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Brașovu, 31 Iulie st. v.
Cu tâte obiecțiunile, verbale 

nu-i vorbă, ridicate de Rusia prin 
ambasadorulu sSu din Constanti- 
nopolb, d. de Nelidof, și cu tote 
protestele Serbiei și Greciei făcute 
prin trimișii lord plenipotențiari 
din capitala Turciei în contra în
ființării episcopatului bulgară în 
Macedonia, Porta a înmânată exar- 
hului bulgară bei ațele, prin cari 
se instituescă trei episcop! bulgari 
în Ueskiib, Kopriilu și Ochrida.

Faptulă înființării episcopatului 
bulgară în Macedonia a făcută 
sânge reu în Rusia, mai alesă după 
nesuccesulu pașiloră întreprinși de 
ambasadorulă rusă în acestă ces- 
tiune. Der mai multă, a reînviată 
rivalitatea dintre Șerbi și Bulgari, 
care a și provocată în Țilele aceste 
o demonstrațiă în capitala Serbiei 
în contra Bulgariloră.

E vorba de îfleetingiilă macedo- 
sârbescu, ce s’a ținută în Belgradă. 
In acestă meetingă s’a accentuată 
tendința Bulgariloră de a desna- 
ționalisa și a nimici elementulu 
serbescă din provinciile turcescl 
europene, contopindu’lă în elemen- 
tulă tartaro-bulgaru ; au fostă nu
miți Bulgarii „tirani", în contra 
cărora trebue se lupte Sârbii cu 
risiculu vieții. S’au mai acusatu 
autoritățile turcescl, că persecută 
elementulă serbescă și Bulgarii 
că au făcută pactii cu propagan
diștii catolici și protestanți.

Nu putemu sci, întru câtă 
aceste acusări suntă temeinice, 
pentru-că în nici ună raportă ală 
cțiareloră despre decursulă meetin- 
gului nu vedemă se fi citată vor
bitorii fapte, care se adeverescă 
acusațiunile ridicate în contraBul
gariloră și autoritățiloră turcesc!.

Deocamdată putemă semnala 
scirea, ce ni-o împărtășesce „Pol. j 
Corr.“, că guvernulă serbescă s’a 
și adresată cătră Patriarchulă ecu
menică din Constantinopolu, însăr- 
cinându-lă să numescă episcop! sâr
besc! în Macedonia.

Ceea ce dă o deosebită însem
nătate acestui meetingă, este te
legrama ce s’a trimisă Țarului Ru
siei, făcendu-se apelă la puternica 
sa protecțiune.

Ce atitudine va lua Rusia în 
acestă cestiune, când i-se cere a- 
jutorulă din partea Serbo-Macedo- 
neniloră invocându-se politica ei 
tradițională de a fi „protectorea 
credinței și a ortodoxiei*1, e greu 
de spusă în acestă momentă; der 
atâta se p6te Țice, că cestiunea 
acesta va produce negreșitu în 
Rusia ferbere, care ar pute sili 
pe Țarulu se iasă din reserva de 
pănă acum. Scimă din trecută, 
că Țarii Rusiei n’au râmasă sureji, 
când s’a făcută apelă de cătră 
popdrele dela Balcani la protecția 
și ajutorulă loră.

De aceea nu trebue se ne 
prindă mirarea, că Porta e ore- 
cum îngrijată de resultatulft finală, 
la care ar pute duce cestiunea 
instituirei episcopiloră bulgari în 
Macedonia.

Astfelă o telegramă din Con
stantinopolu ne spune, că îndată 
după trimiterea berateloră și con
trară sfaturiloră ce i-le au dată 
unele puteri, Pârta a adresată la 
Petersburg o telegramă, motivându 
darea berateloră cu aceea, că ces
tiunea loră e o cestiune curată 
internă și că Pdrta n’a fostă in- 
fiuințată nici de nota bulgară dela 
16 Iunie, nici de tripla alianță și 
de Anglia, ci liotărîrea sa de a 
le da e anteridră notei bulgare și ' 
de altmintrelea aceste berate au 
fostă cerute altă-dată chiar de 
Rusia. Porta esprimă speranța, că 
raporturile dintre Rusia și Turcia 
nu voră fi turburate din causa 
acesta.

Decă e adevărată, că Pârta a 
adresată guvernului rusă o ase
menea telegramă, atunci ea a 
săvârșită o mare greșelă și pă
rerea generală în Constantinopolă 
e, că prin asemenea pași mai 
multă îș! strică. Căci decă darea 
berateloră e o cestiune interidră, 

nu e nevoiă de a motiva, ori mai 
bine cțisu de a se scusa înaintea 
unei puteri streine de măsurile ce 
le ia unu guvernă în interesulă 
liniștei și păcii interne.

Scusele Porții voră încuraja 
.guvernulă din Petersburg și în locă 
de bune raporturi se potu nasce 
încordări, care potă fi fatale pen
tru pacea și liniștea, de care e atâta 
nevoiă în Peninsula balcanică.

Gestiunea armenă.
Patriarchulă ortodoxă armenii Kho- 

ran Așikian, în contra căruia au fostă 
îndreptate demonstrațiile din dilele tre
cute în biserica patriarchală din Kum- 
Kapu, șl-a dată demisiunea în manile ma
relui viziră Kiamil-pașa. Patriarchulă îșl 
motiveză hotărîrea sa de a demisiona cu 
aceea, că oțărîrea poporului armenă a a- 
junsă ună punctă, care’i reduce la zero 
influința sa și’lă împedecă d’a esercita 
vr’o autoritate, din care causă elă nu 
mai pote lua asupră’șl nici o responsa
bilitate. Patriarchulă a rugată pe marele 
viziră se’i presinte Sultanului petiția sa 
de demissionare, dăr marele viziră a ce
rută patriarchului să schimbe forma pe
tiției, deorece, cum e compusă în ter
mini de gravamine, nu i-o pote presenta 
Sultanului. Patriarchulă a retușată orl-ce 
schimbare și’i trimise vizirului vorbă, că 
decă nu’i presintă Sultanului cererea sa, 
va găsi alte mijloce, să i-o înmâneze. 
Atunci Kiamil-pașa trimise petiția la pa
iață. Pănă acum nu s’a primită demi
siunea patriarchului. Peste totă, cestiunea 
armenă îi pricinuesce Porții necontenită 
perplexități.

Episcopii bulgari în Macedonia.
Beratele pentru episcopii bulgari 

nou instituițl în Macedonia, cari voră 
ave reședința în Ueskiib, Ochrida și Ko- 
prulu, au fostă înmânate Exarchului 
bulgară din partea Porții, cu tote obiec- 
țiunile făcute de Rusia, Serbia și Grecia 
în contra acestei instituiri. Deodată cu 
scirea acesta despre înmânarea berate
loră, se anunță din capitala bulgară și 
demisiunea Patriarchului ecumenică, pro
babilă că din causa resolvării cestiunei 

episcopatului bulgară în Macedonia' în 
favdrea cererei guvernului bulgară, în 
contra cărei resolvărl protestase și Pa
triarchulă.

„Frontu cătră Franța. “
Sub acestu titlu a apărutu în 

Amsterdam, sub pseudonimulu „ Al- 
degonde11, o broșură, care e che
mată a dovedi, că guvernulu Țeri- 
loru de josu n’ar pute face altceva 
mai bunu, decâtu să se alăture câtu 
se pâte mai curândă la alianța triplă. 
Pentru alianța cu Germania aduce 
autorulu urmatorele motive :

Germania e’nrudită cu noi, cu po
porală germană ne potrivimă mai multă 
în năravuri, în caracteră și în modulă 
de a privi vieța. și multe din cele mai 
însemnate interese germane mergă pa
ralelă cu ale nostre... A mai mări încă 
puterea triplei alianțe pote fi numai onori
fică pentru Țările dejosă. Poporulă nostru 
și guvernulă nostru trebue deci să de
clare cinstită și sinceră, fără reservă și 
bărbătesce, cu inimă deschisă, că in răs- 
boiulă celu apropiată vremii sie mpărțimă cu 
poporulă germană înrudită cu noi suferința 
și bucuria. Prin acesta primimă garanțiă, 
că învingendă Europa centrală, indepen
dența udstră rămâne neatinsă; der tot
odată lucrămă la realisarea unui scopă 
mare, și anume, la împedecarea unei nă
văliri panslaviste în Europa, adecă a nă- 
vălirei barbariei în Europa... Mergendă 
Germania mână’n mână cu Țările de 
josă, o altă urmare va fi, că operațiunile 
francese trebue se se restringă pe teritoriu 
francesă și deciderea pe ună câmpă de 
bătaiă va fi în Frauța nordică ori în 
Belgia. Atunci e în totă casulă cu ne
putință ca, precum de obiceiu se ad
mite aci, îndată după isbucnirea răsbo- 
iului să se concentreze o armată francesă 
în partea ostică dela Nordbrabant. In 
scurtă, prin alianța nostră cursulă eve- 
nimenteloră s’ar regula în modă natu
rală și forte avantagiosă pentru noi.

SCIKILE piLEL
Procesulu de pressă alu „Gazetei 

Transilvaniei11. Directorulă și redactorulă 
responsabilă ală foiei nostre, Dr. Aurel

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Șorecii din Hameln.
Originea, nascerea și aparința mul- 

toră popore pe scena lumei istorice de 
comună se vede a fi învălită în dre-care 
mită, legendă și poveste. De sigură pen
tru aceea, că pe acelă timpii de forma
țiune în rassă și ginte — seu în stată — 
omu nefiindu, înțelegeam omă contimpo
rană, care anumită să fi scrisă istoria 
acelui poporă seu rassă, posteritatea mai 
dinedee, în lipsa unei istorii de pe acelă 
timpă, a fostă împinsă a scorni câte și 
mai câte povești, unele mai absurde ca 
altele, cu privire la acelă timpă stră
vechi u.

In ăstă punctă de vedere, popdrele 
cele mai de frunte, ce au trăită ori tră- 
iescă — întărescă aserțiunea de mai 
susă.

Grecii, Egiptenii, Galii și Romanii, 
— apoi Rușii, Slavii în genere ; Arabii, 
Turcii ne dau destule fabule și mituri, 
când începemă cu studiarea timpului loră 
așa disă eroică.

Nu mai multă, chiar și originea 
omului la multe poporă se arată răs
frântă în așa disele tradițiunl ori cre
dințe religiose naționale.

Cum s’a formată omulă, fiă-care po
poră vechiu s’a cugetată în dreptă să 
ne spună: în resumată, tote admită nas
cerea seu originea aceluia dela o Putere 
preesistentă și mai perfectă decâtă den- 
sulă. Suntă însă acestea lipsite de spiri- 
t-ulă fabulei ?

Cu ivirea creștinismului au căzută 
însă acele fabule de creațiune. Grecii și 
Romanii le părăsiră ; ei ca creștini adop
tară credința în creațiunea omului după 
cum o spune Biblia...

Așa cade și minciuna în fața ade
vărului istorică.

Sașii din Ardelă, cu venirea loră 
aici — carea venire nu e din timpurile 
lui Noe, ci din timpurile forte apropiate 
ale istoriei lumescl — n’au putută să nu 
vină aci, fără a nu lăsa să se dică și 
despre a loră „aparițiune în acestă țărău 
o fabulă seu poveste destulă de comică 
și bizară ! Mitulă stă într’aceea, crecjen- 

du-se adecă, că Sașii au fostă aduși de 
cutare Spiritu pe sub pămentă cu cetera 
(lăuta) din țările Flandria și Sacsonia, 
și de odată numai s’au vădută că iesă 
la ivelă în Transilvania!...

Ună poetă germană, cu numele Iuliu 
Wolff, are o poemă, întitulată: „Der 
Rattenfănger von Hameln*. (Prindătorulă 
de șărecl dela Hameln.)

Veți vede, cum acestă poemă tra
gicomică este o plămădelă a fabulei 
despre poporulă săsescu cu venirea sa 
aici !

In „Rattenfănger din Hameln11, nu 
e personificată în fondă decâtă deulă 
națională OdinfOanli, Wondhank-Dunar) 
care conduce sufletele în o mare seu 
deală, ce se închide peste ele, de nu 
mai potă eși — după antica credință 
germană. In fluerulă musicantului e per
sonificată puterea seu sborulă morții, 
ce’lă face prin lume; șărecii suntă su
fletele muritoriloru, deore-ce pe cum 
Elinii personificau . sufletulă prin vre- 
ună fluture, liliacă ori pasăre, ăstă modă 

personificau Germanii sufletulă prin „ună 
șoreceu.

Eroulă acestui poemă ală lui Wolff 
este ună lăutară, ună artistă, care se 
privia a ave puterea demonică seu a 
fostă chiar Demonulă, și care popora- 

■țiunei i-a făcută multă bine, și i-a fă
cută multă rău. Intâiu mântui comuni
tatea de șorecl, der în urmă îi răpi 
copii.

„Docil nirgends gibt es in Archiv 
l('ur Forsclier was und Finder, 
Als dass ein Peifer kam und rief 
Die Ratten und die Kinder11.

A fostă deră ună lăutară cu spi- 
litu, uuă talentă musicală și nimica alta. 
Și fantasia poporală l’a făoută pe acesta 
să sufere multe și l’a făcută obiectulă 
legendeloră uimităre.

Cercați, ca să vă asigurați cum dau 
talentele mari destulă materială întru 
inventarea de fabule și mituri la deo
sebite popore. Ună asemenea mită are 
fericirea a purta la numele său și Mu- 
sicantulă din Hameln!

Adecă poporulă l’a eternisată în
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rită", pe care-lă laudă multă foile de 
specialitate maghiare. Cetindă prefața 
acestui opă, ne convingemă, că d-lă Br. 
Ursu de Margine a introdusă stupăritulă 
rațională la școlele grănițerescl și se 
vede, că acestă bărbată a ajutată pe 
d-lă Degană la perfecționarea sa în stu- 
părită. Servâscă acesta de avisă altoră 
autorități școlare române și d-loră învă
țători români! — Georgia JAunteanu.

** *
0 datină oreștinescă. Ni-se scrie: Intre 

poporulă română din jurulă Reghinului 
esiste acea lăudabilă datină, că cu oca
siunea târgului, mai cu sâmă de vâră, 
mulțime de femei cară apă prin crașă 
și la târgă, adăpândă în cinste pe cei 
însetați în credința, că o facă acesta 
pentru odihna sufleteloră celoră repau- 
sațl. Lucru întru adevără creștinescă. In 
apropierea locului unde se ține târgulă 
nu se află nici fântână, nici apă curgă- 
tore, și câte mii de omeni nu’șl alină 
astfeliu setea în căldurile tropice de 
acum!

❖ î'S
Seoerișulă în părțile Hațegului, după 

cum se scrie de acolo, s’a terminată, 
dândă o recoltă pe deplină mulțămitâre. 
Cucurudulă însă, care este articululă 
principală pentru acelă ținută, e în pe- 
riculă de a se usca cu totulă din causa 
secetei. Viile, pe unde n’au fostă bătute 
de ghiață, asemenea promită recoltă îm
belșugată, însă numai dâcă seceta nu va 
dura multă.

** *
Camera advocațiloră din Alba-Iulia 

aduce la cunoscință publică, că sentința 
de sub Nr. 80 din anală 1890 a eșită 
din vi gore și advocatulă Nicolae JBarHu 
este reintegrată în esercițiulă funcțiunei 
sale de advocată.

*❖ *
Desființarea baniloră de colegii. S’a 

publicată disposițiunea luată de minis- 
trulă Csaky, că din anulă școlară 1890/91 
începândă se desființâză la universitatea 
din Pesta banii de colegii și se prescrie 
o taxă de instrucțiune de 30 fi. pe se
mestru pentru fiă-care ascultătoră or
dinară dela univesitate. Lefa profesori- 
loră se va mări în modă corăspundătoră.

*♦ *
Prinsă de tâlhari. Se scrie din Con- 

stantinopolă, că ambasadorulă austro- 
ungară baronulă Calice a cerută dela 
Portă în numele inginerului din Ungaria, 
Felix de Lerson, o despăgubire de 1000 
punți turcescl. Cu ocasiunea acesta o 
scrisore a lui Lerson cătră ună prietină 
ală său ne împărtășesce următorele: 
„Sunt forte bolnavă, scrie Lerson, ner- 
vosă și cu deosebire la gâtă am dureri 
înțepătore. Nu trebue să uiți, că bravulu 
căpitană de hoți Hassan, ml-a luată în 
totă regula măsura capului meu. La în

Mureșiami, împreună cu colaboratorul^ 
nostru TraianU H. Popii, au plecată as- 
tădi la 3 ore d. a. cu trenulă accelerată 
la Clușiu spre a se înfățișa, Joi, înaintea 
juriului din Clușiu, acusațl fiindă de 
oătră procurorulă reg. sup. din Târgulă 
Mureșului pentru delictulu de agitare. 
Numiții domni voră fi însoțiți dela sta
țiunea Feldioră de d-lă advocată losifu 
Romanii, care vine dela Vâlcele, și care 
a luată asupra sa sarcina de apărătoră.

0 surprindere neașteptată și din cele 
mai plăcute ni-au făcută cu ocasiunea 
acesta bravii noștri frați Români din 
Brașovă și jură. Aflândă timpulă ple
cării directorului și a colaboratorului 
nostru, s’au presentată în biuroulă Re- 
dacțiunei nostre înainte de amedl mai 
multe deputațiuni de cetățeni, precum și 
singuratici cetățeni, poporă și inteligență, 
bărbați și femei, cari li-au urată călă
toria bună și curagiu în lupta pentru 
drepturile poporului română, dicendă, că 
suferințele celoru ce portă acestă grea luptă 
suntu suferințele întregului poporii românescu. 
După amedl, la plecare, au fostă întâm
pinați înaintea Redacției de ună mare 
numără de Români, cari i-au însoțită 
într’ună lungă șiră de trăsuri pănă la 
gară. La pornirea trenului, directorulă 
și colaboratorulă nostru au fostă urmați 
de strigătele de „să trăiâscă" ale frați- 
loră Români, cari erau adâncă emo
ționați.

* + *
încetați din vieță. Nicolae Orășanu, 

scriitorulă satirică plină de talentă, a 
încetată din vieță în săptămâna trecută 
în BucurescI în vârstă de vr’o 56 ani. 
„Tînțarulă", „Nichipercea", „Spiridușă", 
„Draculă", suntă numele diareloră umo
ristice, în care Orășanu a descrisă mo
ravurile timpului după regenerare și a 
biciuită cu o vervă și spirită fără sâ- 
mănă păcatele societății și ale guverne- 
loră. Elă a fostă de mai multe-orl în
chisă pentru scrierile sale — Nuvelistulă 
Leonu Negruzzi, fratele d-lui Iacobă Ne- 
gruzzi, directorulă „Oonvorbiriloră lite
rare1', a încetată din vieță în dilele tre
cute la moșia se TrifeșI din România. 
Leonă Negruzzi a fostă unulă din cei 
mai buni nuvelișl români.** *

Stupară românii premiată la esposi- 
ținnea din Viena. Ni-se scrie: După cum 
oetesoă în „Magyar Meh“ și „Mâheszeti 
Lapok" din Budapesta și în „Meheszeti 
Kdzlony" din Clușiu, d-lă Augustinu De- 
ganv, învățătoru diriginte grănițerescă 
din Vețelă, a obținută din partea juriu 
lui dela esposițiunea din Viena, care s’a 
deschisă în Maiu și se va încheia cu 
finea lui Septemvre a. c., diplomă de 
recunoscință și 2 galbeni imperiali pen
tru obiectele espuse din ramulă stupă- 
ritului. Acestă învățătoră a edată și ună 
manuală sub titlulă: „Cursă de stupă- 

trebarea mea, că de ce este așa de pof- 
titoră de sânge, îmi răspunse: „Acesta 
la mine e cestiune de principiu- Decă vă 
dau vre-unuia din voi drumulă, fără bani 
de răscumpărare, atunci toți s’ar văieta 
că suntă săraci, și voră voi să fiă puși 
în libertate pe de gâba. Cine nu plă- 
tesce in decursă de optă dile — aceluia 
josă capulă. Acesta este principiulă meu 
și omenii ’lă cunoscă. De aceea totă- 
dâuna ei trimită banii la timpulă hotă- 
rîtă.“ ...Forte plăcută, nu e așa? Salută 
pe toți amicii din Pesta și cu tote pă- 
țăniile mele interesante, dorescă să fiu 
acolo. La revedere ! “

* * *
Cumpărare de cai. Consulatulă ge

nerală austro-ungară din Sofia aduce la 
cunoscință, că guvernulă bulgară do- 
resce să cumpere 530 cai pentru armată 
și adecă 100 pentru oficerl, 250 pentru 
cavaleriă și 180 pentru artileriă. Primi
rea definitivă a cailoră va fi în Sofia. 
Ofertele conținândă indicarea timpului 
de furnisare, precum și prețulă și mo
dalitățile vinderei, se voră așterne pănă 
în 22 Augustă n. ministerului bulgară 
de răsboiu, unde se potă vede și singu
raticele condițiunl.

* *
0 sinucidere abia a 4-a oră îndepli

nită. Ni-se împărtășesce de lângă Re- 
ghină, că în comuna săsescă Dedrată 
din apropierea Reghinului, în cJAia de 
l-a Aug. a. c. ună tineră cu numele 
Ioană Olirgă, care trăia în relațiunl ne
iertate cu femeia unui Sasă de acolo, 
dojenită fiindă atâtă dânsulă, câtă și 
amantă-sa din partea rudeniiloră, ca să 
se lase de acestă modă de vieță des
frânată, după-ce acesta li-se păru amân
durora cu greu a-o face, se hotărîră ca 
să moră împreună. Eși deci Olirgă 
înarmată cu revolveră dimpreună cu a- 
mantă-sa afară din sată și aci descărca 
două glonțe asupra ei, în urma cărora 
acâsta și muri îndată. Olirgă neavândă 
acum curagiulă ca și dânsulă să’șl stîngă 
vieța prin glonță, se hotărî a se îneca 
în apă. Acestă încercare însă nu i suc
cese, cad sciindă înota, eși erășl îutregă 
la țărmure. Ajunsă aci, îi veni în gândă 
totuși să cerce cu revolverulă. Slobod! 
ună glonță în peptă, der nu se nimeri 
bine. Se luă deci numai în cămașă, cur- 
gându-i sângele părtu din rana, ce șl-o 
causase cu glonțulă, și merse într’o gră
dină, unde cu o cârpă se spânrlurâ de 
crânga unui prună. Nici acesta nu-i suc
cese, căd se rupse crenga tocmai când 
era să’șl de ultima răsuflare. In fine 
merse lastăpânulă său și punândă mâna 
pe ună ștrângă, cu ajutorulă acestuia se 
spândurâ a doua 6ră în staululă vite- 
loră, succedându’i acum a-șl duce în de- 
nire planulă său condamnabilă.

Corespondența „Gaz. Trans?
Basna, 30 Iulie s. v. 1890.

Când cine-va voiesce a cunosce bine 
obiceiurile unei națiuni, nu trebue să se 
mărginescă a cerceta numai câteva orașe 
și sate prin care trece, și chiar aci nu
mai o singură pătură a populațiunii, ci 
este necesară a străbate, de este posi
bilă, de susă pănă josă prin diferi
tele straturi din cari e compusă ome
nirea. Numai astfelă, și fiindă cu multă 
ateuțiune la tdte, îșl va pute câștiga a- 
devărate cunoscințe de totă ce doresce, 
și nu va căde în păcatulă descrierei false, 
cum facă mulțl călători, cari îșl formâză 
ideia dintr’o singură privire superficială 
și adesea înșelătore. De câte-orl chiar 
cei mai dibaci omeni nu se înșâlă con
duși fiindă numai după aparența lucru- 
riloră .

Cine a visitată satele și orașele din 
România liberă și apoi cele din Ardelă 
și Băuată, de sigură, că judecându-le nu
mai după aparență și-ar pute forma o 
greșită ideie despre civilisația diferită a 
locuitoriloră lor și despre bunul traiu luată 
în generală. Acolo rară se găsescă sate 
mari cu case și grădini spațiose; aici, 
mai alesă satele săsescl, se potă asemăna 
cu orașele regulate și curate, după cari 
urmeză cele românescl ș’apoi cele un- 
gurescl pe trepta cea mai de josă, 
cu câte 3 — 4 biserici mici și să- 
răcăciose: una calvină cu preotulă și 
școla jei, alta catolică cu popa și școla 
ei, alta unitară cu popa și șcdla ei, și eră-șl 
alta, p’alocurea, sâmbotină cu popa și 
școla ei. De sigură, că nici nu pote fi 
altmintrelea, toți preoții și învățătorii 
suntă săraci lipiți și poporulă, presată de 
grele contribuții și divisată la atâția smul- 
gătorl, este și mai săracă. Să nu se mire 
dâră nimenea, că pentru ce Ungurii d’aicl 
suntă mai săraci ca Sașii și chiar ca Ro
mânii, căci e sciută, că la bună-starea 
unui poporă contribuesce forte puternioă 
și religia. Sașii stau mai bine pentru-că 
ei suntă pretutindenea numai d’o singură 
religiă, protestantă cvar getică luterană, cu 
biserici mari șifrumose și cu școle pe câtă 
se pote mai corăspundătore, avândă co
ruri vocale și chiar musice instrumen
tale, pe când la Românii noștri mai în 
tote comunele se vădă câte două bise
rici : una ortodoxă orientală și alta unită 
cu catolicii, fiă-care cu preotulă și școla 
ei. Nu arare-orl între poporulă desbinată 
la atâtea rituri se vede o cârtă și neîn
țelegere păgubitore națiunii întregi. Dâcă 
căpeteniile diferiteloră nâmurl d’aicl ar 
căuta prin tote mijlocele posibile a uni 
poporulă într’o credință și ună cugetă, 
avândă fiă-care nâmă o singură religi- 
une, atunci de sigură starea populațiunii 
de pe aici ar fi mai îmbucurătore.

Prin unele comune mai mari se vădă 
și școle de stată unguresci, cu câte doi 
sâu mai mulțl învățători, cari au misiu-

fantasia sa, i-a cântată noroculă— da- 
rulă, talentulu—și nefericirea sa, carea 
e amică bună cu toți artiștii timpuri- 
loră, ou tâte spiritele estraordinare. Ecă:

„Ich habe durch fahren das weite Land 
Durchfahren dahin, daher,
Und wasaallerwegen vom Gluck ich fand, 
Davon ist das Rânzei niclit schwer, 
Die Blumen am Wege am Himmel die Sterne, 
Die einen verwelkt die andern so feme, 
Mein Herz in der Welt alein
Wer denckt lioch dein?“
Lăutarulă din Hameln este mai multă 

o personă legendară și legendară este 
cânteculă despre acela sâu faptele ace- 
luiasă așa după cum vomă vedâ, esami- 
nândă acea poveste după cum adecă o 
aflamă zugrăvită în „Rattenfânger ală 
lui I. Wolff?

*
Vomă lua lucrulă dela începută !
ț)ice, că odată în orașulă Hameln a 

domnită o mare fomete din causa mul- 
țimei deșorecl, cari puști au tare sămănă- 
turile și în case le rodeau tote vestmin
tele ; bieții omeni nu putaeu, din causa 
loră de locă să ddrmă noptea. Pisicile, 
cursele, otrava nu ajutau nimica; și dice 

că asta să 6 fostă de multă. Istoria vor- 
besce de o asemenea fomete din ținu- 
tulă Veserului, unde e cetatea Hamelu, 
și o pune la anulă 1259.

Și dice, că mai marii cetății s’au 
adunată la sfată, că ce să scie face cu 
șdrecii? Unulă tanda altulă mandâ; 
unulă așa, altulă așa , unulă într’ună felă, 
altulă într’altulă felă, ca omulă când nu 
află lecă la năcază. Unulă mai bătrână 
dela ușă, într’ună târdiu, căscândă gura 
le (jice:

„Eu am aflată leaculă celă mai nime
rită 1 Să lăsămă șorecii să ne mai năoă- 
jescă pănă vomă șei cum să ne scăpămă 
de ei! “

Bravo! răsună sala, și se ducă cu 
toții de unde au venită, âr șorecii ră
mână în trâba loră.

La săptămâna sfatulu âră se adună. 
Toți ascultă cu încordare deschiderea 
adunărei de cătră primară. Și âtă, nu 
gată bine acelă cuvântă de deschidere, 
și ușa sfatului se deschide ca prin mi
nune!... Apare în sală unu „Musicantuu, 
care promite, că pentru ună preță bună 
îi va mântui de șorecii blăstămațl.

Și acelă oferinte musicantă s’a nu
mită „Hunold Singulfd, care pentru acâstă 
binefacere cerea 100 mărci de argintă 
și obținerea unui rangă, cu condițiunea 
însă, că nimenea să nu-lă conturbe, ori 
urmărâscă, să nu dicemă spioneze în nop
țile când se va apuca de lucru, — în 
timpulă cândă va să extermine câta ro- 
dătore. Cu unu cuvântă, sufletă de omu 
să nu fiă pe afară, ci fiă-care în casa sa!

Li-a spusă și aceea lăutarulă miste- 
riosă, că cu totă bucuria loră, și pe 
lângă totă bunăvoința sa, elă nu se pote 
apuca de lucru, pănă când va fi lună 
plină. Pănă atunci trebue să aștepte, de 
unde nu — trâba loră ! Și se cjic®, că 
tuturoră le plăcu acâsta — nici ună cu
vântă și nici vorbă, să nu-i primâsc8. lo
cuitorii dela Hameln tote condițiunile și 
pretensiunile sale!...

Și dice, că pănă luna a fostă plină 
și frumosă ca o dină, pănă atuucl lău
tarulă șl-a petrecută timpulă pe ici pe 
colea și ca toți lăutarii a trasă la câr
ciumă — la Hotelulă orașului.

Ne-amă îndatinată a numi pe acâstă 
personă misteriosă: „lăutarii", ^deși mai 

bine l'amu fi putută numi: B'luerașu, căci 
cu fluerulă său făcea minuni; așa în acea 
cârciumă multă lume a mai adunată elă 
în jurulă său dicândă în filieră:

Junggeselen, vollends Mădchen
Die sich von der Eltern Seite
Dur den Abenb losgebettelt
Drăngten sich herum zum Sânger
• • • 5........................................................................................................
Und die Bank des frohen Wirther 
Scharten sich in Kreis die Hbrer.
Adecă ce alta i-a trebuită musican- 

tului, de câtă să se ducă la ospătăriă, să 
începă a cânta și poporulă să se adune 
de-a minunea și să-lă admire, să-i dea 
de băută și bani și elă să nu sciă dâcă 
plouă ori uinge afară?!

,,Heller bier manch schăuinend Krttglein 
Wandente lierauf von Keller.1'
Și acestă muși .'.antă cânta lumea și 

patimile ei, îșl cânta dorulă și sortea 
sa!... Sărmanulu cântăreță, sărmauulă de 
elă, — parcă-i șoptia cineva Ia ureohiă 
se fugă din Hameln, că amară îi va 
fi lui odată acestă locă ; și deși presim- 
ția acesta, totuși ca prin farmecă elă 
nu se putea depărta de aci; era ceva ne
explicabilă, ce-lă țiuealocului — ceva 
magică, neînțelesă ! (Va urma.)
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nea de-a face Unguri și din petri, pro
pagandă printre diferitele nemuri conlo- 
cuitore așa cjisa „cultură maghiară" și 
prin acesta a uni pe toți cetățenii într’o 
credință și unh cugetă curată națională 
ungurescă, seu cu alte cuvinte a-i ma- 
ghiarisa pe toți. Locuitorii neungurl de 
sine se ’nțelege, că găsescă în acesta pe- 
ricolulă loră națională pentru viitoră și 
de aceea cu dreptă cuvântă luptă, mai 
alesă Românii, din tote puterile pentru 
a-șl susține șcblele loră confesionale și 
prin acesta a’șl conserva naționalitatea.

Prin urmare pentru Românii de aici 
Religia și șcdla românescă este stânca 
loră de scăpare, este limanulă mântuirii 
de naufragiu națională. Cu credință tare, 
cu activitate continuă și cu speranță ne
clintită, ei fără ’ndoelă voră și pute 
ajunge la ținta dorită.

Ca resumatu putemă spune, că 
atâtă satele d’aicl, ca și cele dela noi, 
din România, unde nu suntă proprietari 
nemeși și arendași avid! și fără sufletă, 
suntă mai frumose la înfățișare, ca acele, 
unde locuitorii suntu esploatațl fără milă. 
Lipsa de bani și prin urmare traiulă 
prostă a intrată chiar și prin casele cele 
mari și frumose. Contribuțiele grele au 
făcută, că multe case de prin sate suntă 
pustii de locuitori.

La tote obiectele de consumațiă s’au 
pusă taxe peste taxe. Ună litru de vină 
este taxată, după cum mi s’a spusă, dela 
11 pănă la 33 cr. după vechime. Sătenii, 
pe cei ce am întrebată, mi s’au plânsă, 
că de va merge totă așa, nu voră mai 
pute-o duce multu, ci voră fi siliți să ia 
lumea ’n capă și voră rămâne să moș- 
tenescă numai drâia de funcționari, cari 
suntă recrutați numai dintre Unguri și 
cari suntă îmbuibați cu lefuri mari.

Dela Mediașă pănă la Bazna spre 
medă-nopte, trebuie să trecă cine-va pe 
ună drumă rău, printre vii și delurl 
mari, aprope două ore. Aci, vădendă vi
țele pârlite peste totă întinderea, am 
stată și am constatată, că suntă pline de 
filoxeră, așa că în câțl-va ani, vinulă 
celă bună de Mediașă nu se va mai 
pute găsi și locuitorii, cari îșl aveau asis
tența în viile acestoră delurl, voră de
veni muritori de fome. Toți suntă tare 
îngrigiațl.

Bazna, sată și băi, cu ape sărate 
sulfurose, iodate și feruginose, forte bune 
pentru reumatismă, scrofule, anemiă și 
alte bole, se află într’o vale peste de- 
lulă Mediașului, în dreptulă Proștei mari. 
Localitatea, afară de câte-va delurl cu 
păduri și ierburi verdl, n’are nimica de 
însemnată și atrăgătoră. Băile și aleele 
suntă binișoră îngrijite și luminose. Mân
carea bine preparată și nu tocmai scumpă. 
Vinulă, fiindă dela autreprenorii jidovi, 
se înțelege, că e prostă. Visitatorl, pu
țini dela Mediașă. Din România n’am 
vădută decâtă trei familii. Dela Sibiiu e 
d-lă Profesoră I. Popescu cu familia. 0 
deosebită luare aminte mi-a atrasă ga- 
zulă ieșită din pămentă pe nisce țevi, 
cari arde diua și noptea, lum nândă lo
calitatea. X.

Calea ferată Sibiiu—Avrio—Făgărașu.
In ministerulă ung. de comerță s’au 

ținută sub președința secretarului de 
stată pertractările de a se concede cons
truirea căii ferate Sibiiu—Avrigă—Fă- 
gărașă, care conformă documenteloră 
de concesiune se va fini într’ună ană 
și jumătate. Se voră forma două so
cietăți pe acții, una în comitatulă Si- 
biiului, er cealaltă în comitatulă Făgă
rașului. Cea dinteiu va ave de făcută 
linia. Sibiiu—Avrigă, er cea de a doua 
liniă Avrigă—Făgărașă. Fiă-care socie
tate va ave deosebită câte ună docu
mentă de concesiune. Capitalulă pentru 
construirea liniei Sibiiu—Avrigă este 
fixată la 1,300.000, dintre cari 455,000 
fi. se voră procura prin acții originale 
și 845,000 fi. prin acții de prioritate, er 
aceste din urmă voră fi emise cu ună 
cursă minimală de 72 fi. Construcția de 

,josă a distanței Sibiiu—Tălmaciu—Po-

„Iubirea Se ailevern a evlavioșilom.'‘
Sub acestă titlu foia clericală 

„Vaterland11 din Viena a publi
cații deunăcjl ună raportă din Se- 
rajevo despre sSrbătbrea (trupului) 
Domnului (Joia verde) în Mostară. 
In acestă raportă se elicea, ca:

G-reco-orientalii și Serbii (sic!) au 
vrută să împedece procesiunea catolici- 
loră. Tocmai înainte de începerea pro- 
cesiunei, au distrusă altarele ridicate în 
orașă și au profanată iconele atârnate. 
Au provocată chiar bătăi sângerose, de- 
orece catolicii au vrută se împedece 
acesta, der au trebuită să cedeze pute- 
rai covârșitore a Sârbiloră. Tumultulă 
celă mai mare însă a fostă în biserică, 

i în care se furișaseră și Sârbi. Aceștia 
au începută să-și bată jocă de serviciulă 
religiosă, strigândă unii în gura mare 
după vină și bere, alții imitau ceremo
niile preoțiloră în modă desfigurată, ba 
chiar i-au amenințată pe aceștia, așa 
c’au trebuită să se refugieze în sacristiă. 
Bărbații începură a se părui, femeile și 
copii alergară cătră ușe, alții aruncați la 
pământă strigau. Catolicii n’au mai cu
tezată a continua sărbătorea nici în bi
serică, nici pe strade în procesiune. Ca
racteristică e, că cele 5 companii de 
infanteriă, cari eșiseră să dea onorurile 
militare la procesiune, n’au împedecată 
turburările, ci s’au întorsă în casarmă.

„Bosnische Post11 declară în
tregii acestă raportă dela începută 
pănă la sfârșită de născocită, pen- 
tru-că lucrurile s’au petrecută 
astfelă:

Episcopulă Bukonjic din Mostar, 
fără a se pune în înțelegere cu autori
tatea, ordonă ca în anulă acesta proce
siunea, contra obiceiului de pănă acum, 
să cutriere părțile orașului locuite esclu- 
sivă de MohamedanI. In interesulă sus
ținerii păcii religiose, autoritatea com
petentă dispusese încă cu ani înainte, 
ca esercițiile religiose ale singuraticeloră 
confesiuni au să se restrîngă pe părțile 
orașului locuite de credincoșii loră. Acestă 
disposițiune era necesară în fața simți- 
bilității locuitoriloră în lucruri confesioale 
și „Vaterland11 trebue să recunoscă acesta, 
decă ' nu vre să nege îndreptățirea la 
esistență a majorității poporațiunii. Pănă 
acum episcopulă a respectată acestă dis
posițiune, de ce acum n’a vrută să scie 
de ea ? Autoritatea competentă basată

dulă Oltului, va fi ca a unei linii pri
mare. La dorința guvernului s’a mai 
intercalată în documentulă de concesiune 
și aoeea, că statulă să pdtă răscumpăra 
linia Sibiiu—Podulă Oltului în oii și ce 
timpă cu suma de 987,000 fi. în acelă 
casă când se va face joncțiunea căiloră 
ferate pe la Turnu-Roșu. Decă statulă 
din diferite cause nu va pute să cons- 
truiescă singură joncțiunea pe la Turnu- 
Roșu, atunci societatea din Sibiiu va 
construi linia pănă la Turnu-Roșu, în 
casulă acesta e însă obligată, ca cons
trucția de sus a liniei Sibiiu-Tălmacă—Po
dulă Oltului să fiă făcută după cerințele 
unei căi ferate primare. In pertractările 
de concesiune delegatulă guvernului a 
accentuată de repețite-orl, că situațiunea 
e predominată prin chestia joncțiunei 
dela Turnu-Roșu. Capitalulă pentru cons- 
trucțiunea liniei Avrigă—Făgărașă e sta
bilită la suma de 1,630,000 fl. Societă
țile acestea voră ave să facă, decă e po
sibilă, emisiunea acțiiloră de prioritate 
la una și aceeași bancă și construirea 
liniei întregi să o prede aceluiași ante- 
prenoră. Calea ferată de stată ia asu- 
prășl serviciulă de mișcare. Pentru trans- 
portulă personeloră se va introduce ta- 
rifulă pe zone. Pentru îngrijirea aface- 
riloră comune ambele societăți voră 
designa ună comitetă comună, cu care 
va comunica direcțiunea căiloră ferate 
de stată ung. asupra tarifeloră și altoră 
cestiunl. Concesionarii făcendă visită 
miniștriloră, aceștia s’au esprimată favo
rabilă asupra joncțiunei căiloră ferate 
pe la Turnu-Roșu.

pe ea, n’a putută permite procesiunea prin 
cartierulă Turciloră. In urma acesta Epis
copulă a sistată procesiunea cu totulă, deși 
înaintea bisericii se adunaseră autoritățile 
civile și militare, eșiseră trupe să facă 
onorurile militare, și multă poporă se 
grămădise.

Programa scolelora române din Blașiu.
A eșită de sub țipară: „Programa 

gimnasiului superioră, preparandiei, nor
mei și scâlei populare de fetițe din 
Blașiu pe anulă scol. 1889 — 90, compuse 
de Alesandru Micu, directoră gimnasială.u 
Cuprinsulă: Din vocalismulă limbei ro
mâne (vocalele o, u și obscurele), de A. 
Viciu, profesoră. In partea a doua a 
programei urrneză datele școlare, din 
care reproducemu următorele:

La gimnasiii au funcționată urmă
torii profesori: canoniculă Alesandru 
Micu (tot-odată și directoră); canoniculă 
Iosifă Hossu; Ioană Germană, Nicolau 
Popescu, Ciriacă B. Groze, Silvestru 
Nestoră, Alesandru Uilăcană, Alesiu 
Viciu, Aronă Deacă, Dr. Sebastiană 
Radu, Octaviană Bonfiniu, Dr. Victoră 
Smighelschi, Dr. Isidoră Marcu, Emiliu 
Viciu. Pentru studiile extra-ordinare: 
Aronă Papiu (cântă), Silvestru Nestoră 
(caligrafii), Alesiu Viciu (limba francesă), 
Iacobtl Mureșianu (musica vocală și in
strumentală) , Georgiu Ioană Schmidt 
(gimnastică și desemnă), Samoilă Szabo 
(religiunea la școlarii de conf. gr. or.)

In întregă gimnasiulă 6’au propusă 
240 ore pe săptămână, anume : din limba 
română 20, maghiară 27, latină 43, ma
tematică 23, din celelalte studii mai pu
ține ore.

Școlari esaminațl au fostă în gim- 
nasiu la finea anului 344; dintre 
aceștia suntă: 310 gr. cat., 27 gr. or., 
3 rom. cat., 4 israelițl. Au eșită cu oal- 
culă de eminențiă în întregă gimnasiulă 
12, cu secundă 53. Fii de agricultori: 

I 133, de industriași 9, de funcționari 
133, de servitori 3. — StipendiațI au 
fostă 38 școlari, ale cărora stipendii re- 
presentă în totală suma de 2222 fl. Din 
subsidiulă de 100 fl., dată de d-nulă 
Ioană Danielă alias Danuțiu, mare pro
prietară în Poșonă, au fostă împărtășiți 
cu câte 25 fl. 4 școlari. Toți ceilalți șco
lari, cari n’au avută secundă și cari n’au 
fostă în seminariulă tinerimei, s’au îm
părtășită din benefieiulă de pane.

La esamenulă de maturitate au fostă 
admiși 24 studențl, dintre aceștia 3 au 
fostă relegați la esamenele scripturistiee, 
er dintre ceialalțl s’au judecată: maturi 
cu prestațiune „eminente11 1, cu presta- 
țiune „bună11 8, cu prestațiune „sufici
ente11 6, nematurl 6. Dintre acești 6 
din urmă, 3 “s’au relegată la esamenă 
corectoriu după 3 luni, er 3 s’au reiep- 
țată pe ună ană.

Ca mijloce de învățămâtă, gimna
siulă are: ună cabinetă de fisică, care 
s’a îmulțită în decursulă acestui ană cu 
mai multe operate și instrumente fisicall 
procurate din banii dăruițl de Escelența 
Sa Părintele Metropolită din Blașiu. Bi
blioteca gimnasiului asemenea s’a îmul
țită cu: 70 opuri cumpărate ^dintre cari 
mai bine de jumătate suută ungurescl, 

î er românescl numai 6!) 36 donate, și ou 
. biblioteca testată de răposatulă canonică 
I. Antoneli, care bibliotecă constă din 

I 462 opuri.
Cabinetulă de naturale asemenea s’a 

. îmulțită, er grădina botanică gimnasială 
s’a îmbogățită și înfrumsețată multă, 

' aducândă însemnate folose pentru tine- 
I rime, care are ocasiune aci a-șl însuși 
cunoscințe practice în grădinărită, mă- 

! tăsărită etc. Asemenea s’a pusă în acestă 
I ană și basa unui museu filologică.

La preparandia au funcționată ur- 
I mătoriii profesori: Georgiu Munceană 
1 (tot-odată și directoră ală preparandiei, 
scolei normale și celei de fetițe), Pe
tru Solomonă, Ioană F. Negruțiă, Ia- 
cobă Mureșianu, Nicolau Ionașă și G. I. 
Schmidt.

In cele 3 cursuri ale preparandiei 
s’au propusă 87 ore pe săptămână, din
tre cari pentru limba română 7, pentru 
cea maghiară 11 ore. Cu totulă s’au 
aflată în preparandia la fiuea anului 65 
elevi, dintre cari au fosta beneficiațl cu 
pâne 48. Elevii preparandiall au la dis
posițiune o bibliotecă, din 16 opuri, din
tre cori 12 (în 23 tomuri) donate de 
canoniculă de piă memoria 1. F. Ne
gruțiă.

La scola normală funcționeză ca 
profesori: Ioană Stoica, Nicolau Popă 
și Petru Ungură. Școlari la finea anului: 
173, dintre aceștia au fostă beneficațl cu 
pâne 50.

La scola de fetițe . Profesore : Leon- 
tina Negruțiă n. Cristiană și Rosalia 

Munteană n. Bugner. Eleve la finea 
anului: 53.

După datele arătate aci, numărulă 
eleviloră dela tote institutele de învâ- 
țământă din Blașiu (afară de teologiă) 
a fostă la finea anului de 635.

Pesci Curioși. In 3 Februarie anulă 
1886 frații Dannhauser, pescari în Ber
lină, pescuiră în rîulă Spree lângă puntea 
principelui electorală, ună crapă mare, 
care cântăria 36 punți, era lungă de 
ună metru și avea o grosime de 78 cen
timetri. In partea de josă a gurei s’a 
găsită ună inelă, pe care se aflau câteva 
gravuri, din care s’a constatată, cu tdtă 
rugina ce le acoperia, că acestă crapă 
a fostă băgată în apă la anulă 1618 
lângă Haselhorst. Așa-deră pescele avea 
etatea de 268 ani. In 3 Decemvre 1886, 
a fostă prinsă, totă de acești pescari, în 
Berlină o ștucă mare lungă de 1 metru 
28 centimetri și grea de 50 punți. Etatea 
ei a fostă calculată de specialiști la 100 
de ani. Dedrece acești pesci stau mulțl 
ani la ună locă, și se mișcă numai când 
umblă după pradă, s’a formată pe spi
narea și capulă acestui veterană pesce 
o dungă lată și întunecată de mușchi, 
din care causă acestă pesce fu numită 
„capă cu mușchi.11

Prima esecuțiune cu electricitate. 
După o telegramă a diarului „W. JH. 
Extrablatt11, prima esecuțiune cu electri
citate (a ucigașului Kemmler din New- 
Jork) ar fi cea din urmă. După primele 
sguduirl electrice, declarară medicii, că 
delicuentulă e mortă, însă în curândă se 
constata, că acesta încă răsuflă. Ii eșiră 
spume la gură și priveliștea ce o înfă
țișa corpulă în convulsiune era îngro- 
zitore. Mulțl din cei de față leșinară. 
De trei orl.trebui să se aplice aparatulă, 
pănă când în fine muri. Contra acestora 
afirmară medicii, că deliquentulă deja 
după primele lovituri îșl perduse con- 
scința de sine. In adevără, fața lui nu 
presintă nici o desfigurare. întregă pressă 
cere sistarea acestoră esperimente.

Rectificare. In Nr. de erl ală foiei 
nostre, pag. 2, col. 3, șirulă ală 15-leaI 
de susă, în locă de: „Ungaria11 este or 
unii sinonimă cu „Maghiaria11, să se ce- 
tescă: „Ungaria" este ori nu sinonimă cu 
„Maghiaria".

B&aonofco românescl Oump. 9.17 Vând. 9.19
din 11 Augustă st. n. 1990.

Argintă românescă - „ 9.12 n 9.16
Napoleon-d’orI- - - „ 9.18 H 9.20
□re turcea ci - - • „ 10.40 H 10.45
imporiall .... „ 9,38 tt 9.43
GlalbinI . „ 5,35 n 5.40
Scris.fonc. „Albina"il^/o „ 101.— n —.—

au/n r h b ll‘ n 99.50 —.—
Ruble rusescl - - • „ 135. - îl 136.—
Mărci germane - - ,, îl

Discontulă 6- 8n/0 po ană.

Cars’jM ia ijsrsa tie Vima
din 9 Augustă at. n. 1890.

Ranta de aură 4a/n.............................101.95
Ranta de hârtiă5°/0.............................. 99.85
Imprumutulă căiloră forate ungare -

aură................................................. 115.70
dto argintă -......................... 97.90

Amortisarea datoriei căiloră ferate d«
□stă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferata da> 
ostă ungara (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.75

Bonuri rurale ungare ..... 89.40
Bonuri croato-slavone........................104.26
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. —.—
l Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.50

Losurile pentru regularea Tisei și 8e-
ghedinului - - 127.75

Renta de hârtiă austriacă .... 88.30
Renta de argintă austriacă .... 89.60
Renta de aură austriacă....................... 108.90
Losurl din 1860   139.75
Acțiunile bănceiaustro-ungaro - • 980.—
Acțiunile băneai de credită ungar, - 358.75
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.60
Salbeni împărătesei- ...... 5.46
Napoleon-d’orI......................................... 9.20
Mărci J.OO împ. germane .... 56.60 
Londra 10 L>vr< s etorkinga .... 115.90

Editorii și redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu,
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CONVOCARE. 40132
Onorații membrii ai „Reuniunii a Il-a 

de înmormântare11 în Deva suntă rugați 
a lua parte la a

IV. ailnnare generala ordinară, 
ce se va ține la 5 (17) Augusta, după 
amecll la 4 dre, în sala primăriei.

La ordinea di lei e:
1; Deschiderea și presidiarea adunării 

generali prin directorii; cetirea pro
cesului verbalii luată în adunarea 
generală premergătore;

2) cetirea raportului generală al ft 4 lea, 
despre activitatea și starea reuniunii 
de pe 1889;

3) cetirea rațiociniului de pe anulă 1889, 
revisuirea lui prin o comisiune de 
3, eventuală darea absolutoriului;

4) alegerea: a) directorului, b) secreta
rului, c) cassarului, d) și a 12 mem
bri ordinari, 6suplențlîn comitetulă 
administrativă pentru periodulă de 
3 ani 1890-1892;

5) propuneri, rugărl seu apelate în con
tra hotărîriloră luate de corni tetă, 
înaintate directorului—cu vorba seu 
în scrisă—premergâtoră adunării ge
nerali cu celă puțină 24 de ore;

6) închiderea adunării generali prin no- 
ulă directoră.

Din ședința comitetului administra
tivă, ținută la 3 Augustă 1890.

Secretarului Directorul^:
Angnstu A. Nicoară P. Alexă Olariu m. P.

ține Joi in 28 Awjustu a. c. înainte de 
prândă la 11 bre în oficiolatulă orășe- 
nescă economică.

Amatorii au de a’șl așterne Ia amin- 
titulft oficiolată până la diua și ora amin
tită ofertele provăflute cu vadiu de 5°/0 
din preliminarii. Vadiulă acesta are sS 
fiă seu în parale gata seu în hârtii de 
prețft.

Planulă, preliminarulă de spese, pre
cum și condițiunile de oferte și clădită 
se află în decursulu oreloră oficiose la 
oficiolatulă economică spre esaminare din 
partea fiecărui.

Brașovă, 2 Augustă 1890.

Nr. 1710—1890. 39b, 2- 2

ABONAMENTE
„GAZETA TB.'ÂUSILVA1TIEI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni . 
luni.
and .

XIH
Pe
Pe
Pe

3
6

12

No. 9049—1890. 402,3—1

PUBLICÂȚUJNE
Pe temeiulă planului și prelimina

rului aprobată de Inaltulă ministeriu reg. 
ung. de interne prin ordinațiunea din 10 
Iulie a. c. Nru n “ se predă pe cale 
scripturistică de oferte mai puțină ofe- 
rentului clădirea unui pavilionă isolatoră 
pentru bole de infecțiune în spitalulă ci
vilă brașoveană.

Preliminarulă conține suma de 10,183 
fi. 49 cr., pertractarea de oferte se va

PUBLICAȚIUNE.
Furnisarea următoreloră obiecte mai 

josă numite pentru spitalulă civilă pu
blică de aici se va face pe calea ofer- 
teloră :

80 bucăți de ciarciafurl de calitate fină, 
58 „ „ „ . „ „ prostă,
33 cămăși bărbătesci,
13 bucăți de halaturl femeescl, 
26 bucăți pănurl de bandagiu,

100 părechl de pantofi (tîrîșl),
10 bucăți substraturi de gumi,

2 bucăți de forfecl de tăiată părulă, 
26 ole de sticlă pentru nopte, 
25 bucăți păhare de băutft,

5 bucăți sticle pentru urmă,
10 străchini de porțelană pentru porții 

de mâncare.
Ofertele sigilate și provSdute cu tim

bru de 50 cr. se voră trimite admims- 
trațiunei spitalului pănă în 7 (19) Augustă 
a. c., totdeodată trebue să conțină și de- 
clarațiunea, că of'erentului îi suntă cu
noscute condițiunile ofertei și că elă se 
conformeză acestora.

Condițiunile de ofertă, precum și 
mostrele obiectelor^ de furnisată se potă 
vede cjilnică în decursulft oreloră de oficiu 
pănă la 7 (19) Augustă a. c.

I

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni ...............................................
unii anu.....................................................

fi.
11. 
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anii............................................................... 2
șese luni.........................., . . . . 1
trei luni...............................................

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

Pe
Pe
Pe

11. -
II. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

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

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

binevoiescă
*

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

OuRdagnesta—
Trenu 
accele- 

TAtă.

Tron ii 
accele

rată

Tren de Fronde 
per- 
sdne

por- 
sdne

Trenă 
xooele- 
iratfi

Trenă Trent- £IeI1
1 onncln. ‘de 

pers.
accele
rată.

pcr- 
adne

Trenă 
accele- 
ratuJ

Tronu 
de 

pers.

Trenu 
accele

rat u.

Tronu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Bradea-mare |

Mezo-Telcgd 
Răv- 
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
Nădâșe)

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
8.16

Clușiu
Apahida

I Ghiriș
■ Cucerdea
Uiora
Vințulu de
Aiud

susă

Teiuș*

Crăciunolii
Blașiu 
Micăsasa
Coyșa mică 
Meaiașu 
Elisabetopole 
Sigliișăra 
HașfalSu 
Homorodn 
Augustină 
Ap ața 
Poldiora

ărașovii
Timișfi
PredelUu

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.36

10.50
7.35 

1107
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

5.49
6.02

TÎ2
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers 

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

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.36

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
6.20
5.30
6.14
6.45

11 36

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 
FiredieaSrâ 
Timișii

Brașovil

4.10
4.50
6.50

Viena

Szolnok

Feldidra 
Ap ața 
Augustinu 
Homorodii 
HașfalSu 
Sigliișăra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Teiușu

Aiudfi
Vințulh de sus ii 
Uiora
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu I 
I

Nădășelh
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezb-Telegd

11.23
12.08

Oradea-mare j 

P. Ladăny 
Szolnok

EBu<lag>etata

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
331
5 11
1.15
8.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.3o
8.12 
8.4?
9.29

L0.10
10.32
10.42;
11.01:
I. 1.37:
II. 52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
6.28
6.05
6.26
6.42 ■
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
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

1.35
1.59
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 i
7.52
8.10l
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.131
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10'
8.15

10.40

Aradd J 
IGlogovații 

Gyorok 
E’aulișii 
Radna-Lipovs 
Oonop 
Berzava 
SoborșinU 
Zamii 
Gurasad^
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă
Vințulu de josh 
Alba-Iuiia 
Teiușft

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
1.2.34
s3.05
13.23
5 3.39

10.50 3.25 (Teiușă
Alba-Iuiia
Vințulti de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Sobor șină
Berzava
Conopă
Radna-Lip
Paulișu

■' Gyorok
Glogovaț

9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26; Budapestn
12.58 Viena

Aradu
Szolnok

ova

12.59
1.39
1.56
2.23'
2 49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21

6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25

1 5 50

TrenA 
de 

pers.

Tr. de p. T. du p. Tr. omn

Copșa-mică 4.05 10.47 7.10
Șeica mare 4.35 11.17 7.43
Ldmneșu 5.16 11.58 8.27
Ocna 5.47 12.29 8.59
Sibiiu 6.10 12.52 9.23

8n»iiu- (lopșa-BBBâcft
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4,34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Domnești 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea -
ffi&ejșIniMuiu s&seseu

6.05

isiMaea’Sa (Piski)-jg®eiro®©Ba3 Petrușenl-SimeriaCPiski)
T. d. p. T, omn. T. omn. T. orna. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegti 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 1 10.37 2.51 7.03 Hațegti 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Aradw—Tiwaișswa

T. omn |

4.03
4.49
0.24 

“6D4
6.43
7.28
8.-

T i ib 1 i so E*a — Aa’adw
T. omn. T. omn. T- omn. T. omn-

Aradu 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulii nou 6.40 4.40 Merczitalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczitalva 8.14 6.06 Aradulu nou 9.09 3.41
Timișora 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

Sighișera—CMorheiu

i ! 1 Viena 1.40 3.— 7 20 6.05

Blureșu-IjUdoșu-îSlstrițn iBistrița-ÎTigsreșw-îxBdoșâ

Murășii-Ludoșii
Țagii-BudateleciJ
Bistrița

Nota : Numerii îucuadratl cu

T. omn.
4.-
6 48
9 59 

linii g

1
Bistrița
Țagh-Budatclecă
Murășii-Ludoșii

rose însemnezi orele de nopte.

T. omn-
1.16
4.50
7.21 Sighișora 

lOdorheiu

&hiri$Qn—Turda Turda—©Bairișâ

Ghirlșă
Turda

7.40 10.50 3.56
8.- 11.10 4.10

9.30 Turda
9.50| fihirișd

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
,'Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

1 5.30 10.54 5.35
Oșorhelu 5.50 4.58

Reghinul-săs. | 7.25 7.—

Tr. omn. Tr. dc p. Tr. de p.

Reghinul-săs. 8.25 8. -
I 10.— 9 49Oșorhelu <

7.24 5 54 10.20
Mirașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulti 8.07 6.37 11.02
Iernutii 8.29 6.58 11.23
M. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Che^a 9.51 7.57 12.22
Cucerdea |10,23 8.25 12.50

Simeria (Piski)-8Jmc<l.

6.05 9.40 2.401 o.zO
6.25 10.- 3.- 8.40

Odorheiu—Sighișâra
6.—111.251 Odorheiu

7.49| l.SO^ighișârâ

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

SJuied.-Simeria (Piski).

Unieddra
8.40 2.4! uerna

10.52 5.28 Simeria
■i, I, i

9.25
9.51

10.10


