl astfelă de 
oorne, cari imiteză presupusulă nostru 
uni-cornă în figură, mărime și efectă și 
nu putemă oonchide altceva, decâtă că 

tdte uni-cornele suntă dela acești pescl." 
Aceste prevederi ale lui Becher suntă 
și astădl singurele adevărate și se crede 
în generală, că uni-cornele la cei din 
vechime proveniau dela Monodon Mo- 
noceros (Narvali).

Fiindcă Narvali nu ar fi trăită nu
mai în mare, deorece s’ar fi găsită uni
corni și pe uscată, decă nu voimă să 
admitemă o scădere și ridicare succesivă 
a pământului, putemă admite, că marea 
ar fi fostă locuită și de făpturi aseme
nea omeniloră. Aceștia vânau Uni-cornii 
oei soumpl dela Narvali, îi aduceau pe 
uscată spre a dărui prada loră vre-unei 
fiice’ frumose a globului pământescă.

După descrierile din vechime, erau 
dmenii mării așa de îndrăgostiți, că sun- 
temă autorisațl a admite cele mai furi
oso capricii ale loră. Gessner ne istori- 
sesce despre aceștia: „La cei vechi s’au 
scrisă multe despre minunile mării, des
pre omenii mării și alte asemenea făp
turi, ce s’ar 6 arătată în diferite părți 
ale mării la țărmuri, ceea ce a dată ansă 
la felă de felă de imaginații confuse la 
vechii scriitori. Pe pământulă Dalmației, 
situată la mare, la cetatea numită Spă
lat, s’ar fi văzută ună omă de mare, 

care a spăriată grozavă pe privitori, de 
vreme ce se lăsase pe uscată, din do
rința de a răpi o femee; cutriera noptea 
țărmurulă și în 40rile dilei, fugindă, 
a fostă vădută când a dispărută er sub 
apă în mare. Aceia să fi foștii cu totulă 
identică unei forme de omă. Pe timpulă 
lui Mauriciu și Gregoriu s’au vădută în 
marele rîu Nilă, care traverseză Africa, 
animale cu făptură omenescă, cari erau 
legate cu jurământă sfânta, se arătau 
pănă la a 9-a oră din di. Bărbații de 
mare aveau peptă lată, pără roșu meste
cată cu vânătă, femeile de mare aveau 
peptă frumosă, pără lungă și erau cu 
totulă gole. Marea în turbare să fi adusă 
odată o asemenea femeiă în orașulă 
Edam, să fi fostă mută și să fi locuită 
ună timpă orecare la alte femei ocu- 
pându-se cu lucruri femeescl."

După diferite forme mai multă seu 
mai puțină modificate, ce aveau omenii 
de mare, se conchidea la rangulă ce 
ocupa fiă-care între dânșii. Gessner în 
1st. nat. a sa dă figuri de „călugără" și 
„episcopă" de mare, cari erau provăcfuțl 
cu tote podobele chiămării și demnității 
loră. Ne putemă închipui câtă de nece
sară era pentru omenii mării protecția 

acestui clerO, după ce vomă cunosce din 
1st. nat. a lui Gessner pe dracii mării, cari 
umblau să-i înghiță. Sub papa Eugenio— 
istorisesce Gessner — s’a fostă prinsă în 
orașulă Sibinicum, dela marea Illyrică, 
ună astfelă de dracă, împreună cu ună 
copilă pe care’lă trăgea spre mare.

La fabulele virgineloră marine, ale 
popiloră și episcopiloră marini ș. a. pare 
probabilă a fi dată ansă focile de mare 
prin forma corpului și a picioreloră pal
mate, pe când fantasia omenescă a făcută 
pe dracii de mare din Lophius (Lophi- 
oidei).

Ca și în mare, așa și pe pământă 
apărea diavolulă în vechime sub tdte 
chipurile. In vestita grădină din Hell- 
brunn la Salzburg se află o veohe figură 
de marmură, care represintă ună astfelă 
de monstru diavolescS. Ca explicația are 
inscripția: „In anulă 1531, sub domnia 
cardinalului și episcopului din Salzburg 
Matthaci Lang, a fostă prinsă la vânată 
în Hauensberg ună astfelă de monstru 
numită draculu pădurii. Era de colore 
galbenă, de totă sălbatică și fugia de 
omeni ascun4ându-se în unghiuri, avea 
crestă în capă, față de omă și pioiore 
de vultură, cu codă de câne și muri de



P&gma 3 G AZETA TRANSILVANIEI. Nr. 158—1890.

fesorl și dascăli, carl nu sciu bine un- 
guresce... Apoi sferșesce bugetivora din 
Clușiu c’o clasică obrăsniciă, că în cla
sele gimnasiale nici «’ar fi iertată a se 
primi școlari, cari nu sciu unguresce.....

Aceste strigăte, răcnete și urlete, ce 
iesă di de di din corulă foiloră ungurescl 
țl-aducă aminte de „vremile Riciului“, 
cum dică bătrânii noștri, de acele vremi, 
când tote erau puse la discrețiunea unoră 
suflete pline de răutate.

Nu i-ar strica lui ,,K.“ decă s’ar mai 
lăsa puțină de astfelă de năsdrăvenii, căci 
celă puțină ar fi scutită de judecata lumei 
nepreocupate.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Vințulă de joșii, 17 Iulie 1890.

Stimate D-le Redactoră! In Vințulă 
.de josă maioritatea locuitoriloră o for- 
mâză Românii, cari suntă gr. cat. și gr. 
•or. In sine Vințulă nu are mai multă de 
.300 locuitori, der afară de Vință, mai 
suntă două comune în imediată vecină
tate, locoite numai de Români, anume 
comunele SibișanI și Vârperă, cari îm
preună cu Vințulă formeză o comună poli
tică, suportândă astfel mai ușoră poverile, 
avendă ună singură primară comunală 
și ună notară. Destulă, că Românii din 
aceste trei comune, în numără de 600— 
700, pote și mai bine, din lipsa de omeni 
vrednici și cu tragere de inimă, au că- 
dută în mare miseriă. Aici n’a fostă 
vorba niol-odată de scolă românescă, deși 
scola de stată din Vințu este plină de șco
lari români, cărora nici religiunea nu li-se 
propune în limba lorii maternă, nu pentru- 
că n’ar ave cine, ci pentru-că nu-șl bate 
nimenea capulu cu astfelă de lucruri. 
Preoții noștri de pe aici suntă cu multă 
mai nepăsători decâtă să se ocupe cu 
astfeliu de lucruri. Nepovățuită de ni
meni, în decursulă deciloră de ani po- 
porulă s’a demoralisată, nu mai scie de 
scolă, de biserică ; în dile de sărbătore 
elă petrece timpulă în cârciumele Jida- 
niloră, cari de când au începută Ro
mânii a-i protegia, se îmbogățescă mereu; 
cei mai de frunte locuitori și proprietari 
români de odinioră, astăcjl suntă jelerl 
fdilerî) la jidani, cari au venită aici cu 
straița în bâtă.

Multă a contribuită la acestă de
cadență următorea nenorocită împreju 
rare:

Românii gr. or. din Vințulă de joși 
neavândă o biserică a loră, s’au folosit' 
de biserica gr. cat., așa că odată sluja 
în biserioă preotulă gr. cat., odată celă 
.gr. or. Cu timpulă însă pe preotulă gr. 
cat. îlă ajunse neputința bătrânețeloră, 
er credincioșii gr. cat. rendă pe rendă 
au începută a se împuțina, astfelă, că 
astădl cu totulă să mai fiă vre-o 20 fa- 

fome. Nu a putută fi deprinsă, nici for
țată să mănânce și niol să bea.u Pro
babilă a fostă acestă animală fabulosă 
ună Mandrill seu altă maimuță.

In cosmografia lui Munster fig. 70 
ne arată diferite figuri ciudate de omeni, 
„oarl — dice Megensberg în 1st. nat. a 
sa — nu se tragă din omeni adevărațl, 
nici nu au sufletă omenescă, îșl împăre- 
châză copiii loră proprii, semănă cu mai
muțele și pisicile de mare, și nu se 
tragă dela Adam, de-drece suntă ani
male curiâse, ce a creată Dumnecjeu cam 
în chipulă omului. “

Intrega ilustrația este o copiă des
pre minunății omeni ai Indiei, despre 
cari Pliniu în a 7-a carte a sa de 1st. 
nat. cjice: „Pe unii munți se găsescu 
ună felă de omeni, ce au capă de câne, 
se îmbracă în piele de animale sălbatice, 
în looă de vorbă latră, suntă provăcjuțl 
cu gfiiară și trăiescă din vânată și prindă 
pasări. “

Ktesias afirmă, că pe timpulă lui ar 
fi esistată peste 120,000 de aceștia. De- 
asemenea după densulă ar fi existată 
ună felă de omeni, monopecjl, cari în- 
.tr’adevără aveau ună singură picioră, cu 

milii. Acum credincioșii gr. orientali fi- 
indă în majoritate, cu dreptă deplină 
au pretinsă, ca și biserica să fiă a loră. 
Din acesta s’a născută ună procesă, care 
a mistuită totă averea bisericescă a am- 
beloră confesiuni. In fine, prin sentința 
Curiei reg. din Budapesta, s’a decisă, că 
biserica e proprietatea Româniloră gr. 
cat. din Vințulă de josă, er Românii gr. 
or. pentrg. contribuirea la reparaturile și 
renoirile bisericei au primită o desdau- 
nare de 2000 fl. cu scopă de a-șl edifica 
biserică deosebită. Acesta s’a întâmplată 
pe la anii 1870—1875. Insă de atunci lu- 
crulă stă baltă, nu mai cliee nime ni- 
mică, ci mereu se întâmplă neînțelegeri 
și huli curl din partea unei confesiuni în 
contra celeilalte, astfelă că, când cele- 
breză cultulă divină bătrânulă preotă 
gr. cat., celoră de confesiunea gr. or. le 
este interdisă din partea superioriloră 
loră a întră în biserică, și dimpreună cu 
preotă cu totă îșl petrecă timpulă pe 
strade, așa că indiferentismulă față de 
biserică e generală, atâta din partea gr. 
orientaliloră, câtă și din partea gr. ca- 
tolicilorO, cari nu au preotă, care să-i 
lumineze și deștepte întru iubirea legei 
și bisericei străbune, așa că în cele mai 
multe cașuri din lipsa de pâne și de 
vină nici nu se celebreză sfânta liturgiă.

Astfelă Românii din Vințulă de josă 
facă cestiune de confesionalismă și se 
certă între sine, urmarea este demora- 
lisarea și orescerea indiferentismului și 
răcirei ambeloră părți față cu biserică, 
de o parte, er de alta ridicarea Jidovi- 
loră la putere și — ceea ce e mai tristă 
— totala stagnare culturală a Români
lor u șPiînflorirea scâlei de stată, care 
urmăresce stingerea și distrugerea națio
nalității nostre.

Videant consules!!!
Terentilu.

Lumina electrică la Sinaia.
Cetimu în „Timpulu":
Duminecă, precum fusese hotărîtă, 

s’a Inaugurată instalarea luminei electrice 
la Sinaia. Succesulă obținută a fostă de
săvârșită. Cele două-cjecl și patru de 
lampe electrice de sistemă Siemens din 
Viena dau o lumină constantă, alburiă 
și nesupărătore ochiloră. Fiă-care lampă 
are puterea a doue mii de lumini. Costulă 
întregă t:lă instalărei e de 45 mii de lei, 
cari se voră plăti în timpă de c ncl ani, 
er prima rată se va plăti peste două 
cjile, adecă la <j6ce dile după reușita 
primei experiențe. Condițiunile contrac
tului au hotărîtă, că trebue să se chel- 
tuescă pe (fi o tonă de cărbuni; ceea ce 
se va consuma peste acestă cantitate, se 
va plăti deosebită. Aceeași instalațiă 
Siemens funcționeză și la palatulă Peleșă

care fugeau însă cu o iuțelă forte mare. 
Aceștia s’ar fi numită încă și Sciapocll, 
pentru-că pe căldură mare se puneau pe 
spate și se apărau cu umbra piciorului. 
Aceștia să fi locuită în apropierea Tro- 
glodyțiloră, la vestă de aceștia, din oarl 
unii trăiescă fără capă și ochii îi au pe 
umeri.

*
Amă pută cita ușoră, cu ajutorulă 

cărților vechi de Istoria naturală, un nu
mără și mai mare de animale fabulose din 
lumea poveștiloră; credemă, că cele 
menționate ajungă spre a documenta, 
că Istoria naturală în ultimii trei secoll 
nu numai că ne face cunoscute unele 
animale necunoscute nouă, ci a contri
buită încă a curăți Istoria naturală de 
acele animale fabulose strecurate prin 
poveștile din vechime. Cum-că acestă 
din urmă punctă a fostă perfectă satis
făcută, ni-o dovedescă tratatele moderne 
de zoologiă, în cari diferite ani - 
male citate mai susă, strălucescă prin 
absență.

lordanu Bogdanii,
licențiată în farmacii. 

și a costată suma de 2000 de lei. As- 
pectulă Sinaiei la lumina electrică este 
fermecătoră; bulevardulă Grhica, parculă 
hotelului Caraimană, aleele, ce ducă la 
Peleșă, vilele cochete, castele, sub 
raclele luminei electrice suntă feerice ; ra
dele acestei dulci lumini se resfrângă pănă 
în depărtare de piscuri, pe văi, pe co
paci și pe potecele misteriose și încântă- 
tăre ale Sinaiei. M. S. Regele a fostă 
încântată de înfățișarea, ce da lumina 
electrică Sinaiei și a exprimată satisfac
ția sa d-lui Blaramberg, pe care l’a oprită 
la dejună în castelulă Peleșă.

De acum der încă ună nou farmecă 
pentru Sinaia.

OoziTrocări-
Membrii despărțământului VI ală 

„Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului ro- 
mână“, precum și toți aoeia, cari se in- 
tereseză de înaintarea scopului associa
țiunei nostre, suntă invitați a se întruni 
în adunarea generală, care va ave locă 
în comuna Hondolă la 10 Augustă st. 
n. a. c. la 10 ore a. m.

Deva, 23 Iuliu 1890 st. n.
Dr. Ales. L. Hosszu Ioane Papiu

notară. direct.

Despărțemântulă ală X-lea ală „Asso
ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului românău îșl 
va ține adunarea generală anuală în 3 
Augustu n. c., la 3 ore d. p. în Aghi- 
reșiu.

La acestă adunare suntă invitați cu 
totă respectulă toți membrii Associa
țiunei aflători în teritoriulă despărță
mântului, precum și toți aceia, cari se 
intereseză de cultura poporului română.

Din ședința comitetului desp. X ți
nută în Clușiu la 23 Iulie 1890.

Dr. Gregoriu Silașl Basiliu Poftoba
direct, desp. actuariu.

Dare de semă.
La petrecerea de veră dela 20 Iulie 

st. n. a. c. din MonorQ, arangiată în fa- 
vorulă fondului înființândei școle de fe
tițe în Monoră, a luată parte ună pu- 

i blică numărosă și alesă. Multă efectă 
j au produsă amabilele ddmne și domni- 
[ șore cu pitoresculă loră costumă națio
nală, purtată de o însemnată parte din 
femei. Suma incursă în totală a fostă 
de 101 fl. 50 cr. v. a. Soădendă chel
tuielile în suma de 49 fl. 56 or. v. a. a 
rămasă ună venită curată de 51 fl. 94 
cr. v. a., care sumă s’a alăturată la suma 
adunată în anii trecuțl totă pentru acestă 
scopă.

Pe lângă taxele obicinuite au bine
voită a contribui prin solvirl benevole 
și suprasolvirl următorii d-nl: George 
Șandoră 5 fl., Petru Neagoșă 3 fl., 
G-eorge Târnăveană 1 fl. 90 cr., Toma 
Furdui 1 fl. 20 cr., Basiliu Mera 1 fl. 
20 cr., Elie Cincia 60 cr., Ionă Bilegană 
60 cr., Iuliu Crainică 60 cr., Vasilie 
Baciu 60 cr., Samuelă Graeser 19 cr. 
și Zahariă Bulbucă 10 cr.

Comitetulă mulțămesce acestoră 
d-nl pentru suprasolvirile loră, er între
gului publică pentru căldurosa partici
pare la petrecere. Comitetulu.

Logodnă. D-lă Basiliu lama, juristă 
de anulă ală IV-lea, s’a logodită în 17 
1. o. cu d-ra Maria JDoboi din Hațegă.

DIVERSE.
Balonulii cu cârmă. Inventatorulă 

balonului cu cârmă, oficerulă francesă 
Renard, a inventată ună motoră elec
trică în dimensiune mică, cu putere de 
70 cai. Motorulă cântăresce numai 490 
chilograme și pote lucra 10 ore. Ges
tiunea cârmei balonului a făcută prin 
acesta ună mare progresă.

Imposituld asupra omeniloru neînsu- 
rațT. Senatulă statului Caracos (America) 
a adoptată impositulă pe omenii neîn- 
surațl. Toți omenii neînsurațl, cari voră 
ave mai multă de 35 de ani, suntă vi
dați de acestă lege. Impositulă e de 1 
la sută asupra venituriloră pănă la 
25,000 franci și de 2 la sută asupra ve- 
nituriloră, cari trecă di aAsti sună 

Produsulă acestei dări va fi afectată a 
favorisa imigrațiunea și colonisarea țârei 
cu străini.

Camăta în Rusia. O nouă lege îu 
contra cametei prevede, că oamăta este 
ună delictă, care pote să aducă după 
sine transportarea în Siberia; ea speci
fică, afară de asta, că împrumuturile 
făcute în conditiunl ușurare voră fi de
clarate nule și neavenite.

Șuvițe de p6rîi presidential ii. Există 
la Washington o colecțiă forte curiosă; 
o seriă de șuvițe de pâră, luate dela toți 
președinții, cari au urmată dela Was
hington, bine înțelesă și a acestuia. De 
unde vine obiceiulă d’a se păstra aceste 
relique? Nimeni în Statele-Unite nu scie. 
E numai o tradițiă, care se respectă.

m u

ZsT ecrolog,TjL_
Subsorișii, în numele loră și ală nu- 

măroșiloră consângeni, amici și cunos- 
cuțl cu adâncă durere aducă la cunos- 
cință încetarea din vieță a iubitului sociu 
de căsătoria, unchiu, vâră și ginere Ab- 
solonfl Șiarlea, parochă gr. cat. în Sebeșă 
și protopopă ală tractului de același 
nume, care în urma unui morbă înde
lungată, Luni în 21 Iuliu st. n. 1890 la 
6 ore după amecfi, împărtășită cu s. sa- 
oramente ale moribuncfiloră, și-a dată 
blândulă său sufletă în mânile Creato
rului în ală 58-lea ană ală vieței și ală 
34-lea ală preoției.

Rămășițele pământescl se voră în
mormânta după ritulă s. biserici gr. cat. 
Miercuri în 23 Iuliu 1890 la 3 ore după 
amedl, din casele d. Teodoră Onișoră, în 
cimiteriulă parochială din Blașiu.

Blașiu, 21 Iuliu 1890. — Basiliu 
Aronă, parochă gr. cat. în Velță. Ve
ronica Aronă n. Vladă. ca socrii. Ana 
Șiarlea n. Aronă, ca soțiă. Iuliana Raica 
n. Șiarlea, ca soră. Vasiliu Raica, ca 
cumnată. Isidoru și Ioană Raica, ca ne
poți.

*
Iuliana Dragoșiu născută Săcuiu, soția 

preotului din Sân-Mărgita, după ună 
morbă îndelungată în 21 Iuliu a. c. s’a 
mutată la cele veclnioe lăsândă în vă
duvia pe nemângăiatulă său soță Gre- 
goriu Dragoșiu cu 5 copii micuți.

Cursulti la bursa de Viana

din 25 Iuliu st. n. 1890.
Bancnote romanesci Oump, 9.19 Vând. 9.2
Argintă românescă • n 9.16 H 9.19
îîapoleon-d’orl - - - M 9.19 M 9.21
Lire turcescl - - - n 10.45 n 10.50
Imperiali .... M 9.43 r 9.48
GalbinI M 5.44 n 5.49
Scris. fonc. „ Albinau 6% n 101.— M —.—

5°/ n n n u Io M 99.50 —.—
Ruble rusescl - - . M 135.'/, H 136.'/.
Mărci germana - - >1 —.— 11 —.—
Discontulă 6—-8% pe ană.

din 24 Iuliu st. n. 1890.
Renta da aură 4% ...... 102.15
Renta de hârtii 5u/0................ 100.15
Imprumutulâ căiloră ferate ungare - 

aurii HG.—
dto argintii ...... 97.70

Arnortisarea datoriei căiloră ferate de
□stă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Arnortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii u.igare (2-a emisiune) - - —.—

Arnortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - 112 25 

Bonuri rurale ungare ..... 89.20 
Bonuri croato-slavone ..... 104.25 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă ....... —,— 
împrumut ulii cu premiulii ungurescă 139.90 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtii austriacă .... 88.45
Renta de argintii austriacă .... 89.55
Renta de aurii austriacă ..... 109.— 
LosurI din 1860 ....... 140.25
Acțiunile băncei austro-ungare • - 982.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 349.75 
Acțiunile băncei de creditii austr, - 304.50 
Galbeni împărătesei-......................... 5.49
Napoleon-d’orI...................................9.20'/,
Mărci 100 îinp. germane .... 56.821/, 
Londra 10 Livres sterlinge .... 116.20

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Sosirea si jjtarsa trenurilom in Brasovii.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta
Trenulii de persone: 10 ore 32 minute sera. 
Trenulii accelerații: 2 ore 43 minute după amedl. 
Trenulii omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:

Trenulii de persone : 5 ore 30 minute dimineța. 
Trenulii accelerată : 2 ore 33 minute după amedl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța. 
Trenulii accelerată: 2 ore 23 minute după amedl. 
Trenulă omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovii:

Trenulă accelerată: 2 ore 13 minute după amedl.
Trenulă de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului postal'd și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu ^iarulu nostru până acuma.

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

♦

binevoiescă

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

fi. 
fi. 
fi.

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

3
6

12
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ABONAMENTE
„GAZETA THAnSILVAniEr*

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni.
luni. . .
anu .

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
und ană....................................................

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Ăustro-Ungaria:
anu................................................................2
șese luni.........................., ... . 1
trei luni...............................................

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

fl. -
11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/6

Qwooooooj

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890.

SBudapesta—Snre«£®alh& P'redeaiss—® mtageestsa
Trenu 
aooole- 

ratti.

Trenu TrendeTreude
----- per- 

sdne
accele* 

rații per- 
adne

Trenă 
accele
rată

Trnnu 
de 

pers.

TL'renu 
accele
rații.

Tren dai 
per- 
o6na

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Qradea-mare
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin 
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.1ă

Ciușiu

ApaJhida
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulu 
Aiud

de susft

Teinșu I
I

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfalău
Homorodă
Augustinu
Apața
Feldidra

Brașovii
TimișH
Predealu

Bucuresci

4.26
4.58

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

l

9.05
9.35

T renii 
de pars 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9.56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

113c

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Bucuresci
( £®r®diealii
. Timișii

1 Brașovii ,
! Feldidra
Apața

l Augustinii 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigiiișdra

> Elisabetopole
l Mediașâ

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelu

Teiușu

Aiudă 
Vințulti 
Uiora 
Cucerdea
Glnrișu 
Apahida

Ciușiu

I

I
1

I
I

de ansă

Nădășelfl
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezo-Telegd

I 
Oradea-mare <

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

I

w

X
X

B.-Pesta-Ara<liî_Teiiiș Teiuș-Aradti-B.-Pesta Copsa-micft - Sibiiu
Trenu Trenu Tranu I 
accele
rații.

do 
pers.

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
6.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11

8.40
1.40

i

4.10
4.50
5.50

4. -
4.44
5.20
5,47
6.35
8,12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.62
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.45 
”9712

9.41
10.17
10.32
11.04
11.30
11,5]
12.27

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.64
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd I 
(

Glogovațâ 
Gyorok 
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava

8.—
2.-
4.20
8.10 

►,-2.20 
32.34 
s3.05 
1-3.23 
s3.39

10.50 3.25

Sibiiu
Ocna 
Ldmneșil 
Șeica mare 
Copșa-mică

Copșa-inlcă
Șeica mare 
Ldmneșă
Ocna
Sibiiu

Sibiiu-

Tr. do p. T. do p. ll’r. om"

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12.29 8.59
6.10 12.52 9.23

Tr. omn. Tr. de p, Tr. do p.

7.35 4.34 9.50
8.02 4.58 10.14
8.30 5.25 10.40
9.05 5.55 11.10
9.34 6.?;u 11.35

Trenu 
accele

rații.

Tranu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.|

iTeiuși
Alba-Iulia
Vințulâ de josu
Șibotâ
Orî.știa
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica

a
Gurasada
Zamu
SoborșinU
Berzava
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

4.51
5.27
5.44

-6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38 
12.10'
4.47

8.15
11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.33
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

9.40
1.02
5.27
5.50
6.021
6,23
6.34
6.52 1111
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.ol

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.5Ș

Simeria (Piski)-]Peitr®ș©KMj Petroșenl-Siineria(Piski)

1.35
1.59 Soborșină
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40

Zamă
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
ȘibotU
Vințulti de josă
Alba-Iulia
Teiușfl

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

T. d. p. 1?, omn.
7.17 11.28
7.54 12.12
8.45 1.08
9.39 2.03

10.37 2.51
11.26 3.30
12.- 4.02

T. omn.

3.50
4.32
5.20
6.15
7.03
7.43
8.15

Aradii—Timigwra

Aradu
Aradulă nou
Nâmeth-Săgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05

IHureșu-^udoșâ-ttistrița ®5strfya-Mureșu-&udoș1lii

Arad ii

Szolnok
Budapesta

Viena

Petroșeni
Banița 
Orivadia
Pui
HațegH 
Streiu
Simeria

T. omu. T. omn.
6.05 10.42
6.45 11.23
7.26 11.57
8.07 12.33
8.51 1.19
9.41 2.09

10.20 2.47

_L45
6.05

Cucerdea -OșeriBeiu 
Btegliâuuiii s&§escâ

Cucerdea
, Cheța 
j| LudoșU 

j M.-Bogata 
. lernutâ
' Sânpaulti
1 Mirașteu

Oșorheiu

T. omn. Reghinul-săs. 
4.03 
4.49'
0.24
6.04
6.43
7.28
8.—

Tr. dc p.

“2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

“7.25

Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

~~

Tr. omn.

2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

StegbinuSu săseseu-
OșoH’Sieiu-Cucerdea

Tr. omn.

MurășU-Ludoșă
ȚagU-Budatelecu
Bistrița

Nota:

jT. omn.|| =------
4. — | Bistrița

”§781 Tagd-Budatelecâ
9 59 Murășă-Ludoșfi

Numerii îucuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

Reghinul-săs.

Oșorheiu j
Timișora—Aradu Mirașteu 

Sânpaulîi 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

T. omn. T. omn. T' omn. T. omn-
6.18 4.18 Timiș6ra 6.30 1.10
6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.597.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.197.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
7.56- 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
8.14 6.06 Aradulti nou 9.09 3.41
9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Turda-fâbirișiiGbirișu—Turda

Ghirișd 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.40|
Turda 8.— 11.10 4.10 9.50 Ghirișd 6.25 10.- 3-1

Sighișor a—Odor lieiu Odorheiu—Sighișora
Sighișdra
Odorheiu

11.25 Odorlieiu11.25 31——-
7.49 1.5ol Sighișdră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. dc p.

8.25
10.—
_5.54

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

Tr. tic p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simieria (Piski)-Unied

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. o mu.

4.—
4.21
4.50

VJnied.-Simeria (Pisk.).

Unieddra
Ierna

10.52 5.28 Simeria
8.40 2.45

9.25
9.51

10.10


