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PROCESULU de pressă
ală

„GAZETEI TRANSILVANiEI.“

De când s’a publieatu prin fli- 
are, câ „Gazetei Transilvaniei1' 
i-s’a intentată procesă de prssă, 
toile ungurescl s’au ocupată cu 
„patriotică “ interesă de elă, acu- 
sândă și cerândă condamnarea di
rectorului foiei ndstre Dr. Aurelă 
Mureșianu și a colaboratorului ei 
Traiană H. Popă.

Tocmai chinuite foile ungu
resc! de convingerea, că în arti- 
cululă și notița încriminată se spu
nea celă mai durerosă adevără, 
dată cu câteva c|ile mai nainte 
la lumina cailei cliiară de ună de
putată ungurii — căruia nu i-s’a 
clintită din locă nici ună firă de 
părădin capă—scriau în ajunulă 
judecărei procesului, că ^pertracta
rea se arată a fi ne mai obicinuită de 
interesantă.11

Și în adevără interesantă per
tractare, care n’a durată mai pu
țină de c|ece ore și ală cărei re- 
sultată este cea mai sdrobitore con
firmare a celorii cuprinse în articululă 
incriminată. « I

Reservându-ne a publica în nu- 
merulă viitoră întregă decursulă 
pertractării, ne mărginimă deo
camdată a aduce unele amărunte 
din foile ungurescl despre acestă 
procesă.

Cumplită i-au turburată pe 
dușmanii poporului română ma- 
nifestațiunile de iubire și aderare 
din partea Româniloră, făcute cu 
ocasiunea plecării directorului și 
colaboratorului nostru la Clușiu, a 
acestoră „luptători ai causei va
lahe", cum fiice „Erdely Hirado11, 
careîntitulezămanifestațiile acestea 
„Demonstrația pentru „Gazetă1,1, ce 
a pricinuită „patriotică11 mâhnire 

și reptilei „Kolozsvar11 și altoru 
foi ungurescl.

Și aceste manifestății de iu
bire și aderare s’au continuată și 
în Clușiu, mărturisindă însăși rep
tila, că „nu numai din Clușiu, ci 
și din alte părți mai depărtate 
ale Ardeiului s’au înfățișată Ro
mân! la pertractare, cu deosebire 
înse tinerimea română a fostă re- 
presentată în mare numără; er 
în sala laterială așteptau înce
perea pertractărei și ună numără 
mare de dame?

Așa scrie reptila, 
teva fiile mai nainte 
solența să afirme, că 
se mai intereseză de procesele de 
pressă intentate cțiareloru loră.

Sdrobitoi’.e desaprobare!

care cu 
avusese 
Românii

câ- J sarcina apărării, der starea sănătății 
in- împedecata a urma voinței sale, 
nu II

i

amfi

Polonii.
ce a avut’o 
Taaffe, Dr.

ErI sera târdiu, cătră 11 ore, 
primiți! următorele telegrame:

Clușiu, 14 Augustă (7 ore 30 
m.) După ărele 7 s’au terminată 
pledoariile. Președintele face re- 
sumatulă pertractării. Peste vr’o 
oră se va publica verdictulă.

Clușiu, 14 Augustă (9 6re 15 
m.) Traianu H. Popii e condam
nata la unu anii încliisdre, er 
Dr. Aurel Mureșianu la ș£se 
septemâni aresta. Amândoi au 
insinuată nulitate (rjeursă.)

Er biroula oficiala de corespondență 
din Pesta ne-a transmisa adl următorea 
telegramă:

Clușiu, 15 Augustă. După termi
narea pertractărei procesului de 
presă alu „Gazetei Transilvaniei", 
au fostă condamnați Tl’aianil H. 
Popii la unu anu închisore de 
stata și 100 fl. amendă, erDr. Aurel 
Mureșianu la șese septemâni 
aresta pentru negligiarea dato- 
rinței sale deasupraveghia, precum 
și amendoi la suportarea cheltueliloru 
de judecată. Acusații au insinuată

i

nulitate. Pertractarea a durată pănă din Boemia n’au avută intențiunea 
la 8’/2 6re sera.

Astfelă s’a sfârșită acesta procesă, lucruriloru prin pactulă din Viena, 
ala cărui resultatO aruncă cea mai negră atunci să dovedescă acesta, retră- 
umbră asupra liberalismului și constitu
ționalismului regimului ungurescă.

Ca încheiere trebue sS observăma, 
față cu unele diare, care au numita ca 
apărătora în acesta prooesă pe d la ad
vocata Simiona Damianu, că japărătoră 
a fosta d-la advocata Iosifa Romană.

E adevărata și constatămâ cu deo
sebită plăcere, că și d-la advocata Si
miona Damianu s’a oferita a lua asupră’șl 

l’a

se pericliteze și se sgudue starea 

i

Cehii, Rutenii si
După convorbirea 
Viena cu contele

i

i

gândă ministrulă de justițiă ordi- 
I națiunea, prin care se declară ca 
superfluă cunoscința limbei cehe 
pentru multe cercuri judecătoresc! 
și prin care tribunalulă supremă 
din Praga se împarte în done se
nate naționale.

Apoi, precum se ceră garanții 
pentru Germani, totă așa ceră 
Cehii garanții pentru desvoltarea 
națiunei loră, și anume deplină e- 
gală îndreptățire a ambeloră popore 
și a limbiloră loră, reînoirea și esecu- 
tarea dreptului publică cehă.

In acelașu timpă, când energia 
Cehiloră aduce pe guvernulă din 
Viena în cea mai neplăcută situa- 
țiune și-i sdruncină posițiunea, 
Rutenii din Galiția încurajați de 
succesele Cehiloră, începă acțiunea 
în contra supremației asuprităre 
a Poloniloră cu mai multă încre
dere în isbânda luptei loră.

» Rutenii ceră împărțirea națională 
a Galiției în două părți: una ru- 
tenă și alta polonă, singura ga- 
ranțiă sigură în contra asuprito- 

la
Rieger s’a întorsă erăș! la Praga, 
ca se se consulte cu conducătorii 
Cehiloru bătrâni și Cehiloră tineri 
asupra răspunsului ce i-l’a dată 
Taaffe și care ar fi, fiice-se, de 
cuprinsulă, că „în cestiunea limbei 
la judecătorii în Boemia guvernulă 
se ține de punctațiunile pactului; 
după primirea acestuia, s’ar pute 
lua în considerare cestiunea, der 
nici atunci nu fără înțelegerea1 riloră loră poloni. Și se vorbesce 
Germ aniloră.11

Organulă Cehiloră tineri „Na- 
rodni Listy" nu numai că nu vrea 
să scie de nici o primire a pac
tului, der îi contestă lui Rieger 
dreptulă de a mai tracta și mai 
departe în numele Cehilor și cere ca 
primă condițiune a revisuirei pac
tului o deplină restituire in inte
grum a raporturilor^ dinainte de 
pertractările, în urma cărora s’a 
încheiată pactulă. Numai atunci 
ară fi Cehii gata să încheie ună 
pactă, der pe basa dreptului pu
blică cehă.

„Narodni Listy11 fiice, decă 
cei din Viena și cercurile germane

chiar, că suntă sorț! d’a se în
cheia ună pactii polonu-rutenă.

Organele aristocrației polone 
și ale partidei polone democratice 
varsă focă și pară asupra Rute- 
niloră din causa acesta, ba mergu 
cu nerușinarea pănă acolo, încâtft 
îi numescu pe Ruteni „trădători 
ai țării11, pentru-că severșescu 
„crimă11 — tocmai cum se întâm
plă în Ardelă, Banată și Țâra un- 
gurescă — de a cere asupritori- 
loră să nu-i mai chinuiescă, să-i 
lase să-și desvolte limba loru ma
ternă și naționalitatea, să se bu
cure de egală îndreptățire cu Po
lonii nu numai la greutățile și

FOILETONULU „GAZ. TRANS."
H)
Șorecii din Hameln.

(Fine.)
Sașii nu aflară adăposta pănă la 

regble Ungariei Geza II. Venirea loră 
nu se pote ține de o emigrare națională 
seu istorică, ca emigrările antice ale po- 
poreloră, ce veniră de locuiră Europa, 
seu ca cele ale HunilorO, Goțiloră, Van- 
daliloră și ale altora. Emigrarea lora a 
fosta în cete mai mari său mai mici, 
acum și atunci, în intervale mai mici 
ori mai mari de timpO. Putema crede, 
că aceste emigrări s’au făcută din fata
litate, nesciindă o cetă de alta, — și 
numai când ajunseră la loculă unde îi 
opri fatalitatea și sortea, atunci se re- 
văclură cu mirare în noua patriă. Și nici 
nu emigrară din ună anumită ținuta, ci 
din mai multe și diverse. Spre acesta 
încâtva ne întăresce atâtă portulă, câtă 
mai vârtosă limba.

In portă, deși s’ar păre ochiului, că 
e uniformă la toți, totuși și acesta e di
ferită, și decă vomă scruta mai cu di- 
ligință seu dâcă vomă ține contă și de 
elementele cele mai secundare ale por
tului, vedemă, că elă nu e întru tdte 
unulă și acelașâ. Biue trebue să reflec- 

tămă la împrejurarea, că Sasulă ține 
multă la sine, la legea sa, la limba și 
portulă său. Cu greu importă în vieța 
sa lucru străină, pe când poporulă ru
rală maghiară în astă privință stă pe 
unu gradă mai josă. Sasulă, ună poporă 
cu carte și prin carte cu ambițiune, ține 
chiar ca rușine a importa în sine ceva 
streină. Nici nu vre să locuiască ou alte 
națiuni; și deși poporațiunea săsescă, 
carea nu a fostă liberă de jobăgiă ca 
Sașii din districturl, a locuită și locuesce 
printre și cu Români, ba și cu Unguri, 
în comune, totuși ea și aci arată ună 
elementă separată. Așa și aci formeză 
în multe comune „Strada sa săsescă*  seu 
„Săsimea*  și „In Săsimel*

De aci purcedendă noi, decă ve
demă în poporulă sasă divergință în 
portulă său, acesta nu este a se căuta, 
că doră elă s’ar fi abătuta dela portulă 
său și ar fi înbrățișată pe celă ala com- 
patrioțiloră, ci este a se căuta în îm
prejurarea, că poporațiunea săsescă pre- 
sintă aces ă diferință, fiind-că ea repre- 
sintă mai multe ținuturi din Germania. 
In Transilvania suntă mai ânteiu două 
porturi, cum amO, dice săsescl: portulă 
Sașiloră din ținutulă Bistriței și cela ală 
Sașiloră din Transilvania meridională. 
Apoi în acestea, decă privimă tipulă se

cundară ală portului, aflămă eră mai 
multe deosebiri și mai cu semă la femei, 
adecă la neveste. Der e rău astăcli în pri
vința portului și pentru ospeții noștri sași. 
S’a încuibată și între dânșii lucsulă — 
der luesă mare, ce pe mulțl îi face da
tori și bancroțl, acestă patimă nu numai 
că le causeză daune de avere și bani, 
der le causeză și o abatere, ba corcire 
în portulă loră săsescu-naționalu.

Amară omoră lucsulă și nesciința 
pe ună poporă. Ferice de națiunea, carea 
îșl învăță fiii săi să se păzescă de aces
tea! Ea va trăi și nu se va pute ni
mici !...

Amă îndrăsni a elice, că pote nici 
ună poporă aci în Ardeală nu presintă 
ună jargonă așa de diferită ca poporulă 
săsescă. Sasulă dela Bistrița cu greu 
converseză cu celă din Sibiiu ori Sebeșă.

De esemplu, în ținutulă Bistriței abia 
vei afla două sate săsescl, care să aibă 
asemenea nomenclatură pentru unulă și 
acelașă cuvântă. Unii vorbescă mai ori
ginală ca alții, unii mai în felulă loră 
ca alții, unii mai ciudată ca alții. De 
esemplu în ținutulă Bistriții cuvântulă 
furcă de fână în comuna săsescă Beșineu 
se dice Gofel, în Iada, altă comună, se 
cjice Gabel, în Crainimetă și Monariu 
Goajil, în Budacă și Dorolea Gaabcl, în 

Lechința și Săngeorgiu Geebel. Seu cu
vântulă luminare, în Beșineu Kierz, în 
Iadu Kerz, în Crainimetă Kirz, în Doro
lea și Budacă Keeurz etc.

De unde și acesta ? Eră din căușele 
de mai susă. Putema dice, că națiunea 
săsescă înfățișeză aci tipulă și caracte- 
rulă mai multoră cetăți, ținuturi și na
ționalități din națiunea germană.

Stânda lucrulă așa, nu ne mirămă 
de fabula care povestesce, că Sașii au 
venita pe sub pământa ou cetera. Va să 
cjioă Sașii au fostă împinși la peregrinare 
și siliți să iee lumea ’n capă, ca și cum 
împinge și atrage cetera pe omălajocă; 
ei au emigrata, ca și în urma unei puteri 
magice, ce ar fi fostă siliți să o urmeze 
și carea aci se prefigureză prin musică, 
adecă ceteră ori flueră. Venirea loră pe 
sub pământa nu va să cjică alta, decâtă 
venirea loră în secreta, în cete isolate și 
risipite, acum și atunci, fără de a sci o 
cetă una de alta, când numai de-odată 
se treejiră toți la olaltâ. Pote de aci să 
fi rămasa vorba Sasului pănă acjl — în 
salutare, în ună locă streină, târgă etc. ; 
„încă ai venită aiș 'i*  seu: „No da înch-ai 
vmităl ?u

Apoi săadaugemă și aceea, că Sașii 
dela 1141 pănă la 1161 s’au totă mu-
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sarcinele comune, ci și la folosele 
comune.

Potu se țipe „Dzennik Pol- 
sây“ și „Csas“, — inspirată adese
ori de ministrulă Dunajevsky — 
câtă le ia gura în contra Ce- 
hiloră, im putându-le, că ei suntă 
de vină, din causa neprimirei pac
tului, decă Rutenii ceră acțl îm
părțirea națională a Galiției, decă 
sistemulă de guvernare de pănă 
acum e în periculă d’a se sdrun- 
cina și maioritatea parlamentului 
centrală în periculă d’a se des
compune; potu se mergă cu ti- 
rănia pănă a le contesta Ruteni- 
loră dreptulă d’a stărui pentru 
esecutarea egalei loră îndreptățiri 
și pentru restabilirea păcii națio
nale în Galiția: sistemulă de gu
vernare în Austria trebue se se 
schimbe, chiar cu pericululă d’a 
se descompune maioritatea gu
vernului și d’a aduce după sine 
căderea acestuia ; trebue să se 
schimbe, ducendu-se la îndepli
nire egala ’ndreptățire națională 
și politică a tuturoră popbreloru 
din Austria, pentru ca se se potă 
schimba și sistemulă de guvernare 
asupritoru din Ardelă, Bănată și 
Țera ungurescă, severșindu-se și 
aci egala îndreptățire națională și 
politică.

Ori câtă s’ară sbuciuma și iră- 
menta și suprematiștii noștri, ori
câtă ar terorisa poporațiunea ne
maghiară a statului prin măsuri 
tiranice și întemnițări, egala în
dreptățire națională și politică 
trebue să se severșescă și aci, 
pentru-că nu se pote cugeta o 
monarchiă, în care o jumătate se 
aibă adevărată libertate și consti
tuționalitate, er altă jumătate se 
practice absolutismulă sub masca 
libertății și constituționalității.

ZDTlSr -A-ZEAâuIEB -A..
Confederațiune balcanică.

Din Belgrade se scrie: De câteva 
dile se facil pertractări între guvernulă 
sârbescă, grecescă și muntenegrenii pen
tru o procedere comună în afacerea de
numitei episcopiloru bulgari din Mace
donia. Cele trei guverne voescă adecă 
s6 ceră dela Portă respective dela pa- 
triarchulii ecumenică o compensațiune 
corespundâtore. In cercurile guverna
mentale sârbescl încă totă esistă dorința 
de a se răsturna patriarchatulă dela Ipek, 
der acestă cestiune de astădată nu se 

va ventila, fiindcă se crede, că patriar- 
chulă ecumenică va fi contra acestei 
restaurări. Din acestă causă deocamdată 
cei din Belgradă au iatențiunea să pro
pună la Constantinopole numai ocuparea 
câtor-va locuri de prelați în Serbia veche 
și Macedonia cu Șerbi neaoși.

împărțirea de arme la trupele mili- 
țiene, care se întrerupsese, de câte-va 
cjile se continuă.

Manevrele rusesc!.
La manevrele oele mari voră lua 

parte și atașații militari dela ambasadele 
acreditate pe lângă ourtea din Peters
burg. In privința acesta e de observată, 
că cercurile înalte la începută aveau in- 
tențiunea, să nu învite pe atașații mili
tari streini la aceste manevre. Genera
lului francesă de Boisdeffre i-se trimise 
o deosebită invitare din partea guvernu
lui rusescă, ca să ia parte ca ospe la 
manevrele rusesc!. Din corpulă diplo
matică au fostă invitați numai ambasa- 
dorulă germană generalulă de Schweid- 
nitz și representantulă Danimarcei dom
nul Q de Kjăr.

Revolta în Maroco.
Din Tanger vină soiri, că 12 triburi 

maure au făcută o alianță și s’au revol
tată în contra Sultanului din Maroco; 
învinseră trupele guvernului după o luptă 
crâncenă, luară citadela cu asaltă, îi de- 
teră focă și măcelăriră pe toți prisonerii.

Fiulă rănită ală comandantului Ma- 
uriloră a fostă esecutată între chinurile 
cele mai îngrozitore. Rebelii împresără 
Sepro. Sultanulă plecă cu o armată mare 
contra loră.

fiarele streine despre călătoria 
regelui României.

„ Allgemeine Zeitung“ dinMun- 
chen a înregistrată soirea lățită 
în publică, că în unele părți se 
face mare casă cu visita de doue 
4ile, ce o face regele Carolă ală 
României împăratului Franciscă 
Iosifă la Ischl, fiindcă acestă vi- 
sită ar ave scopuri politice.

„Allg. Ztg/f combate părerea 
acesta cpcendă, că regele Carolă, 
în diferitele sale călătorii, de câte- 
orl a trecută prin Austro-Ungaria 
a făcută totă-deuna visită împă
ratului Franz Iosef. Anulă acesta 
mergendă în Germania, regele Ro
mâniei profită de trecerea sa prin 
Viena pentru a vede pe împerată. 
Pe de altă parte, se scie, că mem
brii familiei imperiale au fostă de 
mai multe-ori ospeții suveranului 
României. Aceste visite reciproce 

arată câtă de cordiale suntă le
găturile între cele două curți, ca 
probă este chiar actuala presență 
a regelui Carolă la Ischl. Nu tre
bue der se se atribue acestei că
lătorii o însemnătate mai mare 
decâtă o are și a nu căuta în ea 
numai de câtă ună scopă politică.

<

DouS dil® memorabile. In 10 Maiu 
anulă viitorii voră fi 25 de ani, de când 
principele Carolă de Hohenzollern, re
gele României, s’a urcata ca principe 
pe tronula țării, Țiarele din BucurescI 
ne spună, că acestă di va fi serbată în 
totă țera. In 5 Septemvre anula cu
renta principele moștenitori Ferdinanda 
împlinesce 25 de ani ai etăței sale și 
conforma artic. 76 din Constitu- 
țiunea României va avea dreptu de 
votare în senata. Așaderă principele 
Ferdinanda va lua parte lua voturile 
Senatului, chiar în sesiunea din tomna 
viitore.

sj:
* *

Societății pressei din BucurescI i-a 
data Administrațiunea domeniilora co
ronei suma de 1000 franci.

❖ 
* *

Partida moderată ungurescă. Depu- 
tatula Fenyvessy ’șl-a data seină erl 
înaintea alegătoriloră săi despre activi
tatea sa în dietă, tot-odată le făcu cu
noscută eșirea sa din oposiția moderată 
și alipirea sa la partida guvernamentală. 
Chiămarea oposiției moderate s’a finita, 
dise ela, în momentula acela, în care gu- 
vernnla și-a înscrisa pe stindardula său 
marele principiu ala administrațiunei sta
tului.

&* *
Descoperire archeologică. Una pro

prietara de pământă din Constanța făcu 
nisce săpături la proprietatea sa din 
strada CarolO, fiind-că voia să’șl 'zidescă 
o casă. Cu ocasiunea acesta dede peste 
una zida, probabila ala unei fortărețe, 
care s’ar fi întinsa dela țărmurula mărei 
cătră partea nordică a cetăței pănă la 
golfula gennesica. Pe c|idă se găsiră mai 
multe plăci de marmură ornamentate, 
care probabila, că au fosta basa unui 
coridora de stâlpi, a unui Torzo feme- 
esca de marmură fără capa și fără pi- 
cio^e, o piatră cu sculpturi, represen- 
tânda una soldata romana, lângă care 
sta unh copila, care’i ținea sabia în 
mână, și o altă petră cu reliefula unui 
copila cu aripi, apoi o petră mare cu 
o inscripția grecescă.

*
* A

D-lă Dr. Asachi, profesora la uni
versitatea din BucurescI, luânda parte la 
congresula medicala din Berlină, a co
municata congresului metodele întrebu
ințate de d-sa la o operațiune făcută în 
BucurescI, asupra unei femei pentru es- 
tirpația ficatului. întregul a congresa a 
primita cu mari ovațiunl metodele es- 
puse de eminentulă doctoră, spune „Ro
mânia^

* 
* *

Invitări. Reuniunea de cântări „ Unirea", 
învită la ooncertula împreunată cu teatru 
și bala ce’la va arangia la 18 Augustă 
n. c. în sala ospătăriei mari din Va- 
radia sub conducerea d-lui Romulă Ior- 
goviciu, teologă.

Programa: 1. „Cântecă festivă11, de 
C. Tlieru, arang. de Iorgoviciu Buteanu. 
Coră bărbătescă. 2. „Herșcu boccegiulă“, 
monolOgă comică de V. Alecsandri, eșec, 
de coristulă P. Bolcea. 3. „Doră de 
mare ! “ de 1. Mureșianu, Solo, eșec, de 
d-lă I. Bogdană, acomp. de orchestru 
musicală. 4. „Cânteoulă broscelorău de 
C. Hennig, arang. de lorgovioiu — Bu
teanu, coră bărb. 5. „Mama Anghelușia“, 
cântecă comică într’una acta de V. Ale
xandri, eșec, de d-lă I. Siegesou, stud, 
ci. VIII gimn. 6. „Marșulă pompierilora" 
de Kothe, arang. de Iorgoviciu — Bu
teanu, coră bărbătescă. Venitulă este 
destinată bisericei rom. gr. cat. de acolo, 
care se edifică acum. Prețuia întrărei de 
personă: I loca 80 cr., II looă 60 cr., 
III locă (de stată) 40 cr. Inceputulă la 
8 ore sera. —

Junimea academică română din Gherla 
și giurzt învită la petrecerea de veră, 
ce se va arangia la 27 Augusta n. o. în 
Reduta orășenescă din Gherla în favo- 
rula bisericei gr. oat. de acolo. Prețuia 
ÎDtrărei de personă 1 fi. Inceputulă la 
7 ore sera. Ofertele marinimose și su- 
prasolvirile se voră cuita în Țâre.

** *
Pentru comercianțî. Ună tînără co

respondentă în limbile: francesă, ger
mană și română doresce a se angaja în 
vre-ună biurou seu magazină cu una sa- 
lară moderată. A se adresa la adminis
trația „Gazetei."

Corespondența „Gaz. Trans.“
Rerjliinulri săsescă, în 12 Aug. st. n. 1890.

Onorată Redacțiune! Adu
narea generală a „Associațiunei Transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului română11 fiinda convocată pen
tru astă-dată în Reghinulă săsescă, sub- 
scrisulă află cu cale ca — în interesulă 
On. publică română, căruia zăcendu-i la 
inimă binele și înaintarea nostră culturală 

tată din țera loră aci la noi, — adecă 
în timpu de două-decl de ani.

*

Venirea Sasiloră în acestea locuri 
se pune între anii 1141 și 1161.

întâmplarea cu prindătorulă de șo- 
recl dela Hameln se pune pe la 1200 
seu fometea din causa șoreciloră la Ve- 
ser se întâmpla cam pe acestă timpă. 
Acela musicanta îngrâpă pe copiii din 
Hameln în gaura unui deală, care se as
tupă la dorința Musicantului. Musican- 
tulă nu a fostă, decâtă vre-o ființă mă
iestri, ună omă, ce sta în ore-care le
gătură cu vre-ună Spirită ori Geniu, ori 
că elă a fostă chiar Demonulă.

Ori cine să fi fostă elă, — a fostă 
ună talentă, o celebritate, o genealitate 
mare, — și apoi artiștii cei mari, fiă- 
care are vre-o legendă. Orfeu face pe- 
trile și lemnele să joce, Arion făcea să 
joce peșcii, Sirenele, copile cântărețe, 
prin dulcele loră versă atrăgeau pe mulțl 
corăbierl la stâncosele loră locuințe. De
dal face aripi șie-șl și fiului său; ună 
anume Architectă din Italia face din 
lemnă paseri cu aripi, ce sburau. Der 
apoi Meșterulă Manole ? ! Cine scie ce 
minuni se voră mai adauge seu lega în 
viitor a și de persdna ce-a făcuta tur- 
nulă Eiffel dela Parisă! Seu pote lumea 
în viitoră va fi mai avară pent.uapote-

osarea geniiloră ilustre? — Va vede, 
care va trăi!...

Și Hunold din Hameln, de musi- 
cantă mare ce era, a putută face pe șo- 
recl să joce.

Și nu a putută absolută să nu fiă 
dreptă! Pentru-ce și în diua de acjl și 
în aceste timpuri în cari materialismulă 
nu’țl mai dă gusta și voiă nici pentru 
jocă — pentru-ce unii șerpi dresați și 
nenea Niculae jocă după musică? Der 
apoi calula în oircă la luptă, când aude 
trîmbița ? Și pentru-ce acesta — o lă- 
sămă să ni-o spună multa înțelepții na- 
turaliștl, decă cumva cade în competința 
loră, — decă nu, esplice-o cine pote și 
cine vre!..

In acestă mită, copiii Iocuitoriloră 
din Hameln nu au putută fi, decâtă seu 
copii ce emigrară în masse pe atunci, 
seu chiar cetele de Sași, ce inun
dară încăce, unde și-au putută găsi 
și ei o patriă nouă. O, frumosă Tran
silvania ! pe mulțl ai mai adăpostită în 
casa ta! Tu, pământă eroica și cu gloriă, 
care ai data și pentru Românime atâția 
bardl — atâția Ardeleni tari în sufletă 
și buni la inimă, ațâți Români cu fruntea 
lată! Bine a cântată despre tine poe- 
tulă:

„Siebenburgen Land der Segens, 
Land der Fulle und der Kraft!“

Cetele de Sași, pote pentru venirea 
loră isolată și continuativă, siliră pe 
omenii glumeți din aceste locuri să dică, 
că ei au venită pe sub pământO. In totă 
casulă fabula acesta este fiica fabulei 
dela. Hameln.

Dela anii 1161 și pănă la 1200, ori 
1250, când se întâmplară cele din fabulă 
la Hameln, nu este așa de multă inter
val de timpa, înțelegemă în istoriă. Nu 
cumva acestă fabulă o - au adusa din 
Germania chiar aceste colonii și chiar 
ei să o fi păstrată ca o suvenire din 
basmele țărei loră mame? Se pote, că 
de o astfelu de fabulă să fi aflată po- 
pârele conlocuitore, căci gluma cu ve
nirea Sașiloră nu este numai în gura 
Românului, ci și’n a Ungurului, Armea
nului, Jidanului etc.

La poporulu română până adl se 
cântă o poesiă satirică, în care e cu
prinsă fabula cu șârecii și cu venirea 
Sasiloră pe sub pământă. O reproducemă 
aicia așa după cum am audit’o cântân- 
du-se, bine observândă, că după fiă-care 
rânda se dică aceste refrene: „Drenk 
Văter, Drenk Motter, Drenk Broder, 
Drenk Zdster, Drenk! Hm, hm ! hm, 
îhm, hm ! hm, hm , hm ! hm ! hm 1 etc., 
Etă-o :
In Hamleșă, orașu a nostă, Drenk Voter etc. 
Mulțl soriși odat-au foștii . . „ „ „

Și de-acăroră rozășie 
Romunâmă la sărășie

II.
Ero Dracu ’nțelegendu
La tălnașiu a nostă viindu: 
A disă bine sS’i plătimă
Că de ei ne muntuimu.

HI.
Noi amă disă că i-omă plathi 
Bani, ori șapă, șa poftbi . . 
ȘoreșI elă ni-a pustuitu 
Și pe elă l’amă șeluită.

IV.
Da dracu s’o muniată 
Pe sub pomuntă ni-o bogată, 
Sub pomuntă cu șetera 
S6 ne’nvețe șa juca

V.
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Și sub pomuntă chind am fostă Drenk Voter 
Amu strigată la Hantzi nostă 
Vino! Hantzi mai curundă, 
S6 nu romui pe su pomuntă.

VI.
Su pomuntă cu dracu prostă, 
Șe dușe omenii nostă; 
Su pomuntă cu șetera 
La elă de bajocura!!

VII.
După dinsu am poșită 
Și’n dată ni-am pominită 
Pre o mare uliță 
Iu orașulă Bistriță.
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•doresce a participa la acestă adunare — 
s6 faoă o mică descriere a orașului Beghinu 
și a jurului său, preoum și a arăta pre
gătirile, ce se facă din incidentulă acestei 
adunări.

ReghinulQ săsescă este după mărimea 
și însemnătatea sa ală doilea orașă în 
comitatulii Murâsu-Turda, avândă o po- 
sițiune încântătore, pe o colină în drepta 
Mureșului. Poporațiunea lui de astădl e 
mestecată constândft, din Români, Sași, 
și Unguri. înainte însă de venirea Un- 
gurilorQ și a ospețiloră Sași se dă cu 
socotelă a fi fostă locuita numai de Ro
mâni, ceea ce ne arată destula de în
vederată numele său: Reghina, formata 
din latinescula Regnum.*')  înfățișarea lui 
de astăcll este atrăgătore, er înăuntru plă
cuta, fiinda una orașa regulata și bine 
arangiată.

• ................. ............. -Ol

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Din puncta de vedere culturala și 
economica, Reghinula este astădl una 
centru de mare însemnătate pentru noi 
Românii. Câmpeanula cu Murășanula, și 
Năsăudeanula cu Gurghianulă aci convină 
de o potrivă dânda acestui orașa o în
fățișare cu totula românescă și făcându, 
așa dic.enda, ca alte elemente streine să 
dispară dinaintea celui română.

Inteligența română încă e frumosă 
representată în Reghina, avendă aci 2 
protopopi, 4 advocațl, una medica, una 
subjude, mai mulțl candidați de advocațl, 
comeroianțl și măeștri de tâtă specia. 
Aci sunta școle normale gr. cat. cu în
vățători harnici; aci se află direcțiunea 
desp. XVII ală „Asociațiunei transilvane 
și banoa nostră națională ,,MureșaDă“, în 
frunte cu una directoră vrednică de t6tă 
lauda.

Cu ună cuvântă, românimea din jură, 
ba chiar și din locuri depărtate, mai bu- 
curosă alergă la Reghina, decâta d. es. 
la Clușă seu Oșorheiu (Tergu-Mureșului) 
căci aci în ori ce afacere se pote în
drepta cătră âmenii săi, cătră Români, 
er nu cătră străini, cu cari nu se pote 
înțelege.

La Reghină întră în Mureșă rîula 
Gurghiului, însemnată pentru mulțimea 
de plute și lemne de fagă, ce se trans
portă pe acesta rîu din munții: Fâncelă, 
Lăpușna și Brădățelă, situați spre răsă
rita dela marele comune românescl Ho- 
dacă și Ibănescî. Dela Reghină spre 
apusa se întinde Câmpia Transilvaniei 
cu mănosele ei hotare, ală cărei magazină 
centrală este Reghinulă. Spre mecjă-ndpte 
duce unu drumă romantică pe lângă 
Murășă printre stânci admirabile pănă 
la Toplița română, Borszek și Tulgheșă, 
er spre sudă e în legătură prin linia fe
rată cu tergulă Mureșului, Cucerdea etc. 
Tote aceste împrejurări dau o mare im
portanță acestui orașă.

In nemijlocită apropiere a Reghinului 
se află comuna română Jabenița cu scăl- 
<jile sale renumite de apă sărată și ceva 
mai spre ostă este Gurghiulă, cu caste- 
lulă în ruine a lui George Racoți II și 
loculă de plăcere pentru vânata ală ră
posatului principe de coronă Rudolfă.

Din acestea speră, că On. Publică, 
care pote încă nu a avută ocasiune a 
visita aceste părți frumose ale Transilva
niei, îșl va forma o ideă despre frumseța 
orașului Reghina și a ținutului său româ- 
nescă și nu va întârdia ca cu ocasiunea 
bine venită a adunărei generale a Aso
ciațiunei, să vină ca să le vedă chiar 
în persdnă și acesta cu atâta mai vârtosă, 
că din partea Comitetului suntă proec- 
tate a se face escursiunl, după dorința 
publicului, în ori care din aceste părți.

Ar mai resta să amintescă ceva și 
despre pregătirile ce se facă pentru adu
nare. Aci însă ar fi de ajunsă să spună 
numai atâta, că în frunte se află nisce 
bărbați ca D-lă Barbu, Todea, Cetățană 
și alții asemenea, cari în zelulă și însu
flețirea loră pentru causa sântă românescă

*) Numele Reghină, unii scriitori sași, ca 
Felmer, îlu deducă din cuventulă nemțescă: 
Regen=pldiă. Alții erăși clică, că numirea Regen 
ar fi traducerea germană a cuvântului: Pluvia, 

.care ar fi numele originală ală acestui orașă. 
Mart. Felmer pag. 274. — 

pună totulă în mișcare, numai ca On. 
Publică, care ne va onora cu presența, 
să fiă îndestulilă. Diversele comitete, de 
primire, de bală etc. suntă de multă 
costituite și-și împlinescă datorința pe 
întrecute.

Ca locală pentru ședințele publice 
precum și pentru bală și pentru concertă 
este angagiată sala cea mare a Hotelului 
orășenescă din locă. De cuartire pentru 
ospețl încă va îngriji Comitetulă, alesă 
anume pentru acesta, parte pe la fami
liile române din locă, parte în hoteluri 
și pe la case private.

La concertă va juca rolulă primă 
distinsulă profesoră demusică din Brașov, 
d-lă PopovicI, er la bală va cânta musica 
de bună renume a lui Muller din Reghină, 
completată.

Cu ună cuvântă, suntă luate tote 
disposițiunile necesare în ceea ce pri- 
vesce arangiamentulă, așa încâtă din 
acestă parte nu mai este nimică de aștep
tată. Una însă este mai pe susă de tote, 
că adecă după-ce noi amă fâcută și 
facemă totă posibilulă pentru îndestulirea 
On. Publică, acela să nu pregete a se 
înfățișa în numără câtă mai mare la 
acestă adunare națională chiar și din 
cele mai depărtate colțuri ale țărei; căci 
cu câtă vomă fi mai mulțl, cu atâta vomă 
fi mai impunători și cu atâta vomă arăta 
mai mare interesă față cu sânta nostră 
causă culturală și națională în aceste tim
puri de grele cercări.

Suntemă însă de firmă speranță, că 
inteligința nostră ca totdeuna, așa și de 
astădată, delăturândă ori ce pedecl și 
îuvingândă ori ce greutăți nu va întârdia 
a contribui prin presența sa la ajungerea 
mai cu efectă a sublimului scopă ce-lă 
are Asociațiunea transilvană pentru li
teratura română și cultura poporului ro
mână. Și acesta cu atâtă mai vârtosă, fiind
că de Reghină ne legă pe noi Românii 
ună suveniră plăcută, căci aci funcționase 
ca protopopă odinioră nemuritorulă re- 
deșteptatoră ală nemului românescă, is- 
toriculă Petru Maiorii, și aci să află de
puse osămintele pământescl ale bravului 
Președinte de odinioră ală Asociațiunei 
Transilvane, Br. Ladislau Popă, pentru 
odihna sufletului căruia, cu ocasiunea 
adunărei se va ține ună Parastasă în 
biserica gr. cat. română din locă.

Siineonu Zelianfi.

Șomcuta mare, 11 Augustă n. 1890.
Concertulă împreunată cu bală ți

nută în 24 Iulie a. c. a avută reușită 
splendidă. Publică s’a adunată în numără 
cu multă mai frumosă ca în anii trecuțl, 
fiindă cu asta ocasiune și ținuturile vecine 
representate. — Aci vădui representate, 
ca în o ghirlandă grațidsă, florile fostu
lui Chioră, ale Sălagiului și Sătmarului, 
bătrâni și tineri dovedindă interesare 
de totu ce-e sublimă și frumosă.

Concertulă s’a începută s^ra la 8 
ore. Prima-dată a pășită pe bină corulă 
plugariloră din locă. Acestă coră vocală 
abia s’a înființată de șese luni și la îm
bărbătarea inteligenții etă că-lă vădu- 
rămă pe bină. Pătrundătoră a fostă mo- 
mentulă, când am văcjută eșindă în frunte 
meritatulă conducătoră ală corului, d-lă 
Eliă Popă, cu șese-spre-dece flăcăi, îm- 
brăcațl unulă ca altulă; inima-mi pal
pita vădendă ordinea ce era între dânșii. 
Punându-se fiă-care la loculă său, înce
pură a cânta hora populară „Uită mamă 
colo’n sată.u Pășirea loră pe bină a 
fostă aplaudată, cânteculă însă a fostă 
și mai multă aplaudată. — Ală doilea 
cântecă „Hai în horă“ a fostă repetată 
de două-orl la dorința publicului.

Apoi d-ra Letiția Medană s’a pro
dusă pe forte-piană, storcândă însufle
țite aplause și dăruindu-i-se două bu
chete de flori. — După aceea urmă co- 
rulă vocală ală d-loră teologi și două 
perorațiunl, ambale bine predate și apla
udate .

După concertă îndată a urmată ba- 
lulă. Ală treilea jocă a fostă „Chiorana“; 
mai jucatu-s’au și alte jocuri naționali, 
precum „Hățegana“ „Romana“ și altele.

La o oră după mecjulă nopții a fostă 
pausă, cu care ocasiune cuprinseiu și eu 
locă la o mâsă, der numai după multă 
năcasă, căci tumultulă era mare, er odaia 
destinată pentru ospătăriă, mică. — Și- 
rulă toasteloră l’a începută d-lă Iosifă 
Popă, arătândă scopulă convenirei; d-lă 
Georgiu Popă a toastată pentru coriști, 
er d-lă Dr. Lucaciuînună toastă forte fru
mos a vorbit despre casa comitatensă, care 
s’a edificată cu sudorea Românului și i 
adl suntemă eschișl de a ține acolo chiar 
și o producțiuue culturală; mai toasta- 
t’au și alțl d-nl.

După balulă împreunată cu cou- 
certă din 24 Iulie, urmă în 27 Iulie ba
lulă cetățeniloră din looă. A fostă bală 
restrînsă, cu totulă poporală, arangiată și 
acesta în favorea corului vocală din 
locă prin d-lă Vasiliu Dragoșă. Ală 
D-sale, ca președintele comitetului aran- 
giatoră, e meritulă, că deși nu li-s’a 
concesă sala comitatensă, ospeții însă la 
ambele ocasiunl s’au sciută afla bine și 
în cortulă ridicată în ourtea scolei gr. 
cat. din locă.

La acestă bală a fostă de față cea 
mai mare parte a inteligenței din locă, 
delectându-se în jocurile naționali. In 
pausă, printr’ună toastă forte frumosă, 
a vorbită d-lă Nicolau Nilvană, preșe
dintele reuniunei, despre scopulă so
cietății corului, îndemnândă pe fiă-care 
poporană, ca sâ sprijinescă societatea.

Cu ocasiunea balului împreunată cu 
concertă, ținută în 24, și a balului ci- 
viloră, ținută în 27 Iuliu, au incursă cu 
totulă 295 fi. 50 cr., subtragându-se tote 
speseîe au rămasă venită curată 93 fl. 
57 cr., înțelegându se aci și suprasol- 
virile.

Cu acestă ocasiune încă s’au mai 
colectată 42 fl. , făcându-se membri 
fundatori câte cu 10 fl. d-nii: Ge
orgiu Popă de BăsescI; Dr. Vasiliu 
Lucaciu, Dr. Hengye. Membrii ordinari 
câte cu ună fl. d-nii: A. Berinde, Va
siliu Popă, Const. Lucaciu, Gavrilă Bar- 
bulă, Michaelă Borbely. In favorea co
rului au solvită d-nii: Ioană Dosa 1 fl., 
Demetriu Suciu 2 fl., V. Mica 3 fl. Și 
așa venitulă curată se urcă la suma de 
135 fl. 57 cr., care sumă s’a și de
pusă la casariulă reuniunei de cântări 
în 10 Aug. a. c.

SuprasolvirI au incursă dela urmă
torii d-nl: Nicolau Hossu 3 fl., Conte 
Teleki Sândor 6 fl., Takâcs Sandor, me
dică 3 fl., Vasiliu Pușcariu 1 fl., Dr. 
Orosz 50 cr. s. m...

Informațiuni polițienescT locale.
Măsuri de poliția sanitară. Din causa 

pericolului, ce s’ar nasoe prin o even
tuală isbucnire a colerei, căpitănia ora
șului a ordonată o cercetare a cetății 
și suburbieloră din partea poliției sani
tare cu privire la curățeniă. Cercetarea 
s’a făcută prin medicii orașului însoțiți 
de ună organă ală poliției și s’a estinsă 
nu numai asupra stradeloră publice, ci 
și asupra curțiloră locuitoriloră.

După raportulă mediciloră orășe- 
nescl și ală organului polițienescă s’a 
constatată în generală în casele parti- 
culariloră, atâtă în cetate, câtă și în su
burbii curățeniă corâspundâtore cerințe- 
loră sanitare. Numai îu birturi și hanuri 
și în astfelă de curți, unde suntă cas- 
tave pentru gunoiu, s’au făcută unele 
observări nefavorabile. Iu alte curți 
particulare s’a observată eră, că latrinele 
suntă pre pline și e necurățenia din causa 
vârsărei apei murdare și aruncărei gu
noiului măturată prin curte.

In Scheiu lipsescă la mai multe case 
latrinele și murdăria de pe stradele se
cundare n’a fostă depărtată. Ca râulă 
celă mai mare s’a constatată funcțio
narea slabă a societății barometrice. 
Proprietarii curțiloră aflate neourate au 
primită ună termină pentru îndepărtarea 
murdăriiloră și deja partea cea mai mare 
a releloră e înlăturată.

Furtu. Alaltăerl sera s’a furată din 
sala de mâncare a hotelului „Europa“ 

ună orologiu de părete în valâre de 50 
fl. ErI înainte de prândă i-a succesă 
căpităniei orașului se descopere pe făp- 
tuitoră în feciorașulă Simon Nathan, oare 
servea vinulă în susă numitulă hotelă. 
Cesulă fu găsită într’o odaiă dosnică 
ascunsă într’ună dulapă încuiată în lo
cuința telalului (vândâtoră de lucruri 
vechi) Nathan Rosner.

DIVERSE.
In contra modei. Din Maramureșă 

se comunică, că comunitatea ovreescă 
din Borșa a adusă o hotărîre de mare 
importanță, care ar merita sâ fiă imitată 
în cele mai estinse cercuri, fiindă de 
natură a îmbunătăți forte multă sdrtea 
omenirei, și mai vîrtosă a capiloră de 
familiă, cari au să sufere în prima liniă 
tragicele urmări ale modei. Numita ho- 
tărire constă în aceea, că după ce hai
nele femeescl de moda nouă și în ge
nere cjish orl-ce portă după modă pri- 
cinuesce multe neajunsuri bărbațiloră 
și-i duoe în miseriă, numita comunitate 
ovreâscă a decisă, ca de acum înainte 
femeiloră să nu le fiă iertată a se îm
brăca decâtă în costume simple, croite 
după moda vechiă. Toți membri comu
nității au jurată și s’au obligată sub pe- 
depsă, că voră umbla de aci înainte în 
costume simple, după moda vechiă. Chiar 
și croitorii au depusă jurământă, că deși 
sciu să lucreze după cea mai nouă modă, 
ei nu voră să croescă în viitoră decâtă 
după moda vechiă. Numita comunitate 
crede, că prin acâstă hotărîre va delă- 
tura multe miserii.

Biblioteci. — Dintr’o statistică pu
blicată de bibliotecarulă curței din 
Dresda d. Richter, reiese, că cele 50 
biblioteci oficiale ale Germaniei po
sedă actualmente 12 milione 700 mii 
volume; cele cincl-decl biblioteci mai 
mari din Englitera nu cuprindă decâtă 
6 milione 450 mii și acelea din Sta- 
tele-Unite 6 milione 100 mii. Ame
rica de Nordă consacră în fiă-care ană 
1 milionă 900 mii mărci pentru între
ținerea biblioteceloră sale; Germania 
765 mii mărci numai.

SJurawiai pieței Orașovd
din 15 Augustă at. n. 1890.

Bancnote românescl Clamp. 9.08 Vând. 9.11
Argintă românescă ■ 1 n 9.02 n 9.07
Bapoleon-d’orl - - - H 9.11 M 9.14
Lire turcescl - - - n 10.35 M 10.40
Imperiali .... H 9.33 M 9.38
ftolbinl M 5.35 H 5.40
Boris, fono. „ Albina0 6U/0 M 101.— r —.—

5°/ n m n u It1 h 99.50 »»
Ruble rusescl ■ - . H 135. ■/, 136.7,
Mărci germane - - H
Discontulă 6— 8°/n pa ană.

CurEoIă la bursa ds Viesa
din 14 Augusta st. n. I860.

Renta de aură 4%............................ 101.75
Renta de hârtiă5°/0..............................99.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare -

aură ................................................. 114.20
dto argintă ...... 98.—

Amortisarea datoriei căilorii ferate do 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căilorii ferate do 
ostă u-igare (2-a emisiune) - - -7.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.—

Bonuri rurale ungare.................... 89 40
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă -......................... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă —.— 
Coșurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 128.25
Renta de hărtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89.60
Renta de aură austriacă - ■ - - - - 108.75
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungar» - - 980.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 358.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 307.75 
9-albenI împărătesei.....................................5.45
&apoloon-d’orl......................................... 9.14
Mărci 100 imp. germane .... 66 32‘/2
londra 10 Livres sterlings - - - - 115 20

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potft cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.
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Din partea subscrisei primării 
comunale se aduce la publică cu- 
noscință, cum ca Miercuri în 10 Sep
temvrie a. c. la 10 ore a. m. se va 
ținea în cancelaria notariatului din 
Branulu superioru licitațiune pu
blică pentru venerarea de 2000 bracjl 
și molivî computați în metri cubici 
4349 lemne de clădire și de lucru 
din pădurea comunală Bărbulețu, 
concesă cu ordinațiunea înaltului 
ministeru regiu de agricultură din 
29 Ianuarie 1890 No. 62,412/1889.

Prețulu strigării s’a statoritd 
cu 1 fl. 50 cr. de metru cubicu și 
doritorii de cumpărare au a de
pune unfi vadiu de 10% din suma 
de 6523 fl. 50 cr., care represintă 
acea cantitate de lemne înainte 
de începerea licitațiunei la mâna 
comisarului de licitațiune

Oferte înscrisu prove.cjute cu 
vadiu și cu timbru de 50 cr. încă 
se primescu pănă la 6rele 10 a. 
m. când se va începe licitațiunea 
verbală.

Condițiunile mai de aprope se 
potu vedea la acestă primăriă în 
Moeciulu-inferiord și la notariatulu 
cercualu alu Branului superioru în 
orele oficiose în tote (filele.

Moeciulu-inferioră, în 4 Augustă 1890. 
Primăria Comunei.

Ioanu Voiculescu,
primară.

Ratn, 
notarii.

No. 3021-1890. 406,3—1orj Escriere de concurși.
■/*  Pentru 5 stipendii din fundațiuneaI

o

0
o
0

I.

fericitului Dr. Simeonu Ramonțai se 
escrie concursă cu terminulă pănă la 
10 Septemvre a. c. st. n. inclusive, și 
anume:

Pentru unu stipendiu de 315 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mărgineanu 
clerică absolută și ascultătoră de filo- 
sofiă în Ciușiu ;

pentru unu, stipendiu de 84 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mihali rigoro- 
sante în dre; turl, carele nu s’a legi
timată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului școlastică 
espirată ;

pentru trei stipendii de câte 63 fl. 
v. a. usuate de mediciuistulii Ant niu 
Farcașiu și gimnasiștii Valeriu Szabo 
și Ioană Chirilă, dintre cari nici unulă 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în studie în decursulă anului 
școlastică 1889/90.

La aceste stipendie potă concurge:
a) numai tineri studențl rniserî, 

cari suntă născuțl în Transilvania și 
suntă Români de nascere;

b) cari pe lângă purtare morală 
bună au din studie calculi de eminențiă]

c) ascultătorii de medicină, de 
drepturi, de sciințele reale, precum 
suntă technică, montanistică, silvanis-

% tică, și la vr’o academiă comercială, 
" și în fine studenții în gimnasie ori în 

școle reale ;
d) dintre concurențl voră ave pre

ferință, în înțelesulă testamentului ,

caeteris paribus, cei de origine nobili 
și consângenii piuliii fundatoră ;

e) dela concurențl se recere, să 
alăture la cererile concursuale testi- 
monie școlastice in copie autentice și nu 
in originali; apoi carte de boteză, tes
timoniu medicală, atestată de pauper
tate, care să fiă subscrisă de antistia 
comunală politică, și de parochulă con- 
cernente și întărită cu sigilulă paro- 
chială și celă comunală, precum și 
cu subscrierea oficiului pretorială, er 
în cetăți și opide cu subscrierea an- 
tistiei cetățane seu opidane; în urmă

f) concurenții se numdscu espresu 
institutul^ la care și unde voră să con
tinue sciințele academice ori gimna- 
siale.

Cererile concursuale adjustate în 
modulă arătată să le subșternă pănă 
la terminulă prefiptă Consistoriului 
metropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voră fi ast- 
feliu instruite și nu se voru subșterne 
în terminulă prefiptă, nu se voru lua 
în considerați urm.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriulu metropolitanii 
cat. de Alba-Iulia.

Victoră Forfota, care a obținută cal
culă nesuficientă, —se escrie concursă 
cu terminulă pănă la 10 Septemvre 
a. c. st. n. inclusive.

Doritorii de a obține aceste sti
pendie au de a-șl instrui cererile loră 
conformă condițiuniloră espuse mai 
susă în escrierea de concursă pentru 
stipendiele ramonțiane, și pe acele a-le 
subșterne subsemnatului Consistoriu 
pănă la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriulu metropolitanii 
cat. de Alba-Iulia.

in.

II.

gr.

Escriere ie concurși
10 Septemvre a. 
escrie concursă

gr.

Escriere de concursu.
Pentru două stipendie de câte 60 

fl. v. a. din fundațiunea fericitului Epis
copii Ioană Bobi, usuate de gimnasiștii 
Eugeniu Nemeșiu, care nu s’a legiti
mată despre progresulă făcută în de- 
cursulă anului școlastică trecută, și de

Cu terminulă de 
c. st. n. inclusive se 
pentru două stipendie de câte 70 fl. din 
fundațiunea fericitului Gavrilă Vaida, 
usuate până acum — numai în sumă 
de câte 60 fi. —de juristulă Clemente 
BarbulO și gimnasistulă Ioachimă Mun- 
teanu dintre cari nici unulu nu șl-a 
legitimată progresulă făcută în decur- 
sulă anului școlastică espirată.

Cei cari dorescă, să obțină aceste 
stipendie, au de a’șl instrui cererile 
sale conformă condițiuniloră espuse 
în escrierea de concursă pentru sti- 
pendiele ramonțiane, și a-le subșterne 
subsemnatului Consistoriu până la ter- 
minulă prefiptă.

Bl aș iu, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriulu metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

Mersulu tremiriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabili din 1 Iunie 1890

Budapesta—I*redealw I’redealiâ—Budapesta
l

SB.-f^esta-AradA-Teiia© Teluș-Aradi!-B.-B*estaj  Copșa-mică—
Trenu 
accele

rații.

Trenă 
accele

rată
Tren de Tre°de 

per- 
fldne

per- 
sdne

Trenu 
aocele- 
rat-ă

Tronâ 
de 

pers.

Trerul Tren de 
accele
rații. per

sane

Trenâ 
accele
rată.

Trenă 
do 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Trenu 
accele

rată.

Trenu 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
p. Ladăny

Oradea-mare J

Mezo-Telegd 
Bâv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbâu
Nădâșel

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

10.50

4.26
4.58

9.05
9.35

7.35
11.07

1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Clușiu |

Apahida 
Ghiriș 
iCucerdea
Uiora
Vmțulă de susă 
liud

Teiușu

8.21
8.37
8.42

jrăciunelti
Blașiu 
jficâsasa 
Uopșa mică 
Mediașă 
iUisabetopole 
Sighișdra 
Hașfaleu 
tlomorodâ 
Augustină 
s.pața 
?eldidra

Brașovd :

Pimiști
Predealu

BucurescI

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers 
10.35
11.02 
1123
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

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

11 35

6.10;
9.28

11.58
1.51,
2.06'
2.46'
3.40-
4.03 ]
4.25]
4.51 I
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 
Predeal» 
Timiști

Brașov!)

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalâu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică <

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelu

Teiiișă j

Ai udă
Vințulti de susă 
Uiora
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Ciușiu j

Nădășelă 
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

Oradea-mare

11.23
12.08

P. Ladăny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

7 51
7.54
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
7.15
8.40
1.40

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.4?
9.29

10.10
10.32
10.42'
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 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
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Viena
BSuda.pesfta
Szolnok

AradQ

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
7.20

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
7.52
8.10
8.3C
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

Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Oonop
Berzava 
Soborșină 
Zamă
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia 
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
Teinșă

8.- 1050
2.— 8.15
4.20 11-18
810 tî°o 

^•20 4 2-2dl
r3-0B 4.68

5.16S3.39 K QQ

3.25'
9.40-
1.02 ’
5.27 i
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.2C
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiușă 
Alba-Iulia 
Vințulti de joșii 
ȘibotU
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșinfi 
Berzava 
Oonopă 
ctadna-Lipi 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradti

ova

Szolnok
Budapesta

Vi fina

“£49 
= 6.06 
*■6.24 
§6.53 
= 7.06
7.45

11.51
1.55

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

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

7.20| 1.40 6.’
7.45

Simeria (Piski)-Î®etroșeni ®®etroșeMi-SimeB,ia(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroșani

Reghinul-săs.

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T. omn. T. omn
7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42 4.03
7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
8.45 1.08 5.20 Orivadia 7.26 11.57 5.24
9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33 6.0410.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19 6.43

11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47 8.-

Aradâ—Timișora

'JL'r. de p. T. d p. Tr. oinn

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

Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Sibiiu-Copșa-mică
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-inică 9.34 6.2U 11.35

Cwccrdea -Oșoriheîu
săsescâ

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

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
LudoșU 3.46 9.11 4.06
.4.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mărașteu 5.11 10.35 5.34

I 5.30 10.54 5.35Oșorhelu < 5.50 4.58
Geghinul-săs. I 7.25 7.-

Timișora—Aracii!
T. omn. T. omn. !’■ omn. T. omn

Aradă 6.18 4.18, Timișdra 6.30 i.n
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Neineth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.4t
Orczifalva 7.56 5.50 NAmeth-Sâgh 8.37 3.0.
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.4.
Timișdra 9.04 6.50 Aradii 9.25 3.55

Turda—iiirișuOiiirișîa—Turda6.05

RIureșfi-Diidoșii-Bistrița Bistrița- J5®wr eșu-ILudeșu Ghiriși) 
Turda

ffiteghlnulâ săsescia-
Oșorlieiu-Cueerdea

Oșorhelu 

ifirașteu 
iânpaulă 
.ernutd 
11. Bogata 
judoșă 
Iheța 
Jucerdea

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

8.25 b. —
10.- 9.49

7.24 5.54 10.20
7.44 5.14 10.39
8.07 6.37 11.02
8.29 6.58 11.23
9.02 7.28 11.53
9.35 7.41 12.06
9.51 7.57 12.22

10.23 8.25 12.50

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelecă 
Bistrița

Nota:

|T. 01nn.11 “ ~ "
4. — | Bistrița 

Țagă-Budatelecfl 
g ggl Murâșă-Ludoșâ

Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnez» orele de nopte.

7.40 10.50 3.56 y.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirișe

6.481

T. omn-
1.16
4 50

T.2Î

Sigșiiișora—Oderlaeiu 4bdorheiu—Sigliișora
Sighișâra 
Odorheiu

5.— 11.25 Odorheiu
7.49 1.50 Sighișdrâ

8.40 2.45
10.52 5.28

6.05 9.40 2.40 b.i
6.25 10.- 3.— 8.

S im er ia (Piski't- U n ied.

Simeria (Piski) 
Jerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

J Umed.-Simeria (Piski).

Uuieddra 9.25
^erna 9.51
Simeria 10.10

I 
i

I

l

I

I
I

1 
I

CipografiA A. MUREȘIANU Brașov.


